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Reporter gloria maria jornal nacional

Você vai rever o apelo de cassinos, hotéis de luxo e a Rua da Felicidade. Um dos lugares mais ricos do planeta, Macau também tem muitas misturas. A coisa mais extraordinária é a oportunidade que o jornalismo te dá para aprender. É um trabalho onde você está em contato direto com todos os tipos de emoções. MEMÓRIA GLOBO EXCLUSIVO Fonte: Depoimentos concedidos à Memeria Globo por
Gliria Maria nos dias 24/08/2000, 11/09/2010 e 27/02/2018. A jornalista, apresentadora e comentarista Maju Coutinho, 40, será a primeira apresentadora negra da história do Jornal Nacional, da Rede Globo, a notícia aberta mais assistida na América Latina. O anúncio pegou a todos de surpresa - muitos internautas comemoraram a promoção de Maju no telejornal e ressaltaram a importância histórica do
evento. Embora tenha sido um dos mais antigos telejornais, foi transmitido pela primeira vez em 1969, há 50 anos, o Jornal Nacional demorou a apaziguar mulheres em cargos relevantes, como jornalista, apresentadora ou editora. Vale lembrar que o noticiário foi apresentado por vários anos por um casal de homens: Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Na verdade, a primeira mulher a apresentar o JN foi a
Sra. Mendes, mas apenas como substituta provisória, por um dia, em 8 de março de 1972, nesta ocasião, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Leia também: A personagem negra e defensora dos animais faz sua estreia na Turma de Publicidade da Mônica CONTINUA A LER CI-DESSOUS A primeira apresentadora foi internada 20 longos anos depois, em 1992, com Valeria Monteiro, que deixou o
noticiário no ano seguinte. A partir de 1996, após mudanças na equipe executiva e editorial, o JN passou a ser formado sempre por uma dupla (um homem e uma mulher) como âncoras de notícias. Por falar em representatividade, houve também lentidão na primeira aparição de uma mulher negra, Gloria Maria, como jornalista de um artigo em 1977. Foto: Reprodução / Arquivo Globo Em 2002, Heraldo
Pereira foi o primeiro negro a apresentar o JN, substituindo os âncoras. Mais recentemente, a famosa jornalista participa do casting dos apresentadores. PUBLICIDADE CONTINUA A LER CI-DESSOUS Foto: Reprodução / Arquivo Globo Finalmente, 17 anos depois, Maju Coutinho se torna a primeira mulher negra a apresentar o maior telejornal do país. Maria Jàlia Coutinho iniciou sua carreira no
jornalismo em 2005, trabalhando para o Jornal da Cultura e Cultura Meio-Dia, as duas atrações da TV Cultura. PUBLICIDADE CONTINUA A PALESTRA CI-DESSOUS Atraindo a atenção da Rede Globo, em 2007, ela foi contratada como jornalista. Em 2013, começou a apresentar as previsões na série da emissora, incluindo o Jornal Nacional, onde ganhou notoriedade por suas interações com William
Bonner. Foto: Reprodução/YouTube Um avanço em 2017 começou a trabalhar no rodízio de apresentadores do Jornal Hoje, sempre no sábado. Agora, o apresentador do São Paulo está pulando, salto, convidados para apresentar o JN. Racismo É interessante lembrar que Maju Coutinho foi alvo de comentários racistas nas redes sociais em 2015, o que causou a repulsa de grande parte da população
do país. Na época, a hashtag #SomostodosMaju foi levantada na Internet e teve ampla repercussão. O caso foi exposto no Jornal Nacional pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos com a presença da própria Maju. Na época, era cirúrgico: Ladram preconceitos, mas a caravana passa. Leia também: O Jogo Nacional de Produção coloca a mulher negra e nordestina como heroína
Compartilhe o post com seus amigos! Siga reasons no Instagram aqui. Inscreva-se no nosso canal do Youtube aqui. Como razões no Facebook aqui. Fonte: No Telinha Foto: Reprodução / Na Telinha Leia mais Ver mais matérias na web Escritos publicados em 29/06/2020 - 14:20 Com a retomada de um show especial de Gloria Maria diante do frio da Noruega, o Globo Repórter registrou nesta sexta-
feira (26) 22,3 pontos de ibope na Grande São Paulo e atraiu o público de 37,9% das televisões ouvintes. A parte foi tão boa que deixou o jornal para trás dos campeões de audiência da emissora. Fina Estampa (47,8%), Totalmente também (43,3%) e Jornal Nacional (43,2%) apresentaram percentuais melhores em seus respectivos tempos de escuta. A jornalista Gloria Maria está ausente do trabalho
