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Apresentação

Este manual tem o objetivo de padronizar os procedimentos e a redação na TV
ASSEMBLÉIA. Ele estabelece normas para as equipes de jornalismo e a área técnica da TV, a
fim de manter e aprimorar ainda mais a qualidade do trabalho ali desenvolvido. Foi escrito
tendo como referência diversos manuais e apostilas em uso no mercado, especialmente o
Manual de Procedimentos e Redação da TV SENADO, á qual agradecemos pela colaboração.

Acreditamos que o conteúdo deste documento não se esgota nesta primeira edição,
uma vez que a experiência diária de quem faz  TVASSEMBLÉIA é que trará, permanentemente,
novos subsídios e sugestões, que certamente irão enriquecê-lo.

O que se espera é que as normas apresentadas sejam efetivamente seguidas e que
este manual seja de fato um instrumento para o aprimoramento do nosso trabalho. Seu
lançamento constitui um importante registro histórico e permitirá que outras gerações de
profissionais e servidores públicos tenham uma referência escrita sobre as rotinas e os
procedimentos básicos necessários para manter em boa operação uma emissora que carrega
em si a responsabilidade, o porte e a complexidade de uma casa legislativa.
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- Introdução

A TV ASSEMBLÉIA cumpre o que determina a Lei 8.977, de 6 de janeiro de 1995
(Cabodifusão), que permitiu ao Congresso Nacional, às assembléias estaduais e às câmaras muni-
cipais terem seus respectivos canais de TV a cabo.

A linha editorial da TV ASSEMBLÉIA prioriza as transmissões ao vivo das reuniões de Plená-
rio e das Comissões da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por sua natureza pública
e em função da própria composição pluripartidária do Parlamento, os programas editados procu-
ram, na medida do possível, ouvir todos os lados envolvidos no fato que é narrado, buscando a
imparcialidade e a essência da informação.

II - Normas Gerais

1 - A prioridade da emissora é a transmissão ao vivo das reuniões ordinárias e extraordiná-
rias do Plenário da Assembléia e das reuniões das comissões. Também dará cobertura aos eventos
institucionais da Casa realizados dentro e fora do Palácio da Inconfidência, sede do Poder Legislativo.

2— Como emissora pública, a TV ASSEMBLÉIA deve contribuir para elevar o nível de infor-
mação da sociedade, veiculando programas de caráter político, educativo, cultural e científico, por
ela produzidos ou obtidos de terceiros.

3 - Fica proibida na TV ASSEMBLÉIA a veiculação de imagens que incitem o público à
violência, ao uso de drogas e ao preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

4—A TV ASSEMBLÉIA é gerida por um corpo executivo nomeado pela Diretoria de Comuni-
cação Institucional, sob orientação da Mesa da Assembléia, por intermédio da Diretoria-Geral, a
quem cabe decidir sobre os casos omissos neste manual.

5 - Todo produto estranho à rotina da TV ASSEMBLÉIA somente será gravado, editado e
veiculado com a prévia aprovação da direção.
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III - Normas Específicas

1—Vivo

1.1 - A cobertura do Plenário da Casa tem prioridade absoluta. Não havendo reunião de
Plenário ou outro evento institucional de maior porte, como os seminários, fóruns e ciclos de
debates, terá prioridade de cobertura ao vivo a reunião de comissão, conforme os seguintes
critérios: a) As reuniões com convidados têm preferência sobre as demais; b) As reuniões com a
presença de altas autoridades têm preferência sobre as demais; c) As Comissões Parlamentares
de Inquérito e as Comissões Especiais, desde que tenham convidados e observada a abrangência
do assunto, têm preferência sobre as Comissões Permanentes, d) Terão prioridade as reuniões
que tratarem de assuntos de maior repercussão na mídia nacional, estadual e na capital do
Estado, nessa ordem, que reflitam o interesse público.

1.2 - Os equipamentos do gravação devem ser checados pela área técnica pelo menos uma
hora antes da abertura dos trabalhos.

1.3— Os cinegrafistas e assistentes devem estar com os equipamentos no local de cobertura
pelo menos 30 minutos antes da abertura dos trabalhos.

1.4 - Os operadores de vídeo devéii iniciar os procedimentos de alinhamento de câmeras
pelo menos 30 minutos antes da abertura dos trabalhos.

1.5 - O diretor de TV deve receber o "OK" técnico pelo menos 15 minutos antes da abertura
dos trabalhos.

1.6 - O operador de VT deve posicionar as fitas para gravação pelo menos 5 minutos antes
da abertura dos trabalhos.

13— O coordenador de transmissão ao vivo, aqui denominado "diretor de vivo", será
um jornalista e se responsabilizará pelo acompanhamento das transmissões de eventos ao
vivo e pelas instruções dadas.ao diretor de TV (imagem), ao operadoLde.GC (gerador de
caracteres), ao operador do controle-mestre e ao programador do horário. Eventualidades
de qualquer natureza devem necessariamente ser comunicadas à direção da TV ASSEM-
BLEIA, a quem caberá a palavra final sobre a programação, ouvidas as instâncias superiores,
se houver necessidade.

1.8 - O diretor de vivo acompanhará todo o processo prévio de checagem do "vivo", que
estará sob a sua supervisão.

1.9 - Durante a transmissão ao vivo, os créditos a serem inseridos serão definidos pelo
diretor de vivo ou, na ausência deste, pelo chefe imediato.

1.10 - A transmissão ao vivo da reunião de Plenário deve ser feita por um jornalista (âncora) e
basear-se no encaminhamento dado à reunião pelo presidente da Mesa. Sempre que este estiver com
a palavra, é ele quem deverá ser focalizado. Durante a fase de oradores (2 Fase da Primeira Parte da
reunião), não pode haver interrupção de espécie alguma da fala do parlamentar que estiver ocupando
a tribuna. O padrão de enquadramento do orador na reunião de Plenário é o plano médio americano.
Os cortes para os apartes só podem ser feitos quando esses forem autorizados pelo orador ou pelo
presidente. Outros cortes com a finalidade de contextualizar o acontecimento devem ser feitos com
moderação, a fim de acrescentar informação à cobertura, respeitando-se os critérios jornalísticos.

1.11 - Nenhum programa pré-gravado pode ser transmitido sem sua respectiva vinheta de
identificação, sem crédito e sem a revisão de um editor, que deve se responsabilizar pelo produto final.

1.12 - Terminada a transmissão ao vivo, será veiculada a programação prevista na grade
diária da TV para aquele horário. Casos especiais serão definidos pelo diretor de vivo, em conso-
nância com a direção da TV ASSEMBLEIA e com o coordenador de programação.

1.13 - É vedada a permanência no "controle de estúdio b", onde se dão as transmissões ao
vivo, de quaisquer pessoas que não estejam envolvidas na operação.

1.14 - O repórter que estiver narrando uma transmissão (ao vivo ou em off) deve
preencher, com informações sobre o conteúdo das matérias analisadas, os intervalos de áudio
entre um orador e outro, especialmente nas reuniões deliberativas. Durante as chamadas para
recomposição de quórum, o âncora poderá realizar entrevistas ao vivo, priorizando-se, nesta
ordem, os deputados envolvidos no debate levado ao ar naquele momento; os autores ou
relatores de matérias constantes da "Ordem do Dia"; os autores de requerimentos que digam
respeito a eventos institucionais ou fato relevante.

1.15 - O repórter quê estiver fazendo uma transmissão ao vivo deve total obediência ao
diretor de vivo. Ele deve ter à mão, sempre que possível, um rádio portátil para comunicação com
o controle de estúdio. Sua ausência do local de transmissão deve ser autorizada pelo diretor de
vivo. Da mesma forma, os cinegrafistas devem realizar os movimentos de câmara, numa transmis-
são ao vivo, conforme orientação do diretor de TV (imagem).
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1.16 - Nos intervalos da transmissão, o diretor do vivo deve informar ao operador do
controle-mestre (exibidor) o tempo previsto de interrupção, para que ele proceda à seleção das
fitas, sob orientação do coordenador de programação.

1.17 - Ao encerrar a transmissão, o repórter deve assinar "TV ASSEMBLÉIA: educação,
política... cidadania".,,

2 —Pré-Gravado
1)

2.1 —Palestras, seminários, reuniões de comissões com convidados, ciclos de debates
e outros eventos pré-gravados pela TV ASSEMBLEIA devem ser exibidos com abertura em 0ff
ou em vídeo (cabeça)

- 2.2 —
1

0 repórter, durante as reuniões de comissões, deve ficar no local de gravação,
impreterivelmente, até o término da reunião. Nas reuniões gravadas integralmente, ele deve anotar
os pontos mais importantes, indicando o tempo na fita, para facilitar o trabalho de edição.

2.3 —Cabe.ao repórter a identificação das fitas contendo o material a ser utilizado na
sua matéria (cenas de corte, sonoras,,off, etc.) eao cinegrafista a identificação e entrega do
material gravado na ítegra,1.':-	.	f 	..	 -

2.3 - As gravações no estúdio devem ser precedidas, com pelo menos 30 minutos de
antecedência, do alinhamento das câmeras, da checagem dos equipamentos e do teste de
audio pelo diretor de TV com a supervisão do diretor de vivo (gravação) O responsável pelo
estúdio deve entregá-lo pronto para a gravação também com 30 minutos de antecedência da
realização do programa.

2.4 - babe ao diretor do programa gravado orientaras participantes sobre tempo do progra-
ma, postura, conteúdo e demais informações que julgar necessárias.

2.5 - Cabe ao diretor de TV (imagem), em sintonia com o diretor do programa, proceder ao
correto posicionárnento das câmeras e.dar orientação aos cinegrafistas, antes e durante a grava-
ção, sobre o enquadramento.desejado, passando-lhes todas as informações necessárias ao bom
desempenho . da gravaão.

2.6 - É expressamente proibida a permanência dentro do "controle de estúdio A", onde é
feita a gravação de estúdio, de qualquer pessoa que não esteja envolvida na operação.

3— Reportagem

3.1 - A cobertura ideal resulta do trabalho conjunto repórter-equipe técnica. Essa relação
deve fundamentar-se no respeito profissional e na cordialidade. Cada um responde por sua atribui-
ção específica e pela busca da convergência; entretanto, cabe ao repórter a responsabilidade da
direção da cobertura. O repórter, portanto, deve ser uma pessoa bem-informada, deve ler diaria-
mente os jornais e estar preparado para cobrir qualquer tipo de matéria a qualquer instante.

3.2 - Antes de qualquer gravação, o repórter deve informar a equipe técnica a respeito do
conteúdo da matéria. O repórter, o cinegrafista e o auxiliar devem se preparar para as reuniões da
Assembléia, chegando ao local com pelo menos 15 minutos de antecedência.

3.3 - Ao chegar à redação, o repórter deve tomar conhecimento da pauta e recolher as
informações dadas pela Produção. Ele deve agir também como um produtor de sua matéria,
complementando as informações repassadas pela Redação. Nas entrevistas, especialmente o
"Assembléia Entrevista", o repórter deve conversar antes com o entrevistado, para que, na hora da
gravação, pergunte o mais importante, no caso de um programa de longa duração, e apenas o
fundamental, quando o material for usado numa matéria para o telejornal. O entrevistado deve ser
tratado sempre por "senhor" e "senhora". O "você" só se usa para jovens ou para figuras que o
público já trata com intimidade, como Pelé, Tostão, Faustão, etc.

3.4 - O repórter deve estar em contato permanente com a chefia imediata para manter a
redação informada sobre sua matéria.

3.5 - O repórter deve, sempre que possível, discutir com o editor de texto o roteiro, a
redação e o tempo de sua matéria antes de gravar offs e passagens.

3.6 - O tempo de VTs de programas especiais e de estúdio é determinado pelas chefias de
Edição e Reportagem a partir de discussão na reunião de pauta. O tempo de entrevista ao vivo no
Repórter Assembléia deve ser definido pela editora-chefe do telejornal.

3.7 - O-repórter deve cuidar para que sua apresentação pessoal não chame a atenção do
telespectador. Roupas sóbrias e discretas, com tons neutros e padronagens lisas, e cabelos ali-
nhados serão preferíveis. O repórter nunca é mais importante do que a informação.

3.8 - O repórter deve ser moderado no uso das passagens. Elas somente serão usadas
quando não houver imagem sobre determinado aspecto do assunto tratado ou para que a matéria
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"passe" de um lugar para outro, de um assunto para outro, de um personagem para outro. É
importante que o repórter, ao escrever o texto, já tenha na cabeça como a matéria vai ser editada:
que informação estará na cabeça e que parte da sonora será aproveitada.

