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B O A    N O I T E! 

 

JOÃO CARVALHO: Boa noite, público querido! Hoje vai ao ar a última edição             
da nossa quarta temporada. E temos que, inicialmente, agradecer pela          
companhia e sucesso desse programa tão prazeroso de fazer. Então vamos lá            
para a última edição do nosso Hello! 

 

 

 

JOÃO CARVALHO: E pra começar o nosso Leitura em Foco, vamos falar da             
última semana da atual novela do Megapro. Mais curta que o convencional,            
Debaixo dos Panos chega ao fim em seu vigésimo capítulo. 

LEITURA EM FOCO 

EM MEIO AOS CONFLITOS POLÍTICOS DA ATUALIDADE, RENNAN 
LOPES FINALIZA DEBAIXO DOS PANOS 
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A novela Debaixo dos Panos está chegando aos finalmente, como diria           
o eternizado Odorico Paraguaçu.  

Entre idas e vindas, quedas e ascensões, Rennan Lopes colocará o ponto            
final em uma história que dividiu torcidas. Afinal, a época em que está sendo              
exibida é marcada pela polarização política, o que pode ter afastado parte do             
público.  

A obra termina com um saldo positivo, se comparada a antecessora,           
mas, de fato, esteve aquém do esperado.  

Em 20 capítulos, a obra de Lopes chega ao fim com vilões demarcados e              
protagonistas cheios de personalidade própria. É bem verdade que o número de            
capítulos fora reduzido, mas não haveria como manter uma história como essa,            
que exige tanta criatividade e disposição para mais do que isso, como visto em              
outras produções da casa.   

 

JOÃO CARVALHO: Certamente, mais uma obra com texto primoroso do nosso           
querido Rennan, um menino muito prodígio, que ainda tem muito a mostrar. E             
quem mostrou muito na última semana foi a Flup (Festa Literária das            
Periferias), no Rio de Janeiro. 

FLUP 2019 CELEBRA A LITERATURA COM MUITO ENGAJAMENTO 

 

Na semana passada, entre os dias 16 e 20, aconteceu, no Rio de             
Janeiro, a Flup (Festa Literária das Periferias). O cenário não poderia ser mais             
belo: a Praça Mauá, localizada no Centro, perto do Museu do Amanhã e do              
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Museu de Arte do Rio, o MAR. E o evento se tornou um espaço de bastante                
arte, misturada com engajamentos sociais muito pertinentes em nosso tempo          
atual. 

O homenageado da edição deste ano foi o poeta pernambucano Solano           
Trindade, um dos pioneiros da poesia negra no Brasil, valorizando bastante a            
cultura afro brasileira. Dentre as homenagens a ele, uma foi protagonizada por            
alunos do Colégio Pedro II - Unidade Engenho Novo, que recitaram poemas de             
Solano. O espetáculo ‘‘Solano, Vento Forte Africano’’ também foi apresentado          
no evento, trazendo a história do poeta, com muita música, dança e poesia no              
ano em que o artista de Recife completaria 111 anos. 

 
Espetáculo ‘‘Solano, Vento Forte Africano’’, na Flup 2019 

Foto: Patrícia Lino / Callanga (via Sopa Cultural) 

 
Outras atividades da Flup mostraram todo o engajamento social da          

organização, como a primeira mesa, ‘‘Por que umas e não outras?’’, que            
aconteceu no MAR, refletindo a respeito dos desafios da leitura no Brasil e o              
papel da mulher, especialmente a negra, no ambiente literário. No segundo dia            
de evento, dia 17, o foco foi para os imigrantes africanos na mesa ‘‘Questão de               
cor’’, discutindo a arte desses migrantes e o espaço dela no mercado artístico             
atual. 
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O já tradicional ‘‘abraçaço’’ de encerramento da Flup 

Foto: Instagram da Flup  

 
No sábado, último dia de evento, o encerramento ficou por conta do já             

tradicional ‘‘abraçaço’’, um abraço entre todos os participantes, tendo como          
frase-tema ‘‘Ninguém solta a mão de ninguém’’. Certamente, uma edição da           
Flup inesquecível e muito importante para as nossas artes, como a tão querida             
por nós leitura. 

