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EVENTOS
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Centenas de sorrisos foram distribuídos junto com brinquedos, roupas e calçados novos na 4ª Edição da 
Campanha Árvore de Natal Solidária, que beneficiou crianças acolhidas pelas instituições 'Gaarfa - Filhos 
do Amor', 'Juventude Nota 10' e 'Creche Novo Surubi', todas elas de Resende.

A árvore ficou exposta no Resende Shopping, no período de 21 de novembro a 13 de dezembro. Para 
participar, bastava recolher um anjinho da árvore junto com as informações da criança. Depois disso, era só 
comprar o presente e doar.

A ação foi toda coordenada pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Associação 
Educacional Dom Bosco, a AEDB. Eles doaram grande parte do tempo em prol da solidariedade.
A entrega dos presentes para as crianças aconteceu em uma festa muito animada, no pátio da AEDB, no 
dia 15 de dezembro. Durante a comemoração, teve ainda distribuição de pipoca e a presença do Papai Noel.

Este projeto de iniciativa da TV Rio Sul é mais do que uma ação social, é um multiplicador de bons atos.
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Realização

Apoio

Mais de 1600 atletas participaram do Circuito Rio Sul Sesi de Natação 2015. Com o objetivo 

promover a natação na região Sul do estado, estimula e aprimora o nível técnico dos 

participantes, que são divididos em 13 categorias, de mirim (acima de 7 anos) à categoria 

master (acima de 30 anos).

 

O maior evento esportivo da região na modalidade é uma parceria entre o SESI e a TV Rio 

Sul, com o apoio da Federação Aquática do Rio de Janeiro, a FARJ, que certifica 

tecnicamente os resultados, tornando-os oficiais.

No último ano, o Circuito ganhou mais uma etapa, e no total, quatro unidades do SESI na 

região receberam a competição: Resende, nas duas primeiras etapas, Barra do Piraí, Três Rios 

e Barra Mansa. 

Foram mais de 30 troféus e 4.500 medalhas. E a equipe campeã desta temporada foi o Clube 

dos Funcionários da CSN, de Volta Redonda, que venceu três etapas, acumulando 14.539 

pontos. O grupo faturou, ainda, mais dois títulos individuais com os atletas Isaac Barud e 

Aline Cristina Lisboa. Fluminense e SESI Rio completaram o pódio, na 2ª e 3ª posição, 

respectivamente.
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PatrocínioCo-Patrocínio

21 cidades, 14 etapas e mais de 2.000 atletas 
mirins. Este foi o saldo da 22ª Edição do 
Festival Dente de Leite de Futsal, que incentiva, 
descobre e promove novos talentos esportivos 
no Sul do estado.

Participaram do campeonato as cidades de 
Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, 
Itatiaia, Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, 
Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Paulo de 
Frontin, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio das 
Flores, Sapucaia, Três Rios, Valença, Vassouras 
e Volta Redonda.

A Grande Festa de Confraternização Final 
aconteceu no dia 29/11, no Parque Tobogã, em 
Resende. 

Confira como ficou o resultado:

Campeão – Volta Redonda
Vice-Campeão – Resende
3º colocado – Valença
4º colocado - Paraíba do Sul

Atleta Destaque 2015 – Tauã Miranda (Paraty)
Artilheiro – Yago Teodoro (Volta Redonda)
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Realização

Bem-estar e qualidade de vida! Este foi o lema do 

Pedala Rio Sul-Sesi, que aconteceu no mês de 

novembro, simultaneamente, em Barra do Piraí, 

Barra Mansa, Resende, Três Rios e Volta Redonda.

Centenas de ciclistas, entre crianças e adultos, 

percorreram, com muita animação, 10 km pelas 

ruas das cidades participantes e acabaram 

contagiando e atraindo outros adeptos pelo 

caminho.

Os 750 primeiros inscritos ganharam camisa do 

evento e ao final do percurso, todos concorreram 

ao sorteio de bicicletas.

O evento tem como objetivo estimular a prática 

de atividades esportivas: “pedalar desenvolve a 

resistência e a disposição física, além de trazer 

outros benefícios à saúde. O SESI é grande 

incentivador e promotor de ações que 

proporcionam melhor qualidade de vida”, 

comentou Silvia Coutinho, Chefe do Setor de 

Lazer do SESI/ Três Rios.
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Cinco quilômetros de muita integração entre 

jovens e adultos que curtem hábitos saudáveis. 

Assim foi a Caminhada Rio Sul-SESI, que 

aconteceu em setembro e mobilizou centenas de 

participantes nas cidades de Barra do Piraí, Barra 

Mansa, Resende, Três Rios e Volta Redonda.

O calor não espantou, já que o público foi 

preparado com protetor solar e roupas frescas. A 

organização disponibilizou água e mesas de 

frutas antes da largada, além de distribuir 

camisas do evento para os primeiros 750 

inscritos.

