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Flávio Ricco

‘Verão 90’ supera outras
novelas em audiência
“Verão 90”, novela de Izabel
de Oliveira e Paula Amaral,
vai chegando ao fim no horário das sete na Globo e com
um balanço audiência dos
mais interessantes, segundo
dados do Kantar/Ibope da
Grande São Paulo.
Das 14 últimas produções

desse horário, “Verão 90” já
superou 9 delas, incluindo
as duas antecessoras, “Deus
Salve o Rei” e “O Tempo Não
Para”, com média de audiência, até aqui, de 26 pontos.
O seu recorde semanal foi alcançado entre 15 e 20 de julho,
tanto em São Paulo quanto no

Rio de Janeiro.
Dirigida por Jorge Fernando e
movimentando nomes como os
de Cláudia Raia e Dira Paes, a
trama pode não ter agradado a
gregos e troianos... mas, em se
tratando de audiência, os números demonstram, conquistou
uma ótima fatia de público.

.

TV TUDO
Internacional
A CNN Brasil tem planos bem
especiais para Nova York e
Londres, praças da maior
importância. No caso de Londres, sempre bom lembrar,
os investimentos vão além da
contratação de Evaristo Costa.

E atenção
A propósito do “Bora São
Paulo”, a estreia está mesmo
confirmada para o próximo
dia 5, no ar das 7h às 9h da
manhã. Assim como a do
novo “Café com Jornal”, das
5h às 7h, com Luiz Megale.

Olha que bom
João Carlos Martins, maestro
e pianista, deu de presente
a vinheta musical, que será
utilizada na abertura do “Bora
São Paulo”, com Joel Datena
e Laura Ferreira. Quem ouviu
garante: é dos mais bonitos.

Fica de olho
Nada oficial, mas existe, sim, a
possibilidade de alguma coisa
entre SBT e Ronnie Von. Na
altura atual, uma paquera das
mais jeitosas, com “participações especiais” trabalhando
forte em busca do final feliz.

bate - rebate
Hoje, 21h30, tem futebol da Libertadores na
Globo, Emelec e Flamengo...
... Para todo Brasil.
Andou, mas andou
muito bem o projeto
do programa do Tiago
Abravanel no SBT...

Novela. Em “As Aventuras de Poliana”, capítulo desta
quarta-feira, vai ao ar uma sequência de “cross”, na qual o
personagem Lindomar, vivido por Ivan Parente, fará uma
participação no “Programa do Ratinho”. Na história ele
é um sambista frustrado que tentará a sorte no quadro
“Dez ou Mil” cantando uma música de sua autoria. A
participação irá mudar a vida de Lindomar

... Está nos finalmente
para ser fixada a sua
estreia.
E João Côrtes passa-

rá a ocupar o lugar
do Tiago no próximo
“Popstar”, da Globo, acompanhando o
movimento dos bastidores.
“Conexão Repórter”,
do Roberto Cabrini no
SBT, caminha para fechar agosto com a sua
melhor média mensal,
na Grande SP...
... Sem contabilizar a
próxima segunda, já
tem a marca de 7,2.

Beatriz Nadler/SBT

CIÊNCIA SÉRIE DE ENCONTROS DO PROJETO DISCUTIU SABERES POPULARES E CIÊNCIA

DIALOGANDO COM O
FOLCLORE TEM ÚLTIMA
PALESTRA NA QUINTA
FOLCLORE. O Museu do Fol-

clore de São José dos Campos
realiza nesta quinta-feira o último encontro do projeto “Dialogando com o Folclore” com

palestra de Maria Cândida Moraes, pesquisadora do CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e coordenadora ad-

Divulgação

Folclore. Especialista em ‘ecologia dos saberes’ dará palestra

junta da Rede Internacional de
Ecologia dos Saberes (RIES),
da Universidade de Barcelona.
Ela falará sobre ‘Ecologia dos
Saberes – Novas bases epistemológicas para a religação dos
saberes’.
A palestra acontece às 19h30
no auditório do Museu Municipal de São José dos Campos,
com entrada franca. As inscrições já estão abertas e podem
ser feitas pela internet, pelo
site http://bit.ly/Dialogando6.
A ecologia dos saberes se refere a existência de conhecimentos plurais.
A área destaca a importância
do diálogo entre o saber científico e humanístico, entre o
saber acadêmico e o saber
popular de outras culturas e a
necessidade de confrontar o
conhecimento científico com
outros tipos de conhecimentos.
O Dialogando com o Folclore
é realizado pelo Museu do Folclore anualmente. Neste ano,
O tema do projeto fez uma relação entre a cultura popular, a
ciência e a tecnologia.

.

