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RESUMO 
 

Este relatório descreve o processo de produção de uma grande reportagem 
transmídia, o qual buscou relacionar as questões sociais pautadas na novela Ribeirão 
do Tempo com os problemas sociais referentes ao Brasil. O projeto consistiu na 
discussão de problemas políticos, corrupção, a suplência no senado, a preservação 
do meio ambiente, a construção de um grande empreendimento, a manipulação de 
um site, a programação de um hacker, pedofilia, a questão do papel do professor na 
sociedade brasileira, e a sabotagem da queda de um avião. Além disso, os 
personagens da trama, que foram abordados, também estão interligados com esses 
acontecimentos sociais. Este trabalho evidenciou e correlacionou como cada um dos 
personagens encarnaram e representaram as questões exibidas na história de 
Ribeirão do Tempo. Esta pesquisa é discutida na plataforma online Wix, que 
apresenta entrevistas com jornalistas, atores, críticos de televisão, professores, 
especialistas e o autor-roteirista, Marcílio Moraes. Ademais, o projeto está repleto de 
pesquisas coletadas em veículos de comunicação on-line, a fim de embasar conceitos 
sociais, complementar com explicações e mostrar exemplos referentes às questões 
sociais no Brasil. Os resultados foram alcançados desde o início do projeto, que foi 
expor os assuntos sociais da novela Ribeirão do Tempo e relacioná-las com questões 
sociais que os brasileiros convivem. Por fim, escrever sobre a novela Ribeirão do 
Tempo e questões sociais foi uma jornada bem criativa e interessante, mas, ao mesmo 
tempo, desafiadora. 

 
Palavras-chave: Novela Ribeirão do Tempo. Questões sociais. Gênero novela. 
Jornalismo online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

This is a report that describes the process of producing a great transmedia narrative, 
which sought to relate the socials issues based on the soap opera Ribeirão do Tempo 
with the social problems present in Brazil. The project consisted of the discussion of 
political problems, corruption, the substitution in the Senate, the preservation of the 
environment, the construction of a large enterprise, the manipulation of a website, the 
programming of a hacker, pedophilia, the question of the teacher's role in Brazilian 
society, and the sabotage of a plane crash. Moreover, the characters of the plot that 
were approached, are also interconnected with these social events. This work showed 
and correlated how each of the characters incarnated and represented the questions 
displayed in the Ribeirão do Tempo’s story. All of this research is discussed on the Wix 
online platform, which features interviews with journalists, actors, television critics, 
teachers, specialists and the author-writer, Marcílio Moraes. Futhermore, the project is 
full of research collected in online communication vehicles, in order to support social 
concepts, complement with explanations and show examples referring to social issues 
in Brazil. The results were achieved since the beginning of the project, which was to 
expose the social issues of the soap opera Ribeirão do Tempo and relate them to 
social issues that Brazilians live with. Finally, writing about the soap opera Ribeirão do 
Tempo and social issues was a very creative and interesting journey, but at the same 
time challenging. 
 
Keywords: Ribeirão do Tempo soap opera. Social issues. Soap opera genre. Online 
journalism. 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto fundamenta a realização de uma web reportagem para discussão 

sobre as questões sociais exibidas na obra Ribeirão do Tempo, e relacioná-las aos 

problemas sociais que acontecem no Brasil. 

A novela brasileira conhecida por Ribeirão do Tempo foi produzida pela Record 

TV e exibida no período de 18 de maio de 2010 a 2 de maio de 2011. Ribeirão do 

Tempo se tornou uma das mais longas novelas que a emissora exibiu. O fundador do 

website Teledramaturgia, Nilson Xavier (s/d), cita que foram escritos 215 capítulos, e 

posteriormente, estes foram fragmentados em 250 edições apresentadas ao ar. 

A trama escrita pelo novelista Marcílio Moraes, é denominada com narrativas 

irônicas e engraçadas. A obra é equilibrada entre humor e suspense. Além disso, é 

repleta de crimes cercados de mistérios em uma cidadezinha do interior, em paralelo 

com temas de esportes radicais, ecologia e política. 