“Incentivar a prática de atividades físicas de uma 

forma saudável e bem prazerosa, em um 

domingo de sol, é um pontapé inicial para 

Realização
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 aqueles que não começaram a praticar atividades”, avalia Silvia Coutinho Chefe do Setor de Lazer do   

SESI Três Rios.
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Em setembro, o Projeto Bem Viver reuniu, no pátio do Resende Shopping, em Resende, diversos 
serviços gratuitos em prol da saúde e da prevenção de doenças. De iniciativa da TV Rio Sul, a ação 
foi realizada em parceria com profissionais da área de saúde e professores de educação física.

Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de aferir a pressão arterial, fazer o teste glicêmico, 
receber massagem e orientação nutricional, participar de uma sessão de alongamento e ginástica 
laboral, além de exercer a solidariedade através da doação de cabelos para o projeto Meninas de 
Lenço, que produz perucas para pessoas em tratamento de quimioterapia.

No estacionamento do shopping, o Bonde Prevenir, que é um ônibus com dois consultórios médicos 
monitorados pelo GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, disponibilizou para o público 
serviços como avaliação preventiva e orientação sobre o câncer de pele, mama e boca.

“É maravilhosa esta oportunidade de levar para a população orientações preventivas e oferecer 
momentos de cuidados com o corpo e a mente”, avalia Cristina Rosadas, Coordenadora de 
Educação e Saúde da Prefeitura de Resende.

Patrocínio

GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER

Apoio
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Este ano a região recebeu, em duas cidades, 
a Ação Global, que é um projeto da Rede 
Globo em parceria com o SESI e o apoio da 
TV Rio Sul. Foram oferecidos mais de 101.700 
atendimentos gratuitos de saúde e serviços 
de cidadania para a população de Vassouras 
e Barra Mansa.

O mutirão reuniu atividades como 
casamentos coletivos, emissão de 
documentos, corte de cabelo e maquiagem, 
orientações jurídicas, aferição de pressão 
sanguínea. O público recebeu ainda, 
avaliação preventiva e orientações sobre o 
câncer de pele, mama e boca no Bonde 
Prevenir do GAPC - Grupo de Apoio a 
Pessoas com Câncer.

Em Vassouras, quem participou foi Luana 
Martau, a Mirela da novela ‘I Love 
Paraisópolis’. Solange Couto e Mariana 
Constantini, do elenco de Malhação, e ainda, 
o skatista Bob Burnquist, o maior medalhista 
da história do X Games, com 29 medalhas, 
abrilhantaram o evento em Barra Mansa.

Realização
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Mais de 500 pessoas participaram da 2ª 
Edição da Caminhada Outubro Rosa, em Três 
Rios. Foi uma manhã de domingo focada na 
conscientização e no incentivo do 
diagnóstico precoce do câncer de mama, 
principal arma no combate à doença.

No Bonde Prevenir, profissionais do Grupo 
de Apoio a Pessoas com Câncer – GAPC - e 
do Centro de Terapia Oncológica instruíram 
as mulheres quanto à necessidade do 
autoexame da mama e outros cuidados.

A Caminhada Outubro Rosa foi uma ação 
solidária realizada com o apoio de 
instituições privadas, públicas e ONGs.

Os 300 primeiros inscritos receberam 
camisas do evento. Durante todo o percurso, 
os participantes receberam água oferecida 
pelo Bramil Supermercados. Já no final da 
caminhada, puderam aproveitar uma mesa 
de frutas preparada pela PROSCAN.

Realização Patrocínio

Apoio Co-Patrocínio

GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER
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Em outubro, aconteceu o Dia da Feliz Idade, 
um projeto de iniciativa da TV Rio Sul, 
realizado em parceria com a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda 
- AAP-VR. 

No evento, os idosos puderam contar com 
serviços gratuitos de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida. Ao todo, foram realizados 
mais de 3.400 atendimentos entre avaliações 
clínicas, orientações de fisioterapeutas, testes 
psicológicos, aferição de pressão, prevenção 
de doenças, atividades de lazer, apresentações 
musicais, vivência de T'ai Chi Chuan e 
risoterapia, além de oficinas de culinária, 
artesanato, maquiagem e, também, 
orientações jurídicas, informações sobre 
Previdência Social e divulgação dos Direitos 
dos Idosos.
 
Dois grandes projetos do SESI foram a atração 
do dia: a Casa Segura, iniciativa que 
conscientiza sobre os riscos dos acidentes 
domésticos e o que fazer para evitá-los e, 
também, o Bocão da Saúde, uma boca em 
tamanho gigante que expõe todos os 
problemas gerados pela falta de higiene e 
ensina a escovação correta dos dentes. 

