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Emissoras de alcance regional investem em projetos de jornalismo e teledramaturgia
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com a Spin Filmes.
Com os bons resultados obtidos, a RPC
TV decidiu experimentar o formato de minisséries em coproduções, conta Carlyle
Ávila, gerente de produção da emissora.
Operação Rapina foi a primeira produção
do gênero, exibida no Casos e Causos, em
outubro. A minissérie policial, em quatro
episódios, se passa nas cidades de Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina.
Com participação especial do ator Jackson Antunes, a produção reúne suspense, ação e muita aventura nas ações de
combate ao roubo de cargas. Produzida
pela RPC com a Tigre Filmes e a Camarada Filmes, Operação Rapina foi dirigida
por Eloi Pires Ferreira. "Nossa expectativa era muito grande quanto ao resultado, pois o telespectador fica uma semana
esperando para ver o próximo capítulo.
Podemos dizer que o formato está dando
certo, tanto é que novas minisséries estão
sendo preparadas'', avisa Ávila.
A próxima, Amor em Tempos de Guerra, inspirada em Cerco da Lapa, vai ao ar
ainda em 2011. A nova produção é um romance de época que tem como fio condutor o respectivo momento histórico do
Paraná e do País. Em seguida, será exibida a comédia Casal Terapia, que trata das
brigas e disputas de um casal que já passa dos 20 anos de união.
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os inícios e finais de ano, as principais
afiliadas das grandes redes costumam
brindar sua audiência com novidades na
programação. O jornalismo local ganha
força na cobertura das festas de Natal e
Ano-Novo, assim como os eventos de verão. Algumas emissoras mantêm seus investimentos na produção de curtas-metragens e surgem iniciativas até no formato de minisséries.
A paranaense RPC TV — do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM),
que tem oito emissoras no Paraná, dois
jornais impressos e um online, duas rádios FM e um instituto de responsabilidade social — exibe todos os domingos,
em seguida ao Fantástico, curtas-metragens de produção local, no quadro Casos
e Causos, que tem duração de dez minutos dentro do programa Revista RPC.
Nos quatro anos desse projeto foram
exibidos 180 episódios, com duração total de 1,8 mil minutos, o que corresponderia a 18 longas-metragens, muitos deles com produção da emissora em parceria com 30 produtoras do Paraná (15 delas fixas). Uma delas teve um diferencial:
no primeiro semestre de 2011, a RPC TV
produziu e exibiu Amor na Corda Bamba,
curta-metragem em 3D, com a tecnologia Mistika. O curta, que conta a história de um equilibrista, foi coproduzido
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Novidades saindo do estúdio
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Para 2012, a RPC TV prepara mais duas
minisséries e avalia novas propostas de
roteiro. Uma delas é Colônia Cecília, já
em gravação, que aborda uma experiência anarquista implantada por italianos
na região de Palmeira. "No caso dos filmes de época, como Amor em Tempos
de Guerra e Colônia Cecília, o desafio é
a produção de arte, figurinos e locações,
pois precisam retratar com a máxima fidelidade o dia a dia das pessoas'', diz Ávila. "A responsabilidade é muito grande,
pois este material tem, além do caráter
cultural, um valor educacional. São documentos, relatos e reconstuições históricas com grande valor pedagógico"
complementa.
Assim como a RPC TV, outra afiliada
da Globo investe em curtas. A RBS segue na produção desse formato no próximo ano. Até 9 de dezembro, as produtoras podem inscrever seus projetos. Os
oito selecionados, que serão divulgados
em fevereiro de 2012, receberão cada
um R$ 40 mil e poderão utilizar os equipamentos de gravação e montagem da
emissora. Em 11 anos, o projeto Histórias Curtas da RBS TV produziu 88 curtas-metragens.
A afiliada da Globo no Rio Grande do
Sul e Santa Catarina exibe as produções
na faixa Histórias Curtas, aos sábados,

após o Jornal do Almoço. Entre as últimas
produções foi ao ar, em 12 novembro, Lá
Longe, que conta a história de Julinho,
de 11 anos, criado somente pela mãe e
que resolve sair em busca do pai, acompanhado de seu melhor amigo.
Outro curta de novembro foi Pequena
Alma Terna Flutuante, que conta a história real do escultor Bez Batti, de 70 anos,
que vive no interior de Bento Gonçalves
(RS). O artista tem paixão pelas pedras
de basalto que encontra no Vale do Rio
das Antas e as transforma em esculturas
admiradas por colecionadores de todo
o País. O trabalho teve direção de André
Constantin, documentarista que acompanhou Bez por alguns anos em beiras
de estrada, rios, pedreiras e outros lugares onde o escultor descobre pedras para
transformar em obras de arte.
Final de ano
No Rio Grande do Sul, a TV Pampa,
afiliada da Rede TV com quatro geradoras e 106 retransmissoras, é uma das que
acompanham com intensidade os eventos gaúchos. Fará cobertura especial do
Natal Luz de Gramado e do Réveillon na
capital e litoral gaúchos. A emissora tem
um grande espaço exclusivo na grade, que
conta com 13 programas locais, com um
total de oito horas diárias.