 

JOÃO CARVALHO: Parabéns à organização! Precisamos de mais eventos         
assim. E vamos falar de uma obra vai voltar à telinha, agora no MegaOD. É               
‘‘Órfãos do Paraíso’’! 

 

ÓRFÃOS DO PARAÍSO VOLTARÁ, AGORA NO MEGAOD 

O MegaOD, plataforma de streaming do Megapro, vai ganhar um espaço           
próprio logo logo, com diversas obras inéditas e outras já conhecidas no mundo             
da leitura virtual. Uma delas é ‘‘Órfãos do Paraíso’’, minissérie escrita por            
Rynaldo Nascimento e Weslley Vitoritti, com colaboração de João Carvalho. 
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Micael viveu um dos protagonistas de ‘‘Órfãos do Paraíso’’ 

A obra foi exibida originalmente pela WebTV, em 2016 , e se passa no              
Oriente Médio, contando histórias bem impactantes e emocionantes. Uma         
dessas histórias é a de Pedro (Micael), que estuda num colégio público do Rio              
de Janeiro e é louco por videogames e jogos online. Ultimamente, resolveu            
assumir a fé islâmica, apenas para si mesmo, sem contar para ninguém. Mas             
acaba sendo recrutado para lutar em favor da fé distorcida por meio de um              
profissional de sua escola, Hamal (Mouhamed Harfouch). 

Outros personagens ainda compõem essa trama que com certeza vale a           
pena ler de novo. Em breve, no MegaOD. 

 

JOÃO CARVALHO: Que maravilha foi escrever essa minissérie! Aprendi muito!          
Minha enorme gratidão a Rynaldo e Weslley. Agora mudando de assunto: hoje,            
nossa amiga Marina Salles vai comentar uma série que está bombando aqui no             
Megapro, Família 21, de Vinicius Guimarães. Vai que é tua, Marininha! 

 

COLUNA DA MARINA 

VIVA A FAMÍLIA MODERNA! 
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Estreou algumas semanas atrás Família 21, com o seguinte slogan: “O           
retrato da família moderna”. É, parece bem presunçoso o tal slogan. Será            
mesmo que a trama conseguiu retratar essa tal família moderna? 

De cara o enredo já nos apresenta os protagonistas Antônia (Camila           
Morgado) e Edu (Eduardo Moscovis) diante do altar com a fatídica pergunta            
feita antes da troca de alianças: “Se alguém tem algo a dizer que fale agora ou                
cale-se para sempre”. E não é que uma pirralhinha muito da petulante chamada             
Julinha (Duda Pimenta) tinha algo para dizer? Ela e os irmãos rejeitavam o             
casamento da mãe assim como os filhos de Edu também não desejam a             
concretização da união. O após esse ato de abertura, o enredo voltou no tempo              
e podemos acompanhar todo percalço e motivo de cada um se opor ao enlace,              
só que não adiantou de nada a birra dos rebentos. 

A nova configuração familiar é composta por Helena (Bruna Griphao) que           
pratica bullying com Alexia (Bruna Inocêncio) que é irmã de Vincett (Juan            
Paiva), que secretamente se sente atraído por João Victor (Pedro Vinicius), que            
é irmão de Heitor (Luiz Felipe Mello) que divide quarto com Julinha. Ah, ainda              
há espaço para dona Cândida (Nicette Bruno), mãe de Antônia. Ela é uma             
senhora que vive de bem com a vida e faz de tudo para ajudar essa família a se                  
entender em meio ao caos. A família que tinha tudo para se tornar disfuncional              
e problemática acaba se unindo e ajudando uns aos outros graças ao afeto de              
amor e o verdadeiro sentido de família: União. Mesmo que os problemas só se              
multipliquem e as diferenças se acentuem no decorrer dos episódios, o amor            
sempre fala mais alto.  

Partido para o roteiro de Vinicius, não há o que criticar. O roteiro dele é               
simplesmente delicioso e direto, extremamente lapidado. Você consegue        
perceber todo esmero dele em talhar cada fala, cada ação e cada reação dos              
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personagens. É tudo de muito bom gosto. A leitura é extremamente fluida e os              
personagens cativantes. Outro ponto interessante da estrutura da série é que           
todo episódio é narrado por um personagem, isso é bacana pois nos possibilita             
enxergar não só mais a visão do personagem sobre determinados assuntos           
como analisar o enredo de diversos que poderiam passar batidos sem o uso             
deste recurso narrativo. O único, porém, é que Edu e Antônia, até aqui, não              
tem uma história própria para chamarem de sua, mesmo sendo protagonistas           
eles orbitam em volta de suas crias e o que cada uma trará como novo conflito. 