O evento aconteceu no Centro de Prevenção à 
Saúde do Idoso, no bairro Aterrado, em Volta 
Redonda. Todos os serviços foram oferecidos 
por voluntários de instituições privadas, 
públicas e ONGs.
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Para comemora o dia 12 de outubro, a TV Rio Sul, em parceria com o Resende Shopping, proporcionou 
uma tarde de muita diversão com o Dia Especial da Criança Rio Sul.

Diversas atividades fizeram a alegria dos pequenos e entre as atrações, brinquedos infláveis, 
videogame com jogos conduzidos por movimentos, cama elástica, pula-pula, tombo legal, estação de 
recreação infantil, distribuição de algodão-doce e pipoca, além do sorteio de uma bicicleta.

As crianças foram incentivadas a exercerem a solidariedade através da campanha de doação de 
brinquedos usados, que dava direito para cada participante concorrer ao sorteio de uma cesta de 
brinquedos novos. 

Mais de 900 brinquedos foram arrecadados e direcionados para as crianças do Projeto Crescer, em 
Resende.

Realização
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Maio também é o mês dos artistas plásticos e da Galeria Rio Sul. Na 15ª edição, foram inscritos 
130 quadros e esculturas de toda a região.

Através de uma comissão de curadores, 14 artistas foram selecionados por suas criações 
inéditas. Eles receberam troféus em um vernissage no restaurante Pizza da Vila, em Penedo:  
“é um incentivo e um reconhecimento dos nossos talentos”, avaliou o artista plástico Felipe 
Luís de Oliveira, de Engenheiro Passos.

A noite também foi de homenagens ao artista plástico convidado, Hugo Kruger, e para as 
crianças do Projeto Crescer, que retrataram em fotos a sede da TV Rio Sul através de olhares 
curiosos.

Misturadas ao cenário, bailarinas do projeto social 'Dança & Magia' receberam os convidados 
com movimentos que inspiraram arte.

O objetivo da Galeria Rio Sul é valorizar e divulgar os artistas plásticos da região. Todas as 
obras selecionadas estão expostas na sede da TV Rio Sul, em Resende.

Apoio
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O Campeonato de Basquete de Volta Redonda reuniu 14 equipes de toda a região, no período de julho a 
agosto do último ano. Os jogos aconteceram nos ginásios do bairro Santa Cruz e do Conjunto 
Habitacional Vila Rica.

Disputaram a competição: AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) e Basquete de Resende; 
Basquete União, Brooklyn, Clube dos Funcionários CSN, NBI, Quinta Noite e VR Minners, de Volta 
Redonda; Street Warriors e UGB, de Barra do Piraí; Campestre, de Paraty; Mutaro, de Angra dos Reis; 
além das equipes de Barra Mansa e Seropédica.

A grande final foi entre Brooklyn, de Volta Redonda, e, Mutaro, de Angra dos Reis. Após se distanciar em 
número de pontos, o Brooklyn se consagrou campeão.

O evento contou com o apoio da TV Rio Sul.

Realização Patrocínio
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Se tem comemoração no Dia dos Namorados, por que não no Dia dos Solteiros? Assim foi o 15 de 
agosto, quando a TV Rio Sul promoveu um Talk Show no Resende Shopping para debater a “solteirice”.

Em um cenário divertido, embalado com muita música e animação, o jornalista e escritor Fábio Brunelli 
conduziu os convidados em uma conversa agradável, com perguntas intrigantes, mas também 
bem-humoradas.

A psicóloga Eliana Andréia, o sociólogo Gilberto Calda e os solteiros de carteirinha, Patrícia Svab, 
Roberto Mendonça e o DJ Adriano Goes, se juntaram a um público variado, de solteiros e também 
comprometidos, para um bate papo descontraído. 

 No final do evento, todos os participantes concorreram ao sorteio de brindes e ingressos para curtir um 
cineminha com pipoca e refrigerante.

Patrocínio
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Secretaria Municipal
 de SAÚDE

Em agosto, quase 5 mil pessoas participaram da 3ª Edição da Caminhada do Amicão. O evento, que é 
organizado pela TV Rio Sul,  aconteceu no Kartódromo Internacional de Volta Redonda e na Beira Rio, em 
Resende. 

Para os cães e também para os donos, atividades e muita diversão na manhã do dia 09 de agosto. Além de 
animais para adoção, os participantes puderam contar com serviços veterinários, como vacinação, dicas de 
adestramento, proteção a maus-tratos e palestra sobre guarda responsável, SPA da beleza e ainda 
distribuição de brindes e gincanas. 

E para a criançada não ficar de fora, teve o espaço “Amiguinhos do Amicão”, o qual disponibilizou 
brinquedos e animação cultural. Todos os serviços e atendimentos foram gratuitos.

Para o sucesso das ações, vários parceiros e patrocinadores estiveram envolvidos. Em Volta Redonda, os 
apoiadores foram: Ong SPA, da Vigilância Ambiental, Prefeitura de Volta Redonda e o adestrador Rafael 
Martins; os patrocinadores foram:  Agropeco, Auquimia, CI Intercâmbio, Pet Star e Rio Sul Pet. 

