
Entre as tantas necessidades da 
Band no momento atual, uma 
das principais seria não criar 
ou atrair muitos problemas.

Parece, no entanto, que 
esta disposição não existe.

O estabelecido há alguns 
meses, quase meio ano, 
é que a faixa das manhãs 
seria dividida por um novo 
jornal de Joel Datena e um 

programa de variedades 
apresentado por Silvia Poppovic 
e Luis Ernesto Lacombe.

Isto, repito, é o que estava 
decido, e já há muito tempo, 
a ser levado ao mercado.

Só que não será mais bem 
assim. Agora, como de fato 
e direito, o jornalismo passou 
a ser responsável pelas três 
primeiras horas da faixa matinal 

(6h às 9h), o seu diretor, 
André Luiz Costa, resolveu 
fazer uma divisão diferente.

Vai ter Joel, sim, mas das 
6h às 8h, e depois dele, um 
outro jornal, comandado por 
Luiz Megale – pagamento de 
promessa por ele não ter saído 
ou dado certo na Record.

No que isso vai dar, e quando 
vai dar, só Deus para saber.
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Foi bem
Para as sequências de Flávio 

Migliaccio e Osmar Prado, que interpretam 
Mamede e Bóris em “Órfãos da Terra”. 
Com texto afiado, os atores são destaque 
dentro do núcleo de humor da novela das 
seis.

Foi mal
Para a falta de um vilão efetivo em 

“O Sétimo Guardião”. Desde a estreia, a 
novela das nove sofreu com antagonistas 
fracos. Na reta final, Olavo, Laura, Sampaio 
e Eurico, interpretados por Tony Ramos, 
Yanna Lavigne, Marcello Novaes e Dan 
Stulbach, seguem sem empolgar na trama.

Hoje, os participantes do “The Taste 
Brasil” terão de conquistar o paladar do 
chef Tommy Wong e fazê-lo se sentir na 
China.

Nesta quinta, Rita Lobo recebe o 
advogado e professor Ronaldo Lemos 
no “Cozinha Prática”, do GNT.

A MTV exibe hoje o terceiro episódio da 
nova temporada do reality “De Férias 
com o Ex Brasil”. 

O “Sem Fronteiras” desta quinta-
feira, na GloboNews, mostra iniciativas 
bem-sucedidas de prevenção de suicídio.

Rápidas
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A produção de “Sob Pressão” chamava a atenção de Drica 
Moraes há bastante tempo. Não à toa, a atriz ficou muito 
animada ao ser convidada para integrar o elenco da terceira 
temporada da obra médica. “Eu já era fã de ‘Sob Pressão’, 
uma série superincensada, festejada, com uma qualidade 
e excelência em todos os departamentos – arte, figurino, 
efeitos especiais etc. O texto do Lucas Paraizo é primoroso, e a 
direção é um trio de ouro. Eu fiquei muito feliz de poder fazer 
parte disso tudo”, elogia a atriz, que reencontrou antigos 
companheiros de trabalho ao longo das gravações. “O clima 
foi de reencontro e novas amizades. Como era um grupo já 
bastante unido, pensei: ‘Meu Deus, como eu vou entrar nesse 
avião no ar?’. Mas foi incrível, pois era um clima de muita 
parceria. As pessoas foram muito cúmplices e extremamente 
generosas”, completa. A partir desta quinta, dia 9, Drica 
entra na trama como a médica Vera. A infectologista se junta 
à equipe do hospital São Tomé. O primeiro a conhecer mais 
de perto a postura firme da nova colega é Charles, de Pablo 
Sanábio, que conta com sua ajuda para lidar com a revolta da 
família de uma paciente que precisa passar por uma segunda 
cirurgia em função de um erro médico no atendimento 
anterior. “A Vera pertence a esse universo de médicos heróis, 
que trabalham como voluntários em condições muito 
precárias. São pessoas que valorizam extremamente a vida. Ela é uma personagem truculenta 
e sem paciência para as mazelas da saúde. Além disso, ela guarda um passado duro que vai 
se revelar ao longo da história. Aos poucos, vai se humanizando e se tornando cada vez mais 
amiga de Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano)”, adianta.

Melhor apagar também
A Band gravou terça-feira 
mais um piloto do “Aqui 
na Band”. Cenário bonito, 
equipe afinada, mas a estreia... 
Ninguém está cravando mais 
nada. Até pela ausência de 
chamadas e de trabalho de 
divulgação, impossível se 
imaginar para tão breve.
A nova aposta: dia 20 ou 
27 de maio. Porém, nas 
redes sociais, Poppovic e 
Lacombe arriscam dia 13.   
 
Então é assim
A RedeTV! estreia na segunda-
feira (13), a partir das 19h, 
um novo programa esportivo, 
intitulado “Os Sem Ingresso”. 
Com exibição diária, terá 
25 minutos de duração e 
comando de Edie Polo.
Também no estúdio, os 
jornalistas Bibiana Bolson e 
André Lucena completam a sua 
equipe fixa de colaboradores.
 