3.9 - A regra indicada no item anterior vale também para os stand ups, que são mais
utilizados para atender ao dead une do Repórter Assembléia, ou de outro noticiário com horário
predeterminado. A opção, na falta de uma sonora, será o esquema "off com arte + encerramento".

3.10 - O repórter deve buscar a exatidão da informação, a isenção, a imparcialidade e a
impessoalidade. Texto e imagem devem ter clareza e dar espaço equânime para os lados
confrontantes de qualquer questão.

3.11 - É chamada de flash a abertura de repórter, seguida ou não de entrevista, com
duração máxima de 4 (quatro) minutos. A abertura deverá ser breve, apenas para introduzira tema.
A partir daí, o cinegrafista deve derivar o enquadramento para a cena desejada. A gravação da
abertura após a entrevista só se justificará, excepcionalmente, por problema técnico. O ideal, nos
flashes gravados, é que não haja edição, já que o flash deve manter a característica de "vivo".

3.12 - Orepórter não pode entregar o microfone da TV ao entrevistado. Também não deve
colocá-lo muito próximoà boca doentrevistado, pois isso compromete a qualidade do som,
empobrece a imagem e agride o entrevistado. A distância aconselhada é a de um palmo. Sempre
que o microfone de lapela estiver disponível, devemos usá-lo.

3.13 - O repórter deve evitar, durante as reportagens ou as entrevistas, quaisquer informa-
ções que tenham conotação comercial ou político-partidária, bem como evitar transmitir, de qual-
quer forma, opinião ou juízo de valor sobre o assunto tratado, preservando a imparcialidade e o
distanciamento em relação ao objeto da matéria.

3.14 - O repórter deve deixar um relatório informando a estrutura da matéria na ordem da
edição: textos de off e indicações de sonora com o nome completo dos entrevistados para creditar,
além de qualquer informação adicional que facilite o trabalho do editor ou auxilie a chefia de
Reportagem na cobertura. Esses textos devem ser deixados na capa da fita em que foi gravado o
off. Também deve ser indicado na gravação o que será utilizado como introdução (cabeça) da
reprise das reuniões de comissões e corno teaserdo Repórter Assembléia

3.15 - A indicação do repórter quanto ao uso de "sobe som" na edição deve ser sempre
acompanhada do time code ou, pelo menos, de outras informações que permitam a sua localiza-
ção (exemplo: "no início da primeira fita, quando o deputado fulano é aparteado...).

3.16 - O repórter e a equipe técnica devem revisar, ainda em campo, a matéria gravada.
Dessa forma, qualquer problema com passagens, stand ups, sonoras, imagens ou áudio pode ser
corrigido no local e com os personagens envolvidos (repórter ou entrevistado), para evitar surpre-
sas desagradáveis no momento da edição.

3.17 - O repórter deve evitar acompanhara raciocínio do entrevistado balançando a cabeça
afirmativamente, pois isso dará a idéia de que concorda com o que está sendo dito, passando a
impressão de que está emitindo opinião.

4 - Produção de Imagens

4.1 - O início e o final das entrevistas devem ser aproveitados para fazer imagens gerais do
repórter com o entrevistado, do local do fato, de detalhes que poderão contribuir para melhor
esclarecimento ou enriquecimento do tema ou servir como "cena de corte".

4.2 - Os elementos que compõem o quadro devem contribuir como informação para a
matéria. Atenção redobrada, portanto, com o fundo, com o que está ao redor do entrevistado ou do
repórter. Se a passagem do repórter for diante de uma placa, por exemplo, para a identificação do
local, é importante que apareça todo o texto dessa placa.

4.3 - Quando não houver elementos no fundo que tragam contribuições informativas à matéria,
ou quando não for necessária a movimentação do repórter, deve ser usado o plano médio, com o
repórter de frente para a câmera. Quando o fundo for importante, o repórter ficará em um dos cantos do
quadro, meio de lado, em plano mais aberto. Nos planos abertos, os repórteres cinematográficos devem
levar em conta a presença do fio do microfone como um elemento negativo da imagem.

4.4 - Deve ser evitado o enquadramento que identifique marcas comerciais.
4.5-0 microfone padrão, com ou sem fio, deve ter sempre o cubo com o logotipo da TVASSEMBLÉIA.
4.6—As entrevistas mais longas ou de programas especiais devem ser feitas com microfone de lapela.
4.7 - Em seminários, palestras, apresentações teatrais e outros eventos semelhantes, o

som deve ser captado, de preferência, diretamente da mesa de áudio.
4.8 - Todas as imagens devem ser produzidas com seus respectivos BGs. Nas sonoras, nas

passagens e nos offs, o cinegrafista deve observar o desligamento do microfone da câmera.
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4.9 - Na captação de sonoras, especialmente nas externas, o entrevistado não deve ser
obrigado a olhar permanentemente para a câmera. Em geral, pode-se tomar como regra que ele
alterne o olhar entre o entrevistador e a câmera, sem que fique totalmente de perfil. No máximo,
deverá ser orientado a não olhar para o chão ou para o alto.

4.10 - A TV ASSEMBLÉIA usará contraplano em circunstâncias especiais, como, por exem-
plo, na produção feita com duas câmeras ou diante da necessidade de regravar uma pergunta
originalmente mal formulada. Em entrevistas mais longas, o contraplano deverá ser substituído
por movimentos de câmera. O repórter cinematográf ico deverá usar a zoome a panorâmica hori-
zontal para enquadrar ora o repórter, ora o entrevistado, tomando o cuidadode não manter a
imagem aberta durante muito tempo (lembrar que a entrevista poderá ser usada en outra matéria).

4.11 - O microfone da TV ASSEMBLÉIA não deve ser entregue ao entrevistado.

5—Edição

5.1 - Toda produção da TV ASSEMBLÉIA deverá ter o acompanhamento de um editor de
texto e atenderá aos padrões visuais da emissora. Caberá ao editor cuidar da estrutura da matéria,
do conteúdo e do uso de imagens que não só ilustrem, mas também acrescentem informação ao
texto. O editor será o responsável pela qualidade final do produto. Ele também funciona como filtro
final da matéria, ou seja, o telespectador número 1 . ; E dele a função de verificar se todos os lados
implicados no assunto estão sendo ouvidos, se todas as perguntas estão sendo respondidas, se
há erros de português, que tamanho deve ter cada sonora e cada matéria.

5.2 - Oeditor de texto deverá acompanhar todos os passos necessários à elaboração da
matéria até a conclusão da edição. Ele receberá essa incumbência da chefia; de Edição; discutirá
a elaboração da matéria com o repórter e com a chefia, retirará as fitas gravadas no tráfego;
acompanhará a edição em corte seco; decidirá a finalização, quando for o caso; e entregará as
fitas de volta ao tráfego. As fitas brutas serão arquivadas ou liberadas, de acordo com a indica-
ção da chefia de Edição, após consultado o Cedoc.

5.3 - O editor de texto deverá combinar, previamente, com a editora-chefe do jornal ou
com ,o chefe.de edição, o tempo.final da rnatériaou.do programa que .for editar, para que
possam ser atendidas as necessidades da grade de programação. O tempo estabelecido deve-
rá ser rigoroamente cumprido.

5.4 - Caberá ao editor de texto preencher corretamente a ficha a ser anexada à fita editada,
no caso dos vídeos ou produtos especiais, contendo: créditos; texto informativo para o GC ou
craw, tempo de validade; nome dos editores de texto e de imagem; número das fitas brutas;
liberação ou não de fita; imagens a serem arquivadas.

5.5 - As fitas serão creditadas durante a edição ou na pós-produção e encaminhadas direta-
mente à Programação, que se encarregará de cobrar da chefia de Edição a aprovação do material.

5.6 - Caberá ao editor de imagem a avaliação técnica da qualidade do material gravado e o
repasse dessa informação ao editor de texto. Quando for considerado abaixo da qualidade mínima
exigida pela TV ASSEMBLEIA, o material será rejeitado no todo ou em parte, com uma observação
ao chefe de Edição, para as providências cabíveis. Os editores de texto e imagem são responsáveis
pela qualidade do material que será exibido novamente na programação. Cabe a eles reeditar o
material que, por algum motivo, tenha ido ao ar com falhas.

5.7 - Qualquer decisão decorrente de problemas detectados quanto à atuação do repórter,
da equipe técnica, do editor de imagem ou da qualidade da fita será comunicada pelo editor de
texto á chefia de Edição, a quem caberá a palavra final sobre a qualidade do vídeo ou programa. Os
editores, os chefes e os responsáveis por programas devem fazer relatórios regulares sobre o
desempenho de repórteres e equipes. Aos repórteres e cinegrafistas faculta-se o direito de criticar
construtivamente a forma como suas matérias estão sendo editadas. O mesmo cabe aos produto-
res e demais profissionais da TV.

5.8 - O editor de texto, juntamente com o editor de imagem e com o repórter, deverá buscar
sempre produzir VTs que fujam do esquema "off— passagem - sonora". Quando o assunto com-
portar, deverão ser acrescentadas informações didáticas e históricas do fato e deverão ser inseridas
imagens externas e de arquivo, música, clips, sobe-sons, chroma-key ou arte. A orientação será
buscar sempre as soluções mais criativas, tendo em vista a necessidade de apresentar a informa-
ção correta, bem explicada e atraente ao telespectador.

5.9- As matérias deverão ser editadas com os respectivos BGs, mixadas, revisadas e creditadas.
5.10 - Nas matérias que utilizarem imagens sem BG original, como é o caso de material de

arquivo, deverá ser considerada a utilização de música ou trilha própria como BG.
5.11 - Nos produtos especiais que exigem pós-produção, sempre que possível, o editor de

texto deve identificar previamente o time code das sonoras e imagens para as seqüências. O
tempo de ilha de edição é precioso.
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5.12 - Evitar falas longas e repetitivas, bem como perguntas desnecessárias de repór-
ter, será um cuidado que contribuirá para a edição de um bom produto, capaz de manter o
interesse-do telespectador. Nas sonoras, o recurso da 'mastigação" só será tolerado quando
não houver imagens para cobrir o off ou quando não for possível fazer um corte. Ainda assim,
o tempo de "mastigação" deverá ser o mínimo possível.

5.13 - A TV ASSEMBLÉIA deve 'evitar o contraplano como cena de corte em entrevistas,
exceto em circunstâncias especiais, como, por exemplo, as gravações feitas com mais de uma
câmera ou à necessidade de o repórter repetir pergunta originalmente mal formulada. Em
sonoras sem o enquadramento do repórter, serão usados flashes brancos para unir diferentes

trechos da fala ,do entrevistado.
5.14 - Todo programa deverá ser editado com vinheta de entrada que o identifique e

encerrado com vinheta de encerramento, seguida da assinatura da TV ASSEMBLÉIA.
5.15 - A-chefia de Edição, no caso dos vídeos e produtos especiais, e a editora-chefe

do Repórter Assembléia, no caso do telejornal, serão as responsáveis pela aprovação final dos
produtos editados, consultada a Gerência-Geral de Rádio e Televisão.

5.16 - A chefia de Edição e a editora-chefe do Repórter Assembléia têm a respon-
sabilidade de manter um controle sobre: o que estiver editado; o que ficou para ser
concluído; o que precisar ser complementado com novas gravações ou informações; e
os produtos que ainda aguardam edição. O relatório deverá ser repassado à chefia de
Reportagem ao final do dia.,

5.17 - Cabe à chefia de Edição definir o cronograma de uso das ilhas de edição de
acordo com as prioridades da TV ASSEMBLÉIA.

5.18 - Toda matéria jornalística editada deve ter som ambiente para dar clima ao acon-
tecimento. Pode ser uma orquestra, o som de chuva caindo, o ruído do trânsito ou mesmo o
som do discurso de um deputado à tribuna. O ideal é que o BG (back ground - fundo) seja
gravado no lugar è na hora em que o fato ocorreu.

6—Produção

6.1 - A Produção estará subordinada à chefia de Reportagem (e na ausência desta à
chefia de Edição e à editora-chefe do Repórter Assembléia), a quem caberá decidir sobre
pautas, entrevistas e debates.