A mensagem de Família 21 fica clara quando você vai além do simples e              
raso conceito de “família moderna”, que muitos levam diretamente a famílias           
formadas por casais do mesmo sexo. O que essa simples frase quer dizer e que               
Vinicius graças a sua sagacidade e inteligência consegue passar é que família é             
e sempre será amor, sentimento. Independentes de laços consanguíneos ou da           
configuração familiar, algo que até pouco atrás sempre foi exaltado em           
detrimento dos novos arranjos que não surgiram agora, mas que sempre           
existiram. Viva à família do século 21! 

Marina Salles 

 

JOÃO CARVALHO: Excelente crítica, Marina. Família 21 é muito mais do que            
uma série de comédia. Parabéns ao Vini! E sem mais delongas, o Mega & Pro +                
de hoje está no clima de despedida e com as brincadeiras típicas. Bora conferir? 

MEGA & PRO + 
1. 
 

- Amiga, por que todo Lucas é gay?  
- Ai, isso eu não sei te responder. Mas a Cyber Tv deve saber.  
- Pera… E o Kadu?  

 
2. 
 
“EXTRA! EXTRA! INFIDELIDADE SEGUE SEU CONCEITO DE INFIEL E TRAI SUA           
AUDIÊNCIA DA PRIMEIRA EXIBIÇÃO. HOJE ELA É UM DOS MAIORES          
SUCESSOS DA MEGAPRO.”  
 
E MAIS…  
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“OS SEGREDOS DOS SIGNOS É TÃO SECRETO QUE NINGUÉM SABE QUAL O            
SEGREDO PRA PEGAR O #1.”  
 
3.  
 

- E tinha boatos que eu estava na pior, se isso é está na pior… Quer dizer                
que eu tô bem, né? - RAÇA  

- Acorda Raça! Hora de levantar, o sonho deve tá muito bom, mas hora de              
ir.  

- Ai, meu Deus! Dá nem pra sonhar em paz.  
 
4.  
 

- O que cê tá fazendo?  
- Ouvindo a voz do coração.  
- Ah, que legal… E o que ele tá dizendo?  
- O de sempre… Só fala bosta.  
- E o que seria?  
- Escuta você também.  
- “CORRE ATRÁS DE QUEM NÃO TE QUER… DE NOVO” 

 
5.  
 

- Voltamos na Ilha dos Mistérios e estamos prontos pra lançar mais           
mistérios, vai lá:  

a) WEBTV PLAY, mito ou verdade?  
b) Quais os limites de cancelamento da DNA?  
c) AsterTv, era mesmo um turista pelo MV?  
d) E qual o sentido desse quadro se só o povo da MEGAPRO entende             

as piadas?  
 

- Será que um dia esses mistérios serão resolvidos? Quem sabe?  
 
 
JOÃO CARVALHO: O Mega&Pro sempre nos divertindo... E agora é hora do            
Soltando o Verbo. Nessa temporada, tivemos autoras de livros, autor de série            
do Megapro, administradora de IG literário. E pra fechar: um cara que            
arrebenta no teatro. Bora, Abou, apresenta ele aí pra gente! 
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SOLTANDO O VERBO – LUAN VIEIRA 

 

 
Luan Vieira 

Foto: Instagram do entrevistado 

 
VITOR ABOU: Boa noite a todos. Hoje, vamos receber aqui no nosso quadro             

um ator de 27 anos que, no momento, está colhendo ótimos frutos no teatro.              

Isso porque ele ganhou, há algumas semanas, os prêmios de melhor ator e             

melhor texto original com o esquete ‘‘Aquele último filme antes da partida’’ no             

Festival de Teatro Universitário (FESTU) do Rio de Janeiro deste ano. Ele é             

natural da interiorana Três Rios (RJ), mas mora na capital há quatro anos,             

onde cursa Atuação Cênica, mais especificamente na Unirio. Participou         

também das novelas globais ‘‘Rock Story’’ e ‘‘Liberdade, Liberdade’’. Ufa! Seja           

muito bem vindo, Luan Vieira! 

