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Quinta-feira, 19 de Março de 2020

Flávio Ricco

TVs tratam o vírus
melhor que presidente
Na TV, assim como em todo
e qualquer lugar, o coronavírus
continua dominando o noticiário, apesar do esforço do presidente Bolsonaro, valendo-se
de um momento tão preocupante e inapropriado, em insistir ganhar espaço e gerar
polêmicas tão desnecessárias.
Por meio de atitudes que
nada combinam ou de tudo
que é dito e repetido, há sempre a tentativa de chamar
atenção. E criar atritos.
Os maus exemplos dos últimos dias explicam muito
melhor.
Mas vale destacar o bom
comportamento da TV aberta
de uma forma geral, usando
a força que tem e o poder de
chegar aos quase 200 milhões
de brasileiros, em prestar
serviço e levar para todos in-

formações tão necessárias.
E um dever que foi colocado
acima de tudo, ainda que isso
implique sérios prejuízos, provocados pelas modificações
nas grades de programação,

paralisação de suas produções
e o consequente ou inevitável
cancelamento de contratos comerciais.
Um reconhecimento que
deve ser prestado.

.

TV TUDO
Alteração
Ontem, modificando decisão
de terça-feira, ficou estabelecido que o próximo “Domingão do Faustão”, da Globo,
será inteiramente gravado.
Nada, nem mesmo a abertura, ao vivo.

Aniversário
O canal de notícias BandNews
TV completa nesta quinta-feira 19 anos de existência.
A programação do canal ganhará alguns reforços, como
o âncora e jornalista Eduardo
Oinegue.

Vida normal
Ontem, quarta-feira, o programa “Luciana by Night”, da
Luciana Gimenez, foi gravado
normalmente. E, hoje, quinta,
o mesmo acontece com o
“Mega Senha”. É como se
nada estivesse acontecendo.

Velocidade
Maria Casadevall, Duda Nagle
e a produtora Mixer Films
aceleraram nas ruas de São
Paulo. E assim conseguiram
encerrar os trabalhos de “A
Garota da Moto”. O filme entrou na etapa de edição.

bate - rebate
Band, por causa do corona, mandou parar as
gravações do “Pesadelo
na Cozinha”.

Amor de Mãe. Novelas que
estão no ar terão pausa
Globo/Victor Pollak

TV Cultura, na terçafeira, renovou contrato
de afiliação com a TV
Cultura do Mato Grosso
do Sul.
Por causa do coronavírus, foi adiada para
setembro a vinda ao
Brasil da preparadora
de elenco Ivana Chubbuck...

... A americana viria ao
país agora em abril para
lançar a versão brasileira do seu livro “O Poder
do Ator” e promover o
primeiro MasterClass
para artistas brasileiros...
... A coach já trabalhou com vários atores
renomados, como Brad
Pitt, Charlize Theron,
Eva Mendes, Jim Carrey, Halle Berry, entre
outros.

