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Campanha

Governo incentiva 
registro de armas

Foi lançada na semana passada, pelo Mi-
nistério da Justiça, a campanha publicitária 
Registro Federal de Armas de Fogo 2008. A ação 
de utilidade pública visa incentivar o registro de 
armas de fogo por meio de informações sobre a 
importância desse documento. As mensagens 
divulgarão que o serviço é gratuito e deve ser 
feito até o próximo dia 31 de dezembro. A cam-
panha também irá destacar que os brasileiros 
que possuem armas e não desejam registrá-las 
poderão entregá-las à Polícia Federal em troca 
de uma indenização.

A campanha entra no ar a partir de 24 de 
agosto e irá até 14 de dezembro. A ação será 
nas principais emissoras de TV, rádio, portais 
de internet, revistas, mobiliário urbano, além 
de adesivos. 

Caso o registro não seja feito dentro do prazo 
estipulado pelo governo federal, o cidadão po-
derá responder pelos crimes de posse ou porte 
ilegal de armas. A pena para essa infração é de 
um a seis anos de prisão. 

A DM9 foi a responsável pela ação que teve 
como diretor de criação Edi Peixoto. O investi-
mento total foi de R$ 6 milhões, dos quais R$ 5 
milhões correspondem aos custos com mídia. 

Segundo o Ministério da Justiça, ainda es-
tão previstas duas campanhas publicitárias de 
utilidade pública para este ano. As ações serão 
de combate à pirataria, uma com foco no Dia 
da Criança e outra no Natal.

Alexandra Bicca

Digital

Bandeirantes é nova sócia da TV Minuto

Inaugurada em dezembro do ano 
passado no Metrô de São Paulo, a 
TV Minuto tem novo sócio. O Grupo 
Bandeirantes associou-se à H2L Equi-
pamentos e Sistemas, empresa líder do 
consórcio que tem a concessão do canal 
digital do Metrô, e adquiriu 50% da TV 
Minuto. O valor da negociação não foi 
revelado. A parceria prevê gestão con-
junta do canal. “A H2L entende de tec-
nologia e nós entendemos de conteúdo 
e comercialização”, destaca Frederico 
Nogueira, vice-presidente do Grupo 
Bandeirantes.  Segundo o executivo, no-
vos anunciantes, como Magazine Luiza, 
Pepsi, Net e Caixa Econômica Federal, 
já estão fechando contratos.

A partir de setembro, o canal de 
comunicação digital exibido em 5.280 
monitores, espalhados pelos trens das 
Linhas Verde, Vermelha e Azul do Metrô 
paulistano, vai receber conteúdo inteira-
mente produzido pelo Band Flash, em-
presa provedora de conteúdo digital do 
Grupo Bandeirantes. O canal do Metrô 
atinge cerca de 3 milhões de usuários 
por dia e 75% dos passageiros usam 
o meio de transporte cinco vezes por 
semana. “Estudamos o setor de mídia 
digital out of home e sabemos que esse 
é um negócio que tem de ser feito em 
escala. Estamos começando na maior 
operação do segmento no País”, destaca 
Nogueira, lembrando que nos trens as 
pessoas fi cam paradas em frente 
ao monitor e passam, em média, 
por 22 minutos no transporte. 

Linhas
Entre as novidades a serem 

implantadas está a atualização 
em tempo real da programação. 
Por enquanto, só a linha Verde 
tem este sistema, mas a partir do 
próximo mês ele estará disponível 
na Linha Vermelha. Em outubro, 
chega à Linha Azul. “O cresci-
mento da TV Minuto exige o aper-
feiçoamento da programação.  A 
aliança com a Band nos garante 
um conteúdo consistente e de 
absoluta credibilidade”, afi rma 
em comunicado Rodolfo Hols-
back, presidente da TV Minuto. 
A programação terá notícias 
nacionais e internacionais, além 
de esporte, turismo, ecologia, 
cinema, horóscopo, bastidores da 
televisão e indicadores econômi-
cos. Informações sobre trânsito, 
tempo e temperatura terão es-
paço garantido. “A programação 
ininterrupta em formato fl ash, 
em uma junção de imagem e 
texto, passa a ser produzida e 
gerada diretamente da sede da 
Band, no Morumbi. A TV Minuto 
terá à disposição todo o material 
produzido 24 horas por dia pelas 
rádios e emissoras de televisão 
do Grupo Bandeirantes”, informa 
em nota o diretor da Band Flash, 
Humberto Candil. 

O segmento de mídia digital 
out of home já vem atraindo a 
atenção de grandes grupos de 
comunicação há algum tempo. 

A Globosat, que através de parceria 
com a CerejaPRN, já fornece conteúdo 
para a TV Carrefour, terá programação 
veiculada no canal in store da rede de 
hipermercados Extra, do Grupo Pão de 
Açúcar, segundo João Borges, diretor de 
marketing e vendas da CerejaPRN. A 
Globosat é a empresa responsável pela 
comercialização de mídia da Cereja. 

Um projeto piloto da TV Extra já foi 
implantado em cinco lojas em São Paulo. 
Neste mês, segundo assessoria de im-
prensa  do Pão de Açúcar, o canal digital 
começou a ser estendido para outras 

unidades. O processo de implantação 
em toda a rede deve ir até o fi nal do ano. 
“No piloto, o cliente identifi cou a loja 
com TV Extra como a mais sofi sticada”, 
diz Borges. 

A CerejaPRN já oferece conteúdo 
exclusivo da Globosat para a TV Carre-
four, em operação em 108 hipermerca-
dos, com 1.850 telas de plasma e LCD, 
além dos monitores das próprias lojas 
que compõem os videowalls posiciona-
dos nas seções de eletroeletrônicos. As 
lojas têm fl uxo de 27 milhões de con-
sumidores a cada quatro semanas. 

Os spots editoriais da Globosat tra-
zem pílulas de conteúdo sobre saúde e 
beleza, esportes, turismo, gastronomia 
e variedades. Os destaques são pílulas 
de programas como Superbonita e 
Mesa pra Dois (GNT), Circo do Edgard 
(Multishow), Lugar (In)Comum (Multi-
show), Gols da Rodada e Competições 
de Esporte (Sportv). A programação 
oferece também informações sobre o 
varejista, publicidade e merchandising. 
“A programação do Extra será diferente 
da TV Carrefour porque são perfi s de 
consumidores diferentes”, destaca o 
diretor da CerejaPRN.

Já a Rede Record, de acordo com 
sua assessoria de imprensa, até o mo-
mento não investiu nesse segmento e 
não tem nada planejado. 

Andrea Martins

Frederico Nogueira, da Band: “Entendemos de 
conteúdo e comercialização”
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