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Proposição Eletrônica nº 4074

MOÇÃO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  A
JORNALISTA  DEBORA  BERGAMASCO,  POR  SEU
SUCESSO  COMO  APRESENTADORA  DO  PROGRAMA
"PODER EM FOCO" DO SBT.

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  Plenário  e  cumpridas  às
formalidades  regimentais,  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos  uma  Moção  de
Congratulações e Aplausos a Jornalista  DEBORA BERGAMASCO,  por  seu sucesso como
apresentadora do programa dominical  "Poder em Foco" no Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT).

O “Poder em Foco”, programa de entrevistas que estreou em 06
de  maio,  à  meia-noite  (horário  que  não  é  dos  melhores),  foi  apresentado  por  Débora
Bergamasco. Com um formato onde uma pessoa é entrevistada por três jornalistas. “Fico feliz
em conduzir um programa que poderá colaborar com o debate nacional”, afirmou a repórter em
entrevista.

Segundo  um  famoso  site,  a  jornalista  Débora  Bergamasco
conquistou  um  dos  postos  mais  nobres  do  jornalismo  televisivo  brasileiro,  isso,  fruto  da
admiração  e  do  respeito  que  Silvio  Santos  tem  por  seu  trabalho.  Desde  6  de  maio,  ela
apresenta, logo após o "Programa Silvio  Santos",  à meia noite do domingo,  a sua atração
semanal de entrevistas, "Poder em Foco". Mesmo em um horário difícil, o programa é sucesso
de  audiência  e  costuma encostar  nos  cinco  pontos  de  média.  Como o  nome diz,  Débora
esquadrinha na atração o pensamento de nomes poderosos no jogo político brasileiro.

Paulista natural  de  Assis/SP,  onde deu os primeiros passos na
comunicação  em  uma  TV  local,  ela  é  jornalista  formada  pela  Universidade  Estadual  de
Londrina com formação complementar na Universidade de Nova York. Fez carreira brilhante
como repórter de jornal em São Paulo, onde atuou ao lado das duas principais colunistas da
cidade, Mônica Bergamo, na Folha, e Sonia Racy, no Estadão. Depois, mudou-se para Brasília,
onde foi repórter da sucursal do Estadão, chefiou também a sucursal da IstoÉ, onde assinou
ainda a coluna Brasil Confidencial, e depois trabalhou na revista Época até sua contratação
pela emissora de Silvio Santos.

Débora  Bergamasco  brilhava  na  Revista  “IstoÉ”,  cobrindo  a
Operação Lava Jato, quando foi contratada pela Revista “Época”. Com a mudança de comando
editorial, a competente repórter acabou contratada pelo SBT.

Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato representado por seu
Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se  com  a  Jornalista  e  apresentadora  Debora  Bergamasco  e  a  aplaude
efusivamente pelo sucesso do programa "Poder em Foco" aos domingos no SBT.
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Que  seja  encaminhado  ofício  a  homenageada  e  ao  Sistema
Brasileiro de Televisão, dando-lhes ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada
por este Legislativo, em nome do povo assisense. 

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2018.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 
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