Já em Resende, o apoio veio da SOS 4 Patas, Zoonose, Cãodomínio e do adestrador João Bosco Oliveira; os 
patrocinadores:  Água das Agulhas Negras, Casa do Bicho e Veterinária Paiani.
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O Ser Criança é de responsabilidade da 
ONG Aliança pela Infância e tem o 
objetivo de resgatar o desenvolvimento 
infantil através dos livros e das 
brincadeiras criativas.  O projeto de 
educação, apoiado pela TV Rio Sul, leva 
às crianças atividades como contação de 
histórias, doações de livros e gibis, teatro 
de fantoches, roda de leitura e 
construção de brinquedos a partir de 
materiais recicláveis.

Em julho, o Resende Shopping levou 
para os seus clientes a oportunidade de 
participarem desse momento de grande 
integração. No evento, voluntários 
atuaram como contadores de histórias 
capazes de transportar as crianças a 
outros mundos através das páginas dos 
livros. O projeto atua como um 
transformador na vida de muitas 
crianças, incentivando o hábito e o 
prazer pela leitura, impactando 
positivamente no desenvolvimento 
pessoal. Com a atividade de construção 
de brinquedos é possível ainda 
desenvolver a criatividade.

“Quando começamos a leitura, as 
crianças são transportadas para um 
universo que estimula a imaginação e a 
criatividade, podemos ver isso no brilho 
dos seus olhos”, descreve a 
coordenadora do projeto, Valdete 
Asevedo.
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No mês de julho, o Festival Rio Sul Rock teve o apoio da TV Rio Sul e agitou a cidade de Piraí, no Sul do 
Rio de Janeiro. O evento teve como objetivo promover o estilo musical na região.

Foi um final de semana com 10 shows gratuitos de rock e blues, no Parque de Exposições da cidade.

A programação incluiu shows com nomes como George Israel (Kid Abelha), Rodrigo Santos (Barão 
Vermelho), Flávio Guimarães, gaitista e compositor, fundador da banda Blues Etílicos, Luiza Casé, Cristiano 
Crochemore, Arnaldo Brandão, além da banda Lica Tito e Mr. Jones, com tributo a Amy Winehouse.

Realização PatrocínioApoio
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Após quatro meses de competição acirrada, 
chegou ao final o maior evento esportivo 
regional, a Copa Rio Sul de Futsal. Este ano, a 
competição reuniu em quadra 260 atletas das 
cidades de Itatiaia, Resende, Quatis, Barra Mansa, 
Volta Redonda, Angra do Reis, Três Rios, Piraí, 
Miguel Pereira, Paulo de Frontin, Mendes, 
Vassouras e Sapucaia. 

A equipe de Três Rios foi a grande vencedora de 
2015. Com melhor campanha, ganhou de Mendes 
em um jogo emocionante que aconteceu no dia 
30 de maio, no ginásio da SMEL na Ilha São João, 
em Volta Redonda.

A final foi transmitida, ao vivo, pela TV Rio Sul 
para mais de 400 mil lares, nas 24 cidades da 
região.

Confira os resultados:
1º Lugar – Estácio de Sá / Três Rios.
2º Lugar – Prefeitura Municipal de Mendes.
3º Lugar – Lojas ÉD+/ Paulo de Frontin.
4º Lugar - Liga de Futsal Resendense/ Resende.

Destaque 2015 - André Luiz Branco (Três Rios).
Atleta Mais Completo 2015 – Rafael Sixtel (Três 
Rios).
Goleiro Menos Vazado 2015 – Jonas Fernandes 
(Três Rios).
Revelação 2015 – Diego Henrique  (Mendes).
Melhor Técnico 2015 – Henrique Biaggi (Três Rios).
Artilheiro 2015 – Rodrigo Alberto (Piraí)  e Fábio 
Roberto (Resende) – empatados com 20 gols.
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Para comemorar o Dia Internacional da 
Mulher, a TV Rio Sul, em parceria com a 
Secretaria de Assistência Social e Recursos 
Humanos de Resende, promoveu o evento 
Mulher em Ação, no calçadão da cidade, no 
dia oito de março.

Foi uma manhã preparada especialmente 
para as mulheres, que puderem contar com 
atendimento de beleza, orientação sobre 
saúde preventiva e combate à violência 
doméstica. A programação do evento foi 
encerrada com um desfile de moda na Ponte 
Nilo Peçanha e também com a apresentação 
da Banda Sinfônica da Academia Militar das 
Agulhas Negras - AMAN.

A TV Rio Sul ainda presenteou as 50 
primeiras participantes com um DVD do Rio 
Sul Revista: o programa preparou uma 
reportagem especial com histórias de 
mulheres que se destacaram na região.

