




vio Santos? Pois as emissoras locais
também têm seu sistema de estrelas e
engalfinham-se em disputas por ibope.
No Recife, o mesmo Cardinot está no
centro de uma batalha renhida entre a
Globo e a TV Jornal, parceira do SBT
na cidade e exibidora do Bronca Pesa-
da. A líder nacional em audiência há
tempos busca desbancar o brucutu. cujo
telejornalismo com sangue resiste em
primeiro lugar na faixa do meio-dia.
No Rio Grande do Sul, o Patrola foi,
por sete anos, veiculado no horário do
Caldeirão do Huck pela RBS, coligada
da Globo no estado. Só a partir de 2006,
quando a revista local foi transferida
para as manhãs de sábado, os gaúchos
tomaram conhecimento da existência
de um tal Luciano Huck. No que con-
cerne aos hábitos dos espectadores, de-
finitivamente, há vários Brasis.

Em seus primórdios, nos anos 50,
quando não existia transmissão por saté-
lite e só havia programas ao vivo, a tele-
visão era um veículo essencialmente
regional. Na década seguinte, o video-
teipe permitiu que o mesmo programa
fosse exibido em diferentes localida-
des. A Globo transformaria o cenário
nos anos 70, introduzindo a transmis-
são em rede nacional — modelo em
que os canais locais retransmitem a
programação de uma "emissora-mãe".
"Tínhamos de ser rígidos para obrigar as
TVs regionais a acompanhar nosso pa-
drão de qualidade", diz José Bonifácio
de Oliveira, o Boni, comandante da Glo-
bo naquele período. Nos últimos anos,
contudo, uma maior valorização da "cor
local" se impôs. Nos noticiários, tornou-
se questão de sobrevivência investir
nos temas que estão na esquina
do espectador. "As pessoas
precisam sentir que a emissora
está próxima delas", diz Octá-
vio Florisbal, diretor-geral da
Globo. No diagnóstico da rede,
a proximidade explica suas difi-
culdades atuais na Grande São
Paulo, onde amarga suas piores
audiências: as concorrentes Record,
SBT, Band e RedeTV! têm sede na cida-
de e investem mais na cobertura local,
enquanto a Globo oferece uma progra-
mação de sotaque mais neutro. As
flutuações na audiência das novelas
(veja o quadro ao lado) também obede-
cem a peculiaridades regionais.





No ar há dois anos e líder de audiência
no início da tarde de sábado, o

programa Mosaico Baiano, transmitido
pela W Bahia - afiliada da Globo em

Salvador -, segue o estilo "revista
eletrônica", com uma eclética mistura

de reportagens, dicas de cultura e
gastronomia. Entre os apresentadores, há

até uma das proprietárias da emissora:
Paula Magalhães, filha do deputado

Luís Eduardo Magalhães, morto em 1998,
e neta do poderoso Antônio Carlos

Magalhães - cujo espólio (incluindo a TV
Bahia) é fruto de uma renhida disputa

entre os herdeiros. Ela comanda o quadro
Dica de Moda, gravado no interior de

shopping centers e de lojas badaladas
de Salvador. "Minha intenção é mostrar

que qualquer pessoa pode se vestir bem,
trazendo conceitos de moda para todos os

públicos", teoriza Paula. Ela garante
que responde pessoalmente a todos os

e-mails de telespectadores que
escrevem pedindo conselhos.

