CLIPPING 2018

SUMÁRIO
Rede Brasil de Televisão – RBTV
Crescendo em meio à Crise.

Nos últimos anos, muitas emissoras dispensaram colaboradores e cortaram custos. Essa não é a
realidade da Rede Brasil de Televisão - RBTV, presidida pelo empresário e advogado Marcos
Tolentino, que, na contramão das concorrentes, vem expandindo suas fronteiras.
Nos últimos meses, mais de 20 cidades, receberam o sinal em HD. Entraram na operadora net,
realizaram contratações de ícones artísticos, lançaram novos programas, nova comunicação digital
e novo site.
A Rede Brasil de Televisão - RBTV segue com estratégias arrojadas de planejamentos,
investimentos em estruturas, conteúdos próprios e gerando empregos.
Uma programação voltada à família brasileira, ganhando mais audiência com clássicos da década de
60/80, linhas de show diário com artistas renomados como: Luciano Faccioli, Amanda Françozo,
Nani Venâncio, Nei Gonçalves Dias, Camila Smithz, Fernando Vanucci, Ivo Morganti, Lucimara
Parisi, João Leite Neto e Clayton Aguiar.
Análises como da Kantar Ibope valorizam e abrilhantam nosso horário nobre com clássicos que a
família brasileira ama assistir. Todo este crescimento é resultado do lema de vida de Marcos
Tolentino: “As crises são momentos de aprendizado, com foco na expansão” .
Marcos Tolentino, empreendedor por vocação, se orgulha de estar construindo umas das maiores
redes de televisão no país, não acreditando em crise e sim em trabalho duro, pois sabe bem que na
sua trajetória de meio século, o país é feito de altos e baixos, mas com planejamento e
determinação.
A Rede Brasil de Televisão - RBTV cresce com a certeza que o país voltará a progredir, e crescerá
como emissora. Sempre ligada aos telespectadores onde quer que eles estejam e como estiverem!
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A Rede Brasil de Televisão está disponível nos canais:
São Paulo sinal digital aberto. 10.1
VIVO TV Canal 237
VIVO TV/GVT canal 248
OI TV canal 10
KKY canal 17
NET canal 13 SP
CLARO TV canal 13
ALGAR TV canal 717
Cobertura Nacional: www.rbtv.com.br

Notas
Blog do Armindo
https://blogdoarmindo.com.br/2018/03/rede-brasil-de-televisao-rbtv-crescendo-na-crise/
Blog Comunicação & CIA – Agito SP
https://edutakashi.wordpress.com/2018/04/02/rede-brasil-de-telvisao-crescendo-em-meio-a-crise
/
Aparato do entretenimento
http://www.aparatodoentretenimento.com.br/2018/04/tv-brasil-comemora-progresso-novas.html
Área VIP
https://www.areavip.com.br/televisao/bastidores/rede-brasil-de-televisao-expande-rede-hd-e-inve
ste-na-programacao/
Bastidores da TV
http://www.bastidoresdatv.com.br/televisao/rede-brasil-de-televisao-rbtv-segue-crescendo-em-m
eio-a-crise
Coluna da TV
http://colunadatv.com/2018/04/rede-brasil-de-televisao-cresce-em-meio-a-crise.html
Imprensa e Midia
http://www.imprensaemidia.com.br/rede-brasil-de-televisao-rbtv-crescendo-em-meio-a-crise/
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Noite fantástica com o lançamento do programa
Samuel Ferreira Entrevista!
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A partir da última segunda-feira dia 09 de abril, todas as segundas-feiras, das 22h30 às 23h30,
Samuel Ferreira estará entrevistando pessoas públicas e celebridades, sempre abordando assuntos
atuais.
Ontem o novo prefeito Bruno Covas, que assumiu a prefeitura de São Paulo, foi a visita ilustre que
estreou o programa respondendo brilhantemente todas as perguntas.
A Rede Brasil de Televisão está expandindo e em busca de todos os telespectadores, onde quer que
estejam, RBTV “Uma TV sempre ligada em você!”
A Rede Brasil de Televisão está disponível nos canais:
São Paulo sinal digital aberto em 10.1 e 50.1
VIVO TV Canal 237
VIVO TV/GVT canal 248
OI TV canal 10
SKY canal 17
NET canal 13 SP
CLARO TV canal 13
ALGAR TV canal 717
Cobertura Nacional: www.rbtv.com.br

Notas
Agito São Paulo
https://agitosp.com.br/noite-fantastica-com-o-lancamento-do-programa-samuel-ferreira-entrevist
a/
O Buxixo Gospel
https://www.ofuxicogospel.com.br/2018/04/bispo-samuel-ferreira-estreia-programa-de-entrevista
s.html/
Portal Aparato do Entretenimento
https://www.aparatodoentretenimento.com.br/2018/04/samuel-ferreira-assume-programa-de.ht
ml
Área VIP
https://www.areavip.com.br/televisao/eve-sobral-recebe-influenciadores-digitais-no-em-revista/
OBS – ss duas notas no mesmo link
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VC Faz Net
http://vcfaz.tv/artigo.php?t=246096
Rebanho Gospel – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xNAe-W9XNAw
Imprensa e Mídia
http://www.imprensaemidia.com.br/samuel-ferreira-entrevista-e-nova-atracao-das-noites-de-segu
nda-da-rede-brasil/
CS Clube
https://csclubecs.com/tag/rede-brasil-de-televisao-estreia-novo-programa-de-entrevistas/

Notas Variados
Area VIP
Nota sobre a parceria do portal no programa A Tarde é Show.
https://www.areavip.com.br/televisao/area-vip-estreia-na-rede-brasil-de-televisao/
Arroba Nerd
Nota sobre Crunchyroll Abril 2017
http://www.arrobanerd.com.br/crunchyroll-tv-estreia-dia-21-na-rbtv/
Na Midia
Nota Sobre Helio Sileman contratações
https://www.namidia.net.br/helio-sileman-com-novidades-na-rede-brasil-de-televisao/
Coluna da TV
Nota Sobre Helio Sileman contratações
http://colunadatv.com/2018/04/helio-sileman-apresenta-novidades-na-rede-brasil-de-televisao.ht
ml/helio-sileman
Blog James Akel
Nota Sobre Helio Sileman contratações
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http://jamesakel.blog.uol.com.br/

Marketing – Assessoria de Imprensa – Março 2018

