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Globo cancela ‘Zorra’, 
‘Fora de Hora’ e ‘Escolinha 
do Professor Raimundo’

Dom Rafael pede a Amparo que 
descubra o nome do empresário de 
Cristal, ao saber que a filha fará uma 
turnê pela América do Sul. Ester per-
gunta a Cassiano se ele esteve com 
alguma mulher no Caribe. Juliano 
se esconde no armário para Mila 
não vê-lo no quarto de Natália. Al-
berto mostra a Ester o dossiê contra 
Cassiano e diz que irá entregá-lo à 
polícia. Alberto avisa a Ester que pe-
dirá a guarda das crianças caso ela 
se separe dele. Ester finge acreditar 
em Gonzalo e afirma para o delegado 
que ele deve prender Cassiano. Ester 
pede a Doralice que ligue para Cas-
siano e avise para ele se esconder. 
Doralice insiste que Juliano esconda 
Cassiano em seu barco. Ester avisa 

Camila começa a despertar do 
coma na presença de Giovanni, e 
Bruna o alerta. Penélope, Rebeca 
e Leonora se tornam amigas. Beto 
chega ao jantar na casa de Fran-
cesca. Tancinha descobre que Beto 
está machucado e tenta ajudar o 
rapaz, quando Apolo chega. Apolo 
agride Beto. Adônis não reconhece 
Nair como sua mãe, e Larissa se 
irrita. Francesca, Tito e Nair ajudam 
a apartar a briga entre Apolo e Beto. 
Camila desperta do coma, mas não 
reconhece Lucrécia e Agilson. Apa-
rício alerta Fedora e Teodora sobre 
Leozinho. Leozinho seduz Fedora. 
Bruna se incomoda quando Giovanni 
menciona Camila. Carmela se in-
sinua para Beto, que deseja apenas 

saber de Tancinha. Leozinho mani-
pula Fedora para que a menina se 
convença a casar com ele.

Zeca consegue comprar um ônibus, 
e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste 
de insistir no divórcio de Zeca quando 
ele a pede em casamento. Ivana se 
sente estranha fazendo compras com 
Simone. Joyce fala para Zu que está 
ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy 
voltam de viagem. Eugênio fica des-
confortável ao saber que Irene esteve 
com sua esposa. Dantas convence 
Eurico a assinar uma promoção para 
Cibele. Silvana perde mais um rodada 
no pôquer. Bibi coloca seu celular para 
gravar o que acontece no carro de Ru-
binho. Ruy conta para Joyce e Ritinha 
que Cibele está grávida. Ritinha aceita 
bem a gravidez de Cibele. Eugênio não 
consegue falar com Joyce sobre sua 
amizade com Irene. Silvana paga um 

alto valor para um dos jogadores de pô-
quer, mas acaba cancelando o cheque. 
Ivana chora diante da psicóloga.

A Força do Querer
Globo 20h00

Haja Coração 
Globo 19h20

Flor do Caribe
Globo 17h30
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Novelas Novelas 

Os irmãos Coen têm uma das carreiras mais 
consolidadas de Hollywood. Eles tratam seus pro-
jetos com muito carinho misturando o mainstream 
e aquele toque de cinema autoral que deixa tudo 
atemporal e bonito, além claro de seu humor ex-
tremamente peculiar, muito desenvolvido quando 
o assunto é a morte. Sim, um tema dos mais recor-
rentes de Ethan e Joel Coen é a morte, seja ela crua 
ou até subjetiva, naquele estilo que imaginamos o 
que acontece com os personagens. 