Hoje, a Globo reserva em média
doze a catorze horas semanais para as
produções das emissoras das capitais
coligadas à sua rede — o dobro do que
destinava no começo dos anos 80. Fa-
tores econômicos contribuíram para
esse aumento. A ascensão do agrone-
gócio levou o país a crescer em dire-
ção ao interior — e a televisão corre
atrás dessa riqueza. O Mapa da Mina,
estudo da Globo dirigido aos anun-
ciantes, demonstra que os melhores
períodos para fazer propaganda de no-
vos produtos e serviços nas emissoras
locais são aqueles que coincidem corn
o início da safra em cada lugar. Vale
mais a pena anunciar em certas regiões
do interior do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul de fevereiro a abril,
quando a colheita de maçã inunda seu
comércio de dinheiro. Nos lugares on-
de se produz soja, é melhor veicular
comerciais na TV entre fevereiro e ju-
nho. A produção local, no entanto, tem
seus limites, condicionados pela econo-
mia de cada região. Para Octávio Flo-
risbal, nas grandes cidades, onde o mer-
cado publicitário é mais vigoroso, ain-
da haveria espaço para um aumento da
programação regional. Nas praças me-
nores, ela já se encontraria próxima de

seu limite. Desde 1991, tramita no
Congresso Nacional um projeto de lei
da deputada federal Jandira Feghali
(PCdoB-RJ) que pretende regular a
questão. Sua versão original previa
que as emissoras dedicassem 30% da
programação às atrações regionais. O
texto sofreu mudanças ao ser aprovado
numa comissão da Câmara: estabele-
ceram-se cotas de programação local
crescentes conforme o tamanho da ci-

dade. A tramitação do projeto está pa-
rada no Senado desde 2003 — o que
não impediu que a produção regional
continuasse florescendo. E de pergun-
tar se a camisa de força das cotas é de
fato necessária num mercado que há
décadas vem se autorregulando.

No chamado horário nobre, que se
estende das 18 às 23 horas, há mais
gente diante da TV do que em qualquer
outro momento do dia — e a audiência
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é atraída pelas produções nacionais
das grandes redes. Pois bem: a progra-
mação local tem seu próprio horário
nobre. Numa tradição que remonta à
era cenozoica da TV, suas principais
atrações se concentram no período
que vai do meio-dia às 2 da tarde, de
segunda a sexta-feira. Em capitais co-
mo Macapá e Teresina, além de um
bom número de cidades do interior, o
porcentual de televisores ligados du-
rante esse horário nobre regional fica
em torno dos 60% — um índice tão
elevado quanto o noturno. Além do
jornalismo local, outros dois itens im-
peram nessa faixa: a programação es-
portiva e o sensacionalismo. Uma
mesa-redonda futebolística transmiti-
da desde 1997 pela TV Alterosa, asso-
ciada do SBT em Belo Horizonte, deu
tão certo que seu formato vem sendo
copiado por outras emissoras regio-
nais pelo país afora. Com média de 7
pontos, que lhe garantem o segundo

lugar no Ibope, o Alterosa Esporte co-.
loca torcedores dos três grandes rivais
mineiros — Atlético, Cruzeiro e Amé-
rica — para bater boca no ar. "Há dias
em que tenho de acalmar os ânimos",
diz o editor e apresentador Leopoldo
Siqueira.

O telejornalismo estilo "mundo-
cão" é o prato principal do horário do
almoço nordestino. Isso se explica pe-
los altos índices de criminalidade da
região. Além de Cardinot, a TV Jornal,
em Pernambuco, emprega mais uma
estrela do ramo na sua sucursal de Ca-
ruaru, cidade de 300000 habitantes no
agreste pernambucano. O Sem Meias
Palavras tem como chamariz as entre-
vistas de porta de delegacia feitas pelo
repórter Givanildo Silveira, contraba-
lançadas por quadros, digamos, com-
portamentais. As reportagens sobre
um certo bêbado Jeremias e sobre o
cachorro que faz sexo com urna garra-
fa PET transformaram Givanildo em

O apresentador Joslei Cardinot
é o pit bull da televisão regional.
No policialesco Bronca Pesada, que
faz sucesso no horário do almoço
no Recife, o fortão vocifera contra a
bandidagem e exibe muitas imagens
de cadáver. Ele ataca, sobretudo,
os pedófilos. "Irrita a gente ter de
chamar esses elementos de
seres humanos", diz. Em 2006,
Cardinot teve de incluir um colega
de crachá em sua lista negra:
Denny Oliveira, ex-apresentador
da mesma W Jornal, afiliada
do SBT, foi acusado de abusar
sexualmente de meninas em seu
camarim. Cardinot, de 45 anos, é
praticante de remo, musculação
e kung fu. Por trás da fachada de
troglodita, há um sujeito que cuida
do espírito. Em breve, ele lançará
seu primeiro romance policial.
Kardecista, inventou uma expressão
curiosa para se referir aos bandidos:
"almas sebosas". "É um bordão
patenteado", informa Cardinot -
que fatura cerca de 120000 reais
por mês, rendimento digno de um
artista das redes nacionais.