24 especial tv programação
Em novembro foi lançado o concurso A Mais Bela Gaúcha 2012, disputado
por cinco mil inscritas de todo o Estado.
"Este concurso já é considerado o maior
certame de beleza do Estado, tendo todas
as suas fases televisionadas" conta Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede
Pampa de Comunicação. A vencedora
representa o Rio Grande do Sul no Miss
Mundo Brasil,
Em Minas Gerais, a TV Alterosa exibe
26 programas no Estado e um em rede nacional pelo SBT, o Vrum. A afiliada tem um
grande elenco, superando cem pessoas
no vídeo. Em 2011, lançou novos programas jornalísticos, realizou com exclusividade grandes coberturas e contratou novo elenco, formado por ídolos mineiros
e conhecidos comunicadores do rádio.
"A TV Alterosa transmitiu ao vivo, por
céu e terra, para toda Minas Gerais, os momentos de despedida de dois dos grandes representantes do povo mineiro: José Alencar e Itamar Franco. Foi a única
emissora local que enviou equipe para
acompanhar de perto e transmitir com
exclusividade para os mineiros a invasão do Complexo do Alemão" detalha Andréia Zuqui, gerente executiva de marketing da emissora.
Entre os novos programas está Alterosa no Ataque, um debate sobre o futebol
local e internacional, de segunda a sextafeira, às 19h10. A equipe, comandada por
Jaeci Carvalho, com vasta experiência no
jornalismo esportivo (incluindo 253 coberturas internacionais, principalmente
da seleção brasileira), conta com Sorín
(ex-jogador do Cruzeiro) e Marques (exjogador do Galo). "O programa representa mais uma grande conquista da Alterosa, um verdadeiro golaço da TV e dos mi-

como uma unidade de negócios
independente. Projetos como a Copa
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RIC de Futebol Society (esportivo),
em cultivo e criações, entrevistas com
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das praças de atuação", diz Leonardo
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emissoras de televisão do grupo

Petrelli, vice-presidente executivo do
Grupo RIC Paraná.
Em novembro, o RIC Rural,

s

produzido em Maringá, passou a ser
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veiculado pela Record Internacional.
"A atração começou a ser exibida
inicialmente para os Estados Unidos
e deverá ser estendida para outros

ra

150 países gradativamente nas
próximas semanas", revela Petrelli,
afirmando que o RIC Rural é assistido

pa

mensalmente por mais de meio milhão
de telespectadores paranaenses.
Apresentado pelos jornalistas
Sérgio Mendes e Rose Machado,
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agronegócio, com notícias do setor,
matérias técnicas com especialistas
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Lançado em agosto na TV Alterosa Sul
e Sudoeste de Minas Gerais, Alterosa em
Alerta é um jornalístico diário apresentando por Fabiano Thibé. O programa
tem recebido cerca de mil mensagens
de texto via celular por semana, com sugestões e denúncias, principalmente. Em
novembro, a emissora transmitiu as finais
do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino e, pela primeira vez, a final do feminino, e levou ao ar reportagens especiais
sobre os principais acontecimentos que
marcaram a história do telejornal JA, que
comemorou 15 anos.
No último dia do ano, a emissora realiza a 22a edição do Show Alterosa de Fogos, evento que mobiliza 2,8 milhões de
pessoas, entre público presente e pessoas
impactadas com a mídia de divulgação,
cobertura e transmissão do evento apenas na Grande Belo Horizonte, segundo o estudo Marplan/EGM. "Para o Réveillon da Alterosa de 2011/2012, além
da queima de fogos que ilumina os céus
da Pampulha (o principal cartão-postal
de BH), vamos realizar um grande show
com atrações de renome nacional. A cobertura será feita em tempo real e os melhores momentos serão transformados
em um programa que será exibido para
todo o Estado" conta Andréia.
Em agosto, a Alterosa iniciou as operações de mais uma emissora em Minas
Gerais, a quinta do grupo. Sediada em
Governador Valadares, a nova TVA Leste produz e transmite programação local,
além dos sucessos do SBT, para 125 cidades das regiões Leste, Vale do Aço, Mucuri e parte da Zona da Mata. O diretor
executivo dos Diários Associados, Geraldo Teixeira da Costa, diz que o objetivo
com a inauguração desta quarta geradora no interior é a ampliação do sinal para
uma região muito importante e demons-
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neiros que serão os únicos no Brasil a ter
a oportunidade de assistir a um programa esportivo em TV aberta nesse horário" destaca Andréia.