Apesar de compor uma história de ficção, vários desses problemas são 

realidades em nossa sociedade. O autor Marcílio evidenciou a corrupção 

explicitamente e, também, a questão de Suplência de Senado. Além disso, retrata 

alguns personagens políticos com caráter criminoso, já outros encarnam um jeito 

engraçado. 

A temática do meio ambiente é bastante representada, também, na trama do 

início ao fim. O autor-roteirista abordou esse conteúdo com uma pluralidade de 

opiniões a respeito do tema. A novela, a princípio, expõe o assunto de preservação 

do meio ambiente e, ao mesmo tempo, sobre um grande empreendimento, o qual 

coloca em risco uma extensa área verde da pequena cidade. 

Além disso, há outros temas importantes pautados em Ribeirão do tempo como 

a pedofilia e abuso sexual de uma pré-adolescente, a discussão da desvalorização do 

Professor na sociedade brasileira, conspirações acerca de crimes e a criação de um 

site como uma ferramenta de manipulação de fatos e esquema de sabotagem de um 

avião. 

A partir desses conteúdos, a pergunta problema, elaborada para este projeto, 

é: por meio de uma web reportagem, é possível retratar os problemas sociais 

brasileiros e as questões sociais expostas na trama, para levantar discussões a 

respeito desses temas? 
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Para os objetivos principais, desenvolvi uma web reportagem sobre os 

problemas sociais presentes na novela. Precisei expor os problemas sociais e 

relacioná-las a questões reais que a sociedade brasileira vive. Além disso, foi 

necessário analisar os personagens da novela a fim de representar esses 

acontecimentos na sociedade brasileira. 

Os objetivos secundários deste trabalho consistiram no estudo das principais 

características web reportagem e na linguagem desta. Além disso, consistiram na 

compreensão de como outras reportagens on-line são elaboradas. Ademais, 

entrevistei o autor, atores, jornalistas, críticos de novela que discutiram a respeito dos 

temas e dos personagens. Entrevistei, também, especialistas que explicaram 

problemas sociais como pedofilia e meio ambiente.  

Considerando-se a importância desses temas, na entrevista realizada com 

Marcílio Moraes divulgada pelo site NaTelinha (2010) a história de Ribeirão do Tempo 

é uma metáfora do Brasil, e não propriamente a cidade. “Ribeirão do Tempo” é uma 

cidade pequena, mas que vive problemas universais, como o confronto entre tradição 

e modernidade, radicalismo político e conspirações. 

Por ser uma novela pouco conhecida ou lembrada, escolhi escrever sobre a 

obra Ribeirão do Tempo por apresentar um contexto envolvente, no qual a história 

aborda acontecimentos tipicamente da cultura brasileira de uma maneira mais 

inteligente e menos apelativa. De maneira geral, a TV Record apresenta, em suas 

novelas, temas relevantes, mas o diferencial é como a emissora aborda essas 

questões sociais de um modo criativo e leve, diferentemente de outras emissoras 

brasileiras que também expõe temas de novela, mas de um jeito mais negativo e 

pesado. 

Ribeirão do tempo obteve média de 13 pontos de audiência. Na entrevista com 

Moraes, concedida pelo site Teledramaturgia (s/d), uma audiência na Record acima 

de dez pontos é considerada razoável. Portanto, a relevância desse projeto à 

sociedade é poder fornecer diferentes reflexões a respeito dessas múltiplas realidades 

que foram mostradas em Ribeirão do Tempo.  

Mais do que isso, esses problemas sociais precisam ser discutidos no meio 

jornalístico, para que tenham maior visibilidade. Embora a trama tenha sido produzida 

há 10 anos, essas adversidades, ainda, continuam enraizadas na sociedade 
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brasileira. Desse modo, o telespectador nota diversas realidades sendo repetidamente 

representadas em uma obra ficcional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Jornalismo cultural 

De acordo com Ballerini (2015), o jornalismo cultural é área jornalística 

dedicada a cobrir os lançamentos de arte e entretenimento nos meios de comunicação 

em massa. O jornalismo cultural abrange áreas que envolvem produtos culturais, nos 

campos de música, artes visuais, teatro, literatura e cinema. Porém, há também outros 

novos universos que engloba o jornalismo cultural: Informática, moda, gastronomia e 

games. 

