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Mais um ano de sucesso para a Corrida Rio Sul, etapa Inverno, que aqueceu os competidores do sul do Estado.  O evento aconteceu no 
dia 28 de julho, no Parque das Águas, em Resende. Foi 7 km percorridos às margens do Rio Paraíba do Sul, um cenário agradável cercado 
pela natureza. 

A prova teve a coordenação da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, que monitorou o tempo dos atletas através de chipagem 
digital, e o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Resende. Toda a estrutura e a tecnologia disponibilizadas para os participantes 
qualificam cada vez mais o evento. 
A novidade este ano foi a realização da caminhada que atraiu um público diversificado para um percurso de 3,5 km.

 “A caminhada foi incluída para contemplar as pessoas que não têm peparo físico para correr e querem participar de um 
evento como esse”, explica Paula Azevedo - supervisora de marketing da TV Rio Sul.

Mais de 1.000 pessoas de toda a região e outros estados compareceram à Corrida e Caminhada Rio Sul de Inverno, todos receberam 
medalhas de participação. Os vencedores das 14 categorias receberam troféus e premiações em dinheiro.
Visibilidade e audiência para o patrocinador Royal Center, de Resende, que acredita e incentiva o esporte na região.

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: APOIO:

O Desafio Rio Sul Sesi de Natação voltou este ano com 
muito mais emoção. Devido ao sucesso de 2012 com a 
participação de grandes equipes de nadadores da região e 
do Estado, a competição que acontecia em um único dia, 
agora está sendo realizada em 4 etapas, como Circuito.

As três primeiras etapas aconteceram nas Unidades do 
Sesi de Resende (1/06), Barra do Piraí (3/08) e Barra Mansa 
(14/9), a grande final será no dia 30 de novembro no Sesi 
de Três Rios.

O evento reúne mais de 300 atletas de excelente nível 
técnico, tornando as competições qualificadas e 
aumentando a emoção do público torcedor que lota as 
arquibancadas a cada etapa.

APOIO:REALIZAÇÃO: O Circuito Rio Sul Sesi de Natação é realizado em parceria com o Sistema Firjan e conta com a 
certificação e o apoio técnico da Federação Aquática do Rio de Janeiro (FARJ). Os resultados das 
equipes e dos atletas serão marcas oficiais, o que classifica também para outras competições 
federadas. 
Novos talentos olímpicos estão sendo revelados nas piscinas da região.
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INTERCÂMBIO

DOMINGÃO DO FAUSTÃO

1º Intercâmbio de Internet 

Um convite mais do que especial. O apresentador do Plugue, Ed. Júnior, e a 
Coordenadora de Programação, Ana Luisa Monteiro, foram surpreendidos ao 
serem convidados para o 26º Intercâmbio do Domingão do Faustão, projeto que 
há 5 anos integra profissionais das afiliadas à produção do programa.

A visita contou um tour pelas cidades cenográficas do Projac, seguindo depois 
para a produção do Domingão, onde o grupo conheceu os produtores, os 
diretores, a mecânica do programa e, no final, o apresentador Fausto Silva.

Com o programa no ar, eles assistiram parte da plateia e outra de dentro da sala 
de controle, onde fica a equipe de produção. “O trabalho em equipe faz com que 
tudo saia perfeito e deixa o apresentador Fausto Silva tranquilo para 
desempenhar tão bem seu papel”, disse Ana Luisa. 

Participaram também da visita produtores e apresentadores de outros afiliadas 
da Rede Globo: Amanda, de Belém; Rafaela, de Porto Alegre; Jairo, de Curitiba; e 
Tep, de Fortaleza.
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A TV Rio Sul realizou nos dias 22 e 23 de agosto o 1º Intercâmbio de 
Internet.

O evento reuniu os integrantes da Home da TV Rio Sul, G1 e GE  com a  
participação do convidado Sidney Batista, Coordenador Comercial de 
Internet da TV Tribuna de Santos. O objetivo do intercâmbio foi a troca de 
experiências entre as Afiliadas, assim como o aprimoramento das ações no 
G1, GE e Home. "Acredito que o encontro foi uma excelente oportunidade 
para a troca de experiências. Pudemos ver que, apesar do pouco tempo de 
implementação, o G1 Sul do Rio Costa Verde está no caminho certo", disse 
Michele Martins – Jornalista G1/GE da TV Rio Sul.

Além dos profissionais de internet participaram também do encontro os 
departamentos de jornalismo, comercial, programação e informática da TV 
Rio Sul. “O treinamento foi de grande relevância para nós da área comercial, 
pois através dele pudemos ter uma base de informações sobre o site e 
esclarecer dúvidas”, comentou o atendimento de contas da TV Rio Sul, Queila 
de Castro.
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CENTRO SUL NEGÓCIOS 

A TV Rio Sul esteve presente na 13º edição da Centro Sul Negócios, que 
aconteceu na semana do dia 14 a 17 de agosto, em Três Rios/RJ. Feira de 
negócios para empresas da região.

A emissora participou com um estande, onde um técnico da engenharia 
explicou como conectar o sinal da TV Rio Sul na parabólica e tirou várias 
dúvidas do público. Mas a grande novidade foi o totem do Zé do Bairro, 
personagem do RJTV 1ª Edição, mais conhecido como o inspetor das 
comunidades, que denuncia os problemas dos bairros em seu quadro.
Quem se interessou aproveitou para deixar sua reclamação. Crianças e 
adultos se divertiram tirando foto com o boneco.

“Todos os segmentos tanto a população quanto a indústria vão lucrar com 
esse crescimento, a cidade tem que estar preparada e a TV Rio Sul sempre 
acompanhando essa evolução”, disse o gerente comercial Eduardo Fiore.

DIA DOS PAIS 

Para comemorar o Dia dos Pais, a TV Rio Sul entregou um lindo porta 
retrato para os papais da emissora. Uma grande surpresa para os 
colaboradores.
 

A Home da TV Rio Sul também homenageou os pais 
publicando fotos com seus filhos.
A ação foi realizada pelo departamento de 
marketing e internet da emissora.






