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Flávio Ricco

Emissoras não têm
jornalismo aos domingos
Aqui já foi destacado que o jornalismo da Rede TV! encerra as suas atividades no sábado, 9h30 da noite, e só
volta a dar sinais de vida na segundafeira, 19h30, como se nada acontecesse em todo esse período de 46 horas.
Porém, vale observar que no SBT e
na Band o procedimento é o mesmo.
Nesses dois casos, as lojinhas também
fecham aos domingos e só reabrem as
suas portas na segunda. Sagrado descanso. É como se desligar do mundo.
Em algumas delas, certeza, nem
plantão existe.
Evidente que tal procedimento se dá
pelas razões que todos conhecemos.
Dinheiro em primeiro lugar, a de se
economizar ao máximo no custo de
produção; e, depois, a lei do menor
esforço, total desinteresse dos donos.
O jornalismo, para algumas, de forma bem comprovada, só existe para
cumprir tabela e justificar verbas governamentais.

.

TV TUDO
Tá enrolando
A Band, que transmitiu o último,
deverá ficar de fora do próximo Florida Cup, em disputa no
começo de 2020, que terá Corinthians e Palmeiras. A informação
que vem de lá é que existem
problemas e pendências.

Miss Brasil
Na semana passada, a Band deu
um passo importante para retomar a organização e transmissão
do Miss Brasil, que, após cinco
anos, perdeu a parceria da Polishop. Se tudo correr bem, todo
processo começa em 2020.

Em todas
Além de cantar e atuar nos programas da Globo, Helga Nemetik
investe no lado apresentadora e caminha para a terceira
temporada do “Cozinhando com
Helga”, no Youtube. A artista é
uma das atrações do “Popstar”.

É com ele
Manoel Poladian é quem irá
conduzir as negociações de
Ronnie Von com as emissoras de
televisão. A Poladian Produções,
além de shows, também ficou
conhecida por gerenciar a
carreira de vários artistas.

bate - rebate
O ator Jefferson
Schroeder, participante do “Se Joga”,
lança ainda este ano
seu primeiro livro, “O
Ponto”...

Popstar. Helga Nemetik, atriz e cantora
participa de nova edição do programa que
estreia no próximo dia 27

A nova direção da TV
Cultura tem ainda
vários desafios pela
frente. Alguns bem
complicados...

... São crônicas baseadas em momentos
que ele mesmo viveu...

... Mas a recuperação
do “Roda Viva” certamente se incluirá
entre os seus maiores
feitos...

... E, como novidade,
ao final do livro, terá
o começo de um outro, de contos, chamado “Dois Pontos”.

... O programa levado
ao ar com o ministro
do STF, Gilmar Mendes,
na segunda-feira, merece um registro.
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