Realização Patrocínio
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Em prol do Dia Mundial do Combate ao Câncer, comemorado em 8 de abril, a TV Rio Sul promoveu, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende, o Passeio Ciclístico Bem 
Viver.  Mais de 600 pessoas se reuniram em frente ao Parque das Águas para pedalar 10 km pelas 
principais ruas e avenidas da cidade. 

O evento contou com o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer – GAPC,  que disponibilizou o 
Bonde Prevenir – um ônibus-consultório que ajuda no diagnóstico precoce do câncer bucal, de 
mama e de pele. No último ano, a novidade no evento foi a participação do grupo Meninas de 
Lenço. Foram mais de 60 doações de cabelo para a confecção de perucas para pacientes com 
câncer. Elas ainda mostraram que o uso de turbantes pode melhorar a autoestima das mulheres que 
estão em tratamento de quimioterapia.

Através da campanha Multiplicando Sorrisos, foram distribuídos ainda, panfletos informativos sobre 
o câncer e as formas de prevenção.

Foi uma manhã de conscientização, integração e diversão em que os primeiros 200 inscritos 
ganharam camisa do evento e concorreram ao sorteio de três bicicletas e acessórios para ciclismo 
oferecidos pelo Cicle Dois irmãos.

Combate ao Câncer

Realização

GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER

Apoio

Patrocínio
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Pilotos de todo o país se reuniram em mais uma edição do Campeonato Estadual de Kart Rio Sul, no 
Kartódromo Internacional de Volta Redonda. A competição, que é organizada pela Federação de 
Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro e tem o apoio da TV Rio Sul, é uma das mais importantes 
do calendário do kartismo brasileiro.

A última temporada teve início em março e a grande final aconteceu em novembro. Foram nove 
etapas, cada uma com mais de 70 participantes divididos em duas categorias: Amador e Profissional 
com Cadete/mirim, F4, F4 light, F4 Super, F400 Graduado, F400 Sênior, Junior Menor, Sênior e 
Sprinter. 

As provas foram disputadas no sentido anti-horário, o que deu ao campeonato maior dificuldade e 
mais desafios. A mudança agradou aos pilotos e trouxe mais adrenalina à competição. Foram horas 
de muita emoção, alegria e velocidade. A meta agora é preparar uma novidade no traçado para as 
próximas etapas: “novos traçados e novas alternativas fazem com que as equipes desejem estar aqui 
e, ao mesmo tempo, é uma forma de desafiá-los”, disse o administrador do Kartódromo de Volta 
Redonda, José Fardim.

Realização
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Em junho, aconteceu a 1ª Edição da Feira do 
Livro de Resende (FLIR), no Parque de 
Exposições da cidade. Essa iniciativa da Look 
Mídia teve o objetivo de promover atividades 
de incentivo à leitura para o mais variado 
público. O evento reuniu 60 escritores e cerca 
de 20 mil pessoas entre crianças, jovens e 
adultos.

A feira contou com uma programação 
diversificada: teve exposição de escritores 
regionais, vendas de livros, palestras e a 
presença de convidados especiais, como a 
atriz Elisa Lucinda e Pedro Gabriel, autor que 
fez sucesso escrevendo poemas em 
guardanapos, que mais tarde viraram o livro 
'Eu me chamo Antônio'.

O projeto Ser Criança, de realização da Aliança 
pela Infância e apoiado pela TV Rio Sul, levou 
ao evento contação de histórias e também fez 
doações de livros.

No estande da afiliada da Rede Globo, os 
visitantes puderam interagir com o 
personagem Paulinho da Escola, o parceiro 
dos estudantes do Sul do estado que, todas as 
quartas, mostra no RJTV 1ª Edição os bons 
exemplos e cobra das autoridades a solução 
dos problemas apontados pelos internautas da 
região.

Foram exibidas ainda, as primeiras reportagens 
da série especial 'Histórias para Contar de 
Novo', com curiosidades da região preparadas 
em comemoração aos 25 anos da emissora.
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O Projeto Crescer - que recebe o apoio da TV Rio Sul - comemorou o Dia das Crianças com ações 
culturais. As atividades foram realizadas na manhã do dia 10 de outubro, na sede da ONG, que fica no 
bairro Lava Pés, em Resende.

O evento contou com a parceria dos grafiteiros Mad Groove e Luciano Chaves, além da participação 
do DJ Adriano Góes e dos dançarinos do Projeto Dança & Magia.

Crianças e jovens participaram de oficinas artísticas e tiveram a oportunidade de aprender manobras 
com os skatistas Thiago Lyrio e Patrick Silva, 5º colocado na modalidade infantil do Estado do Rio de 
Janeiro.

O Projeto Crescer atende crianças e jovens em situações de risco, com o objetivo de despertar o 
interesse profissional através da prática de esporte, acesso à informática, aula de idiomas, entre outras 
atividades.

