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Flávio Ricco

212 países assistirão
a Copa da Rússia 2018
A bola do mundial começa
a rolar na quinta-feira, meiodia, jogo Rússia e Arábia Saudita, com transmissão para
212 países, observando praticamente o mesmo padrão de
2014 no Brasil.
Uma vez mais, a HBS (Host
Broadcast Services), empresa
suíça, será a responsável pela
captação, produção e emissão de imagens, utilizando-se

de 34 câmeras em cada estádio,
número que poderá ser ainda maior, no caso de algumas
emissoras, autorizadas a fazer
uso de equipamentos próprios.
Para o total de 64 jogos serão
armazenadas mais de cinco
mil horas de imagens, considerando todo o trabalho realizado em cada transmissão.
A grande diferença de agora
será a utilização do árbitro de

TV TUDO

vídeo, o VAR, colocado para
tirar dúvidas em quatro cenários: dúvidas no gol marcado,
pênalti, cartão vermelho ou
erro na hora de identificar um
jogador advertido por cartões.
Ao constatar um erro claro, o
VAR poderá se comunicar com
a arbitragem no campo.
A tecnologia foi testada intensamente nos últimos dois
anos em mais de 20 torneios.

.

Mobilização. Ao
lado de Dira Paes,
Leandra Leal, Lázaro
Ramos e Flávio Canto,
outros 26 profissionais
foram integrados à
rede de mobilização
do especial ‘Criança
Esperança 2018’. Casos
de Camila Pitanga,
Bruno Gagliasso,
Astrid Fontenelle,
Tony Ramos, Fernanda
Gentil, Maju Coutinho,
entre outros

Fenômeno
Contratado do grupo Globo,
Ronaldo Fenômeno fará o
jogo de abertura e as partidas
da seleção brasileira. Quanto
ao SporTV, ele participará dos
seus programas na condição
de convidado especial.

Racha perigoso
Está tudo bem com a “Poliana”, do SBT, não acha? A
novela está bem feita, não por
acaso com audiência batendo
15, até 16 pontos de média.
Acontece que nos bastidores
o clima está horroroso.

Jogo de abertura
A equipe do Luiz Carlos Jr.,
com Lédio Carmona e Ricardinho, é quem vai fazer o
jogo de abertura da Copa do
Mundo no SporTV. Milton Leite, Muricy e Maurício Norieg
estarão na estreia do Brasil.

Reality de culinária
A youtuber maranhense
Thaynara OG acaba de fechar
com o GNT para apresentar
um reality culinário, ainda
sem título, com produção
da Chango. Faltam agora só
acertar os chefs.

bate - rebate
Globo informa que as
gravações dos 12 novos
episódios de “Sob Pressão” foram concluídas...
... No total, foram 73 dias
de trabalho. Exibição no
segundo semestre.
Todas as transmissões
da Copa do Mundo no
SporTV, na primeira
fase, terão um pré-jogo
de 60 minutos.
Cerca de 10 treinadores
irão passar pelo “Deba-

te Final Especialistas”,
com apresentação de
Téo José, estreia do Fox
Sports na quinta, 10 e
meia da noite, dia de
abertura da Copa...
... Parreira, Abel Braga,
Jair Ventura, Falcão e
Mano Menezes estão
entre os confirmados...
... Haverá um rodízio entre eles, mas Vanderlei
Luxemburgo será o mais
acionado. E terá participação de Jô Soares.

Estevam Avellar/Globo

TV FASES DA ATRAÇÃO: Audições, Eliminatórias, Semifinal e Final

AMANDA FRANÇOZO
APRESENTA REALITY
SHOW NA TV APARECIDA
aparecida. Amanda Franço-

zo comandará “Revelações Sertanejo”, concurso musical
que estreia dia 7 de setembro
e vai até novembro, na TV
Aparecida. O contrato entre
apresentadora e emissora foi
assinado no fim de semana.
“Estou muito feliz e honrada

com o convite. Quem me conhece sabe da minha religiosidade e fé, e aliar isso a minha
missão, que é a comunicação,
será uma vitória”, afirmou
Amanda em nota.
Atualmente, a apresentadora
comanda um programa diário
de variedades na Rede Brasil

Agenda. O programa, que
será gravado, vai ao ar
toda sexta-feira, às 20h30,
no auditório da emissora,
na cidade de Aparecida

e terá de conciliar o trabalho
com o novo programa.
“Na posição de jornalista e comunicadora, falo para todos os
públicos. Meu objetivo é falar
para a família brasileira, sem
distinção. Já trabalhei muito
com música dentro dos programas que apresentei, faz parte do meu universo”, disse ela.
O objetivo da atração é dar
oportunidade a novos talentos.
“Acho incrível a iniciativa da
TV Aparecida. Temos muitos
talentos na música escondidos
pelos quatro cantos do País,
e exaltar esse dom, mostrar
as vozes, performances, é um
presente para quem assiste e
quem proporciona”.
OPORTUNIDADE.

TV Aparecida/Divulgação

As inscrições do reality musical já estão abertas e vão até
3 de agosto. O programa, que
será gravado, vai ao ar toda
sexta-feira, às 20h30, no auditório da emissora, na cidade
de Aparecida (SP).
A final, em novembro, vai ser
exibida ao vivo.
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