O Jornalismo Cultural possui um vasto campo de atuação que envolve 
manifestações das diferentes culturas, seja ela erudita, popular ou de massa. 
De forma sintética, a primeira como sendo a que privilegia os saberes das 
classes letradas, como artes e literatura, enquanto a popular dá voz às 
manifestações oriundas da população, desconsiderando escolarização e que 
cobre a área de notícias culturais, como, por exemplo, filmes, peças de teatro 
e música, analisando -o com a missão de informar e opinar sobre a produção 
e a circulação de bens culturais na sociedade. (GONZALEZ, 2009, p.1). 

 
Porém, para a jornalista e professora Eliane Basso (2006), o jornalismo cultural 

possui um recorte temático que vai muito além da divulgação dos produtos da 

chamada sete artes, conhecida pela veiculação de entretenimento. No entanto, essa 

pluralidade temática tende a ampliar sempre sua abordagem.  Essa especialização se 

configura como um produto cultural, o qual preserva suas qualidades, de ser crítico, e 

diversificado, mas, acima de tudo, não deve se espelhar nas mesmas premissas do 

jornalismo tradicional que se alimenta dos temas factuais e da superficialidade. 

(GONZALEZ, 2009).  

 
2.2. A novela e sua importância social 
 
A princípio, o século XX foi marcado pela introdução do homem moderno à vida 

digital, em que as massas passam a consumir diariamente as mídias sociais em 

grande escala. Segundo Silverstone (2002), a sociedade passa a depender da mídia, 

tanto impressa como digital, para uso de entretenimento e informação.  

Para Santaella (2003), os veículos de comunicação que conhecemos ⸺ jornal, 

revista, rádio e TV ⸺ constituem, também, grandes divulgadores de outras formas e 
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gêneros. Esses meios não transmitem, apenas, notícias; assim, podemos falar de 

mídia para nos referirmos a uma novela, por exemplo. 

A telenovela evidencia, nos dias de hoje, sua importância para a área da 

Comunicação. Esse gênero cumpre um papel social, ou seja, está muito além do 

entretenimento. Uma das funções das novelas constitui abordar temas presentes no 

cotidiano. “A telenovela como texto comunica, carrega elementos significativos que 

indiciam o contexto em que foram produzidos e carregam mensagens, por isso pode 

ser considerada como um texto da cultura. ” (MARQUES, 2008, p.18). 

De acordo com Baccega (2003), a novela é caracterizada pela linguagem 

narrativa, com o seu “jeito próprio contar histórias”. Esses “casos” narrados são 

eventos que acontecem dentro de uma comunidade, em nível regional ou nacional. 

Portanto, os temas políticos, econômicos, sociais, e seus comportamentos mecânicos 

exibidos na telenovela constituem uma lógica ficcional que tem por referência a lógica 

cultural de uma sociedade.  

Não resta dúvida de que a novela constitui um exemplo de narrativa que 
ultrapassou a dimensão do lazer, que impregna a rotina cotidiana da nação, 
construiu mecanismos de interatividade e uma dialética entre o tempo vivido 
e o tempo narrado e que se configura como uma experiência, ao mesmo 
tempo, cultural, estética e social. Como experiência de sociabilidade, ela 
aciona mecanismos de conversação, de compartilhamento e de participação 
imaginária. (LOPES, 2014, p.4) 
  

Portanto, esse gênero televisivo, sendo um produto cultural de grande 

influência na sociedade, sempre se preocupa em abordar questões de 

responsabilidade social. Logo, possui uma dimensão e um poder para abordar temas 

extremamente importantes na vida dos cidadãos, seja algum assunto polêmico ou 

tabu, é fundamental transmitir uma mensagem que pode e deve levantar debates 

sobre essas temáticas e reflexões pelos telespectadores a fim de construir novas 

perspectivas. (VIVIANI, 2013, online). 