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Em abril, a TV Rio Sul participou da 1a Expo 
Pet de Volta Redonda, que reuniu 
apaixonados por cães e gatos no Ginásio do 
Recreio dos Trabalhadores. 

Esta iniciativa da Editora Estratégia contou 
com expositores do segmento pet, que 
levaram novidades “boas para cachorro”! Até 
cerveja sem álcool com sabor de carne, foi 
apresentada para os visitantes.

Quem compareceu ao estande da TV Rio Sul 
encontrou o personagem “Amicão”, que 
mostrou tudo sobre a Caminhada promovida 
em agosto. Além disso, o adestrador João 
Bosco de Oliveira ensinou métodos de 
condução de cachorro.

A feira trouxe para a região todas as 
novidades e tendências do mundo pet, que 
envolvem desde o bem-estar, saúde e 
nutrição, até estética e moda animal.
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INTERNET

A TV Rio Sul promoveu, pela primeira vez, a campanha de internet 'Selfie de Natal'. 
A ação, exclusivamente cultural, teve o objetivo de mobilizar os moradores do sul 
do estado do Rio para o envio de mensagens de Natal, gravadas em Vídeos Selfies 
de até sete segundos.

Qualquer pessoa podia participar, já que o 'Selfie de Natal' não restringia gênero ou 
idade, mas evidenciava a necessidade de que menores de 18 anos fossem 
representados pelos pais ou responsáveis legais: os participantes tinham que enviar 
os dados necessários para identificação, como nome completo, endereço, data de 
nascimento e número do CPF – vale lembrar que o envio do vídeo correspondia, 
automaticamente, à inscrição e à aceitação total do regulamento. 

O 'Selfie de Natal' foi de 16 de Novembro a 13 de Dezembro, e todos os Vídeos 
Selfies, enviados dentro do prazo de inscrição, que estavam de acordo com o tema 
proposto e devidamente identificados, foram divulgados no site da campanha, na 
página de galeria de vídeos.

A comissão julgadora, formada por profissionais do departamento de Internet da 
TV Rio Sul, selecionou os nove vídeos que mais atenderam aos fundamentos de 
originalidade e criatividade. Os escolhidos foram exibidos nos intervalos da 
programação da TV Rio Sul nos dias 18, 19 e 20 de dezembro.

Patrocínio
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A 2ª Edição do Festival Gastronômico de Penedo aconteceu no período de 17 a 27 de setembro e 
contou com a participação de 17 restaurantes. O objetivo foi fortalecer a culinária local e o turismo 
no Polo Gastronômico do distrito de Itatiaia.

O festival, que foi sucesso em 2014, retornou no último ano com maior número de participantes: 
cada um ofereceu um prato preparado especialmente para o festival, com o valor fixo de R$ 34,90.

Confira os restaurantes participantes: 

INTERNET

Braseiro Braseiro 
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Restaurante: Braseiro

Bife de Contra-Filé
Angus com Risoto de Abacaxi
Disco de  Queijo Parmesão Crocante



MERCADO

Em julho, a TV Rio Sul reuniu o mercado publicitário regional para falar dos números de 
audiência e do mercado online. O encontro aconteceu durante um café da manhã no Hotel Bela 
Vista, em Volta Redonda.

Mais uma vez, o Ibope confirmou a liderança da emissora. O levantamento apontou que, dos 39 
programas com maiores índices de audiência na região, a TV Rio Sul se destaca com os locais 
RJTV 2ª edição (23%), RJTV 1ª Edição (15%), Rio Sul Revista (13%) e Plugue (12 %). “A qualidade 
da programação da TV Rio Sul oferece segurança, podemos planejar os investimentos 
publicitários dos nossos clientes certos do retorno eficaz”, avaliou Marcelo Rocha, diretor da 
agência Comunica Brasil.

Além de agências de publicidade do Sul do Rio e clientes da afiliada da Rede Globo, o evento 
contou também com a participação de representantes do Ibope e o gerente de conteúdo para 
internet da Rede Globo, Vitor Castro, que destacou a importância de integrar a TV com a 
internet para alavancar ainda mais o mercado regional: “o planejamento de mídia tem que 
prever tanto o o� quanto o on, tanto o investimento de televisão quanto o de internet e fazer o 
mix, a super combinação. Acho que o segredo de sucesso do investimento de mídia do futuro 
é entender a hora de estar no on e a hora de estar no o� e saber fazer essa integração de 
investimento”, comentou o gerente de conteúdo para internet da Rede Globo.

Ibope e Rede Globo destacam a importância de integrar a TV com a Internet
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O 'Rock in Mídia' - evento promovido pela 
TV Rio Sul em comemoração ao Dia do 
Mídia, que é 21 de junho - aconteceu na 
boate 08 Club, em Volta Redonda.

