
Rede aposta em novas séries para TV 
 

 
 
A Rede Globo estreou na última semana a nova grade de programação para 2009, apostando 
principalmente em novas séries para TV. As mudanças envolvem renovação nos cenários dos 
programas de jornalismo e estreia de uma série policial, "Força-Tarefa", uma das principais 
novidades, além de novos quadros e atrações. 
 
Para promover a nova série policial, escrita por Fernando Bonassi e Marcai Aquino e que traz 
no elenco Murilo Benício e Milton Gonçalves, entre outros, a emissora veiculou anúncio nos 
principais jornais do País. Manoel Martins, diretor da Central Globo de Produção, disse que 
"Força-Tarefa" vem preencher uma lacuna na grade. "Estávamos sem uma atração com 
conteúdo policial na grade da TV Globo", falou. 
 
Outra novidade é a série "Tudo Novo de Novo", que traz para a ficção a discussão sobre a 
família brasileira. No elenco, estão Júlia 
 
Lemmertz, Marco Ricca e outros. Em junho, estreia a minissérie "Som & Fúria", uma 
coprodução com a O2 Filmes. O projeto é uma adaptação da série canadense "Slings and 
Arrows", que retrata os bastidores de uma companhia de teatro que interpreta obras de 
Shakespeare. Outra série que deve estrear ainda este ano é "Decamerão - A Comédia do 
Sexo", inspirada no clássico do escritor italiano Giovanni Boccaccio. 
 
O programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, tem novo cenário, ambientado 
em uma casa revestida por vidros, cercada de árvores e plantas. A nova temporada do 
"Caldeirão do Huck" traz o quadro "Bababoom", um jogo de adivinhação. Assim como "Zorra 
Total", "Altas Horas" e "Estrelas", todos os outros programas da emissora trarão novidades 
ao longo do ano. No esporte, um correspondente já está na África do Sul, como parte do 
projeto da Copa de 2010, além da transmissão da Liga dos Campeões da Europa. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 abr. 2009, p. 15.   