 

2.3. Fundamento da reportagem 

Segundo Lage (2001), a informação jornalística coincide com o gênero 

reportagem, o qual apresenta uma combinação de interesses entre um assunto e um 

maior número de dados, formando, assim, um todo compreensível e abrangente. 

Considerando-se o processamento de informação pela reportagem, este desloca-se 
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da mera construção da mensagem para a elaboração de seu conteúdo, por meio de 

dados primários.  

Lage (2001), ainda, ressalta que, diferentemente da notícia, a informação 

presente na reportagem dá conta da situação momentânea em determinado campo 

do conhecimento. Embora esse gênero possua uma certa peculiaridade, sendo 

destinado ao público mais ou menos heterogêneo, as reportagens podem tratar de um 

assunto, determinado ou não, por fato gerador de interesse. Ademais, a informação 

decorre de intenção, de uma “visão jornalística” dos fatos. 

Conforme Kotscho (2000), a grande reportagem é mais abrangente, e busca 

explorar um assunto em profundidade, cercando todos os seus ângulos. Esses textos 

são extensos tanto em número de linhas quanto em páginas de jornal. Além disso, o 

autor defende que uma boa reportagem contém uma boa história, e que é importante 

continuar contando fatos. 

“Uma reportagem pode ser descritiva, e limitar-se a narrar os acontecimentos, 

ou pode ser analítica, quando além de narrar, agrega informações paralelas e confere 

maior grau de contextualização da história. ” (BELO, 2006, p.48). Por fim, segundo 

Belo (2006), a função da reportagem reside em encadear informações por meio de 

um processo narrativo e documental, relativo ao desenvolvimento, à percepção e à 

compreensão por parte do interlocutor da mensagem.  

 

2.4. A reportagem no jornalismo digital 

Para Dalmonte (2009), o Web jornalismo não é caracterizado como um novo 

jornalismo, marcado por ruptura e negação de uma tradição, mas sim como a 

renovação de antigas práticas jornalísticas. O jornal impresso passou por mudanças 

no que diz respeito ao cenário proposto pela internet. Assim, a consolidada prática do 

jornalismo soma-se aos novos recursos da Web.  

(...) o webjornalismo tem o seu cerne em comum com o jornalismo ancorado 
nas demais mídias. Afinal, o jornalismo tem como preceito básico a narrativa 
de fatos, e é isso que é feito pelo jornalista independente do suporte de 
publicação. Portanto, o que diferencia, e muito, o ciberjornalismo dos demais 
(radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo impresso) são as suas múltiplas 
configurações de apresentação, diversidade de suportes agregados, 
caminhos que podem ser trilhados com links, instantaneidade, interatividade 
e certa medida de “perenidade”. (PADILHA, 2012, p.145). 
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Um suporte muito importante no web jornalismo é a hipertextualidade. Segundo 

Palacios e Ribas (2007), esse alicerce é uma condição fundamental e necessária para 

o jornalismo na internet. O hipertexto é dado por uma interconexão de “textos”, 

entendidos como blocos de informação, que se podem apresentar sob o formato de 

áudio, vídeo, escrita e animação. Essa interconexão se faz por meio de links. 

“Usuários podem “navegar” pelos textos interconectados, fazendo suas escolhas de 

blocos de informação a utilizar. ” (PALACIOS; RIBAS, 2007, p.37) 

 De acordo com Schwingel (2012), há uma possibilidade de suprimir os limites 

de tempo e espaço quando um assunto é publicado na internet. O jornalista pode 

desdobrar a informação, ou ele pode personalizar esse conteúdo em outra ocasião. 

Desse modo, um texto jornalístico permanece em um site ou blog por tempo 

indeterminado, para que o usuário possa a qualquer momento recuperar aquela 

informação. Além disso, na internet não há mais a questão de territorialidade. Os 

conteúdos estão disponíveis no ciberespaço e os usuários, em qualquer lugar do 

mundo, podem acessar uma website. 

