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Flávio Ricco

Hortas comunitárias
de Olga Bongiovanni
O prefeito Bruno Covas, em sua participação no programa da Olga Bongiovanni, segunda-feira, na Rede TV!,
decidiu apoiar o projeto de hortas comunitárias, que a apresentadora lançou
com sucesso em Cascavel e agora quer
desenvolver em São Paulo.
Um trabalho que, entre outros objetivos, também viabiliza a inclusão social
e produtiva das pessoas, valendo-se dos
muitos terrenos abandonados, próprios
do município ou não, que existem em
toda a cidade.
E que poderá perfeitamente ser abraçado por outras regiões.
Os resultados dessas hortas, além
de atender as necessidades de cada
comunidade, poderão ser destinados
também para o consumo de asilos e
creches.
Louvável esta iniciativa da Olga e que
sirva de incentivo para atender outros
grandes problemas da população brasileira, como Saúde e Educação.

.

TV TUDO
Geladeira
Isolado, é das mais desconfortáveis a situação do Patrício
Diaz, Pato, como diretor artístico da Band. A maneira mais
desleal que existe, para que
parta dele a decisão de deixar
as funções.

Reforço
Após o segurança Celsão, de
“Poliana”, no SBT, o também
descendente de libaneses,
Miguel Nader, fechou com a
Globo para “Órfãos da Terra”.
Será Omar, irmão de Latifa
(Luana Martau).

Por que não?
É sempre importante considerar que Patrício Diaz só
chegou a este cargo, porque
foi colocado por essas mesmas pessoas. E se esquecem
dos bons serviços na direção
do “MasterChef”.

Band em campo
A exemplo da Globo, a
Band também vai de mundial feminino, nesta quinta,
uma da tarde. Austrália e
Brasil, com narração de
Oliveira Andrade e comentários do Neto.

bate - rebate
Série. Débora Ozório, 22, que esteve
em “Espelho da Vida” na Globo, fará
uma prostituta de 15 anos, na quarta
temporada da série “Me Chama de
Bruna”, da Fox. O canal ainda não
marcou a data de estreia.

“Top Chef” da Record
promove eliminação dupla nesta quarta-feira...

Beatriz Biuzzo

... E tem entre os convidados, André Bankoff,
Marcos Mion, Juliana
Knust e Mylena Ciribelli.
Xuxa grava na próxima
semana a abertura da
nova temporada do
“Dancing Brasil”.
Record está adiantando
processos e tudo caminha para que o “Domin-

go Show” apresente seu
novo formato dia 30.
Com todas as mudanças
feitas no jornalismo
da TV Cultura, nesses
últimos dias, nenhuma
nova função ainda foi
destinada a Andresa
Boni.
Daniela Albuquerque
vai receber Diego
Hypólito, nesta quinta-feira, no “Sensacional”, às 22h45, na
Rede TV!.

