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Mais trocas estão sendo feitas entre países de língua
portuguesa. Brasil e Moçambique negociam comunicação
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A Cinevideo Produções, produtora
especializada em publicidade, educação
e projetos especiais sediada em Brasília
(DF), e a Sociedade Independente de
Comunicação (STV/Soico), maior gru-
po privado do setor, em Moçambique,
reuniram-se, em Brasília, com objetivo
de desenvolver e dar prosseguimento
a projetos culturais e empresariais en-
tre os países. "O intercâmbio cultural
e de negócios, este último englobando
TV principalmente, é o grande objeti-
vo deste encontro. Em Moçambique,
teremos a disseminação da cultura do
Brasil c vice-versa. Juntos, faremos urna
diferença muito grande para ambos os
países", diz Daniel David. presidente
da STV/Soico.
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A emissora mantém uma convivência
com o país há muitos anos e agora ela
será incrementada, conta David. "Desde
2002, temos relações com a Rede Globo
e a Fundação Roberto Marinho, com-
prando programas educativos. A partir
de 2007, firmamos parceria empresarial
com a Cinevideo Produções para co-
produção, formação e negócios ligados
com Moçambique", explica.

Comida e arte

A Cinevideo Produções trabalha atu-
almente em três projetos, segundo uma
de suas quatro sócias, Caroline Menezes.
"O primeiro deles, em conjunto com a
Soico, é 'A cozinha de Moçambique', um
programa de TV que segue as premissas
do 'Cozinha Brasil', produção do Serviço
Social da Indústria (Sesi), que promove
a reeducação alimentar, com comida a
baixo custo, evitando desperdício, algo
bastante comum nos países africanos."

O segundo projeto apresentou o
Festival Cultural de Moçambique, em

novembro de 2008, no Centro de Con-
venções de Brasília. "O evento expôs as
características humanas, passando por
hábitos, como o uso da vestimenta típica,
a 'capulana', até atividades literárias,
música, danças, exposição fotográfica
e culinária11, detalha.

O executivo lembra, também, de
uma iniciativa de grande destaque - o
projeto Moçambique em ação, que visa
melhorar a autoestima do povo moçam-
bicano, aproveitando esse momento de
crescimento do país. "Nesse sentido, a

parceria com a Cinevideo aspira mate-
rializar o intercâmbio entre Brasil e os
países africanos por meio de ações de
comunicação", explica David.

O terceiro projeto entre os países foi
a minissérie NTxuva ~ Vidas em Jogo,
estreada em 23 de março, na STV. Para
a sua realização, metade da equipe
de produção era brasileira, e metade
moçambicana. O elenco, de 45 atores
e atrizes do país africano, encenou histó-
rias que abordam os grandes problemas
sociais vividos no país como Aids e os
métodos de prevenção da doença, gra-
videz precoce, pré-natal e aleitamento
materno; saneamento e higiene; álcool e
drogas; alimentação saudável, malária e
medicina tradicional, entre outros temas.
Os entendimentos entre os países ain-
da prevêem a inclusão de Moçambique
em roteiros turísticos a partir de 2010,
além da produção de dois comerciais.
"Há outras iniciativas relacionadas à
capacitação de profissionais na área de
comunicação, aproveitando o knowhow
dos brasileiros", finaliza.
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