Por fim, Canavilhas (2013) ressalta que a diferença entre o jornalismo 

transmídia e as outras formas de narrativas jornalísticas está na narrativa, que assume 

uma linguagem contemporânea, em que a interatividade exerce um papel importante. 

Por exemplo, o envolvimento e atração do interlocutor para a interpretação 

participativa da mensagem. Portanto, devem ser adotados recursos audiovisuais e de 

interatividade na difusão do conteúdo, inclusive a partir das redes sociais e blogosfera, 

o que ajuda a ampliar, de forma considerável, a circulação do conteúdo. 

 
3. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

3.1. Concepção 
3.1.1. Definição do tema 
Quando o ano letivo iniciou, em 2020, eu pensava em muitas pautas para o 

tema do meu TCC. Nas aulas de Projetos do sexto semestre, então, havia decidido, 

rapidamente, escrever sobre a representatividade das mulheres em videogames. 

Videogame é uma tecnologia muito presente no meu cotidiano, e a melhor forma de 

entretenimento que eu utilizo. Acreditei, portanto, que seria relevante tratar do 

assunto. 
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Em meados do mês de março, em virtude da pandemia da Covid-19, tudo 

mudou, e principalmente meu tema. Diante da quarentena, eu passei a jogar Xbox 

mais que o dobro do tempo, e alternava esse tempo utilizando streaming. Passava 

bastante tempo assistindo a séries e a algumas novelas. Em maio, quando estava 

assistindo à novela Ribeirão do Tempo da emissora Record TV, por meio do aplicativo 

PlayPlus, eu tive a ideia de escrever sobre a trama.  

Assisti, pela primeira vez, à novela em 2010, e o que chamou mais atenção 

foram os temas sociais abordados com humor inteligente e criativo. Embora um certo 

professor inicialmente não tenha me transmitido segurança acerca da minha ideia, eu 

resolvi conversar com minha mãe e amigos, os quais, também, conhecem a novela, a 

respeito do meu tema. Então, eu pude formular meus planos com bastante incentivo. 

Percebi a importância em expor questões sociais e poder redigir isso de um 

modo diferente, menos formalizado, assim como a novela retrata variados temas. 

Além do meu interesse pela cultura brasileira e pela profissão jornalística, eu tive o 

desejo de abordar ambas as questões, e um bom jornalista contempla diversos 

assuntos em relação a um conteúdo. 
 

3.1.2. Definição da peça 

A peça jornalística passou por muitas mudanças. Inicialmente, quando era o 

primeiro tema, eu sonhava em realizar um documentário com muitas mulheres 

gamers. Porém, logo quando se instalou a quarentena, as maiores dificuldades vieram 

à tona e descartei essa possibilidade. A respeito do meu atual tema relacionado à 

novela, quis escrever uma monografia sobre o núcleo narrativo. Mas não sabia que, 

para a modalidade monografia, eu teria de abordar, apenas, o jornalismo. 

Isso atrasou meu trabalho no mês de julho, pois somente fui avisada sobre essa 

questão ao fim daquele mês. Decidi, então, fazer uma grande reportagem para a 

Revista Ti Ti Ti, mas também descartei a ideia em virtude de não possuir o programa 

inDesigne no meu computador, para diagramar meus textos. Além disso, a impressão 

para a revista custaria caro, e, em tempos de Lockdown, o comércio fecha. Quando 

tive contato com meu orientador, Professor Paulo Ranieri, a quem expliquei a situação 

da minha peça, decidi mudar o tema para reportagem on-line. 

Por esses motivos, a fim de trabalhar a amplitude de materiais e tornar 

reportagem mais acessível aos usuários, decidi utilizar a plataforma on-line. Na minha 
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primeira opção, escolhi elaborar a reportagem no website Wix, plataforma para criação 

de sites. Além de ser gratuito, possui ótimas ferramentas, bons layouts e bastante 

opções de edição. O site permite que o editor use livremente imagens, vídeos e 

podcasts. 