LUAN VIEIRA: Obrigado. É um prazer falar com vocês. 
 
 
VITOR: Tudo isso que eu contei a respeito da sua carreira é apenas um              

pouquinho, o que eu sei. Tem muito mais por trás, né? 

LUAN: Tem sim, tem dado sustentação a isso tudo que você citou todo um              
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trabalho em torno do teatro. E também tem eu aos 14 anos entrando para um               

projeto de cinema para as escolas do município, tem a “Cortejo”, que foi a a               

companhia de teatro que fundamos em Três Rios, sob direção de Rodrigo            

Portella. Tem a nossa primeira peça “Antes da chuva”, que viajou 64 cidades             

do Brasil, sendo indicada ao Prêmio Shell de melhor texto original, e que             

também circulou pelo Equador, Chile e Argentina. Tem nosso segundo          

espetáculo que foi “Alice mandou um beijo”, em que fazia um menino autista e              

que me deu a honra de concorrer ao prêmio de melhor ator coadjuvante pelo              

Botequim cultural, ao lado de Tarcisio Meira, e que foi particularmente um            

trabalho que me fez largar de vez a faculdade de psicologia e investir nos              

meus estudos em teatro. Tem o trabalho que faço parte junto com a galera da               

Multifoco cia de teatro chamado “a palavra progresso na boca da minha mãe             

soava terrivelmente falsa”. Tem ter participado do projeto trupe Cena dos           

estúdios globos, que me fez conhecer Duda Maia, Diretora com quem trabalho            

atualmente na peça “Vamos comprar um poeta”. 

 
VITOR: Luan, em que momento da sua vida o teatro apareceu? 

LUAN: Aos 6 anos quando a minha professora me fez encenar o porquinho da              

casa de tijolo. 

 
VITOR: E quando você percebeu que era isso que você desejava para sua             

vida, não apenas como um hobby? 

LUAN: Aos 9 anos, quando terminei de fazer o anjo Gabriel, e afirmava entre              

os amigos que seria ator. Mesmo sem entender quais seriam os caminhos.            

Penso que esses desejos começam na infância, acho que os meus começaram            

por ali. 

 

VITOR: A infância sempre muito determinante em nossas vidas… Hoje, qual a 

importância da atuação, não só de teatro, mas de TV, na sua vida?  

LUAN: De tv bem pouco... Porque eu não faço Tv atualmente, e acho que 
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passei muito rápido por lá, sem tempo pra entender e agir sobre tudo que 

estava em volta. Mas, a importância da atuação que faço no teatro é a 

oportunidade que tenho de me conectar com as pessoas. De estar nos lugares. 

De ouvir as pessoas, e criarmos alguma intimidade naqueles breves momentos 

de um de frente para o outro, acredito que isso expande nossas existências, 

ou melhor, suponho que isso expande a nossa e tenho certeza absoluta que 

expande a minha, me abre escuta. 

 
VITOR: Como eu falei na apresentação, você participou das novelas ‘‘Rock           

Story’’ e ‘‘Liberdade, Liberdade’’, certo? Você chegou até elas após buscar           

testes ou foi alguém que te viu no teatro e te chamou…? Conta pra gente               

como que foi esse início na TV. 

LUAN: Pessoal que trabalha na produção de elenco viu meu trabalho nas peças 

que citei e me convidaram. 

 
VITOR: O seu personagem em ‘‘Rock Story’’ era um paciente com um câncer 

terminal. Foi intensa a preparação para vivê-lo? 

LUAN: Não foi tanto, acho que falhei e fiquei muito mais preocupado com             

leituras e entendimento da doença do que uma vivência que pudesse me            

modificar mais fortemente como é com tudo que faço no teatro. Visitei alguns             

hospitais também, mas hoje penso que foi uma presença distanciada. Mas, a            

minha imagem em frente ao espelho, sem pêlos, modificou algo que sabia            

sobre mim, sobre minha auto imagem. Me ensinou algo sobre vaidade estética            

também. Sobre ser uma coisa muito superficial mesmo. Sentir isso foi           

importante porque sou vaidoso e não gosto disso em mim. 
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Luan como Caio na novela ‘‘Rock Story’’ 

Foto: Gshow 
 
VITOR: Entre TV e teatro, você tem uma preferência? Por quê? 

