Entrevista

De volta à Rede TV!,
depois de um ano na
Band, Amaury Jr. se
divide entre o Brasil e
os Estados Unidos,
onde se tornou sócio
de um canal de TV só
com conteúdo brasileiro

Divulgação

por Harlen Félix

Rio-pretense Amaury Jr.
é pioneiro do colunismo
social televisivo no Brasil

Novos desafios

P

ioneiro do colunismo social televisivo no Brasil,
o rio-pretense Amaury Jr. se prepara para encarar novos desafios em 2019. Além de voltar
para a Rede TV!, depois de um ano na Band,
ele adquiriu 50% de um canal de televisão sediado em
Orlando, na Flórida (EUA), cujo conteúdo de sua programação é exclusivamente relacionado ao Brasil.
“Eu estou pegando todo esse expertise que acumulei
ao longo desses quase 40 anos na televisão brasileira e
tentando fazer desse canal um polo divulgador do Brasil
para o mundo”, comentou ele em entrevista à Revista
Vida&Arte concedida no mês passado, durante visita a
Rio Preto. Estado norte-americano que abriga mais de 2
milhões de brasileiros, a Flórida é bem conhecida de
Amaury Jr., que tem residência em Orlando há mais de
20 anos. Foi lá que ele conheceu Claudio Costa, empre8 REVISTA Vida&Arte

sário brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de
30 anos e que está à frente do grupo ligado ao CBTV Canal Brasil de Televisão, o único canal com conteúdo
em português para o mundo.
Dividir residência entre Brasil e Estados Unidos não
representa nenhum transtorno para quem é “ligado no
220” o tempo todo. Aliás, o que mais relaxa Amaury Jr. é
a satisfação de um programa bem feito. “Eu relaxo assim.
Depois de fazer uma grande reportagem, vem um remanso tão gostoso. O prazer, a satisfação. Isso me relaxa porque
eu cumpri com meu dever”, destacou. Terra onde ainda
residem familiares e grandes amigos, Rio Preto tem lugar
cativo no coração do colunista. “Rio Preto me deu tudo o
que eu precisava. Acho que só consegui me colocar em São
Paulo porque Rio Preto me deu uma base muito importante”, elogiou.