Antena da TV Cidade em Fortaleza: emissora vive boa fase em termos de infraestrutura

tra o compromisso do grupo com os telespectadores.
Com ela, a Alterosa passa a ter seu sinal
cobrindo 98% do Estado. "Além dos empregos diretos e indiretos criados na região, os telespectadores terão um motivo
a mais para ver a Alterosa, pois seus problemas, suas vidas serão retratadas com
muito mais intensidade. Nestas horas, a
TV se coloca ao lado do cidadão e abraça suas causas, tornando o relacionamento muito mais verdadeiro" reforça Costa.
Aniversário
A programação especial de fim de ano
da Rede Anhanguera teve início em 30 de
outubro com a exibição do Especial de
Aniversário de Goiânia. O programa exibiu os melhores momentos dos shows das
duplas Jorge e Mateus, Guilherme e Santiago e Humberto e Ronaldo, em comemoração aos 78 anos da capital de Goiás
e 48 anos da TV Anhanguera.
"Muitas novidades na grade local vêm
por aí, com o objetivo de reforçar a cultura regional por meio de programas especiais com artistas locais" conta Ronaldo
Ferrante, diretor de negócios da Organização Jaime Câmara (OJC), ao adiantar
que a estreia está prevista para dezembro.
Serão quatro curtas com artistas goianos,
valorizando a cultura regional. Esta é a
primeira iniciativa da afiliada da Globo
na produção de curtas-metragens.
Outra novidade é o Projetos Luzes 2011,
realizado pela TV Anhanguera neste final
de ano, um concurso de ornamentação
de casas, condomínios e estabelecimentos comerciais para estimular o espírito
natalino. A premiação será a isenção de
IPTU para o vencedor. Também em dezembro será exibida a quinta edição do
Projeto Canto Coral, evento realizado pela fundação do grupo, que consiste na
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do humor com o quadro Conexão do Riso e a estreia da série interativa Era uma
Vez. Já o Jornal do Campo passa por reformulação geral" conta.
Com 33 anos de atuação, a TV Cidade (afiliada da Record há 13 anos no Ceará) entrou em novembro de cara nova,
incluindo estúdios e vinhetas. Cobrindo
98% da população cearense, a TV Cidade reserva novidades para seus telespectadores, mas a diretora executiva, Gaída
Valim, mantém sigilo por enquanto. "Só
posso dizer que vale a pena esperar" comenta, ao destacar que, regionalmente, a
TV Record passa por uma fase muito especial no que se refere a investimentos,
crescimento de audiência, sucesso comercial, expansão e infraestrutura.
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apresentação de corais regionais em clima natalino para arrecadar alimentos e
ajudar famílias carentes.
Além disso, a Rede Anhanguera deve inaugurar ainda em 2011 o sinal digital em mais duas emissoras, nas cidades
de Rio Verde e Itumbiara. Serão quatro
emissoras do interior de Goiás transmitindo o sinal digital, totalizando seis emissoras da rede.
No Espírito Santo, a TV Gazeta, afiliada da Globo, lança no final do ano os projetos Verão e Carnaval, com várias ações
na tela das quatro emissoras do grupo no
Estado. Além disso, há alterações em alguns programas, conforme explica Ricardo Alonso, gerente de operações e programação. "No Conexão Geral temos a volta
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Além dos sites Gl e Globo Esporte local,
lançados em junho, não estão previstos
novos dispositivos de conteúdo, pelo menos nos próximos meses.
O Gl Espírito Santo está no ar desde
setembro com ótimos resultados de audiência, de acordo com Ricardo Alonso,
gerente de operações e programação da
TV Gazeta. "A internet é fortemente utilizada por nós como canal de notícias do
Estado. Além dos conteúdos jornalísticos,
multimídia e exclusivamente produzidos
para a web, todos os programas da grade local contam com extensões dos seus
conteúdos na internet" afirma Alonso. Em
outra frente, a emissora analisa algumas
possibilidades e propostas para o desenvolvimento de aplicativos móveis e de interação via TV digital.
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Rede Globo desenvolveu uma padronização na internet e estendeu sua
parceria com as afiliadas para conteúdos online, num modelo de produção de
conteúdo integrado. Em setembro, a TV
Amazonas, emissora da Rede Amazônica,
reformulou seu site, que passou a oferecer conteúdo exclusivo da programação
do Estado e informações sobre novelas,
séries, filmes e especiais, nos portais G1
e GE (Globo Esporte).
A RPC TV foi a primeira afiliada da Globo a implantar o G1, no início deste ano,
de acordo com Wilson Serra, diretor de
jornalismo da emissora do Paraná. "A experiência tem sido excelente, pois dá sinergia a todo o conteúdo que colocamos
no ar." Serra conta que o jornalismo da
RPC TV tem uma equipe exclusiva para
abastecer o G1 com conteúdo, e a audiência na internet é crescente.
A RPC TV considera a internet como
mais uma janela para potencializar o conteúdo de qualidade tanto no jornalismo
quanto na produção de entretenimento
e dramaturgia. Os canais utilizados são
o Gl Paraná, o Globo Esporte Paraná e a
home RPCTV, com espaço para os produtos de programação da Rede Globo e
da própria afiliada.
"Estamos inseridos numa plataforma
que nos entrega cobertura dos programas
nacionais e temos uma equipe dedicada
ao conteúdo de programas locais da afiliada, como Globo Comunidade, Plug,
Revista RPC e Caminhos do Campo" detalha o gerente de produção da RPC TV,
Carlyle Ávila. Além de a plataforma abrigar os programas na íntegra, ali é promovida a grade de programação com matérias, entrevistas, vídeos especiais, making
of e concursos. Outros dispositivos estão
sendo estudados.
Todo o c o n t e ú d o exibido pela TV
Anhanguera em seus telejornais está disponível no site do Gl, inclusive o conteúdo esportivo. "Os vídeos são apresentados com um resumo escrito da matéria
e estão disponíveis logo após sua exibição na TV. O acesso é gratuito e atualizado durante todo o dia" detalha Ronaldo Ferrante, diretor de negócios da OJC.
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Novas plataformas
As afiliadas das demais redes de TV
também investem na web. A programação
da TV Pampa, por exemplo, está sempre
atualizada na internet, com informações
sobre todos os programas e seus apresentadores. Alguns vídeos são postados na
web, como os principais momentos da

