
televisao
Asegunda fase de "Páginas da Vida", a novela das 9 da "Globo",
que tem sofrido atraso nas gravações por causa da demora na
entrega dos capítulos aos atores, passará por um salto de cinco

anos. "A novela terá um único capítulo focalizando a passagem por 2002, 2003, 2004,
2005 chegando a 2006 no fim do mesmo capítulo", explica o autor Manoel Carlos. Nesta
fase entrarão novos atores como, Sônia Braga e Marcos Paulo.

NOVA FASE
DA NOVELA

Antonio Calmon está querendo "ressuscitar" o seriado "Armação
Ilimitada", sucesso exibido pela "Globo" em 1986. O projeto, que está
nas mãos do diretor José Lavigne, pode virar um especial de final

de ano e, quem sabe até, entrar para a grade da emissora em 2007. Na primeira versão,
os personagens Juba, Lula, Zelda e Bacana foram vividos por Kadu Moliterno, André de
Biasi, Andréa Beltrão e Jonas Torres. Para o remake, ainda não se fala sobre o novo elenco.

ARMAÇÃO
ILIMITADA 
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Chegada do outono marca lançamentos de séries

Televisão em Inglês
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Redação

O
final do verão e início de outono
norte-americano é um período
marcado pelos lançamentos das
novas séries de televisão e pelo

tão aguardado início da nova temporada para
as séries-sucesso. Após o cancelamento de
campeões de audiência como “Friends”,
“Seinfeld” e “Sex and the City”, os estúdios
passaram por um hiato de produção de
shows que agradassem ao público. 

Outra categoria que chama atenção do
público são os dramas que misturam
investigação e julgamentos. Apesar do
fracasso da série “Conviction”, da NBC,
cancelada na última temporada, as emissoras
apostaram em outros dois dramas sobre os
fóruns de justiça norte-americanos, “Shark”,
da CBS e “Justice”, da Fox. Para chamar a
atenção, os personagens principais são
advogados inescrupulosos, anti-heróis que
fazem de tudo para vencer uma causa. 

A escalação de atores famosos é outro
artifício que será utilizado neste outono, a
NBC apostou em dois lançamentos com
elenco de peso. Em “Studio 60 on the Sunset
Strip” e “30 Rock”, com Amanda Peet,
Matthew Perry, Tina Fey e Alec Baldiwn.
Ambos mostram os bastidores de programas
de comédia fictícios, no estilo de “Saturday
Night Live” ou “MadTV”. 

DDeessttaaqquueess – Entre as séries com maiores
chances de sucesso na temporada são
“Heroes” da NBC, onde pessoas comuns, em
diversas partes do planeta, começam a
desenvolver super-poderes, como
regeneração super-rápida, teletransporte ou
visões do futuro. O show pega carona na

onda de filmes de super-heróis, que faturam
milhões de dólares nos cinemas, e apela para
o público das histórias em quadrinhos ou de
ficção científica. 

A divulgação pela internet contará a favor
de “The Nine”, da ABC, na qual os
sobreviventes de um assalto a banco que
manteve reféns por mais de 52 horas mantém
um estranho e forte laço de amizade. Em
julho, o episódio piloto de “The Nine”, vazou
para download na internet. Até hoje não se
sabe se foi através de uma tática de
marketing da emissora ou alguém que
colocou online o DVD promocional. O que

importa é o resultado positivo que isso
acarretou para a série que deverá estreiar
apenas em outubro: uma legião de fãs. 

Também da ABC, a série “Ugly Betty”,
mostra uma mulher inteligente e atrapalhada
que tenta construir sua carreira no mundo
superficial das revistas de moda. O seriado
produzido por Salma Hayek pega carona na
fama do filme “The Devil Wears Prada” (O
Diabo Veste Prada), dirigido por David

Frankel. A premissa é a mesma: garota
inteligente e feia trabalha com revista de
moda e tem que se provar competente. 

Por fim, "Friday Night Lights," da NBC,
adaptação do longa homônimo, com Kyle
Chandler como o técnico do time de futebol
americano da escola. Com elenco adoles-
cente e uma cidade pequena como cenário,
a intenção dos produtores é seduzir o público
de seriados como “The O.C.”. 

A série inglesa “The IT Crowd” se tornou
sucesso de internet, após a exibição de
apenas seis episódios. Com os capítulos
disponíveis no website da emissora, Channel
4, antes mesmo que os seriados fossem ao
ar na Inglaterra, uma legião de fãs que se
identificam com o tema postaram fervorosos
elogios ao show em seus weblogs: 

“The IT Crowd” narra o dia-a-dia nos
escritórios da Reynholm Industries, de
Londres. Dois nerds, gerenciadores de
internet, apesar de fundamentais para o
andamento da companhia, são ignorados
pelo restante dos funcionários e esquecidos
em uma bagunçada sala no porão do prédio
sofisticado prédio. 

Uma nova funcionária é contratada para
o setor, a fim de melhorar o relacionamento
entre os funcionários da empresa e os
técnicos de informática. Entretanto, ela mente
em seu currículo que tem anos de
experiência na área, quando sequer sabe
ligar um computador. 

Roy, um dos personagens, desenvolve

técnicas para melhorar seu “desempenho”
no trabalho, como ignorar o telefone que toca
na espernaça de que em qualquer momento
ele vai parar de tocar de vez e utiliza
gravações em fita para atender aos clientes
como “Você já tentou desligar e religar a
máquina?” ou “Você tem certeza de que o
computador está ligado na tomada?”

“A série fala de dois nerdões que são
técnicos de internet de uma grande empresa
e o que acontece quando chega na área
deles uma “gerente de relacionamento”, que
não entende lhufas de computador,”
escreveu Cesar Cardoso em seu Fudeblog.
“A série é sensacional, cansei de gargalhar
tresloucadamente, e isso, no primeiro
episódio,” continuou ele. 

O seriado faz sucesso como um dos
pioneiros a retratrar o mundo geek. A rotina
neste setor é a atração da série por conta
das situações inusitadas em que os
funcionários conseguem se meter e pelas
infinitas piadas sobre tecnologia e internet.

A "Globo" começa a gravar em setembro "Pé na
Jaca", novela que substituirá "Cobras &

Lagartos" a partir de janeiro, no horário das 7
da noite. Na trama de Carlos Lombardi, Deborah

Secco viverá uma freira

O elenco do seriado “The Nine”, da ABC. Camille Guaty, Owain Yeoman, Dana Davis, Timothy Daly, John Billingsley, Kim Raver e Scott Wolf
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Agosto
21/08 Prision Break e
Vanished - FOX 
22/08 30 Rock - NBC
30/08 Justice - FOX

Setembro
18/09 Studio 60 on the

Sunset Strip - NBC
20/09 Kidnapped - NBC
21/09 Shark - CBS
25/09 Heroes - NBC
28/09 Ugly Betty – ABC

Outubro
03/10 Friday Night Lights

– NBC
04/10 Lost e The Nine  -

ABC
06/10 Battlestar

Galactica – Sci-Fi

Novembro
02/11 – The O.C. - FOX
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