 

3.2. Desenvolvimento  

3.2.1. Fontes, entrevistas e coleta de materiais 

Minha ideia a princípio era entrevistar atores selecionados, autor-roteirista, e o 

diretor de Ribeirão do Tempo, para que contassem sobre o caráter das personagens, 

a narrativa, a construção da história da novela e a cidade fictícia. De fato, minha 

primeira entrevista foi feita com o ator e jornalista Heitor Martinez via Instagram e 

Gmail, em agosto de 2020, seguido do autor Marcílio Moraes via Messenger e arquivo 

Word, em setembro, ambas entrevistas digitalizadas.  

Tentei contato por meio do Instagram com o diretor, Edgard Miranda, obtive 

três retornos, mas o encontro on-line nunca aconteceu. O colaborador André de Biase 

permanece incomunicável desde o ano passado. Conversei com o filho do ator, mas 

sem sucesso também. Já o ator Antônio Grassi conseguiu realizar uma entrevista no 

modo podcast pelos áudios do WhatsApp em novembro de 2020. 

Optei por convocar outras fontes do meio da comunicação que assistiram à 

novela, para conversar sobre as personagens e as questões sociais que a trama 

aborda. Entre os meses de outubro e novembro de 2020, entrevistei um educador, o 

professor do departamento de cinema e audiovisual na UFMG, Doutor em ciências da 

comunicação e especialista em teledramaturgia, Claudino Mayer. O colaborador foi 

entrevistado via Whatsapp, por escrito e áudio.  

Além disso, há outras três fontes fundamentais para meu projeto, que 

contribuíram com uma análise crítica acerca do tema. Contei com a colaboração do 

crítico do veículo Observatório da TV e autor do blog Tele-Visão, André Santana, o 

colunista, editor e redator do RD1, Duh Secco, e por fim, o colunista dos veículos RD1, 

Gazeta do Povo e escritor, Arthur Vivaqua. As duas primeiras fontes foram 

entrevistadas via Gmail, por escrito e a última fonte foi entrevistada via WhatsApp, 

realizada por áudio. 



16 
 

Entre os meses de janeiro e março de 2021, esperei receber o termo de 

autorização do uso de imagens e áudio da emissora RecordTV. Eu planejei utilizar 

trechos da novela, a fim de mostrar as cenas que eu descrevi no meu projeto e exibir 

as partes que a trama retrata as questões sociais, porém o pedido do termo de 

autorização foi negado pelo departamento da PlayPlus, mesmo após três tentativas 

do pedido. 

Em março, com 1 mês antes da entrega do Trabalho de Conclusão de Curso, 

eu recorri a outro plano, para poder acrescentar vídeos à minha reportagem on-line. 

Escolhi fontes de especialistas que dominassem questões sociais no Brasil, já que, 

no entanto, não havia feito nenhuma entrevista a respeito desses assuntos.  

O advogado, Mestre e Especialista em Direito Penal e Teoria em Delito, Doutor 

Eduardo Nascimento forneceu uma rica e esclarecedora entrevista sobre a questão 

de pedofilia no Brasil, com dados e conceitos sobre o assunto. Outra fonte feminina 

que conversei a respeito de um grande empreendimento, no meio ambiente, foi a 

Gestora Ambiental, Flávia Butarelo. 

Para as leituras complementares, pesquisas e coleta de materiais, realizei uma 

série de buscas on-line como matérias, reportagens, conceitos e fundamentos, que 

explicam os diversos temas que utilizei no meu site, sobre pedofilia, meio ambiente, 

Fakes News, hacker, manipulação de site, questão do professor, corrupção política, 

políticos na sociedade, suplência no senado e sabotagem. Além disso, consultei livros, 

teses e dissertações de teóricos que abordam o gênero novela e importância social 

deste. Portanto, todas essas leituras foram correlacionadas aos problemas sociais 

exibidos em Ribeirão do Tempo.  