desde dezembro de 2019, quando gravou a Retrospectiva na Globo. Em novembro, ela foi submetida a uma cirurgia para remover um tumor cerebral. Em entrevista a Pedro Bial, em maio, ela deu detalhes sobre o tratamento e disse que já está recuperado. O apresentador ainda não foi liberado para voltar a trabalhar na Globo Representer por causa da pandemia do novo coronavírus, que levou
jornalistas a mais de 60 anos de estúdios da Globo. No início de junho, ela gravou de casa uma participação na capa do Em Pauta, que discutia racismo, e foi transmitida na televisão aberta. Confira as audiências da Globo, Record e SBT abaixo nesta sexta-feira (25):Média do dia (7h/0h): 16.3Bom Dia São Paulo6.5Bom Dia Brasil8.0Consmorando com Fátima Bernardes6,9SP113,1Jornal
Hoje13,6Sessao da Tarde: Piratas do Caribe: Navegando nas Águas Misteriosas14,3a Mundo Bom!22.0Malhaçao18,5Novo Mundo19,1SP223.5Totalmente Demais29,3Jornal Nacional29.5Fina Estampa32,0Globo-rter22.3S. W.A.T.13.9Jornal da Globo7,5Conversação com Bial5,4Homelândia - Segurança Nacional4,5Coruja 1: Pense como eles3,8 Corujao 2: Jelio Desapareceu3.0Verage do dia (7h/0h):
6.0 Manhã de Balanço Geral (média 5h-8.45am)2.2 1 Manhã de Balanço Geral (rede)1.7 Manhã de Balanço Geral (local)3.1Fala Brasil4,2Today day5,1JR 24H (manhã)5.0 Balanço geral SP7.9A Escravo Isaura7.9Os Mutantes - Caminhos do Coração4,8JR 24H (tarde 1)3.6Cidade 24H (après-midi 2)7,3Journal of Record7,3Revelation5,4Jesus4,4Super Écran: Frankie et Alice 3.5JR 24H (a 1.5Inteligência
e Fé0,8 Igreja Universidade do Reino de Deus0.6Verage do dia (7h/0h): 5.7First Impact3,3Good Day &amp; Cia5,9Triturando4,8Cases de Que a Vida Roubou me6.7Betty the Ugly em NY6,9SBT Brasil6,3Roda a Roda a Roda9.5Cupom Premiado Ba'10,1As Aventuras de Poliana8,2C-mlices de um Resgate6,7Programa do Ratinho6,2 Sucesso Sucesso Filho de Mskara6,3A Noite3,5Operação
Mesquita2,5Triturando (representação)1.8Chaves1.6Fonte:EmissorasEach point equivale a 74.987 domicílios na Grande SP© Notícias da TV 2020 Reprodução proibidaTOComo Esta notíciaLeia também Este espaço tem como objetivo ampliar o debate sobre o tema abordado nas notícias, de forma democrática e respeitosa. Comentários anônimos não são aceitos ou que leis e princípios éticos e morais
são consistentes ou promovem atividades ilegais ou criminosas. Assim, comentários difamatórios, difamatórios, preconceituosos, ofensivos, agressivos que usam palavras de baixa lama, incitam a violência, expressam discurso de ódio ou contêm links são sumariamente excluídos. Com 40 anos de jornalismo, Gliria Maria tornou-se conhecida por suas reportagens ao redor do mundo e por suas
entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Agora Gloria vai ajudar a contar a história dos 70 anos de televisão no país - dos quais ela mesma faz parte - na Globo Representer, que vai ao ar nos dias 18 e 25 de setembro. Os dois programas serão apresentados por ela e Sandra Annenberg, que se juntam a Edney Silvestre, Renato Machado e Isabela Assumpçao para entrevistar atores,
personalidades e apresentadores. Pretendemos contar um pouco da história da televisão desde que surgiu. Vamos passar pela dramaturgia, esportes, jornalismo, música. Obviamente não podemos mostrar tudo, primeiro, por causa do clima e também muita coisa se perdeu, disse Gloria em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, por telefone do Rio. A primeira transmissão deste especial será
transmitida na próxima sexta-feira, 18, exatamente 70 anos após o primeiro programa de TV no Brasil, que aconteceu em 18 de setembro de 1950, com a inauguração da TV Tupi. E essa cronologia, diz ela, atravessará todas as estações. Neste momento de modernização da televisão, salvar um pouco do passado será fundamental para entendermos o que está acontecendo hoje. Quando você pensa
que a TV começou ao vivo e agora é praticamente tudo vai viver de novo, é uma coisa intrigante. Gloria conta que um dos entrevistados, Rei Roberto Carlos, que apresentou o programa Jovem Guarda, transmitido ao vivo na década de 1960, lembra que este foi um dos momentos mais emocionantes quando ele se viu pela primeira vez em um programa gravado. A apresentação deste especial marca o
retorno de Gloria à Globo, onde está há dez anos. Ela estava ausente do programa há nove meses. fizeram uma cirurgia cerebral. Ela descobriu um tumor depois de desmaiar em casa. Eu não tinha sintomas, nem dores de cabeça. Eu caí em casa; Eu tinha um corte na cabeça. Fui ao hospital para costurar, e, no exame para descobrir por que eu tinha eu tinha descobriu o tumor, diz ele. A operação