Em “Um Homem Sério” (2009) vemos uma cons-
trução diferente de um homem de meia idade que 
aceita muita coisa em sua vida como se não tivesse 
escolha dos rumos que ela toma, seja pela própria 
apatia perante o mundo ou fatores culturais. Larry 
Gopnik (Michael Stuhlbarg) é um professor de física 
do colegial, com dois filhos e que mora em um su-
búrbio dos EUA em algum ponto dos anos 1960. Es-
tamos vendo um recorte de sua vida onde tudo muda, 
a forma como ele vai aceitando tudo sem refletir, se 
são as decisões corretas ou tomadas por terceiros 
são ponto chave dessa história. Micheal entrega 
um Larry muito seguro de si até certo ponto, e pelo 
fato de ser judeu sempre busca algumas palavras 
de sabedoria de seu rabino, o filme se divide em 
capítulos com os nomes daqueles que podem dar um 
norte. A frase determinando o tom do filme: “Receba 
com simplicidade tudo o que acontece em sua vida” 
do rabino Rashi, desperta uma enorme curiosidade 
assim como boa parte das 
obras dos irmãos Coen. 
Essas pistas inseridas 
de forma sutil podem nos 
dizer tantas coisas tanto 
na construção dessa nar-
rativa, quanto algo para 
pensarmos pós filme. 

Tudo nesse filme indica 
uma mudança. Todos os 
personagens estão nessa transição queiram eles ou 
não, o que pode indicar talvez os ciclos da vida de 
alguém que por vezes respinga em nós ao longo de 
nossas jornadas. Como por exemplo. a separação 
dos pais que modifica totalmente nossa forma de ver 
o mundo e como teremos que ter novas responsabili-
dades. Larry sofre muito por não poder dialogar com 
alguém sobre os sufocos que estão sendo jogados 
no seu colo, nesse momento com o divórcio batendo 
na porta e pessoas que o tratam de forma leviana. 
Como Sy Ableman (Fred Melamed), que faz aqui 
uma daquelas pessoas de bem com a vida e sem 
noção com o impacto que tem nos outros, como se 
fosse um self-service, onde você pega o que quer de 
todos e não preenche lacunas ou realmente gosta 
do que está vivendo. 

Amy  A urgência de estar na vida a dois é evi-
dente na trilha sonora composta de “Somebody to 
Love”, da ótima banda norte-americana Jefferson 
Airplane, no refrão “Você não quer alguém para 
amar?”. Essa música toca toda vez no walkman do 
Danny (Aaron Wolff) e a princípio nos leva a crer 
que se trata de como o protagonista Larry se sente 
deslocado com a família e seu irmão, morando em 
seu sofá sem poder falar com ninguém. 

Em uma cena ele entra 
na casa e confronta os 
filhos como se fossem 
completos desconhecidos. 
Analisando o homem sério 
com mais distanciamento, 
afinal foi lançado em 2009, 
o que podemos tirar deste 
recorte é o quando nos 
preocupamos com a vida 

que não tem valor, quer dizer ficamos tão para-
noicos com nosso trabalho e reputação, que al-
gumas práticas do dia a dia são levadas no piloto 
automático. 
Larry é sim, responsável por tudo que acontece, 
mas justamente pela falta de algumas coisas mais 
básicas em relações interpessoais como os diálogos 
já mencionados aqui e também o afeto que é algo 
que não existe nos personagens.  

A direção fica dividida entre os irmãos, e como 
sempre é magistral, e a forma como os cenários e 
ambientação são feitos de maneira tão crível. Essa 
forma mais clean na composição dos cenários e 
figurino reforça esse clima frio que essas pessoas 
têm que lidar constantemente para dar algum sen-
tido em suas vidas. 

Um dos temas mais 
recorrentes de Ethan 
e Joel Coen é a morte
Filipe Gonçalves, jornalista

A simplicidade na 
obra dos irmãos Coen 

Filipe Gonçalves

Um episódio especial com os alunos 
estudando a distância abre a sexta tem-
porada da “Escolinha do Professor Rai-
mundo” na Globo, no próximo domingo, 
dia 18, após o “Esporte Espetacular”. 
Para esse episódio, 11 atores se reve-
zaram em diárias nos Estúdios Globo 
e outros 14 gravaram remotamente. 
Mateus Solano foi um dos que gravou 
em casa. A trama foi pensada de acordo 
com o momento atual e vai mostrar 
os alunos estudando virtualmente. O 
chroma key foi usado para a aplicação 
dos cenários característicos de cada 
personagem na fase de pós-produção. 
Assim, o público poderá assistir aos 
alunos em ambientes que só ficavam no 
imaginário a partir das histórias con-
tadas em sala de aula, como a fazenda 
de Nerso (Gui Santana), a decoração 
da residência de Zé Bonitinho (Mateus 
Solano), entre outras curiosidades. O 
elenco, que gravou de casa, montou seu 
próprio cenário a partir de um tutorial 
feito pela equipe. Todos receberam um 
kit de gravação com os equipamentos 
higienizados. “Foi muito engraçado ver 
cada um se virando para gravar. Prin-
cipalmente as pessoas que resolveram 
gravar de casa. Algumas montaram tudo 
sozinhas, como eu. Outras receberam 
profissionais para montar. Sempre com 
muitas brincadeiras com os funcioná-
rios. Só acontece palhaçada, com pan-
demia ou sem pandemia. É um grupo 
que se diverte e se adapta a qualquer 
situação”, resume o ator.