Tem mais...
“Os Sem Ingresso” chega no 
momento em que a RedeTV! 
destaca bons eventos esportivos 
na sua programação.
É detentora dos direitos 
de transmissão da Premier 
Legue, considerado o maior 
e mais valioso campeonato 
do mundo, e do Italiano, 
um dos maiores e mais 
tradicionais, além de transmitir 
parte da Sul-Americana.
 
Uma judiação
O futebol de Liverpool e 
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FLÁVIO RICCO
COLABORAÇÃO: JOSÉ CARLOS NERY

Bate-rebate
• O jornalista e apresentador 
Luiz Santoro lançou ontem em 
versão digital o livro “100 pílulas 
de Português – de A a C”...
• ... É o primeiro de uma 
série de cinco sobre dúvidas 
de nossa língua...
• ... Está à disposição 
nas redes sociais.

• “Cidade Alerta”, com ações de 
merchandising, vai bater recorde 
de faturamento em maio...
• ... Está com todos os espaços 
vendidos até o fim do mês.

• Amanhã, o Fox Premium 
estreia a segunda temporada 
da série “Rio Heroes”, com 
Murilo Rosa e Duda Nagle...
• ...Robson Maia é a novidade 

TV TUDO

TRABALHOS EM 
SEQUÊNCIA
Aos 14 anos, Júlia 
Svacínna cumpre uma 
agenda intensa de 
trabalho. A partir do 
dia 10, ela estará na 
segunda temporada 
de “O Mecanismo”, da 
Netflix. Na produção, 
ela interpreta Beta, 
uma menina autista, 
filha de Ruffo, papel de Selton Mello. Com 
uma personalidade agitada, Júlia buscou 
uma forte concentração para viver uma 
jovem introspectiva. “O principal desafio 
em interpretar a Beta foi entrar no estado 
zen dela. Por natureza, sou bem agitada. 
Tivemos uma preparação bem intensa 
com o Tomás Rezende; assisti a vídeos e 
documentários sobre autismo. Fizemos um 
laboratório em uma escola para autistas 
e foi muito interessante perceber como 
eles se comportam e reagem”, afirma. 
Recentemente, a atriz também pôde ser 
vista na minissérie “Se Eu Fechar os Olhos 
Agora”, da Globo. Na trama, ela viveu a 
pré-adolescente Vera Lúcia, filha de Adriano 
e Isabel, interpretados por Murilo Benício 
e Débora Falabella. “Foi uma experiência 
incrível. Tive a chance de contracenar e 
conhecer muita gente que eu admiro. 
Aprendi muito com essa série e sou muito 
grata por tudo”, valoriza.
 
TROCA DE OLHARES
Rita, papel de Alanis Guillen em “Malhação”, 
seguirá lutando para ter a guarda de sua 
filha. Proibida pela justiça de ver Nina, ela 
observa a menina de longe. No entanto, 
enquanto tenta se aproximar do bebê, Rita 
também mexerá com os sentimentos de 
Filipe, papel de Pedro Novaes. Em cenas 
previstas para irem hoje ao ar, o rapaz 

reage mal ao ver Rita ao lado da menina. 
Percebendo a emoção da jovem, ele diz 
que entende a dificuldade da situação, 
mas reforça que ela não poderia estar ali. 
Enquanto Rita olha hipnotizada para a filha, 
Filipe a observa, encantado por sua beleza. 
“Por mais que esteja indo contra a família 
dele, ele acaba desenvolvendo esse olhar 
mais humano. O Filipe tem muito esse olhar 
para a Rita”, explica Pedro.
 
NÚMEROS DA ESTREIA
Em São Paulo, a estreia de “Cine Holliúdy” 
registrou 25 pontos de audiência e 41% 
de participação. No Rio de Janeiro, a série 
alcançou 23 pontos e 37% de participação. A 
produção conta com Edmilson Filho, Leticia 
Colin, Matheus Nachtergaele e Heloísa 
Perissé no elenco.
 
EM SALA DE AULA
Maurício Mattar volta ao ar em “Topíssima”, 
nova novela da Record. Na história escrita 
por Cristianne Fridman, o ator viverá Carlos, 
o pai da protagonista Sophia, interpretada 
por Camila Rodrigues. Homem de origem 
humilde, ele dá aulas de Artes Cênicas e 
de Comunicação Social. Abriu mão de seu 
grande amor por ambição ao se casar com 
Lara, papel de Cristiana Oliveira, filha de um 
rico empresário que poderia lhe abrir muitas 
portas. O folhetim, que substituirá a reprise 
de “A Terra Prometida”, tem estreia marcada 
para o dia 21.
 
DISPUTA AMOROSA
Após participar da última temporada de “Tá 
no Ar: A TV na TV”, Luana Martau passa a 
integrar o elenco de “Órfãos da Terra”. A 
atriz, que viverá Latifa, entrará na trama 
a partir desta sexta, dia 10. Na história, a 
personagem formará um triângulo com Ali e 
Sara, interpretados por Mouhamed Harfouch 
e Verônica Debom.