6.2 - A Produção deverá trabalhar de modo integrado com a Edição, atendendo a todos
os programas da TV, sejam entrevistas ou matérias especiais. Será responsável pela marcação
das entrevistas, pesquisa e levantamento de informações e imagens de apoio à reportagem,
além da elaboração diária de pautas. No caso específico das entrevistas de estúdio e debates,
as marcações deverão ser feitas com antecedência, seguindo escala de horário previamente
estabelecida pela chefia de Edição, e de modo que os entrevistadores escalados tenham
tempo hábil para preparar a gravação.

6.3 - Caberá à Produção levantar informações diariamente quanto à presença de deputa-
dos na Casa, quanto ao que está acontecendo na cidade e checar alguma informação complemen-
tar para auxiliar os editores e o repórter que estiver em campo. A leitura diária dos principais jornais
locais e nacionais tem que ser bem feita, logo cedo. Os acontecimentos com data marcada devem
ser registrados numa agenda única da Produção. As matérias históricas e informações que pos-
sam servir para futuras pautas devem ser recortadas e arquivadas. Os telefonemas devem ser
atendidos com atenção. As mensagens de fax não devem ser jogadas no lixo sem antes serem
lidas. Os textos da pré-pauta devem ser objetivos e conter o máximo de informação possível,
servindo, inclusive, para que a chefia de Reportagem avalie a pertinência da cobertura.

6.4 - Caberá à chefia de Produção distribuir funções aos produtores que compõem a
equipe, discutindo as pautas e as opções, os nomes dos convidados e entrevi stadores, previa-
mente aprovados pelas chefias de Reportagem e de Edição.

6.5 - A pauta e a definição de entrevistados para os programas deverão ser temas das
reuniões de pauta, da qual participam as chefias de Produção, Edição e Reportagem, além do
diretor da TV. Não é permitido ao produtor convidar personalidades para entrevistas sem a anuência
de pelo menos dois dos chefes relacionados acima.
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6.6 - As pautas, sempre que possível, devem ter como referência a imagem. Elas precisam
ser roteirizadas de uma maneira simples e objetiva. Não se pode admitir na televisão pautas que
não tenham indicação para o cinegrafista, sem que isto restrinja a liberdade do cinegrafista de
buscar a melhor fotografia para ilustrar a matéria.

6.7 - Cabe à chefia de Produção elaborar, em cada turno, um relatório das atividades do setor.

6.8 - Compete à chefia de Produção escalar um produtor executivo, que ficará encarregado
de colaborar nas gravações de programas e nas entrevistas do Plenário. Ele será responsável por
informar o andamento da gravação, cabendo ao repórter encaminhar as fitas à Edição.

7 - Estúdio

7.1 - Toda gravação de estúdio deverá ser acompanhada por um editor (diretor de programas)
designado pela chefia de Ecção, encarregado de definir os créditos e redigir um relatório objetivo a ser
encaminhado à Programação. Caberá ao editor, juntamente com o diretor de TV, zelar pela qualidade da
gràvação em todos os seus aspectos: áudio, luz, enquadramento e conteúdo. Diante de qualquer
problema ou impropriedade, o editor deverá interromper a gravação e começá-la novamente.

7.2 - Sempre que necessário, deverão ser produzidos VTs de apoio (povo-fala, pesquisas,
outros depoimentos), a serem inseridos na entrevista e repercutidos pelo entrevistado.

7.3— A apresentação (roupa, cabelo, maquiagem) do jornalista nas entrevistas deverá ser
discreta. São preferíveis tons neutros e padronagens lisas nas roupas. A cor branca não deverá ser
usada. As entrevistadoras deverão evitar saias e vestidos muito curtos. Não esquecer que os
sapatos também poderão estar em quadro.

7.4— Os entrevistadores deverão apresentar de maneira correta e completa o entrevistado.
No caso dos deputados, deverão citar o partido a que estão filiados e, oportunamente, a região do
Estado que representam.

7.5 - Os entrevistadores devem evitar expressões como "nosso tempo está-se esgotan-
do.....para tentar finalizar a entrevista.

7.6 - Ontrevistador deve manter sempre uma boa postura em sua cadeira. Não utilizar gestos
largos, expressões faciais exageradas, não olhar para os lados e não fazer qualquer gesticulação que
comprometa a postura. Cuidado para que o gesto não ultrapasse a "fronteira" do entrevistado.
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7.7 - Manter sempre um volume audível de voz. Não encerrar palavras e frases com volume
mais baixo, como se usa na linguagem do dia-a-dia. Lembrar que tudo faz parte da entrevista.
Pronunciar claramente as palavras.

7.8 - O entrevistador deverá ter cuidado para não tocar no braço do entrevistado durante a
entrevista, como normalmente se faz nos contatos informais fora do estúdio.

7.9 - Em estúdio, o entrevistador poderá agradecer e se despedir do entrevistado. O diretor
de TV e o editor responsável deverão ficar atentos para que o entrevistado esteja em quadro na
hora da despedida. Se houver erro no encerramento, a gravação deverá ser repetida. O entrevistador
deverá ter firmeza e clareza na despedida. Quando forem dois ou mais entrevistado res, será neces-
sário que acertem, antecipadamente, a melhor forma de se despedirem.

7.10 - Todo programa gravado em estúdio deve conter os seguintes créditos: nome do
entrevistador, do entrevistado e do programa, além do assunto específico nele tratado.

7.11 - Todo programa temático ou entrevista terá iluminação e cenário definidos, que só
poderão ser alterados com a aprovação da direção da TV ASSEMBLEIA.

7.12 - O nome e o formato dos programas temáticos serão definidos e só poderão ser
alterados com a aprovação da direção da TV ASSEMBLÉIA.

7.13 - O intervalo entre uma entrevista e outra no estúdio não deverá ser inferior a quinze minutos,
a fim de que haja tempo suficiente para afinação de luz, teste de áudio e organização do cenário.

8 - Programação

8.1 - O Núcleo de Programação funcionará diretamente subordinado à chefia de Edição.
8.2 - Caberá ao coordenador de programação o planejamento e o contrble de tudo o que

vai ao ar, zelando pela eficiência e qualidade da transmissão.
8.3 - A programação no ar será prioritária, não podendo ser sacrificada, em tempo algum, para

gerações em circuito fechado, recepção de programas, produção de chamadas ou gravações em geral.
8.4 - O coordenador submeterá, ao final do dia, a proposta de programação à chefia

imediata. A grade deverá informar todos os programas previstos e os horários correspondentes,



além de uma breve sinopse de conteúdo. Essa grade ficará sujeita à aprovação da direção da TV
ASSEMBLÉIA e do diretor de Comunicação Institucional da Assembléia Legislativa.

8.5 - O espelho da programação do dia deverá conter os seguintes itens: retranca, número
do programa, início da exibição e tempo de duração.

8.6 - Ao iniciar cada turno, o programador deverá conferir a programação definida e fazer
os ajustes necessários. Ao final do turno, deverá informar ao programador do horário seguinte
problemas e alterações na grade original.

: 8:7— Oschefes de Edição e de Reportagem informarão ao programador do horário os
produtos não previstos que deverão ser incluídos na programação sem prejuízo da grade basica

8.8 - O chefe de Edição e a editora-chefe do Repórter Assembléia serão encarregados de
informar à Programação o andamento da . produçãáde programas e a previsão de entrega.

8.9 - Caberá,à Programação fiscalizar a qualidade da emissão - áudio e vídeo - e, em caso
de falhas, acionar o setor técnico.

8.10 - O Núcleo de Programação deverá zelar pelo padrão visual dos programas e informar
ao coordenador de programas eventuais falhas para as devidas correções.

8.11 - .0 responsáve .i  pela computação gráfica ficará encarregado de providenciar as cha-
madas dos programas e terá o apoio de um editor de texto. As chamadas deverão atender a um
padrão previamente definido. Um editor de imagem se encarregará da montagem das fitas de
anúncios institucionais e demais chamadas para os intervalos entre programas. As chamadas
institucionais deverão ser aprovadas pelo gerente-geral de Rádio e Televisão ou, na sua ausência,
pelo gerente de Edição.

8.12 Caberá à Programação providenciar a divulgação da grade para os meios de comu-
nicação especializados em televisão e para a imprensa em geral.

9—Cedoc

9.1 -ÕCento de Documentação da TV ASSEMBLÉIA (Cedoc) é o setor subordinado à
chefia de Edição responsável pelo armazenamento, pela preservação e pela atualização do acervo

legislativo audiovisual de conteúdo histórico e referencial. É o setor que controla o tráfego de fitas
e fornece todo o material audiovisual necessário à elaboração dos produtos veiculados na TV
ASSEMBLEIA, mantendo, para tanto, interface direta com os setores de Reportagem, Edição,
Programação e Exibição.

9.2 - O Cedoc mantém um setor responsável pela cópia de todo o material gravado pela
TV ASSEMBLEIA a partir da solicitação de deputados, emissoras, setores da Casa e terceiros.
A cópia pode ser feita do sistema Betacam para VHS, VHS para Betacam, VHS para VHS e
Betacam para Umatic.

9.3 - As solicitações de cópias serão efetuadas por escrito, acompanhadas da fita a ser
gravada, e serão protocoladas na recepção com etiquetas adesivas de numeração seqüencial.
Recebida a solicitação, esta será encaminhada à Coordenação do Cedoc, que emitirá uma Ordem
de Serviço (Anexo 1). AOS será encaminhada para a sala de copiagem, que providenciará o serviço.
O setor deve se encarregar de comunicar ao interessado a conclusão do serviço e encaminhar a
respectiva fita à recepção da TV ASSEMBLEIA.

9.4 - Ao buscar a fita gravada na recepção, o solicitante deverá apresentar o protocolo e
assinar o recibo na Ordem de Serviço. A fita será encaminhada ao Cedoc, onde será arquivada
juntamente com a carta de solicitação original.

9.5 - A Coordenação do Cedoc apresentará, mensalmente, um relatório comparativo, com
o tempo copiado e o número de ordens de serviço atendidas.

9.6 - As fitas virgens compradas pela Assembléia são recebidas pelo Cedoc, que procede
ao seu registro por números e cores diferenciadas, de acordo com o tipo e a utilização (Anexo II),
armazena-as e libera-as para uso, de acordo com a demanda.

9.7 - Todas as fitas utilizadas no trabalho diário da TV ASSEMBLÉIA serão controladas em
formulário próprio (Anexo III), que deverá ser assinado pelo funcionário que as receber. As fitas
para edição de matéria serão entregues diretamente aos editores. Aquelas utilizadas pelas equipes
de reportagem serão entregues ao Almoxarifado da TV ASSEMBLEIA e distribuídas aos cinegrafistas.
Todas as fitas devem estar acondicionadas em suas respectivas caixas, devidamente rebobinadas
e com a ficha de identificação em branco.

9.8 - As fitas com defeito deverão ser encaminhadas ao Cedoc, que dará baixa no controle
e as encaminhará, mediante recibo (Anexo IV), à Gerência-Geral de Administração de Material e
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Patrimônio da Assembléia, para as providências cabíveis. Fitas com drop out ou qualquer outro
problema técnico serão retiradas de uso, por indicação do editor de imagens.

9.9 - Todas as fitas em circulação, na sua devolução, passarão por uma checagem, limpeza
externa e restauração (caixa e fita).

9.10 - Periodicamente, será feita uma verificação no sistema de saída e retorno de fitas.
Caso seja : observada qualquer irregularidade qúe não justifique a demora na devolução, o respon-
sável pela retirada deverá ser procurado para esclarecer o fato.

9.11 - No caso de comprovada perda de fita, o responsável pela retirada arcará com as
despesas de reposição dela.

912 - Toda emissora de televisão que mantiver troca de fitas com a TV ASSEMBLÉIA, seja
para à exibição de comerciais ou de programas, contará com oito fitas registradas para tal finalidade.
As fitas terão capa difrenciada, devidamente controlada por livro de protocolo, que será constante-
mente verificado. O número de fitas poderá ser aumentado ou diminuído, conforme a necessidade.

9.13 - Havendo demora na devolução das fitas, as emissoras serão contatadas e solicita-
das a devolvê-las, a fim de que se mantenha o fluxo adequado de troca, evitando-se a destinação
de novas fitas para essa mesma finalidade.

9.14 - A pesquisa e conferência de imagens deverá ser solicitada por escrito, em formulário
próprio disponível no balcão do Cedoc (Anexo Vã). Concluída a pesquisa, serão separadas as fitas
e/ou CDs, etiquetados com as informações necessárias para a localização da imagem. O nome do
soliêitaritó ficaráéxpostb no -mural sobre o balcão.