Exibido desde 2001 na W Diário - emissora em UHF da Sistema Verdes Mares,
no Ceará -, o humorístico Nas Garras da Patrulha alcança, no pico, meros 3 pontos de
ibope no horário da tarde. Mas seus quadros, encenados por 35 bonecos do grupo
Circo Tupiniquim (na foto, os manipuladores Carlos César e Francisco Duarte), de
Fortaleza, se transformaram em hit no site YouTube - o mais visto já foi acessado
670000 vezes. Com humor chulo e vocabulário tosco (fala-se, por exemplo, em dar
"surras de tauba" na sogra), o programa encena situações cotidianas, como o sufoco de
um ônibus cheio. O personagem mais popular é o limpador de fossa Coxlnha (à dir. na foto,
com tesoura na mão), um perfeito mau-caráter. "Ele é a melhor definição do cara falso,
que nos elogia frente a frente, mas diz o oposto quando viramos as costas", conta Marco
Antônio Oliveira, diretor do programa. Os cenários, também a cargo do Circo Tupiniquim,
utilizam adereços velhos e lixo reciclado - o que define bem a natureza do programa.

hit no YouTube — ele até lançou um
DVD com seus "melhores momentos".
O repórter de Caruaru tem uma técni-
ca compassiva para arrancar confis-
sões de bandidos: "Tem repórter que
é ríspido. Eu, Mo. Ofereço o om-
bro. Dou água. Dou comida. E as
pessoas se abrem".

Cardinot e Givanildo são verda-
deiros gentlemen perto do principal
expoente da baixaria baiana, José
Eduardo Figueiredo Neves, o Bo-

cão. O programa Se Liga Bocão -
da TV Itapoan, parceira da Record
no estado - - apresenta imagens
chocantes de atropelamentos, as-
saltos e cadáveres. Boa parte desses

flagrantes é captada por espectado-
res munidos de celulares. Depois de

ter seus excessos enquadrados pelo
Ministério Público, em abril, a
atração ficou um pouco mais reca-
tada: se antes chegava até a exibir
vísceras, agora só mostra imagens
desfocadas de cadáveres. O apre-

sentador se jacta de ter sido o res-
ponsável pela eleição de um traves-
ti para vereador. Leo Kret, a figura
em questão, foi escalado para pro-

porcionar momentos mais leves ao
Se Liga Bocão. "Ninguém agüentava
ver só cadáveres por uma hora e meia",
diz o apresentador. Com a fama con-
quistada na TV, Leo lançou-se na po-

lítica e foi o quarto mais votado para a
Câmara Municipal de Salvador. Outra
estrela da TV Itapoan. Raimundo Vare-
la — que há 29 anos apresenta o Ba-
lanço Geral — se diz cortejado por
todos os partidos. "O governador Ja-

ques Wagner já me chamou para o
PT, o ministro Geddel Vieira Lima
já me convidou para o PMDB, mas
sempre me pedem para ser vice.

Não topo. Vice não manda em nada",
diz. Com uma fórmula assistencialista
— o programa sorteia todos os dias um

carrinho de supermercado no valor de
350 reais —, o Balanço Geral tornou-
se o modelo para mais de trinta versões
genéricas espalhadas pela Record no
Brasil. A mais bem-sucedida delas é
comandada por Wagner Montes no Rio
de Janeiro.