LUAN: Tenho. não vou dizer, mas tenho porque “tudo que move é sagrado” . 

Brincadeira, mas, é verdade. 

 

VITOR: Agora vamos falar do esquete ‘‘Aquele último filme antes da partida’’,            

que eu apresentei no início da entrevista. Antes de qualquer coisa, o que te              

levou a escrever esse esquete? 

LUAN: O que me levou a escrever foi o desejo em naturalizar todas as formas               

de amar e também de trazer alguma reflexão sobre os crimes de homofobia             

praticados em prol de um ideal de Homem que nossa cultura injustamente            

alimenta e que ferem toda comunidade LGBTQIA+. 
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Luan recebendo o prêmio de melhor ator do FESTU 2019 

Foto: Instagram do FESTU 

 
VITOR: O esquete traz a história de um relacionamento homossexual entre           

um carteiro e um militar que, após ser considerado incapaz fisicamente, é            

designado a separar as cartas do quartel. Além das profissões, quem são esses             

personagens? 

LUAN: Mantendo o cuidado para não falar além do que o texto diz, eu diria               

que Caleb é um carteiro que nunca amou outro homem que não fosse seu pai               

até conhecer Josué, pessoa com quem vive esse amor que a história narra.             

Pensei em trazer para Caleb a confusão que é estar diante de uma paixão que               

não estava nas referências dele. Por isso, tento trazer muito forte a imagem             

de caleb tentando entender o que está se passando. Procurando referência           

nos filmes que viu, nas histórias que ouviu. Uma crítica à situação reprimida e              

velada que a expressão da relação homoafetiva é colocada. O que me faz ver              

Caleb como uma pessoa em descoberta. Encantamento e descoberta         

definiriam bem a personagem. Josué é considerado como fisicamente incapaz          

por um funcionário de alta patente do quartel que abusa dele ( o penetrando              

com o dedo) e gargalha. Uma ilustração dos abusos que acontecem dentro            

dos quartéis. O que me faz enxergá-lo como alguém muito atingido por essas             

atitudes de afirmação da masculinidade dos dia a dia. É ele quem recebe e              
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convida aleb, ele percebe a confusão de Caleb, o traz pra dentro da guarita, e               

me faz pensar que talvez ele já tenha alguma tranquilidade com sua            

identidade sexual. Alguma habilidade com parcerias homoafetivas. Mas, essa é          

só minha opinião também. 

 
VITOR: Como foi a experiência de participar do FESTU 2019? Já havia            

participado de edições anteriores? 

LUAN: Não havia participado. Pois tinha problemas com o fato de ser um             

Festival competitivo, mas, eu quebrei alguns preconceitos com o Festival. Pra           

minha carreira penso que foi um passo bem importante. Me colocar sozinho            

diante de um público que em sua maioria estava ali para prestigiar outras             

pessoas que não eu. Dialogar, receber a resposta, ouvir. Enfim, foi um divisor             

de águas importante e serviu pra me apresentar como pessoa que escreve. E             

despertar em mim uma segurança em relação ao meu trabalho. Apesar de            

ainda ver como um ponto negativo o fato de ser competitivo, entendi melhor a              

importância do festival . Até pra ouvir outras pessoas e grupos que ficam fora              

do circuito teatral carioca que muita das vezes se fecha num fazer específico,             

numa visão teatro única. O festival me deu a oportunidade criar outras            

admirações, e isso tem a ver com expansão. 

 
VITOR: E como foi receber esses dois prêmios, de ator e de texto original,              

das mãos de Miguel Falabella, uma grande referência teatral e televisiva? 