915 - 6sólicitantek receberáo material e assinará o protocolo em formu lário próprio.
Nesse mesmo formulário será dada a baia no momento da devolução. (Anexo Vb)

- 9.16 - A Coordenação dó Cedoc fará a checagem diária do material que não retornar ao setor.

-9.17 , —,As fitas de arquivo e/ou CDs de fotografias terão seu tráfego restrito dentro da
emissora, jamais sendo permitido oseu empréstimo. Também não poderão permanecer fora da
Fitoteca do Cedoc por período superiora 24 horas, tendo em vista as condições de armazenamento
(temperatura, local, acondicionamento, etc.), que garantem a preservação desse material. Caso o
trabalho exija a permanência da fita e/ou CD além do tempo permitido, o Cedoc deverá ser comu-
nicado para que seja feita a autorização.

9.18 - O Cedoc manterá o estoque de fichas de identificação para uso de repórteres e editores
em locais de fácil acesso, como nas salas das ilhas de edição, no almoxarifado e no setor de tráfego.

9.19 - As imagens e fotografias serão selecionadas por funcionário credenciado do Cedoc
e armazenadas em time -code, em fita própria, de acordo com sua categoria. O funcionário deverá
fazer, no momento da seleção, registro manual contendo o mapeamento das imagens, em formu-
lário próprio (Anexo VI). Esse registro deverá conter a síntese do evento e será utilizado para
recuperação da imagem na impossibilidade de uso do sistema informatizado.

9.20 - Ao fazer o registro das informações para a recuperação das imagens, o funcionário
deverá basear-se nas Jnformações constantes da ficha que acompanha a fita, preenchida pelo
repórter, e/ou pela identificação de voz feita pelo repórter na própria gravação.

9.21 - O Cedoc manterá fitas de "suporte" para temas mais solicitados pelas edições
(listagem no Anexo VII), sendo estas periodicamente renovadas, modificadas ou, caso necessá-
rio, excluídas.

9.22 - O Cedoc manterá fitas para "trânsito", que se destinarão à troca de imagens entre
emissoras e/ou produtoras.

9.23 - O Cedoc manterá fitas especiais com imagens dos deputados da legislatura em
andamento, em takes curtos, para fins ilustrativos. Essas imagens serão gravadas em fitas indivi-
duais, devidamente mapeadas. Essas fitas não poderão ser emprestadas. Elas devem ser copiadas
para o material fornecido pelo solicitante mediante pedido por escrito ao Cedoc e respectiva
autorização do deputado.

9.24 - Na legislatura seguinte, serão mantidas as imagens dos deputados reeleitos.
9.25 - Serão armazenadas entrevistas especiais com conteúdo histórico e trechos de ses-

sões do Plenário ou de reuniões de comissões indicadas pela chefia de Edição (editor das Comis-
sões) ou diretor de Programas (vivo).

9.26 - O material arquivado pelo Cedoc será indexado no sistema informatizado BRS,
conforme as informações do mapeamento manual e identificação de voz, com detalhamento da
cena e preenchimento de todos os campos informativos que possibilitem a sua recuperação pelos
pesquisadores.

9.27 - No campo CENA, deverão ser descritos os movimentos de câmera (pan, zoom out/
in, dose, plano fechado), bem como as pranchas, arte (assunto), rol!, crow, identificação e cargo
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dos entrevistados. Qualquer enquadramento de placas comerciais deve ser descrito, uma vez que
não pode ser utilizado na edição de material para as emissoras comerciais (Assembléia Informa).

9.28 - As pesquisas serão efetuadas única e exclusivamente por funcionários do Cedoc
devidamente credenciados (acesso ao sistema restrito).

9.29 - A primeira providência da equipe após a gravação será dar entrada da fita no livro de
controle. Nenhuma fita será encaminhada para edição sem que esteja registrada no livro de controle.

9.30 - Todas as fitas devem possuir etiqueta e ficha de identificação, e todos os campos
deverão ser rigorosamente preenchidos, com letra legível. O preenchimento das fichas de identifi-
cação das fitas será de responsabilidade exclusiva do repórter. Aquelas destinadas à edição serão
de responsabilidade do editor de texto. As fitas de reuniões de comissões gravadas na íntegra
serão preenchidas pelo cinegrafista.

9.31 - As fitas gravadas e identificadas serão entregues ao Cedoc pelo responsável (repórter
ou cinegrafista). Elas serão registradas e alocadas em prateleiras identificadas por dia da semana.

9.32 - Os editores solicitarão as matérias por retranca, assinando formulário próprio.
9.33 - Na devolução da(s) fita(s), o Cedoc dará a baixa e as encaminhará para escaninho

destinado à "próxima edição" (ex: Assembléia Informa). Passadas todas as edições, o Cedoc,
juntamente com o chefe de Edição, fará a seleção do material gravado, separando-o para arquiva-
mento ou liberação.

9.34 - O Cedoc manterá escaninhos exclusivos, destinados a programas que tiverem perio-
dicidade diária e forem de consulta freqüente.

935 - As fitas contendo os programas de periodicidade semanal, depois de prontas, serão
entregues diretamente à pessoa responsável pela programação, que, após exibi-Ias nos horários
previstos, as encaminhará de volta ao Cedoc.

9.36 - Apenas o setor de programação terá autorização para manter a guarda das fitas que
estiverem em exibição. Nenhuma fita será encaminhada ao setor de programação sem que tenha
sido devidamente revisada e autorizada pela chefia de Edição.

9.37 ,7 Deverão ser preservadas em caráter definitivo as seguintes gravações:
a) Assembléia Informa;
b) principais eventos institucionais gravados na íntegra (fóruns, ciclos de debates, debates

públicos, teleconferências e seminários legislativos);

c) vídeos, documentários e séries produzidos pela TV ASSEMBLÉIA ou recebidos de outras
instituições e que forem exibidos pela TV ASSEMBLEIA;

e) imagens consideradas de interesse jornalístico pelo Cedoc e pela direção da TV ASSEMBLÉIA;
g) vídeos especiais e didáticos sobre as atividades da Assembléia e sobre o funcionamento

dos poderes do Estado e da República;
e) reuniões destinadas à eleição e posse da Mesa da Assembléia.
9.38 - Devem ser arquivados pelo período de dois anos os seguintes produtos:
a) íntegra das reuniões de Plenário;
b) íntegra dos depoimentos de autoridades no Plenário e nas Comissões;
c) íntegra das atividades da Presidência;
d) programas de estúdio (debates, entrevistas, depoimentos).
Obs.: Caberá ao coordenador do Cedoc sugerir trechos de sessões do Plenário ou de

reuniões de Comissões a serem copiados para arquivamento.
9.39 - O Repórter Assembléia deve ser arquivado pelo período de três meses.
9.40 - Ao final de cada sessão legislativa será realizada uma avaliação das gravações do

período para determinar o arquivamento definitivo ou a liberação, especificamente de:
a) vídeos especiais;
b) vídeos institucionais;
c) programas de estúdio (debates, entrevistas, depoimentos).

10 - Crédito e Arte

10.1 - Nenhum programa pré-gravado será transmitido sem crédito. A responsabilidade
pela creditagem deve ser do diretor ou editor do programa.

10.2 - As fitas serão creditadas, preferencialmente, durante a edição; quando isso não for
possível, serão creditadas na pós-produção e encaminhadas diretamente à Programação.
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10.3 - Os programas especiais poderão receber créditos em rol final, com a seguinte
seqüência padrão:

• Direção

• Edição

• Produção

• Reportagem

• Imagens

•Arte
10.4 - Nas reportagens do dia-a-dia, podem ser creditados, a critério do chefe de Edição e

da editora-chefe do jornal, o repórter e o repórter cinematográfico e, nos casos especiais, o editor
de texto e ode imagens.

10.5 - Imagens de arquivo devem ser creditadas como tais. Filmes e outras imagens
cedidas não poderão ser exibidos sem crédito.

10.6 - Caberá à chefia de Edição, no caso de matérias especiais, definir previamente o editor.
10.7 - Os entrevistados deverão ser creditados pelo órgão e/ou entidade aos quais pertencem

ou ainda pela especialidade. Ex.: Fulano de Tal, Fundação Getúlio Vargas; Fulano de Tal, ambientalista.
Se o entrevistado ocupar o cargo máximo do órgão, deverá ser creditado por esse cargo.

10.8 - Na creditagem dos telefones de contato, o DOO deverá vir entre parênteses antes do
número do telefone.

10.9—ATV ASSEMBLÉIA manterá no ar, após o encerramento da programação, uma pran-
cha com a chamada para os principais eventos da instituição ou com avisos e comunicados de
maior relevância.

10.10 - Nas entrevistas de estúdio, os entrevistadores serão creditados por três vezes ao longo
do programa. Os entrevistados e o tema do programa serão creditados com a maior freqüência possível.

1011 - Nomes de entrevistados não deverão ser abreviados. No caso de sobrenomes
longos, escolher, juntamente com o entrevistado, qual aparecerá no crédito.

10.12 - Palestras, seminários e outros eventos pré-gravados pela TV ASSEMBLÉIA somen-
te serão exibidos com créditos que informem a natureza do evento e a data de realização.

10.13— Reuniões de Plenário e de Comissões serão exibidas com créditos que indiquem a
data de gravação e o tema discutido.

10.14 - A localização e a apresentação da logomarca devem seguir os seguintes padrões:
a) Marca (logomarca vermelha) colocada no canto inferior direito do vídeo - 2cm x 2cm,

aproximadamente, nos debates e entrevistas;
b) Logomarca vermelha colocada no canto inferior direito do vídeo - 2cm x 2cm, aproxima-

damente, com a data de realização do evento, nas demais gravações.
10.15 - Os créditos e identificações de repórter, entrevistador e entrevistado, bem como

aqueles que se referem à natureza da reunião, devem ser usados em todas as gravações da TV
ASSEMBLEIA, conforme padrão estabelecido pelo setor de computação gráfica.

10.16 - As demandas de arte da TV ASSEMBLÉIA devem seguir um roteiro de produção
discutido previamente com o responsável pelo setor de Computação Gráfica. As artes de caráter
permanente deverão ser arquivadas pelo Cedoc.
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Manual de Redação



1 - Normas de Redação

1.1 - A linguagem da TV ASSEMBLÉIA deve ser didática, com o objetivo de tornar acessí-
veis ao público os termos e as expressões utilizadas na atividade legislativa, sem perder de vista,
contudo, os elementos essenciais ao rito parlamentar.

1.2 - Como é típico da linguagem televisiva, o texto da TV ASSEMBLÉIA deve ter, preferen-
cialmente, frases curtas, na ordem direta. A vírgula e as orações intercaladas devem ser usadas
com parcimônia. E recomendável ler o texto em voz alta antes de gravá-lo, pois isso poderá ajudar
na busca de melhor sonoridade. Rimas e repetições de palavras não deverão ser usadas.

1.3 - Texto e imagem devem estar em sintonia. O texto não deve limitar-se a descrever a
imagem, mas acrescentar elementos de informação.

1.4 - Palavras extensas ou rebuscadas devem ser evitadas; termos técnicos, explicados; e
palavras estrangeiras, traduzidas.

1.5 - O repórter deve tomar o cuidado de não fazer duas perguntas em uma, nem se alongar
na pergunta, para não comprometer a resposta do entrevistado. Deve orientar o entrevistado para
que a resposta seja a mais objetiva possível.

1.6 - Não usar expressões condenadas pelo mau uso em televisão: "como o senhor vê..."
ou "como o senhor se sente.....para não citar o "a nível de", "está aqui conosco"...

1.7 - Usar só adjetivos que completem a informação. Em excesso, os adjetivos tornam o
texto rebuscado e, o que é pior, opinativo.

1.8 - Buscar sempre a exatidão dos termos utilizados. Só pode ser chamado de "assassino"
ou "criminoso", por exemplo, quem já foi julgado e condenado.

1.9 - Citações nunca devem estar no começo da frase. Exemplo: "A seca é culpa do presidente
da República", afirmou o deputado fulano de tal. No caso de uma citação longa, é bom informar o
telespectador de que ela não é do repórter, usando verbos de elocução: "disse", "afirmou".

1.10 - "Continua" é palavra proibida para começar uma notícia. Se algo "continua", aliás,
não é notícia. Exemplo: "Continua em discussão a proposta.....Melhor substituir por "Hoje foi o
terceiro dia de discussão..."

1.11 - Preferir o termo "morte" a "falecimento" ou a "desaparecimento".