Band mexe de novo na sua programação das manhãs

RESUMO DE NOVELAS

Malhação 
Globo 16H35MIN

Filipe garante a Guga que não 
permitirá que Rita se aproxime 

de sua família. Regina comenta com 
Max que pensa em convidar Rita para 
jantar em sua casa. Marco e Carla se 
enfrentam, e Madureira impede o 
conflito entre os dois. Raíssa se sai mal 
em uma prova e fica preocupada com a 
reação de Carla.

Órfãos da Terra
Globo 17H15MIN

Youssef salva Dalila de Fauze. 
Missade se incomoda com a 

falta de notícias de Elias, que está com 
Helena. Almeidinha pede Zuleika em 
casamento. Muna e Abner tentam 
convencer Ali e Sara a ir à exposição de 
Bruno. Mamede anuncia a Ali suas 
intenções de arranjar um casamento 
para o neto com uma mulher árabe.

Verão 90
Globo 19H15MIN

João faz uma ligação anônima 
para Quinzinho, denunciando 

que Jerônimo recebeu dinheiro do 
prefeito. Dandara aceita a trégua 
proposta por Mercedes. Quinzinho 
pressiona Jerônimo para saber a verdade.  
O dinheiro de Jerônimo desaparece e ele 
acusa Vanessa. Manu conta a Kika que 
João é o verdadeiro Manuel.

O Sétimo Guardião
Globo 20H10MIN

Valentina encara Sampaio, e 
Gabriel apoia a mãe. Mirtes 

guarda o laudo com o resultado do 
exame de gravidez de Stella. Feijão 
estranha o comportamento de Judith. 
Murilo convoca Luz para uma reunião no 
casarão. Bebeto tenta conversar com 
Nicolau. Olavo descobre que as máquinas 
para a escavação foram sabotadas.

As Aventuras de Poliana
SBT 19H

Débora simula que tem um 
encontro com Marcelo e Luísa 

acredita. Luigi e Yasmin levam uma 
advertência por colarem na aula. Luísa 
vê Débora abraçando Marcelo no 
estúdio de fotografia e fica bastante 
abalada. Mirela continua magoada 
com Luca e diz que está cansada das 
brincadeiras idiotas dele.

SHOW DOS FAMOSOS
Danielle Winits em 
um dos ambientes da 
Casa dos Talentos do 
“Domingão”, nos Estúdios 
Globo, local em que os 
participantes do “Show 
dos Famosos” passam a 
semana anterior às suas 
apresentações ensaiando.
Neste domingo, 12, a 
atriz, integrante do grupo 
B do quadro, encara 
a sua terceira rodada 
de apresentações.

GLOBO/JOÃO COTTA

Barcelona, jogado na terça-
feira, é que deve levar 
todos a tentar entender 
como a Liga dos Campeões 
está fora da TV aberta.
Pior é que, por maiores que 
sejam os motivos, a qualidade da 
competição sempre se colocará 
acima de todas as razões.
 
Sem dúvida
São indiscutíveis as vantagens 
da Turner nas transmissões 
da Liga dos Campeões, e 
não deve passar batido o 
seu esforço na apresentação 
de um trabalho à altura.
O que pega, e ainda deixa 
bem a desejar, é o Facebook. 
Não caiu na graça.
 
A propósito
Ainda no campo esportivo, a 
Band chegou a anunciar no 
“Jogo Aberto” desta segunda-
feira (6) a transmissão de Santos 
e Flamengo, domingo (12), 

pelo Brasileiro Feminino. 
Por favor, apague.
O jogo, domingo, às 
14h, será Internacional e 
Vitória. A CBF mudou.
 
Inauguração
No Rio, quinta-feira (16),  
a Record vai inaugurar a nova 
newsroom do jornalismo.
Promessa de muitas surpresas 
em relação a detalhes 
da redação, cenários, 
painéis de LED, pacote 
gráfico, entre outras. 

Sem noção 
No “TV Fama”, da RedeTV!, 
ao ser perguntado se 
participaria do programa da 
Maisa, com quem teve um 
conhecido entrevero, Dudu 
Camargo disse que sim;
que não se negaria a 
colaborar, porque ela precisa 
de audiência. Sempre 
pega em alta e derruba.

no elenco, como Adam, um 
lutador de caráter duvidoso...
• ... Ele é quem vai 
atormentar o protagonista, 
Jorge (Rosa), um ex-lutador 
que criou o clandestino 
campeonato de luta. 

• A convite do humorista 
Zé Américo, diretor artístico 
da rádio Transcontinental 
FM (104,7), o apresentador 
Thiago Rocha passará a 
integrar o time do “Bom 
Dia Trans”, ao lado de Tânia 
Oliveira e Marcelo Batista...
• ... O programa terá um novo 
formato a partir do dia 20. 

C’est fini
O diretor Alexandre Avancini 
desta vez não viajou com 
o elenco da macrossérie 
“Jezabel” para o Marrocos.
Em linha direta com o pessoal 
que está lá, ele permanecerá 
no Brasil acompanhando todo 
o processo de edição dos 
capítulos, considerado o mais 
importante nesse momento. 
Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!


