
F5 - Colunistas - Alberto Pereira Jr - Ministra apoia fim do quadro "Metrô Zorra Brasil" - 06/10/2011

http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/albertopereirajr/986357-ministra-apoia-fim-do-quadro-metro-zorra-brasil.shtml[06/10/2011 10:20:16]

+ | - Enviar O F5 errou ?

3

ConfirmRecomendar  ConfirmaCurtir  70

PUBLICIDADE

Ministra apoia fim do quadro "Metrô Zorra Brasil"

06/10/2011 - 01h20

DE SÃO PAULO

A Secretaria de Políticas para as Mulheres enviou uma carta de apoio
ao sindicato dos metroviários de SP, que pediu que a Globo tirasse
do ar o quadro "Metrô Zorra Brasil". A mesma pasta, da ministra Iriny
Lopes, pediu a suspensão de um comercial em que Gisele Bündchen
aparece de lingerie. "Parabenizamos a iniciativa e endossamos a
necessidade de ações como esta que visam desconstruir discursos de
uma cultura que, até camuflada no humor, perpetua a violência
simbólica contra as mulheres", diz o documento. Os metroviários
acusam o "Zorra Total" de incentivar o assédio sexual nos vagões. A Globo diz que o objetivo da
atração é o entretenimento.

Metroviários pedem fim de quadro 'Metrô Zorra Brasil'
Atriz que faz Janete no "Zorra Total" se fantasia de Xuxa
Garoto faz sucesso imitando a Janete do "Zorra Total"

Torcida gay
Namorada de Joaquim Lopes (foto), Paola Oliveira quer que o personagem dele termine a novela
"Morde & Assopra" ao lado de Áureo (André Gonçalves).

Novela
A Record repudiou as declarações de Datena sobre o processo que tramita entre eles. O jornalista
mandou uma "banana" para o canal anteontem durante o "Brasil Urgente", da Band.

De novo
Rafinha Bastos está faturando com seu afastamento do "CQC". Ontem, postou no Twitter um vídeo
em que um garçom oferece "baby beef" e fraldinha, mas ele se recusa a comer as carnes...

Sucesso
"Fina Estampa" foi o programa mais pedido pelo público que procurou a Globo, em setembro. O
esmalte rosa e os óculos de sol dourado de Adriana Birolli, o esmalte vinho e o cabelo de Júlia
Lemmertz e o tema de abertura se destacaram.

Reality
A Record marcou para o dia 12 a final de "A Fazenda 4".

Adrenalina
Os oito participantes restantes no "Hipertensão" serão suspensos sobre uma superfície de acrílico e
deverão despencar do céu. Vai ao ar hoje, na Globo.

Adrian Diaz/TV Globo.(articleGraphicSpace).
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