1.12 - O termo "ex-deputado" deve ser usado apenas para o parlamentar que perder o
mandato ou que já não estiver mais no cargo. Aqueles que morrerem no exercício do mandato
serão chamados de "deputados", e não "ex". A regra vale para quaisquer cargos públicos.

1.13 - Usar o presente ou o futuro composto em vez do futuro simples do indicativo: em
lugar de "viajará amanhã", "viaja amanhã" ou 'vai viajar amanhã".

1.14 Jamais começar uma-frase com gerúndio. Exemplo: "Interrompendo a sessão, o presi-
dente da Assembleia	melhor, inverter O presidente da Assembleia interrompendo a sessão

1.15 - Nunca usar gírias e palavras de baixo calão. Foge às características da TV ASSEM-
BLEIA começar uma entrevista dizendo, por exemplo: "Vamos bater um papo com o deputado..."

1.16 - Preferir a forma coloquial quando o horário for citado. Sempre "três e meia", por
exemplo, em vez de "três e trinta" ou, ainda pior, "quinze e trinta".

1.17 - As medidas de superfície devem ser acompanhadas de termos comparativos. Exem-
plo: "tantos hectares, o equivalente a tantos campos de futebol".

1.18 - , Moedas, unidades de velocidade, pesos e temperaturas que não forem de uso
corrente devem ser convertidos.

1.19— Muletas de estilo são palavras ou expressões que devem ser evitadas, porque criam
uma imagem de superioridade que não combina com o veiculo televisão A palavra pois por
exemplo, soa pretensiosa. Melhor usar "porque'.

1.20 - Quando forem usados nomes de cidades, o estado deve ser citado. Se não for uma
cidade muito cohecida,rvelãr a distância entre eia e a capital do estado. "Muzambinho, a 300
quilômetros de Belo Horizonte..."

1.21 - Ouso dos posséssivos "seu", "sua", etc. deve ser evitado. Melhor usar "dele",
"dela", etc. Evitará ambigüidades.

1.22 - Pela característica de repetição dos produtos da TV ASSEMBLÉIA, melhor não usar
advérbios como "hoje", "ontem" ou "amanhã". Sempre "nesta quarta-feira" quando o dia for quar-
ta-feira ou quando sereferir a uma quarta-feira próxima, ou "no próximo dia 13, quarta-feira",
quando se tratar de - um futuro menos próximo.

1.23 :_ Sigas devem' ser desdobradàs, exceção , feitáàs mais conhecidas, como lbope.
Sempre que forem empregadas as de uso corrente na linguagem legislativa, é imprescindível
desdobrá-las. Exemplo: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça.

1.24 - O advérbio "através" só admite três acepções: "de lado a lado", "atravessadamente",
"transversalmente". Todas dão idéia de movimento. Seria inadequado, portanto, dizer: "É através
das comissões que os senadores.....Substituir por "nas", "por meio das" ou "por intermédio das".

1.25 - Evitar chavões e palavras de uso desgastado no dia-a-dia da Assembléia: "sobrestar
a pauta", "limpar a pauta", "foram discutidos projetos importantes" (presume-se que todos os
projetos sejam importantes).

1.26 - Evitar ambigüidades. Exemplos são os termos "deve" e "pode": "Até junho, o Plená-
rio deve aprovar o projeto." Nesse caso, o verbo passa a idéia de probabilidade, mas também de
obrigação.

1.27 - Por mais conhecimento pessoal ou amizade que o repórter tenha com o deputado,
este deve sempre ser tratado por "senhor", e nunca por "você". A regra vale também para os
possessivos. "0 projeto do senhor prevê....., e não "O seu projeto prevê..."

1.28 - Quando não houver sonora de deputado, o off em que ele for citado deve
informar o partido.

2 - Padrões de Redação

2.1 - Maiúsculas - As letras maiúsculas devem ser usadas nos seguintes casos:
2.1.1 - No início de citações, reproduzidas textualmente - Já dizia Machado de Assis: "Ao

vencedor, as batatas". O deputado denunciou: "O sistema de saúde está falido".
Confronte: O presidente da Assembléia garantiu: todos os funcionários terão reajuste.

Poderia ser: O presidente da Assembléia garantiu: "Todos os funcionários terão reajuste".
2.1.2 - Topônimos geográficos - Rio São Francisco, Rio das Velhas, Ribeirão Arrudas,

Córrego do Onça, Lagoa daPampulha, Lagoa dos Ingleses, Serra Grande, Serra do Cipó, Chapada
Diamantinense, Pico da Bandeira, Monte Pascoal, Ilha Solteira, Ilha de Marajó, Golfo Pérsico, Golfo
do México, Mar Morto, Mar do Norte, Oceano Atlântico, Baía de Guanabara, Cabo da Boa Esperança,
Canal da Mancha, Montanhas Rochosas, Cordilheira dos Andes.

2.1.3 - Topônimos urbanos - Rua Rodrigues Caldas, Rua da Bahia, Avenida Afonso Pena,
Avenida Olegário Maciel, Praça Sete, Praça Raul Soares, Praça da Estação, Bairro Santo Agostinho,
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Bairro das Indústrias, Vila São Gabriel, Favela do Pau-Comeu, Morro do Papagaio, Cabana Pai
Tomaz, Pedreira Prado Lopes, Parque Municipal, Parque das Mangabeiras, Largo do Machado,
Praia de Botafogo, Zona Sul, Zona Norte, Centro.

Confronte: Ela mora no Centro; o centro da cidade está um caos.
2.1.4 - Regiões - Régião Sudeste, Região Sul, Região Centro-Oeste, Norte, Nordeste,

Triângulo, Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha, Alto Paranaíba, Médio São Francisco, Baixada
Fluminense, Pantanal, Recôncavo Baiano, Planalto Central.

2.1.5— Pontõs cardeais e derivado : Nortõ, Sul Leste, Oeste, Sul de Minas, Norte de
Minas, Oeste de Minas, Leste de Minas, países do Norte, países do Sul, Oriente, Ocidente, Oriente
Médio, Leste Europeu.

Ob. - Use minúsculas se o ponto-cardeal indicar apenas direção: Percorreu o País de
norte a sul; rumou para o leste; fica 40 quilômetros a oeste de Belo Horizonte.

2.1.6 - Edifícios, estabelecimentos públicos ou comerciais, aeroportos, hospitais, casas
de saúde, escolas, estádios, bares, restaurantes, hotéis, teatros, cinemas, cemitérios, igrejas -
Edifício Maletta, Conjunto JK, Biblioteca Pública, Palácio da Liberdade, Palácio da Inconfidência,
Edifício Tiradentes, Editora Mazza, Galeria Ouvidor, Aeroporto da Pampulha, Hospital da Baleia,
Santa Casa de Misericórdia, Escola Helena Antipoff, Estádio Magalhães Pinto, Estádio Castor
Cifuentes, Bar Brasil, Churrascaria Gaúcha, Hotel Normandy, Teatro Francisco Nunes, Cemitério do
Bonfim, Igreja de São José.

Obs. - Use minúsculas quando houver simples indicação de um nome próprio: a biblioteca
de Mutum, o aeroporto de Uberaba, o hospital de Barbacena, o estádio do América, o bar do João.

2.1.7 - Órgãos públicos e suas divisões - Secretaria da Educação, Delegacia Regional de
Ensino, Departamento Jurídico, Departamento de Pessoal, Diretoria Financeira.

2.11.13 - Rodovias, ferrovias - Rodovia Fernão Dias, Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Boi,
Ferrovia do Aço, Ferrovia Norte-Sul.

2.1.9 - Atos de autoridades públicas federais, estaduais emunicipais, de qualquer dos três
poderes quando especificados seu numero ou nome instruções econômicas impostos.-'Portaria
25/97, Mensagem n433I95, Requerimento 1.220/96, Decreto n o 18, Decreto-Lei n o 48, Projeto de

Lei 128/97, Lei n o 3.240, Lei Afonso Arinos, Lei de Diretrizes e Bases, Lei de Imprensa, Instrução
148, Imposto de Renda, Imposto Predial e Territorial Urbano.

2.1.10 - Eras históricas, períodos históricos, épocas notáveis - Era Cristã, Era Gorbachev,
Antiguidade, Renascimento, Idade Média.

Obs. - Quando não se configurar era histórica, use minúsculas: era nuclear, era espacial, era industrial.
2.1.11 - Fatos históricos, pactos, tratados, guerras - Revolução Francesa, Revolução

Industrial, Descobrimento da América, Inconfidência Mineira, Abolição da Escravatura, Proclama-
ção da República, Pacto Andino, Tratado de Tãrdesilhas, Batalha de Riachuelo, Guerra do Paraguai,
Segunda Guerra Mundial.

2.1.12 - Dias comemorativos, datas oficiais - Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia do
Funcionário Público, Primeiro de Maio, Sete de Setembro.

2.1.13 - Altos conceitos religiosos, santos, festas religiosas - Santíssima Trindade, Virgem
Maria, Espírito Santo, São Pedro, Santo Antônio, Corpus Christi, Natal, Páscoa, Semana Santa,
Quaresma, Ressurreição, Finados.

2.1.14 - Festas populares - Carnaval, Festa do Peão Boiadeiro, Festa de São João, Festa do
Milho, Festival da Cachaça.

2.1.15 - Torneios e campeonatos -Torneio Metropolitano de Xadrez, Campeonato Mineiro
de Futebol, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Troféu Brasil.

2.1.16 - Empreendimentos públicos de relevo - Plano Colior, Plano Real, Projeto Rondon,
Projeto Robin Hood, Programa de Assistência à Saúde, Acordo Luso-Brasileiro, Plano Diretor.

2.1.17 - Cursos, disciplinas, ciências - Comunicação Social, História, Direito, Técnicas de
Redação, Introdução à Filosofia, Física, Biologia.

2.1.18 - Conceitos políticos relevantes - União, Federação (como associação de estados),
País (o Brasil), Nação (idem), Pátria (idem).

Confronte: O País vai mal; nosso país ainda vai dar certo; este país é imenso; a Nação ficou
revoltada; esta nação não tem identidade; a nação brasileira é complexa; vamos defender a Pátria;
nossa pátria está em perigo.

_____ 38	 1	 - — 39



2.1.19 - Estado - Em seu sentido político (o papel do Estado na economia) ou de divisão
territorial, quando estiver acompanhado do nome da unidade federativa ou se referir especificamente a
ela (o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, o Estado em lugar de o Estado de Minas Gerais).

Confronte: O Brasil é dividido em estados; os estados são divididos em municípios; cada
estado tem uma capital; os estados de Minas e de São Paulo; estado de direito.

2.1.20 - Capital - Quando estiver em lugar de sede do governo: todos querem vir para a
Capital; ele será o novoprefeito da Capital.

Confronte: acapital do Ceará, a capital mineira, nossa capital.
2.1.21 - Algumas palavras usadas em sentido específico - Constituição (lei fundaméntal de um estado

ou de um país) e seus sinônimos (Carta Magna, Carta, Lei Magna, Lei Maior); Constituinte (Assembléia Constitu-
inte); Congresso (Câmara e Senado); Parlamento (referindo-se a uma casa legislativa ou ao conjunto delas);
Legislativo, Executivo, Judiciário (os três poderes do Estado)(ou Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder
Judiciário); Justiça (magistratura); Igreja (instituição); Direito (conjunto de leis); Exército, Marinha, Aeronáu-
tica (unidades das Forças Armadas); Infantaria (divisão do Exército); Fazenda (órgão público); Tesouro (o
caixa do governo); Fisco (instituição que fiscaliza); República, Império, Monarquia (significando mais
do que uma forma de regime político - o Brasil na condição de república, de império, de monarquia).

2.1.22 - Outras palavras - Bancada (de um partido); Bandeira Nacional; Casa(em lugar de
Assembléia); título de Cidadão Honorário (mas: ele é cidadão honorário de ...); Colégio de Líderes
(da AL); Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI); Grande Expediente (parte da reunião da AL);
Hino Nacional; 13? Legislatura (mas: nesta legislatura, por duas legislaturas); Liderança (conjunto
de líder e vice-líderes de um partido); Maioria (dentro de um parlamento); Minoria (idem); Mesa
(órgão dirigente do parlamento); Ministério Público; Oposição (bloco parlamentar); Ordem do Dia
(parte da reunião); Peqiíeno Expediente (parte da reunião); Plenário (local de reunião dos deputa-
dos); Presidência (da República, da Assembléia); Previdência Social (a instituição); Primeiro Mun-
do; Quadro Permanente (do funcionalismo); Quadro de Pessoal (idem); Quadro Suplementar (idem);
Regimento Interno (da AL); Salão Nobre (da AL); 2? Sessão Legislativa (mas: na atual sessão
legislativa); Situação (bloco parlamentar); Terceiro Mundo.

