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Pela primeira vez, a Rede 
Record de Televisão co-pro-
duz um conto adaptado para 
a TV em formato de especial. 
O projeto chama-se 200 Anos 
de História e faz parte de 
um especial de fim de ano 
que celebra dois centenários 
marcantes para o Brasil: o 
do nascimento de João Gui-
marães Rosa e o da morte de 
Machado de Assis. No caso de 
Machado, a adaptação será do 
conto Os Óculos de Pedro An-
tão, e vai ao ar às 23h do dia 29 
de dezembro. A Rede Globo 
também lembrará Machado 
de Assis com a minissérie 
Capitu, baseada na obra Dom 
Casmurro. 

A produtora responsável 
pelo conto de Machado será a 
Contém Conteúdo, do produtor 
Aguinaldo De Fiori Filho e do 
diretor Adolfo Rosenthal. O 
projeto prevê ainda a produção 
de mais três contos do autor 
a serem exibidos como séries 

A Lápis Raro conquistou 
o Grand Prix da oitava edição 
do prêmio A Força do Rádio, 
promovido pelo Grupo dos Pro-
fissionais do Rádio de Minas Ge-
rais (GPR/Minas) com apoio do 
Ibope Mídia. A agência venceu 
com o spot “Olha o meu sofá”, 
criado para a Mobiliadora Líder, 
com produção da Neutra.

A partir deste ano a disputa foi 
incorporada ao processo de sele-
ção do prêmio GPR Nacional e, 
assim, todas as peças classificadas 
na edição regional serão inscritas 
automaticamente na disputa. 

Estudo aponta 
mudanças no rádio 
com a digitalização

Com o mercado ainda na 
expectativa pela definição do 
padrão tecnológico do rádio 
digital brasileiro, o Instituto 
Ipsos Marplan e o Grupo dos 
Profissionais do Rádio de São 
Paulo (GPR/SP) apresentarão 
nesta quinta-feira, 27, um estudo 
que indica as tendências para o 
meio quando esse novo cenário 
chegar. O levantamento foi feito 
com profissionais de criação de 
agências de publicidade.

Entre os tópicos analisados 
estão o processo de transforma-
ção do setor através do impacto 
das novas tecnologias, a digita-
lização do áudio, as situações a 

serem resolvidas diante da au-
diência e das próprias empresas 
e as inovações na linguagem e 
nas formas de comercializar as 
programações de rádio.

Os resultados serão apre-
sentados pela diretora de aten-
dimento da área de pesquisa 
customizada de mídia, conteúdo 
e tecnologia do instituto, Cinthia 
D’Auria. O evento será realizado 
no Auditório 2 da Fundação 
Armando Álvares Penteado 
(Faap), na cidade de São Paulo. 
A entrada é gratuita. Além do 
GPR/SP, a iniciativa tem o apoio 
da Faap Pós-Graduação.

Fernando Murad

Além disso, o ganhador do Grand 
Prix concorrerá no festival de Can-
nes do ano seguinte (com direito a 
passagens e estadias pagas durante 
o evento realizado na França).

Além do GP, a Lápis Raro 
conquistou o troféu principal de 
outras quatro categorias (Merca-
do Financeiro, Consumo Pessoal, 
Consumo Doméstico e Moradia e 
Comércio e Varejo). Já a RC Co-
municações (Imagem Corporati-
va e Serviços Privados), Solution 
(Cultura, Turismo e Entrete-
nimento), Giovanni+DraftFCB 
(Consumo Automotivo), Tom Co-

GPR/Minas premia 
melhores do ano

municação (Campanhas Sociais 
e Terceiro Setor) e 2004 Comu-
nicação (Campanhas Públicas/
Governamentais) venceram 
uma cada.

Na categoria universitária 
foram dois os premiados. Como 
Melhor Spot ganhou Giselane 
Ferreira dos Reis, da Newton 
Paiva, com a peça “Medo”. O 
Melhor Jingle foi o trabalho 
“Nas ondas do rádio”, das alu-
nas Bárbara Ribeiro e Débora 
Silva, da UNA. Isabel Ferreira, 
da Rede Itatiaia, foi eleita a Me-
lhor Atendimento de Rádio. (FM)

Record também vai de 
Machado de Assis
Emissora delega Os Óculos de Pedro Antão a produtora independente; especial tem benefício da Lei Rouanet 
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de TV e, depois, reunidos em 
longa-metragem. “É uma união 
visando qualidade. São histó-
rias autônomas que oferecem a 
oportunidade de expor gêneros 
literários diferentes de um mes-
mo autor”, explica Rosenthal. 
A produção tem supervisão da 
Record e apoio do governo do 
Estado do Rio. Os patrocínios 

para o especial, também sai na 
defesa. “Seria maravilhoso se 
todas as emissoras fizessem 
qualquer coisa sobre o autor. As 
pessoas falam como se a Record 
tivesse sempre tentando copiar 
a Globo, mas não é verdade. Ela 
não tenta ser igual, ela tenta ser 
melhor”, afirma.

Os Óculos de Pedro Antão 
conta a história de dois amigos 
que vão visitar a casa de um 
falecido tio, dez meses após sua 
morte. O sobrinho convida um 
colega para aventurar-se com 
ele e, a partir daí, a história se 
desenvolve com ritmo e estilo 
policial, no qual os objetos da casa 
começam a revelar tudo sobre o 
temperamento do falecido. Estão 
no elenco Michel Bercovitch, 
Bruno Mello e Karen Marinho, 
e há participações especiais de 
Luiza Tomé e Roberto Pirillo. 

A parte reservada a João 
Guimarães Rosa terá produção 
da Bossa Nova Films e será 
exibida em 5 de janeiro. 

ficam a cargo da Petrobras e do 
Banco do Brasil, com incentivos 
da Lei Rouanet e do PAC. A prin-
cípio, o episódio está orçado em 
R$ 600 mil. 

Pela primeira vez no Brasil, 
as filmagens estão sendo feitas 
com uma câmera de cinema es-
pecialmente importada, a Sony 
F23, a mesma de Speed Racer e 

Matrix. A idéia é que o produ-
to final possa ser dirigido ao 
público internacional e usado 
em outras mídias. Para se ter 
uma amostra do investimento, 
o diretor de fotografia Bruno 
Tiezzi foi enviado por três me-
ses a Hollywood para um curso 
especial em HD. “A investida 
da Record faz parte de uma 
decisão estratégica que não 
visa única e exclusivamente 
audiên cia, e sim a incursão 
do grande público no mundo 
literário com qualidade cine-
matográfica”, diz Rosenthal. 

Coincidência ou não, a Glo-
bo também terá um especial 
baseado na obra de Machado 

de Assis. A minissérie Capitu irá 
ao ar em 9 de dezembro, mas a Re-
cord garante que a produção em 
nada tem a ver com a adaptação 
concorrente. “Não é só a Globo 
que pode fazer Machado”, espeta 
Ricardo Frota, gerente nacional 
de comunicação da Record. Luiza 
Tomé, uma das atrizes escaladas 

Elenco do seriado reunido no estúdio Recnov, no Rio: produção é da Contém Conteúdo
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