Durante a festa, que contou com a 
presença de representantes do mercado 
publicitário da região, foi realizada a 
premiação do concurso 'Top Marketing 
2014/2015', que tem como objetivo premiar 
a agência que mais associou a marca de 
seus clientes aos produtos da TV Rio Sul, 
além de superarem suas metas anuais de 
investimento em mídia “X”.

Dez agências concorreram ao prêmio, e 
duas delas levaram os troféus de 
vencedoras: Artmídia Publicidade e 
Propaganda e Valor Comunicação. 

A animação da festa ficou por conta da 
Banda Figurótico, que se apresentou logo 
após a premiação. Os mais de 150 
convidados foram surpreendidos com uma 
mensagem especial aos profissionais de 
mídia produzida pelo apresentador do 
programa 'Vídeo Show', Otaviano Costa. 
Outra atração da noite foi uma cabine 
photobox personalizada, onde todos se 
transformavam em roqueiros e postavam 
fotos com '#diadomidiariosul'.

Segundo Jussara Nogueira, sócia da Valor 
Comunicação, o prêmio é um incentivo que 
a emissora propõe para o mercado. Já 
Cristiano de Castro, diretor de atendimento 
da Artmídia – a agência ganhou pelo 
quarto ano consecutivo - agradeceu toda 
equipe e os clientes que estão nesse 
trabalho contínuo.

MERCADO
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AÇÃO RP

Confira as visitas à Central Globo de Produções

Março: Royal Supermecados Abril: Dueto Armazém 

Maio: UBM Julho: Consel Construtora
e Bramil Supermercados

Agosto: Aldeia das Águas Setembro: Uniodonto Resende
e Agência Mind 31



A TV Rio Sul, representada por Mariana Cezar Coelho (diretoria), Eduardo Fiore (gerente 
comercial), Paula Azevedo (supervisora de marketing) e Paola Pineschi (assistente de 
marketing) participou da noite de premiação do 37º Prêmio Profissionais do Ano, no dia 28 de 
outubro, no espaço Tom Brasil, em São Paulo.

O evento premiou os melhores anúncios veiculados na Globo entre abril de 2014 a março de 
2015. As agências Propeg, F/Nazca Saatchi & Saatchi e Talent Marcel foram premiadas, 
respectivamente, nas categorias institucional, campanha e mercado.
 
Confira os ganhadores:

Institucional: “Quase”, para Associação de Pacientes Transplantados Da Bahia, da Propeg 
(Salvador).

Campanha: “Copa Hinos”, para Ambev / Skol, da F/Nazca Saatchi & Saatchi (São Paulo).

Mercado: “Reunião De Condomínio”, para Tigre, da Talent (São Paulo).

Profissionais do Ano

REDE GLOBO
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Em junho, a Rede Globo realizou a 19ª edição da Feira de Eventos & 
Projetos Regionais. A ação tem como objetivo disponibilizar para o 
mercado publicitário as principais oportunidades mercadológicas 
nacionais e regionais das 123 emissoras afiliadas.

A TV Rio Sul, representada por Eduardo Fiore (Comercial), Paula 
Azevedo, Gislaini Fialho e Mayara Rosa (Marketing), levou os projetos 
ambientais 'Pura Atitude' e 'Preserve – Águas'. 

Para conhecer as várias possibilidades de agregar valor ao seu negócio, 
associando a marca a produtos de grande impacto, basta acessar 
www.negócios.redeglobo.com.br.

Feira de Eventos

REDE GLOBO

33



ENDOMARKETING

Com o objetivo de incrementar as vendas das 
afiliadas, a Globo lança anualmente a campanha 
de incentivo 'PROFISSIONAIS DO ANO – Nada 
substitui o Faturamento'. Em homenagem aos 
50 anos da emissora, o tema de 2015 foi 'O 
Futuro é todo dia'.

Participam do concurso profissionais das áreas 
de vendas, marketing e Opec. Eles concorrem a 
viagens nacionais e internacionais.
Para motivar o alcance das metas, a TV Rio Sul 
realizou uma ação de motivação representada 
pela marca de um cata-vento. Símbolo do poder 
e do movimento, na antiguidade era usado como 
grande gerador de energia. 

Essa marca foi utilizada nas peças da campanha 
para que todos se lembrassem de que o ideal é 
estar sempre em movimento e atentos à direção 
dos bons ventos no mercado. E para reforçar 
ainda mais esta mensagem, o slogan escolhido 
foi: 'Crie, Invente e Reinvente-se!'. 

O lançamento aconteceu durante um almoço no 
restaurante Strada, no shopping Patiomix, em 
Resende. Os participantes foram surpreendidos 
por várias ações, desde a entrada até a saída do 
local do evento. Tudo preparado para lembrar 
que é sempre possível inovar para surpreender e 
encantar os clientes.

A ação levou a TV Rio Sul ao terceiro lugar no 
concurso lançado para os departamentos de 
marketing das afiliadas da Rede Globo.