2.1.23 - Nomes próprios compostos unidos por hífen — Acordo Franco-Brasileiro, II Con-
gresso Latino-Americano, Pantanal Mato-Grossense, Grupo Anti-Seqüestro, Hospital do Pronto-
Socorro, Procuradoria-Geral, Vice-Presidência da República, Instituto Médico-Legal, Inquérito
Policial-Militar, Decreto-Lei 1.520.

2.1.24 - Continua com maiúscula a palavra que designar dois ou mais nomes que exijam
maiúscula —As Secretarias do Planejamento e da Agricultura, os Ministérios do Exército, da Mari-
nha e da Aeronáutica, os Planos Cruzado e CoIlor, os Aeroportos da Pampulha e de Confins, as Leis
215, 216 e 217, os Rios das Velhas e São Francisco, as Ruas da Bahia e Espírito Santo, os Vales do
Rio Doce e do Jequitinhonha, os Colégios Pitágoras e Promove, as Regiões Norte e Nordeste, os
Estados de Minas, Bahia e Espírito Santo.

2.2 - Minúsculas - As letras minúsculas devem ser usadas nos seguintes casos:
2.2.1 —Nomes que designam cargos, títulos, profissões — vereador Celso Antônio Gonzaga;

deputado Antônio Felício de Santos; prefeito Andrade Nélson; chefe do Gabinete Militar; chefe do
governo; líder da Oposição; diretor de Planejamento; secretário da Casa Civil; governador Itamar
Franco; superintendente da Sudene; ministro da Saúde; presidente Fernando Henrique Cardoso;
rainha Elizabeth; papa João Paulo II; professor Otávio Dulci; doutor Adib Jatene.

2.2.2 - Algumas formas de tratamento e suas abreviaturas - doutor, doutora, senhor,
senhora, dom, dona, dr., dra., sr., sra.

2.2.3 - Povos indígenas — incas, maias, astecas, xavantes, ianomâmis, guaranis, maxacalis, pataxós.
2.2.4 - As seguintes palavras — comarca, corte, diretoria, exterior, gabinete, governo, inte-

rior, litoral, município, pasta, poder público, polícia, prefeitura.
2.2.5— Na segunda referência a um órgão, entidade, estabelecimento, etc. - O Ministério da

Fazenda divulgou um novo pacote econômico. Com  ele, o ministério pretende... A Comissão de
Meio Ambiente vai reunir-se amanhã. O presidente da comissão espera... A Assembléia vai promo-
ver o 1 Encontro de Prefeitos da Região Metropolitana. Durante o encontro... A Universidade Fede-
ral de Minas Gerais está em crise. Os professores e alunos da universidade...

2.3 - Siglas

2.3.1 —Todas as siglas com até três letras devem ser escritas em caixa-alta: CUT, PIS, PUC, ONU.
2.3.2 - A partir de quatro letras, em caixa-alta e caixa-baixa quando formarem palavras:

Cesp, Ciep, Vasp, Aids, lapas, lnamps, Cemig, Telemig, Petrobrás, UFMG, FGTS, BDMG, BNDES.
2.3.3 - Siglas não terminadas em s ganham plural, sem apóstrofo: Cieps, CPls, PMs.
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2.3.4 - Como norma gera!, na primeira citação no texto, a sigla deve aparecer entre parên-
teses depois de seu enunciado completo. Exemplo: "O Departamento de Aviação Civil (DAC) anun-
ciou que vai apurar imediatamente as causas do acidente." No decorrer do texto, podem ser
usados, alternadamente, a sigla ou seu significado, na forma completa ou abreviada.

23.4 - Quando a sigla for citada primeiro, o enunciado vem logo a seguir, entre parênteses.
"Os beneficiários do Sesc (Serviço Social do Comércio)..."

2.3.5 - Quando asiglafor muito conhecida, pode-se dispensar seu enunciado: PMDB,
PSDB, PT, Cemig, Teiemig, Petrobrás.

2.3.6 - Siglas estrangeiras mantidas no original.pedem tradução ou explicação por exten-
so. Exemplos: FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), Unicef (Fun-
do das Nações Unidas para a Infância).

2.4 - Números

2.4.1 - Devem ser escritos por extenso os números cardinais de zero a dez; os demais, com
algarismos, à exceção de cem, mil, milhão, bilhão, trilhão (um, dois, cinco, dez, 11, 12, 20, 99, cem,
200,999, mil, 1.001...).

2.4.2 - Números "redondos" acima de mil são escritos de forma mista: com algarismos e a
classe a que pertencem (2 mil, 5 mil, 28 mil, 150 mil, 1 milhão, 10 bilhões, 100 trilhões). Nos
demais casos só com algarismos (1.250, 25.420, 5.350.870).

?.4.3 Quando não Jor necessário registrar com exatidão um número de muitos algaris-
mos pode-se "arredondá-lo", com uma ou duas casas decimais dependendo da aproximação que
se queira dar (3.460.955metros quadrados podem ser arredondados para 3:4 ou 3,46 milhões de
metros quadrados; 2.497.138 bilhões podem ser simplificados para 2,5 ou 2,49 bilhões).

2.4.4 - Deve-se evitar o encontro de algarismos no meio da frase: "Em 2001, 15 pessoas de
Belo Horizonte ganharam na Sena". E melhor mudar a frase: "No ano passado, 15 pessoas...).

2.'4.5 !-Também deve ser evitado o uso de algarismos no início de frases ("25 prefeitos partici-
param ontem, naAssembléia Legislativa, de encontro de avaliação da política pública de saúde").

2.4.6 - Os núrrêíos ordinais; como regra geral, devem ser escritos por extenso de um a dez
(primeiro, segundo:.;décimo;.11,-l2°...).

2.4.7 - Os artigos e parágrafos de textos legais são grafados com algarismos ordinais até
o nono (artigo 59 , parágrafo 79, artigo 10, parágrafo 15).

2.5 - Dinheiro

2.5.1 - As quantias em dinheiro são escritas, em princípio, com algarismos.
2.5.2 - Seguem-se as regras dos números para os valores "redondos" acima de mil e para os

arredondamentos (R$ 1, Fl$ 2, R$ 10, R$ 50, R$ 100, R$ 999, R$ 1 mil, R$ 2 mil, R$ 3.520, R$ 20 mil,
R$ 25.450, R$ 250 mil, R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, R$ 2 milhões, R$ 5,2 milhões, R$ 10,35 bilhões).

2.5.3 - Anotam-se os centavos ou casas decimais apenas nos casos em que sejam impor-
tantes, como no valor de ações, taxas, cotação do dólar, etc.

2.5.4 - Os valores em moedas estrangeiras são escritos por extenso (10 mil dólares, 200
marcos, 5 mil libras, 10 milhões de francos).

2.6 - Horas

2.6.1 —As horas devem ser expressas com algarismos, seguidos da abreviatura (2h, 6h, 12h).
2.6.2 - Nos casos de hora fracionada, dispensa-se a abreviatura da última fração (3h45,

7h15, 11h50, 4h30minl 5, 1 Oh25min3O).
2.15.3 - Quando se tratar de duração de tempo, seguira regra dos números (até dez) e não usar

abreviatura (a conferência durou duas horas; esperamos seis horas; o curso será dado em 15 horas).

2.7— Porcentagem

2.7.1 - Usar sempre algarismos e o símbolo correspondente (5%, 10%, 15%, 50%), e não
outras formas (5 por cento, cinco por cento, 15 por cento, quinze por cento).

2.7.2 - Se houver mais de um número na frase, usar o símbolo em todos eles (o reajuste
salarial será de 10% a 15%; a alíquota do imposto passará de 12% para 16% OU 18%).
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2.8—Etc.

2.8.1 - A fidelidade à origem latina (et coetera - e outras coisas) deixa de ser relevante
diante do uso corrente (e da assimilação pelos gramáticos), admitindo-se o uso da vírgula antes da
abreviatura (Uísque, cerveja, cachaça, etc., era o que todos queriam.

2.9 - Aspas
2.9.1 - Quando uma citação literal concluir um período, mas for apenas parte dele, as aspas

de fechamento devem ser colocadas antes do ponto final (O artista disse que vive "para observar
as coisas e para pintar".).

2.9.2 - Quando a citação for completa, as aspas de fechamento vêm depois do ponto final
(O artista disse: "Escolhi o meu caminho. Vivo para observar as coisas e para pintar.").

2.10 - Estrangeirismos
2.10.1 - Palavras ou expressões estrangeiras devem ser usadas quando não houver ter-

mos correspondentes na língua portuguesa.
2.10.11 - A expressão deve ser explicada, entre parênteses, quando ainda não estiver

devidamente assimilada.
2.10.12 - Os termos estrangeiros devem aparecer em itálico.

2.11- 0ff

2.11.1 - A TV Assembléia não utiliza informações em o! f, do tipo "membros do partido",
"fonte do PSDB", etc.

Manual do Cinegrafista
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Esta parte do Manual de Procedimentos e Redação da TV ASSEMBLÉIA, compilada de outros
manuais e apostilas em circulação no mercado, alguns dos quais apócrifos, destina-se tão-somente
a apresentar algumas dicas importantes para o trabalho do cinegrafista, esclarecimentos sobre o uso
correto de algumas técnicas e sobre conceitos e expressões de uso comum nessa atividade.

Zoom:

A objetiva zoom tem o poder de aproximar o objeto em grandes detalhes, partindo de um
plano geral. Essa lente foi criada para dar opção ao cinegrafista de ter várias lentes numa só, e não
para ser usada num vaivém desordenado. Portanto, seu uso deve ser criterioso. Em matérias
curtas, de até um minuto, não pode haver mais de um movimento de zoom. Assim mesmo, apenas
para acrescentar algo à informação. O movimento excessivo de zoom dificulta a edição e é desa-
gradável visualmente.

Panorâmicas:

As panorâmicas devem ser ensaiadas mentalmente ou com a própria câmera. O excesso de
panorâmica numa reportagem é tão desagradável quanto o exagero do movimento zoom. As
panorâmicas devem ser seguras e precisas, jamais indecisas, e deve, geralmente, acompanhar o
movimento de um objeto, para torná-lo mais suave.

Regra dos 180 graus:

Pela regra dos 180 graus, o cinegrafista deve traçar uma linha imaginária, a partir da qual a
câmera se move, apenas num dos lados dessa linha. Na filmagem de qualquer entrevista e também
na filmagem de desfiles, bandas demúsica em movimento, passeatas, corridas de carro e situa-
ções semelhantes, a regra dos 180 graus é sagrada: não se deve inverter o eixo da filmagem.



Enquadramento:

Não basta fazer um enquadramento correto, do ponto de vista técnico. É preciso que
haja perfeito balanceamento na composição da cena. Às vezes, um objeto qualquer ao
fundo (um jarro de flores, um quadro ou mesmo uma pessoa) desequilibra a composição. É
preciso deixar detalhes em ponto de fuga. De preferência, o fundo deve ser desfocado para
que o objeto de fundo não roube a atenção do telespectador.

Enquadrando pessoas:

Quando a pessoa está sendo enquadrada, os pontos corretos, onde aborda inferior
do vídeo deve cortar a imagem, são os pontos intermediários entre as juntas naturais do
corpo.

Se a borda inferior do vídeo cortar a imagem da pessoa exatamente nas juntas natu-
rais do corpo, ficará a impressão de que a pessoa é aleijada.

• É preciso evitar também que as juntas naturais do corpo da pessoa pareçam estar
apoiadas nas bordas do vídeo.

Se forem colocadas muito abaixo no vídeo (muito teto), as pessoas parecerão estar
afundadas no chão.

• O teto correto dá um bom equilíbrio.

Contraplano:

O recurso de contraplano do repórter para uso na edição de entrevistas deve ser evitado.
O contraplano é a gravação que tradicionalmente se utiliza para fazer as inserções de vídeo na
edição, de modo a unir dois segmentos de áudio, sem que ocorra um pulo na imagem.

A princípio, o contraplano é uma adulteração da realidade. Grava-se a expressão ou
pergunta do repórter, depois de concluída a gravação da entrevista. Mais tarde, na edição,
as imagens de contraplano são utilizadas fora da ordem em que de fato ocorreram - daí a
"irrealidade" do contraplano.

