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Flávio Ricco

Globo foi
cirúrgica
com Fina
Estampa
Muitos ainda discordam da Globo ter optado
por “Fina Estampa”, em uma situação de socorro para substituir a interrompida “Amor de
Mãe”.
Nada mais lógico. Dona de um arquivo tão vasto e diante de tantos títulos, jamais se chegaria
a um consenso. Felizmente que é assim.
Mas a decisão pela novela do Aguinaldo Silva,
por certo não se deu por sorteio. Até se chegar
ao ideal e ao que mais se ajustasse ao momento
que atravessamos, existiram cuidadosos estudos.
Vários aspectos foram levados em conta, especialmente o fato de ser uma história leve, bem
contada, pra cima e com ingredientes suficientes para atrair a atenção do público.
No entanto, um aspecto deve ser salientado.
Ainda que guardadas as condições de tempo
e espaço, é bem interessante verificar em uma
novela de dez anos atrás, a leveza do seu texto,
a qualidade do elenco, o trabalho de direção e
uma edição de fazer inveja, com cortes de cenas
atuais e bem interessantes. Trabalho do Wolf
Maya e equipe.
“Fina Estampa”, repito, pode não ter agrado a
todos, mas possui qualidades suficientes para
ser assistida.
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bate - rebate
Angélica será a
convidada do “Lady
Night” nesta quintafeira na Globo...
... A apresentadora
que teve sua volta à
programação da Globo confirmada, com
o “Simples Assim”,
nas tardes de sábado...
... O programa vai
retomar gravação
quando o coronavírus permitir.
A audiência de
“Avenida Brasil” tem
passado regularmente da casa dos 20
pontos...
... Uma média impressionante para o
“Vale a Pena Ver de
Novo”.
O SBT está às moscas.
Com as produções em
recesso, o movimento no complexo da
Anhanguera é quase
nenhum...
... Só o jornalismo,
alguns diretores e
funcionários de áreas
indispensáveis.

Reprise. A atriz Maria João
Pedro Pereira/Divulgação

TV TUDO

No radar. ‘Planeta Xuxa’ consta de uma lista
de produções pendentes para voltar ao ar
Divulgação

Momento
A Band tem tomado decisões muito drásticas de
contenção de despesas. A
pior parte, como sempre,
está sobrando para os seus
contratados. Ninguém sabe
o que vai acontecer.
Sem veto
Neste ano, diferentemente do
passado, o Grupo Globo não

vetou homenagens a Xuxa no
aniversário dela. A apresentadora concedeu entrevistas
exclusivas aos jornais O Globo
e Extra, e ao Canal Viva.
A propósito
A assessoria do Viva já confirmou que o “Planeta Xuxa”
consta de uma lista de produções pendentes para voltar ao
ar. Só agora, depois de cinco

anos ou desde que assinou
com a Record.
Na reprise
Maria João Bastos, atriz
portuguesa, está de volta
às novelas da Globo na edição
especial de “Novo Mundo”.
“Fiquei muito feliz quando
soube que a novela ia ser
reexibida”, comenta
a atriz.