ocorreu em novembro; quase em março, eu estava recuperado. Eu não estava totalmente, mas eu poderia trabalhar com muito cuidado. Não pude viajar porque ainda estava em tratamento. Então veio a pandemia. Quando tive que parar de entrar no mundo, o mundo também. Com passagens pelo Jornal Nacional, Jornal Hoje, entre outros, Gloria lembra que foi à Globo Rerter para concentrar suas
viagens pelo Brasil e poder cuidar mais das filhas, já que, no Funstico, ela ainda estava em algum lugar do mundo. De repente tudo mudou: eu estou muito mais no mundo (risos). Mudou de uma forma natural, mas consegui administrar minha vida como mãe, e as viagens estavam surgindo cada vez mais porque trabalhavam muito bem no programa. Mick Jagger Aliás, por causa dessas viagens ao redor
do mundo, Gloria se tornou uma espécie de rainha dos memes. Eu amo isso. Acho que é oficial: eu até bati gretchen no mesmo disco. Fazer um trabalho jornalístico, que realmente me faz sentir bem, me deixa orgulhoso, orgulhoso das minhas filhas e ainda tem um lado de humor que as pessoas podem tirar desse mundo tão triste, tão desigual, tão amargo. Você quer melhor do que isso? Tudo é
derivado do meu trabalho e não da minha vida pessoal; que me dá o maior orgulho. Ela se lembra da história na Jamaica, onde fumava ganja, e a cena se tornou um meme. Foi um país que deixou uma marca em mim, porque eu fiz algo que nunca tinha sido feito na televisão brasileira e talvez na televisão mundial, que era ter fumado essa empresa rastephariana. Então, se se tornar um meme, que
honra. Agora, um vídeo antigo de Gloria entrevistando Mick Jagger para o Jornal Nacional viralizou nas redes sociais. Em 1984, o vocalista dos Rolling Stones veio ao Brasil para gravar o videoclipe de Lucky in Love de seu primeiro álbum solo, She's the Boss, e falou com exclusividade com o novo jornalista da época. Eles chamaram a atenção dos internautas, especialmente os looks que Jagger lançou
para Gloria e o beijo que ele deu no rosto dela. E, realmente, houve um flerte com ele? Quando trabalho, não presto atenção em nada. Eu estava preocupado com o meu inglês, que era terrível na época, eu estava em pânico sobre estar com esse ídolo que é Mick Jagger. Eu nem prestei atenção se ele estava olhando para mim ou não. Na verdade, hoje sinto muito por ter perdido essa oportunidade,
porque estava tão preocupado em fazer o trabalho certo, diz. Eu tenho prestado atenção agora. O que eu pensei foi que ele me olhava com amor, o que ele queria me dar uma força, uma pessoa totalmente sem preconceitos. Estou aqui com meu cabelo preto. Eu era uma jovem negra que estava começando a fazer um trabalho, e lá ele estava encantado, tentando me ajudar neste Essa é a leitura que eu
fiz naquele vídeo. Eu vi que ele estava lá para me ajudar e não flertar comigo. Primeira jornalista negra da televisão brasileira, Gliria conta que, quando começou sua carreira, não tinha ninguém para se inspirar. Porque não havia outro jornalista negro, eu tinha um aberto para rolar. Tive o privilégio, a chance de entrar na TV Globo numa época em que tudo começou. Eu não tinha obstáculos porque era
negro. O fato de eu ser negro, acho que até me ajudou, diz ela. Eu tinha barreiras comigo mesmo, insegurança, começo, não saber o que fazer, porque eu não tinha ninguém para me refletir. Tive que correr atrás dele, tive que aprender. Comecei muito jovem. Então minhas dificuldades eram comigo mesmo. E eu tinha um longo caminho a percorrer. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Veja também - Jovem morre após cair de 50 metros durante a prática de Slackline Highline - Conheça os phloeodes diabolicus o besouro indestrutível - Dica para espremer limões vira mania nas redes sociais - Mulher finge ser agente do FBI para conseguir comida grátis e fica presa - Zona Azul Digital em SP muda dia 16; Veja como ele se parece - Estudo revela o método mais saudável para cozinhar
arroz - O arroto também pode ser um problema de saúde? Tubarão é capturado no MA com restos de jovens desaparecidos no estômago - Cinema, Sexo e Cidade - Descoberta 6500 anos de idade oficina de cobre no deserto em Israel
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