Em vez do contraplano, os cinegrafistas devem buscar soluções criativas para permi-
tir a edição de uma entrevista. O contraplano é mais "realista" e, por isso, mais admissível
quando as entrevistas são gravadas com mais de uma câmera e o contraplano é registrado
em tempo real.

Enquadramento padrão:

Enquadram, ento vertical:

Teto é o espaço entre a cabeça da pessoa e o vídeo.

• Se as pessoas forem colocadas muito acima no vídeo (pouco teto), a imagem parece
espremida.

Parte das costas e do ombro do repórter devem aparecer em algumas respostas do
entrevistado. O entrevistado deve sempre aparecer em primeiro plano, olhando para o
repórter.

O repórter deve ficar sempre ao lado e na frente da câmera. Dessa maneira, o
entrevistado fica falando para o repórter ou para o telespectador, mostrando os olhos, a
expressão do rosto - detalhes que reforçam a ligação entre o entrevistado e o
telespectador.
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Plano geral:

Nas entrevistas em salas e gabinetes, deve predominar o plano geral, em que aparecem o
entrevistado, o repórter e o ambiente.

Erros de enquadramento:

Um erro de enquadramento muito freqüente é deixar a metade do quadro vazia; na outra
metade aparece o entrevistado falando para uma mão misteriosa com o microfone. É uma imagem
fotograficamente pobre e errada e que não diz nada ao telespectador. O problema pode ter uma
solução fácil: é só colocar o repórter ao lado da câmera. Não faz mal que apareça parte das costas
do repórter. Dessa maneira, o entrevistado fica falando para o repórter.

Cenas de corte:

Os famosos takes de mãos do entrevistado, em matérias corriqueiras, devem ser evi-
tados. As mãos distraem o telespectador, às vezes prejudicam a seqüência da informação e
nem sempre dizem a mesma coisa que o entrevistado. Nas entrevistas e documentários
especiais, o recurso pode ser utilizado, moderadamente, como alternativa para a computa-
ção gráfica, como elemento de arte.

Passagens, encerramentos:

Nas passagens, o repórter não deve ficar no centro do quadro, mas de preferência num dos
lados, à direita ou à esquerda, para aproveitar o ponto de fuga, valorizando a informação visual. O
limite deve ser a cintura do repórter. Em alguns casos, se o assunto exigir isso, a passagem pode
começar com o repórter de corpo inteiro, fechando gradativamente.

O cinegrafista deve ter conhecimento do conteúdo do texto, para que possa aproveitar uma
imagem que reforce a fala do repórter. Filmar primeiro um detalhe e depois abrir lentamente para o
repórter é uma boa opção. O repórter também pode entrar em quadro, caminhando. O movimento
do repórter e o da câmera, nesse caso, devem ser ensaiados para que haja sincronismo.

O importante é que as passagens e os encerramentos não sejam sempre iguais. O repórter
deve ter em mente que a imagem é importante e por isso deve se colocar no quadro em função da
cena, concebendo a sua fala a partir daí. É preciso lembrar que a presença do repórter tem que ser
natural e fazer parte do todo da reportagem. Ele não deve aparecer simplesmente por aparecer, mas
porque a presença dele acrescenta alguma coisa à reportagem.

A importância do elemento:

A importância ou a insignificância aparente de um elemento dependem grandemente da
maneira como ele é apresentado. O efeito conseguido pela câmera com ângulo alto ou baixo já é
bastante conhecido, mas a força do elemento depende de mais coisas além da altura da câmera.

A própria ação do elemento pode influenciar sua força. Pelo olhar, uma pessoa pode parecer
enérgica, irada, acovardada, submissa, etc. Sua postura é significativa. Há, por exemplo, atitudes fracas:
deitada no chão, agachada, olhando para baixo, debruçada, de braços cruzados, com movimentos lentos.
E atitudes fortes: vista de frente, cabeça erguida, punhos cerrados, passos fortes, movimentos rápidos...

A importância de um elemento é influenciada por muitos fatores:
Nas passagens, encerramentos e stand-ups, o repórter deve aparecer, preferencialmente,

em plano americano (da cintura para cima). O repórter pode ficar numa posição ligeiramente
diagonal, com o cenário ao fundo. Isso valoriza a figura do repórter, dá ao quadro perspectiva e o
torna mais agradável.

• Elevação - um ângulo baixo dá força ao elemento, enquanto um ângulo alto sugere fraqueza.
• O espaço que o elemento ocupa no vídeo - quanto maior a imagem do elemento, maior sua

importância, independentemente da influência da elevação.
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Fotogenia:

O rosto de cada um de nós é formado por linhas assimétricas. Cada lado da face tem uma
forma definida. Os lados são, portanto, diferentes. Em função dessa diferença de contorno, a
maioria das pessoas se fotografa melhor de um determinado ângulo. E o que se chama ter um lado
mais fotogênico. Mesmo com enquadramento tecnicamente correto, se for filmado alguém pelo
lado não-fotogênico, a composição do quadro ficará provavelmente desequilibrada.

Três regras para determinar a fotogenia das pessoas:
1— Normalmente, as pessoas repartem o cabelo para o lado em que gostam de ser vistas.

Este também é o lado fotogênico.
2 - Num gabinete, as pessoas geralmente colocam a cadeira do visitante do lado em que

desejam ser observadas.
3 - Se você chamar uma pessoa, ela tende a ficar na posição preferida para a fotografia.

Nõrmas práticas:

• Evitar saturar a iluminação do ambiente.
• Avisar sempre ao editor sobre as melhores imagens conseguidas.
• Nunca deixar o entrevistado ou o repórter encostados na parede. Deve-se afastá-los e

escolher um ângulo - com mais profundidade.
• Em todas as cenas externas, fazer sempre um plano geral para mostrar o cenário. Ex: Num

bairro, fazer um enfoqueabrangente do lugar, para que o telespectador o identifique.
• O cinegrafista deve estar atento ao visual do repórter (gravata, cabelo, etc.), apesar de essa

responsabilidade ser principalmente do próprio repórter.
• Evitar câmeras tremidas, usar tripé ou apoiar a câmera em algum objeto que lhe dê

sustentação fixa.
• Fazer entrevistas em superclose somente em casos especiais. Ex.: quando o entrevistado

estiver chorando ou transmitindo alguma emoção.

• Obedecer ao campo de fuga. Se o repórter está do lado direito, o campo de fuga
no enquadramento do entrevistado é maior para o lado direito; se estiver do lado es-
querdo, o campo de fuga é maior para o lado esquerdo.

Tripé:

O uso da câmera na mão ou no tripé depende do bom senso do cinegrafista. É a
natureza da cena que vai determinar a decisão. O uso inadequado da câmera pode des-
truir a imagem e incomodar o telespectador.

De maneira geral, o uso de tripé é recomendado nas seguintes situações: stand-
ups, aberturas, encerramentos, passagens de repórter, entrevistas (especialmente aquelas
em que repórter e entrevistados estejam sentados), exposições de arte, reprodução de
trabalhos artísticos e filmagens de explosões programadas.

Diafragma manual (íris):

É recomendável usar o diafragma da câmera manual em vez do automático. A cor-
reção manual permite um maior equilíbrio de iluminação entre as cenas. O cinegrafista
precisa descobrir, ele próprio, o contraste perfeito no visor da câmera. Mesmo numa
cena em movimento, ele deve ser capaz de fazer a correção. O diafragma na posição
automática, na maioria dos casos, mede a luz preponderante, que nem sempre é a ilumi-
nação do objeto principal da filmagem.

Cenas aéreas:

Numa filmagem feita de avião ou helicóptero, as cenas gravadas em grande-
angular ficam muito distantes e sem definição, e as gravadas com teleobjetiva ficam
tremidas e com muito balanço. O melhor é procurar trabalhar com uma objetiva nor-
mal. Ex: 50mmI60mmI70mm.
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Ajuste de branco:

O white balance é fundamental para se obter uma boa imagem. A cada mudança de ilumina-
ção, é preciso bater o branco. Pode-se usar uma cartolina branca, uma placa de fórmica fosca, um
papel branco ou mesmo uma parede, fazendo-se foco absoluto num quadro de 15 cm por 15 cm.
Mas não se pode esquecer de trocar o filtro antes das correções de white balance.

Violência:

O registro de situações de violência exige muito do cinegrafista. Cabe a ele transmitir calma
e confiança à equipe técnica. E importante fazer uma avaliação correta da intensidade real de risco.
A emissoranão precisa de heróis, apenas da reportagem.

O cinegrafista deve registrar, com imagens e som, a situação de pânico, sem entrar em
pânico. Ele e o assistente devem falar o menos possível durante a filmagem, porque o som ambi-
ente vai ser fundamental para caracterizar a situação. Daí a importância da coordenação de movi-
mentos entre cinegrafista e assistente para que som e imagem se completem.

Show:

Na filmagem de números musicais, recomenda-se gravar pelo menos dois minutos sem
interrupção, para aproveitamento da trilha sonora. Em seguida, convém fazer cenas dos músicos
em ângulos neutros, de modo a não comprometer o sincronismo da música gravada inicialmente.
Cenas gerais, contraplanos e doses também devem ser feitos para completar a edição.

Equipamento:

Antes de sair para uma reportagem, o cinegrafista - deve revisar o equipamento recebido.
Deve levar material de reserva: lâmpadas, fitas, extensões, baterias e tudo o que for preciso.

Gravações em externas:

Atenção com a presença desnecessária e evitável de propaganda (outdoors, murais, letreiros
comerciais, etc.) no cenário de fundo, nas gravações em externas. E dever do repórter avaliar o
cenário em que se dá a sua presença e corrigir o que achar impróprio. A responsabilidade por erros
de enquadramento é compartilhada por repórter e cinegrafista.

Iluminação:

A importância da luz para a boa imagem é indiscutível. Para aproveitá-la bem é preciso
conhecer os acessórios de iluminação. Nunca se consegue a melhor iluminação sob condições
mínimas de iluminação.

Assim como o que dá qualidade a uma música não é o volume de som, a quantidade de luz,
sozinha, também não contribuirá para a perfeição da imagem. E, se uma música deve ter ritmo e
harmonia, uma imagem deve ter volumes e sombras. Existem várias regras de iluminação. Quem,
no entanto, utiliza o equipamento correto, do modo correto, sempre chega a um bom resultado.

Depois do primeiro foco de luz - talvez antes dele -, o principal artefato com que um
cinegrafista deve contar é um rebatedor. Rebatedor é toda superfície que reflete a luz e a desvia
para a direção desejada. Qualquer superfície, de qualquerformato ou textura, pode ser um rebatedor,
como uma parede branca, por exemplo.

Mas aqui tratamos de painéis, discos ou cartazes que servem a essa finalidade. Imagine-se
que, dispondo apenas de luz natural, deseja-se fazer um dose de uma modelo. Pode-se posicioná-
la para que o sol incida à sua frente, o que proporciona uma imagem clara, mas sem volume. Se ela
for posicionada com o sol incidindo por trás, haverá volume, mas seu rosto ficará escuro. Para
corrigir essa distorção, basta posicionar um rebatedor à frente da modelo, refletindo luz em seu
rosto, suavizando as sombras e o volume. Quanto mais próximo da modelo estiver o rebatedor,
mais luz ele refletirá.

Há no mercado uma série de rebatedores profissionais. Grandes, pequenos, de tripé, de
mão, de sombrinha. O mais útil para vídeo é o rebatedor de mão, redondo e dobrável. Pode ser
usado em várias situações de estúdio ou de externa. Trata-se de uma tela redonda, branca de um
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lado e prateada do outro, presa a um aro flexível, que, quando dobrado, pode ser guardado num
pequeno estojo.

Quando se rebate do lado branco, obtém-se uma luz suave, quase sem sombras, esconden-
do as imperfeições da pele. Quando se rebate do lado prateado, consegue-se luz com mais sombra
e um tom mais frio que o branco. Há rebatedores que possuem um lado dourado. Estes dão um
tom mais quente (bronzeado) à pele. Há também rebatedores para grandes áreas.

Uma solução são as placas de isopor, leves e baratas. O inconveniente é que são frágeis e,
uma vez sujas, perdem a função. Para improvisar uma superfície prateada, basta prender um papel-
alumínio de cozinha na placa de isopor. Papel laminado dourado servirá para esquentar o tom. Para
conseguir urna superfície texturizada do tipo sol refletido na água, basta amassar o laminado antes
de prendê-Ioà placa. Outra solução improvisada é utilizar cartolinas brancas ou mesmo um pedaço
de pano liranco.