transmissão da final do concurso A Mais
Bela Gaúcha 2011, encerrado há algumas semanas.
O vice-presidente da Rede Pampa,
Paulo Sérgio Pinto, garante que a TV
Pampa foi a primeira brasileira a estar
24 horas por dia disponível aos usuários do iPhone, que podem a acompanhar a programação de qualquer lugar
sem baixar aplicativo, apenas acessando o site da emissora.
A TV Alterosa tem um canal exclusivo hospedado no Uai - portal para onde convergem os conteúdos de todos os
veículos que compõem os Diários Associados em Minas - para publicação e extensão do seu conteúdo. No site da Alterosa, o internauta tem acesso ao conteúdo dos programas, acessa matérias e
notícias produzidas em todas as praças
e consulta informações sobre os projetos desenvolvidos.
Há ainda iniciativas diferenciadas, como o Alterosa Esporte, que está há 15 anos
no ar, não tem break comercial na internet e conta com forte participação da audiência, incluindo os comentários enviados via videochat. Os vídeos da Alterosa

estão no formato MP4, o que permite seu
acesso a partir de qualquer aparelho. Para 2012, está previsto o início de um projeto que envolverá outras plataformas,
além de TV e internet, para disponibilizar o conteúdo em novos formatos e possibilidades.
Durante o ano de 2011, o Grupo RIC
destacou profissionais para a criação e
desenvolvimento de sua plataforma web,
com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2012. "O projeto terá
como espinha dorsal a utilização das redes sociais como ferramentas de integração de todos os veículos do Grupo RIC
com os telespectadores, ouvintes e leitores" informa Leonardo Petrelli, vice-presidente do grupo.
A TV Cidade, do Ceará, mantém o portal de notícias Cnews. "Captamos os melhores profissionais da área para levar o
que de mais relevante ocorre nas áreas
de economia, política, entretenimento,
esporte, cultura etc.'', diz Gaída Valim, diretora da afiliada da Record. No portal
são veiculados prioritariamente os vídeos
da própria emissora, além de conteúdos
produzidos exclusivamente para o site.

Fonte: Meio & Mensagem: Especial tv programação, São Paulo, p. 22-26, 28 nov. 2011.

