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Com o slogan "Agora é a vez da Record", a TVB Campinas, emissora das Organizações Sol 
Panamby, presidida pela drª Alaíde Quércia, passou a retransmitir aos 15 minutos de ontem a 
programação da Rede Record de Televisão. A nova afiliada da Record recebeu as boas-vindas 
do apresentador Gugu Liberato e durante toda a manhã vários flashes jornalísticos ao vivo 
foram feitos do estúdio da emissora campineira.  
 
Vários profissionais foram enviados pela Record de São Paulo para auxiliar a TVB nesta nova 
fase. Os cenários foram montados por uma equipe de São Paulo. O jornalismo conta com 
quatro profissionais que estão acompanhando e orientando sobre a padronização da emissora. 
A Portal Publicidade de Campinas idealizou o novo logotipo da TVB Campinas. O novo logo 
estilizado e moderno remete ao sol das Organizações Sol Panamby e promoveu toda a 
estratégia da campanha de divulgação. 
 
Agora, a TVB, que antes era afiliada ao SBT e atingia 49 cidades, passa a abranger com a nova 
bandeira 60 cidades, como Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, 
Louveira, Campinas, Capivari Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Ipeúna, 
Lindóia, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, 
Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, 
Pinhalzinho, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d'Oeste, 
Santa Gertrudes, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São Pedro, Serra Negra, 
Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Ainda há as 11 novas áreas de abrangências que são Águas de 
Lindóia, Socorro, Campo Limpo Paulista, Morungaba, Itupeva, Jarinú, Jundiaí, Cabreúva, Pedra 
Bela, Tuiuti e Várzea Paulista.  
 
Com isso, a TVB Campinas torna-se a emissora com maior abrangência em número de 
municípios na região de Campinas atingindo um universo de cerca de 5,3 milhões de 
habitantes. A entrada da região de Jundiaí no rol de municípios atendidos pelo sinal da TVB 
Campinas vai contar com uma equipe de reportagem em tempo integral na região, devido a 
proximidade da capital paulista e por ser uma região com grande potencial de consumo. 
 
Orgulho 
 
A superintendente da TVB, Cláudia Rei, disse que a TVB abraça a bandeira da Record com 
muito orgulho e que essa união só tem a fortalecer a emissora e só tem a presentear toda a 
região de Campinas, por ser uma região que merece destaque não só no Estado de São Paulo, 
como também em todo o Brasil. "Quem assistir agora a TVB vai perceber sensivelmente a 
diferença. Um crescimento muito grande na produção do jornalismo, um ganho não só de 
quantidade, mas de qualidade de profissionais. Serão agora inicialmente 7 equipes de externa 
de jornalismo para trazer a melhor informação para a região de Campinas através dos dois 
noticiários padronizados com a Record que são o Balanço Geral de 12h30 às 14h e o SP 
Record, das 19h30 às 20h10, com 40 minutos de informação", comentou ela.  
 
Os programas regionais que estavam anteriormente na grade da TVB como afiliada ao SBT 
continuam mantendo o compromisso da TVB de regionalização, preservando e prestigiando os 
artistas regionais.  
 
O carro-chefe da programação local da TVB Record Campinas é a edição do programa Balanço 
Geral em Campinas. A estreia foi marcada por reportagens especiais como a da cracolândia em 
Campinas. Na reportagem apareceu um garoto de 15 anos viciado em crack. Em 2009, foram 
apreendidos em Campinas 6 quilos da droga e no ano passado 500 quilos. A polícia estima que 
hoje são 600 viciados que perambulam pelas ruas de Campinas.  
 
Participação 
 



O programa também conta com a participação do público com links em bairros da cidade. O 
apresentador do Balanço Geral Campinas, Jair Duprá, contou que o programa é uma referência 
em todo o Brasil e que vem revolucionando o jornalismo dando vez e voz ao povo, que pode 
reclamar e a partir daí a cobrança de uma solução por parte das autoridades. Jair Duprá 
destacou que é a primeira vez para uma emissora regional que se monta uma equipe com 
tantos profissionais para trabalhar exclusivamente para um programa. 6 
 
"É um conceito de trazer as ocorrências e os fatos. É um programa que traz a notícia policial, 
mas não é um programa policial e traz a notícia em geral, tem momentos de descontração e 
matérias curiosas. Uma outra coisa interessante é o 'Record nos bairros', onde o repórter vai 
conversar com a população sobre um eventual problema na creche, no posto de saúde, na 
segurança, e de uma forma irreverente. Nós temos o 'Chuta o balde', no qual a população 
reclama e chuta o balde. Depois nós vamos cobrar das autoridades e acompanhar o desfecho 
disso", diz.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 fev. 2011, São Paulo, p. C1. 