A boa imagem se faz com uma boa iluminação. A iluminação chapada provoca sombras feias
e saturação. Para evitar a saturação, deve-se afastar o spot ou usar difusores ou luz rebatida.

Em matérias mais elaboradas, pode-se usar uma contraluz, que destaca o entrevistado e
oferece uma boa profundidade de campo.

Luz cortada:

Quando se precisa rebater em uma área maior, pode-se usar um pano branco estendido ou
vários lençóis. É importante notar que a luz rebatida vai sempre adquirir a tonalidade de cor do
objeto que a reflete. Quando se filma, por exemplo, em grandes áreas verdes, a imagem como um
todo adquire tom esverdeado.

Outro acessório importante de iluminação são as bandeiras, que servem para eliminar a luz
indesejada. Por vezes, quando se ilumina o objeto principal, acaba-se por iluminar o fundo do
cenário, confundindo na imagem objeto e fundo. Se se posicionar um objeto preto (cartolina,
lâmina ou pano) na frente do foco de luz, pode-se contar com a luz do fundo sem suprimir a luz do
objeto, colocando o último em destaque. Esse procedimento é chamado de "corta" a luz.

Outra situação em que se usam as bandeiras é quando estamos gravando à contraluz e
os raios de luz incidem na objetiva (lente) da câmera, provocando reflexos. Nesse caso, deve-
se posicionar a bandeira para que a contraluz incida no objeto, mas não na objetiva da câmera.
Nessa última situação - luz incidindo na objetiva -' outro acessório indispensável é o pára-
sol, que acompanha a câmera. Ele impede que toda luz que incida num ângulo maior que 45
graus, aproximadamente, a partir do eixo da objetiva, seja bloqueada. Para luzes próximas à
objetiva, o pára-sol é ineficiente. Nesse caso, devem-se empregaras bandeiras. Vale lembrar
que o pára-sol original da câmera deve estar permanentemente rosqueado à objetiva.

Contraluz:

O contraluz pode dar uma bela fotografia, mas pode também ser traiçoeiro, prejudicando a
imagem. Se o cinegrafista tomar cuidado especial ao filmar um objeto em contraluz, o resultado pode ser
excelente. Quando se faz uma entrevista ou uma passagem do repórter em contraluz, é preciso observar
o fundo. Na maioria das vezes, nem mesmo um sun-gun conseguecompensar a diferença de diafrag-
ma, e a imagem principal fica ligeiramente silhuetada. O ideal é utilizar um rebatedor, mas esse rebatedor,
dependendo da distância, pode ser desastroso para o repórter ou a pessoa entrevistada. Se o rebatedor
estiver muito perto, a luz refletida pode ser tão intensa que prejudica a concentração do repórter. A
distância ideal seria aquela em que o rebatedor produz uma claridade suficiente para compensar o
diafragma, mas não tão intensa a ponto de prejudicar o rendimento da entrevista. O rebatedor deve
sempre ser usado de cima para baixo, com mão firme. Sempre que se fizer um contraluz, uma boa
solução é colocar o repórter numa posição em que a luz do fundo seja igual à do seu rosto. Mesmo assim,
deve ser usado um sun-gun. Nas filmagens em contraluz, o diafragma deve ficar na posição manual.

Alguns termos mais freqüentes:

TRAVELLING - câmera em movimento.

PLONGÉ (pronuncia-se plongê, originário do francês) - significa mergulhar. É a tomada de
cima para baixo.
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CONTRA-PLONGÉ - é a tomada de baixo para cima.

PLANO GERAL - tomada feita a uma distância em que se enquadrem repórter, entrevis-
tado e cenários.

BLG LONG-SHOT OU SUPERPLANO GERAL -tomada efetuada a longa distância.

PLANO MÉDIO - tomada feita a média distância, cortando os excessos de imagens.

PLANO AMERICANO ABERTO - enquadramento da pessoa do joelho pará cima.

PLANO AMERICANO - enquadramento da pessoa da cintura para cima.

CLOSE - enquadramento da pessoa na altura do peito ou ombro para cima.

SUPER CLOSE - enquadramento de todo o rosto da pessoa na tela.

BIG CLOSE - detalhe bem fechado: boca, nariz, olhos, nariz e boca, olhos e nariz, etc.

Filtros:

Selecionar o filtro apropriado para as condições e iluminação no momento da gravação.

FILTRO 1 - 3.200 - nascer do sol/pôr-do-sol / iluminação artificial.

FILTRO 2 - 5.600 + 1/4 ND - exterior com céu muito claro / dia limpo.

FILTRO 3 - 5.600 - dia nublado / chuvoso / sombra.

FILTRO 4 - 5.600 - locais muito claros / salinas / neve / beira-mar.

Ganho de vídeo:

Usada para aumentar o ganho do amplificador de vídeo.

O (ZERO) - posição normal de trabalho.

9 (NOVE) - aumenta o ganho em + 9 DB.

18 (DEZOITO) - aumenta o ganho em + 18 DB.

• COLOR BARS - são emitidos para que os controles no monitor de vídeo possam ser
ajustados e/ou sinal de barras possa ser gravado.

• WHITE BALANCE - memória de balanceamento. Deve-se fechar o zoom num objeto branco
ou pedaço de papel branco. Isso deve ser feito nas condições de luz usadas durante a gravação.

Precauções:

• Manuseie o equipamento com cuidado, não o deixe cair.
• Quando não estiver usando o equipamento, deixe-o desligado e retire a bateria.
• Não coloque o equipamento em lugares muito quentes ou muito frios.
• O equipamento não deve ficar exposto à luz direta do sol por longo período.
• A temperatura de funcionamento deve ser entre O e 40 graus centígrados.
• Não coloque o equipamento em lugar úmido.
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• Não use o equipamento após uma mudança brusca de temperatura.
• Mudança de um Iugarfrio para um ambiente quente pode acarretar condensação no cabeçote.
• Não sujeite o equipamento a fortes choques ou vibrações.

Ajuste do viewlinder:

BRILHO - gire o controle de brilho para encontrar o melhor nível.

CONTRASTE - gire o controle de contraste para alcançar o melhor nível de contraste de viewfinder.

FOCO - para facilitar o ajuste de foco, ligue o controle peaking. Essa função não tem
qualquer efeito na imagem emitida pela câmera.

SHUTTER - obturador eletrônico.

Chave Taily

HIGH - para tornar a lâmpada mais brilhante.

0FF— para desligar a lâmpada.

LOW - para torná-la menos brilhante.

• RF - rádio freqüência (indica que a gravação foi feita na proximidade de um transmis-
sor de rádio ou TV).

SERVO - sistema de transporte da fita (servo mecanismo).

HUMID - indica condensação no interior do equipamento.
ON - para ativar o obturador eletrônico.

SLACK -fita frouxa.
SEL - para mudar a velocidade do obturador.
• Cinco velocidades estão disponíveis. Elas mudam na seguinte ordem: 1/100 -1/125 — 1/

250— 1/500 - 1/1000

Ajuste de time code:

Ajuste a chave F-RUM/R-RUM da seguinte forma: para gerar o time code no modo corrido
livre; F-RUN.

Para gerar o time code no modo gravação / R-RUN OU SET, pressione o botão reset para
checar se os números no mostrador (TIME COUNTER) são reajustados para 00:00:00:00.

• HUM - forte interferência de campo magnético gerado por transformadores de tensão ou
diferença de potencial (apresenta-se no vídeo em forma de barras horizontais correndo sobre a
imagem); no áudio causa um ronco de baixa freqüência.

• ÁUDIO AMBIENTE - som ambiente, som guia - produzido em determinado evento, sem
inserção de narração. Ex.: torcida de futebol.

• BATER O BRANCO - é a operação de ajustar as câmeras de TV (branco) para as condições do
local da gravação. Para a televisão, o branco é uma combinação aditiva, em proporções idênticas,
das primárias RGB (Red, Green e Blue).
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• BRILHO - um dos atributos da sensação visual. Os outros são: matiz e saturação. É a
capacidade que tem um objeto de sensibilizar um sistema de captação (olho humano, câmera de
TV, câmera fotográfica, etc.). Diz respeito à potência luminosa emitida ou refletida pelo objeto. Ex.:
um papel branco reflete mais luz do que um papel cinza; logo, dizemos ser mais brilhante.

• CAIXA DE SAPATO - equipamento usado para comunicação entre dois pontos, principal-
mente em eventos, na coordenação dos programas.

CANAL DE VOZ - canal de comunicação que serve de apoio na coordenação de eventos.

CENÁRIO VIRTUAL - cenário gerado em computadores usando softwares específicos. Às
vezes são combinadas as imagens de câmeras.

COLOR BARS - sinal de teste utilizado para avaliação simples de imagem. É um conjunto de
oito barras: branca, amarela, ciano, verde, magenta, vermelha, azul e preta.

COMPUTAÇAO GRÁFICA -técnica usada para sintetizar imagens com computadores, utili-
zada principalmente nas aberturas de programas ou como suporte de jornalismo.

CUE IN -marcação que auxilia os processos de edição, indicando o ponto de início de uma troca
de seqüência. A marcação é feita no videoteipe; modernamente, foi substituída por Time Code In.

CUE OUT - marcação do ponto de saída para edição ou inserção que começou no CUE IN.
Atualmente, usa-se Time Code.

EDIÇÃO NÃO LINEAR - tipo de edição em que se usam discos de computadores para
armazenàrprÕgrãmas. ..,

ENLACE - LINK - técnica para ligar dois pontos, fisicamente separados, com um sinal de
áudio e vídeo. Pode ser feito por cabo metálico, cabo ótico, microondas, UHF e satélite.

ENQUADRAMENTO —técnica para escolher a parte do cenário que será aproveitada como imagem.

ENTRELAÇAMENTO DE IMAGEM - técnica utilizada na formação de imagem em que um quadro
é constituído por dois campos, especificamente diferentes, mas temporalmente iguais (quase iguais).

• GEN-LOCK - "genlocar" duas ou mais imagens é colocá-las num mesmo sincronismo
(timing). Atualmente o equipamento mais usado para excetuar essa operação chama-se Frame
Synchoronizer. É usado basicamente em eventos ao vivo.

• HUM - interferência provocada pela corrente elétrica da concessionária. Pode ser no áudio,
vídeo ou em ambos.

INSERÇÃO - edição em que o áudio e o vídeo podem ser tratados separadamente.

• INSERT - também em edição, é inserção de áudio ou vídeo, ou ambos, em um intervalo
previamente editado.

• LINK - palavra inglesa que significa enlace.

• MICROFONIA - defeito de instalações de áudio em que o som das caixas retorna ao micro-
fone. Quando se refere ao vídeo, é conseqüência de trepidação de câmera.
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• MICRO LINK - tipo de microondas acoplado a câmeras, destinado a transmitir um sinal	 • SOM GUIA - áudio guia. Áudio de coordenação para facilitar as transmissões de eventos.
entre dois pontos. Usado normalmente em eventos.

• PGM - sinal no ar ou preferencial para gravar.

PONTO ELETRÔNICO - receptor auricular com comunicação direta entre o controle-mestre,
estúdio, rua ou outro local.

POOL - associação que diversas emissoras fazem para transmitir, em conjunto, um evento
(uma só imagem).

• PREVIEW - é o sinal que vai entrar e substituir o PGM.

Preview técnico - é um conjunto de equipamentos que permite fazer a análise técnica
dos sinais e das imagens.

• RETRANCA - pequeno título no cabeçalho de um script, identificando a reportagem ou
nota do telejornal. Ex.: VT Olimpíadas.

SELO - efeito visual, feito por meio de chromakey, para ilustrar o assunto da reportagem.

• SLOW MOTION - sistema de gravação de cenas que utiliza velocidade acima da normal.
Quando exibidas, dão a idéia de câmera lenta; porém, a qualidade da imagem não é muito boa e
aparece flicker.

• TALLY - é uma lâmpada que se acende para indicar que determinada fonte de vídeo está em
uso. Serve como sinal de controle.

TIME CODE - código de tempo. Relógio que conta o tempo com precisão de frame, usado
para marcar pontos de edição nas fitas. Marca horas, minutos, segundos e frames. Nos sistemas
NTSC e PAL/M, existe uma pequena dificuldade, porque são 59,94 campos por segundo, e não 60.

• UP LINK - equipamento destinado a acessar diretamente o satélite com a programação.

• VIEWFINDER - monitor de vídeo acoplado às câmeras, que permite ao operador vera sinal
que está sendo captado.

• VINHETA - chamada de curta duração, usada para destacar a passagem e o reinício de
programas.
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