Mateus Solano grava ‘Escolinha 
do Professor Raimundo’, de casa

Além de “Malhação”, a Globo decidiu cancelar o “Zorra” em 2021. 
Na quarta-feira à noite, a emissora avisou ao elenco e aos roteiristas 
que o programa acaba nesta temporada. A ideia da Globo é criar 
um novo núcleo de humor, que acabou desfeito com a saída de Mar-
cius Melhem da emissora. Marcelo Adnet e Fernando Caruso vão 
integrar o time criativo dessa área. “O humor é fundamental para a 
composição dos nossos conteúdos. Diante dos desafios impostos pela 
COVID, que têm impactado muito nossos cronogramas de produção, 
optamos, em 2021, por reunir todo o potencial criativo da Globo em 
um programa novo, juntando as equipes do ‘Fora de Hora’, ‘Zorra’ e 
‘Escolinha do Professor Raimundo’. Assim, vamos oferecer para o es-
pectador o melhor de cada gênero de humor, num programa variado e 
com muitas possibilidades de desdobramentos futuros.” 

a Cassiano que Alberto trouxe um 
delegado para prendê-lo. Olívia não 
deixa Gonzalo entrar em sua casa. 

Gravações 
de ‘Verdades
Secretas’ 
começam
em março

A produção de “Verdades Se-
cretas” já começou e a previsão 
é de que as gravações iniciem em 
março. O planejamento só muda 
se a pandemia do novo corona-
vírus tiver uma piora. A parali-
sação das novelas, no entanto, 
atrapalhou um pouco a escalação 
do elenco. Agatha Moreira e Ro-
mulo Estrela, por exemplo, es-
tavam escalados para uma novela 
que foi adiada, e as gravações 
podem coincidir exatamente com 
o começo dos trabalhos em “Ver-
dades Secretas”. A ideia é de que 
a série vá ao ar no Globoplay.

Joyce joga as roupas de Ritinha
A convivência entre Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ritinha 

(Isis Valverde) não vai ser nada fácil em “A Força do Querer”. Apro-
veitando que a jovem não está em casa, Joyce manda Zu (Claudia 
Mello) jogar todas as roupas dela no lixo. “Dá fim nisso tudo aqui!”, 
ordena ela. “Dona Joyce! As roupas da menina, dona Joyce!”, pede 
Zu. “Ninguém vai se apresentar como minha nora vestindo essas 
barbaridades!”, explica a mãe de Ruy (Fiuk). Zu argumenta que 
seria melhor esperar ela voltar e Joyce não aceita. “É pra chegar e 
encontrar um guarda roupa como deve ser! Com aquela ali só fun-
ciona tratamento de choque!”, fala Joyce. A dona de casa procura 
pela cauda de sereia para jogar no lixo também, mas Zu afirma 
que a garota levou sua paixão com ela. Joyce leva um susto: “Levou 
aquilo? Pra lua de mel?”. Marilda (Dandara Mariana) até pede a Zu 
que dê as roupas de Ritinha para ela, mas a empregada afirma que 
ela daria tudo de volta para a amiga e obedece as ordens de Joyce. 
A perua, então, compra um guarda-roupa novo para a nora.

L a n d e c k e r, 
a Sr. Samsky 
também está em 
transição mas 
não oscila entre 
o que quer e o 
que pode ter, ela 
não é má pessoa 
só está flutuando 
na história.