As produções regionais não vivem
apenas das aberrações. Contrariando a
surrada teoria esquerdista de que a TV
"padroniza" a cultura, vários programas
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MATÉRIA-PRIMA AMAZÔNICA
No infantil Catalendas,
produzido há dez anos pela
W Cultura do Pará, a Preguiça
é uma espécie de avó sábia
que conta histórias ao neto -
ou, no caso, o macaco
Preguinho, Os dois são os
únicos personagens fixos do
programa, que a cada edição
encena um caso popular ou
uma lenda amazônica com
os bonecos do grupo In Bust,
do diretor artístico Aníbal
Pacha, "Nós buscamos mesclar
bem as fontes das narrativas.
Entram contos de terror,
causos de pescador e fábulas
indígenas e negras", diz o diretor
do programa, Roger Paes.
Da pesquisa das lendas até
a gravação, cada episódio leva
em média dois meses para ser
concluído. O grupo In Bust
procura incorporar a cultura
regional até na confecção
dos bonecos - cujo material
básico é uma palmeira
chamada miriti, tradicionalmente
usada para fazer brinquedos
na região amazônica. Fora do
Pará, o Catalendas é exibido
em várias outras emissoras
da rede educativa e no canal
pago Rá-Tim-Bum.

FERNANDA PRETO

fazem sucesso investindo nas particula-
ridades de cada lugar. Tanto a gaúcha
RBS quanto a pernambucana TV Jornal
produzem especiais de teledramaturgia
— ainda que de forma mais modesta
que as grandes redes, as únicas com ca-
pacidade econômica de botar uma no-
vela em pé. A TV local também celebra
a música e a cultura próprias. No Gal-
pão Crioulo, no ar há 27 anos pela gaú-
cha RBS. o apresentador Antônio Au-
gusto Fagundes e seu sobrinho Neto
Fagundes surgem em cena de bomba-
cha para apresentar os destaques da mú-
sica gauchesca. Exibido pela TV
Anhanguera. coligada da Globo em
Goiânia, o Frutos da Terra traz video-
clipes (algo mambembes, diga-se) de
música típica do cerrado. Em Belém, o
bem-sucedido É do Pará, da TV Liberal
(outra associada da Globo), enfoca te-

mas como a culinária regional. Também
no Pará, a estatal TV Cultura segue a
tradição de sua congênere paulista ho-
mônima: produz programas infantis de
qualidade, como o show de bonecos
Catalendas (espécie de resposta ama-
zônica ao fenômeno Cocoricó).

Ligadas a grupos que controlam as
afiliadas da Globo em suas regiões, a
Amazon S AT, de Manaus, e a TV Diá-
rio, de Fortaleza, oferecem programa-
ção 100% regional. E já a levaram de
graça, via satélite, para além de seus
estados. Tempos atrás, por pressão da
Globo, a Amazon SAT deixou de ter
seu sinal liberado para antenas para-
bólicas. Sob a mesma justificativa — a
de que fazia concorrência desleal com
as TVs dos estados v i z i n h o s , a TV
Diário voltou a ser transmitida apenas
no Ceará. Essa última produz o humo-

rístico Nas Garras da Patrulha, cujos
bonecos toscos — como o personagem
Coxinha — ganharam notoriedade no
YouTube. Outro de seus programas, o
Forrobodó, propulsionou a carreira da
maior estrela da TV local cearense, o
apresentador e empresário Tony Nu-
nes — que ganha dinheiro cobrando
taxas de 2000 reais das bandas de for-
ró que se apresentam na atração. Nu-
nes acaba de trocar a TV Diário por
um canal de transmissão exclusiva por
satélite. Ficou irritado com o recente
achaiamento por que passou seu salá-
rio, de 50000 para 10000 reais men-
sais. "Foi um golpe covarde", diz ele.
Não é só Gugu Liberato que fica ma-
goado com coisas assim.

COM REPORTAGEM DE LEONARDO COUTINHO,

LUCIANA CAVALCANTE, FERNANDA GUIRRA,

JOSÉ EDWARD, IGOR PAULIN E BRUNO MEIER
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