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De volta à estrada

Guerra no Iraque
08:25 Aziz viu Saddam
vivo depois de
bombardeios

Os caminhoneiros Pedro e Bino estão chegando. Antônio Fagundes e Stênio
Garcia retornam aos seus antigos papéis no seriado Carga Pesada, que promete
novas aventuras e romances para os dois caminhoneiros, de volta ao volante
depois de mais de vinte anos
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TELEVISÃO

''Há vinte e quatro anos direto do túnel do tempo''. Antônio Fagundes e Stênio Garcia
estreavam o mais novo seriado da Rede Globo, Carga Pesada. A trama era bem
simples: dois caminhoneiros de personalidades diferentes, o divertido Pedro
(Fagundes) e o ponderado Bino (Garcia), viajam por todo o Brasil fazendo frete,
enfrentando dificuldades e mostrando ao telespectador um país ainda desconhecido.
Apesar da curta duração, pouco mais de cinquenta episódios, a série ficou para a
história da TV brasileira. Era a primeira vez que dois personagens do povo deixavam
de ser meros coadjuvantes para serem protagonistas. Os dois atores viraram
representantes de uma categoria até então pouco conhecida pela população e ainda
hoje são reconhecidos pelos seus personagens no seriado. Mas quem pensa que a
história de Pedro e Bino acabou, engana-se.
A partir de hoje a noite, a série estará de volta em novos episódios e com os dois
atores retomando seus antigos papéis. A princípio serão quatro capítulos que irão ao
ar sempre às terças, logo após o programa humorístico Casseta & Planeta, mas,
dependendo do sucesso de público, Carga Pesada pode entrar para a
programação regular da emissora. Desta vez a direção está sob o comando de
Marcos Paulo. Segundo o próprio diretor, esta nova versão não é um simples
remake e sim uma continuação já que os atores são os mesmos e dão
prosseguimento às histórias anteriores. Caso bem diferente da série A Grande
Família, que, além de temas mais adequados à atualidade, traz outros atores
nos papéis dos membros da família que fazia a alegria dos telespectadores na
década de 70.
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Mas os dois protagonistas não são os únicos a voltarem. O tema ''Frete'', de
Renato Teixeira, também será mantido na abertura do programa, desta vez em
uma interpretação da dupla Chitãozinho & Xororó. Mas novidades não faltam.
Entre algumas delas, flashbacks dos antigos episódios intercalando as cenas,
contextualizando assim a trama para os novos telespectadores e matando a
saudade dos antigos fãs. Outra diferença é que agora as locações serão por
todo o país, ao contrário dos episódios antigos, onde as gravações se
restringiam aos arredores do Rio de Janeiro.
O elenco também traz algumas caras novas ao universo dos dois
caminhoneiros. Além de Fagundes e Garcia, a atriz Patrícia Pillar, afastada das
telas desde a novela Um Anjo Caiu do Céu, e Wagner Moura (que contracenou
com Fagundes no filme Deus é Brasileiro) estarão no elenco fixo do seriado.
Nomes como José Dumont, Juliana Knust (que esteve na novela Esplendor) e
atores locais dos mais diversos Estados, por onde as gravações aconteceram,
também marcarão presença em cena no seriado.
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O Ceará, aliás, foi um dos cenários utilizados como locação. Os atores e a
equipe de produção estiveram por alguns dias, no final de fevereiro, filmando
cenas de um dos episódios da série na região do Cariri. Nesse capítulo, os
caminhoneiros Pedro e Bino viajam até Juazeiro do Norte e aos pés da estátua
do padre Cícero pagam uma promessa de um outro caminhoneiro que eles
encontram à beira da morte na estrada durante uma viagem.
Os quatro episódios terão histórias fechadas, deixando apenas um link para o
próximo capítulo. Na estréia, o telespectador ficará sabendo que Pedro
continua na estrada, enquanto Bino abriu uma empresa de transportes,
passando a maior parte do tempo no escritório. Com saudades das aventuras e
emoções que vivia com seu parceiro de volante, Bino larga o escritório e vai ao
encontro do amigo de longa data. No meio do caminho, os dois encontram
Pedrinho (Wagner Moura), filho de Bino, e Rosa (Patrícia Pillar), viúva de um
caminhoneiro que cai na estrada para sustentar os filhos. Dai pra frente, a
promessa de novas aventuras, um misto de ação e romance, é garantida.
Uma curiosidade é que esta não é a primeira tentativa da Rede Globo em trazer
o seriado de volta às telas. Vários outros diretores já tentaram e não
conseguiram. Até trocar dois protagonistas por um casal se pensou. Para a
alegria dos fãs, a idéia não vingou e Carga Pesada retorna às telas com apenas
algumas adequações aos novos tempos e acrescido de recursos modernos
para agradar a nova geração que não chegou a acompanhar o seriado original.
SERVIÇO:
Carga pesada. Novos capítulos da série protagonizada por Antônio Fagundes e
Stênio Garcia. Terça-feira, logo após o programa humorístico Casseta &
Planeta. Rede Globo.
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