LUAN: Ele não é tão alto como achei que fosse. E foi muito gentil pareceu               

torcer por mim. Eu estava contente, e não dava pra saber de onde vinha. Pode               

ser que eu tenha ficado bem eufórico de alegria com a presença dele, mas              

pode ser que tenha sido a euforia de estar diante dos meus amigos que tanto               

amo também. Não consigo saber. O que consigo dizer é que achei ele mais              

baixo do que achei que fosse e bem  bonitão. 
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Luan recebendo o prêmio de melhor texto original do FESTU 2019 

Foto: Instagram do FESTU 
 
VITOR: Falando sobre a escrita, você sempre gostou ou ela veio junto da 
atuação? 
LUAN: Eu escrevia coisas que ninguém entendia. Um falastrão que só usava a             

escrita pra desabafar. Quando comecei a entender a arte como minha única            

forma de expansão, como minha ferramenta de escuta e aprendizado, eu           

comecei a me cobrar uma escrita que chegasse mais às pessoas, e comecei a              

fazer. Isso foi por volta dos 17 anos. Mas não veio junto com a atuação.               

Achava que escrever era coisa pra quem sabia muito português. Depois           

descobri que tinha amigos que sabiam de português que eu só precisava            

observar. Aí fiquei mais tranquilo pra escrever. 

 

VITOR: Além de esquetes, como ‘‘Aquele último filme antes da partida’’, você            

costuma escrever outras coisas? 

LUAN: Frases no meu bloco de notas. 
 
VITOR: Quais são suas inspirações na atuação, podendo ser de teatro, TV, 
cinema? 

LUAN: Irandhir Santos, Joaquin Phonix, Gael Garcia bernal, Ricardo Darin, Jim           

carry, Billy Porter, Patricia Selonk, Odilon Esteves. Com certeza tem mais…. 
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Luan atuando no FESTU 2019 

Foto: Instagram do FESTU 
 
VITOR: Luan, diante da falta de investimentos públicos em cultura e dos            

inúmeros cortes, como você enxerga a importância do teatro hoje? 

LUAN: Eu tenho pensado cada vez mais que as “ pessoas de teatro” vão ter               

que começar a olhar pro outro, pro que lhe é incomum. Acho que o domínio               

de uma produção teatral específica fez com que uma minoria etiquetada como            

bom, na produção teatral, ficasse confortável olhando pro próprio umbigo          

enquanto muita gente já estava muito sucateado, vivendo a mínguas com o            

fazer teatral, e falo isso porque venho do interior e vejo muito teatro de              

qualidade sendo feito e acabando por falta de recurso, ou por uma situação             

financeira que coloca as pessoas envolvidas no trabalho em busca de outros            

empregos. . Penso que se não olharmos pro lado, ocuparmos outros lugares,            

outras salas,outros bairros, dar outras vozes e não aprendermos a ouvir, vai            

ficar ainda mais capenga e vazio. Tenho buscado isso como ser humano.            

Todas grandes revoluções começam com as pequenas uniões, o teatro tem           

essa capacidade de reunião. Começa assim. Acho que o teatro tem a            

capacidade de mobiliza., Augusto Boal sabia disso, brecht sabia disso. A gente            

aprende e sabe disso … Então penso o teatro como uma forma de reunião.              

Como a chance de olhar pro lado. De ceder lugar. De enxugar as lágrimas do               
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outro. E assim quem sabe criar pequenas revoluções que derrubarão grandes           

poderes instaurados. 

 
VITOR: Belíssimas palavras! Muito teatro para todos nós sempre! Luan, foi           

um enorme prazer conversar contigo. Desejo a ti muito sucesso em tudo que             

você faça em sua vida. Obrigado por ter topado participar desse bate-papo. 

LUAN: Uffa. Obrigado eu pela oportunidade de poder expressar o que penso. 
 
VITOR: E essa foi a nossa entrevista de hoje, pessoal! E chega ao fim nossa               
quarta temporada. Foi um prazer participar de mais uma. Um grande abraço e             
até breve, com algumas novidades. 

 

JOÃO CARVALHO: E é isso mesmo, pessoal. Nosso Hello! tá terminando e já             
estamos morrendo de saudades. Um abraço e até a próxima! 

==============   FIM DA EDIÇÃO 06 ============= 

UM OFERECIMENTO MEGAPRO 

 

NOTA DA EDITORIA: Na última edição do Hello!, erramos quando falamos da “Comic Con” ao               

escrevermos “Comic com”, licenciada agora ao Megapro, sendo a WebTV a última a ter seus direitos. 
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