Concurso Interno
Profissionais do Ano:
Nada substitui o Faturamento
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VIDEOCONFERÊNCIA
COM RODRIGO PIMENTEL

ENDOMARKETING
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No dia 22 de maio, os funcionários da TV Rio Sul participaram de uma videoconferência 
com o ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais – Bope - e atual 
consultor de segurança da Globo, Rodrigo Pimentel.

O objetivo foi estimular a superação de desafios no ambiente corporativo e desenvolver o 
papel da liderança sob os aspectos do batalhão. Pimentel expôs a disposição e a força de 
vontade como fundamentos que desencadeiam um resultado de excelência, além de 
destacar os pontos necessários para que uma gestão tenha sucesso e permita a conquista 
dos objetivos estabelecidos. 

Utilizando uma linguagem peculiar e descontraída, Rodrigo Pimentel não só usou técnicas 
de capacitação, como também proporcionou a interação das afiliadas através da 
comunicação via e-mail.

Durante a videoconferência, foram exibidos registros fotográficos da rotina do Bope, os 
quais demonstraram as dificuldades das operações e, também, que o trabalho em equipe 
é um dos principais elementos de superação dos desafios.



As comemorações começaram em agosto/15, com 
campanhas de vídeos na programação, produção de 
séries jornalísticas especiais e um Globo Repórter 
exclusivo para o público da região.
O ponto máximo foi um evento oferecido no dia 21 de 
novembro/15, na AMAN, em Resende, para todos os 
colaboradores, ex-funcionários, parceiros, anunciantes, 
agências, produtoras, representantes da Globo e 
autoridades que fizeram parte da história da TV Rio Sul.
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A noite começou com o show do 
cantor Thiago Abravanel, no maior 
teatro da América Latina. Os 800 
convidados especiais se divertiram 
com músicas que empolgaram e 
levantaram a plateia. 

A festa continuou com um coquetel 
volante no foyer, onde os convidados 
foram recebidos pela família Cezar 
Coelho.

Em um cenário de muita cor, alegria e 
vibração, representando a marca da 
TV Rio Sul, todos foram surpreendidos 
por um vídeo em homenagem ao 
precursor desta história de sucesso, 
Arnaldo Cezar Coelho: o 
superintendente foi presenteado com 
um 'Arquivo Confidencial', com direito 
a belas palavras do amigo Fausto Silva. 
Foi um momento de muita emoção, 
preparado pela esposa, Graça Cezar 
Coelho, e os filhos Mariana e André 
Cezar Coelho.

A noite foi embalada ainda, pelos 
shows das bandas 'Mr. Jones', que 
contagiou com um tributo a Amy 
Whinehouse, e 'Ploc', com trilhas dos 
anos 80.

Foi uma comemoração memorável 
para todos que fizeram parte da 
história de 25 anos da TV RIO SUL.
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Há 25 anos, a TV Rio Sul chegava ao Sul do estado do Rio de 
Janeiro com a proposta de levar qualidade para os 

telespectadores e resultados para o mercado publicitário das 
24 cidades da área de cobertura.

A primeira inovação da afiliada da Rede Globo foi uma 
programação baseada em um jornalismo 100% regional, que 

transporta para a telinha, os assuntos que fazem parte do dia a 
dia da população local. Assim, consolidou-se como a maior 

mídia do Sul do estado, com grande alcance, maior impacto e 
alta audiência.

A TV Rio Sul tem uma visão ampla do seu papel de veículo de 
comunicação social. Além de informar e entreter, através da 

programação, ainda tem um grande potencial multiplicador dos 
bons exemplos de mobilização social e prestação de serviços, 

que podem contribuir diretamente com o desenvolvimento 
crítico da sociedade.

A emissora está sempre à frente e apoia ações transformadoras 
no esporte, na cultura, na cidadania e também na educação. 

Valorizar e incentivar o crescimento regional, através da 
programação local e todos os seus produtos, é o 

comprometimento que a emissora tem com os mais de 1,4 
milhão de telespectadores.

No dia 1º de dezembro de 2015, a TV Rio Sul completou 25 anos 
e o nosso parabéns é para você, que acompanha todos os dias a 

nossa programação, investe nos nossos produtos, acredita no 
padrão Globo de qualidade e faz que com que, a cada dia, a 
gente tenha um bom motivo para inovar mais, criar mais e se 

movimentar mais para levar o melhor até você.



Veja a edição completa
dos 25 anos no site:

tvriosul.com.br

Superintendente:
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Departamento Comercial: Eduardo Fiore / Marketing: Paula Azevedo / Redação: Paola Pineschi
Jornalista Responsável: Maria Clara Rodrigues Jordão - MTB 67641/SP / Jornalista Colaboradora: Dalila Lemos / Produção Gráfica: Comunica Brasil 