 

3.2.2. Estrutura da reportagem on-line 

A estrutura do site não segue nenhum modelo padrão de veículo jornalístico 

famoso, então eu preferi utilizar minha própria criatividade para construí-lo. Um site 

precisa ser bem atrativo, interativo e diversificado. O layout foi criado por mim, optei 

por utilizar os próprios recursos do site Wix, mas também incrementei minhas páginas 

com alguns recursos criado no site Canva. Dentro dos padrões da web, meu site foi 

criado com grande interatividade. Para estar visualmente atrativo, eu trabalhei com 
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links, recursos do hipertexto, audiovisual, fotos e um texto que soma mais de 40 mil 

caracteres. 

É importante que um site esteja limpo, sem conteúdo causador de poluição 

visual como as propagandas. O ambiente do meu projeto fornece uma boa leitura ao 

receptor, a diagramação está simples e de fácil manuseio da barra de rolagem. Além 

disso, utilizei algumas imagens de banco de dados do site Pixabay, utilizei algumas 

imagens dos entrevistados e imagens das cenas da novela. Eu intercalei a minha 

reportagem com podcasts e entrevistas por meio de vídeo. Escolhi construir o site bem 

colorido e com cores fortes. Cada cor representa o teor do capítulo e do personagem. 

Porém, o conteúdo está bem-organizado e apresentável na página do início e dentro 

dos capítulos. 

O foco narrativo foi escrito, principalmente, em terceira pessoa, para dar 

direcionamento aos fatos sobre as questões sociais apresentadas na telenovela. E faz 

ponte com os temas sociais no Brasil. A reportagem possui bastante citações diretas 

das fontes, e destaquei a fala de alguns entrevistados em primeira pessoa. 

No botão de início, escrevi, brevemente, uma introdução sobre o gênero novela 

e os temas sociais de Ribeirão do Tempo. A estrutura da web reportagem foi dividida 

em cinco capítulos. No primeiro capítulo “Ribeirão do Tempo: a cidade”, contei sobre 

o enredo, a cidade fictícia e as questões sociais mais relevantes exibida na novela. 

Além disso, inseri a entrevista do autor Marcílio Moraes, que conta como a história foi 

construída. 

Para o segundo capítulo “O Retardatário de Ribeirão”, eu escrevi sobre o 

prefeito da cidade, o personagem Ari Neto, vulgo Ari Jumento. Trouxe a característica 

desse personagem como representação de políticos ignorantes no Brasil, e abordei, 

também, a questão da corrupção. 

No terceiro capítulo, “O Senador Fanfarrão”, mencionei sobre o filho do 

Senador Érico, Nicolau, que se tornou Senador após a morte do pai. Nesse capítulo, 

descrevi os privilégios do Senado, ressaltei, novamente, o tema de corrupção, a queda 

de um avião por meio de sabotagem, e evidenciei a questão da pedofilia. Introduzi a 

entrevista do ator Heitor Martinez, o intérprete de Nicolau.  

No quarto capítulo “Um abismo de flores”, escrevi sobre o Professor Flores, 

mencionei as crueldades cometidas e as ideias insanas que esse personagem 
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demonstra ao longo da trama. Além disso, o capítulo contou com a entrevista do ator 

Antônio Grassi, o intérprete de Flores, que estabeleceu observações de seu 

personagem, e mencionou a questão do professor na sociedade brasileira. Um outro 

assunto, que foi preciso inserir neste capítulo, para compreender a conspiração 

narrada na novela, é o tema hacker, que também é muito presente na sociedade 

contemporânea e tecnológica. 

Por fim, no quinto e último capítulo, “Empreendimento Patrimônio Eterno”, 

decidi completar meu projeto com tema de meio ambiente em geral, que engloba o 

aspecto da construção de uma grande obra e como um empreendimento impacta a 

natureza e a sociedade. Busquei dados ambientais, órgãos governamentais, 

regulamentos, e leis que versam sobre o assunto. 

No entanto, em todos os capítulos, eu descrevi os perfis das personagens e 

suas polêmicas sociais ao longo da trama, em comparação às questões sociais atuais 

que vivenciamos no Brasil. 

Todas as entrevistas foram realizadas na capital de São Paulo e não tive ajuda 

de terceiros. Com o cenário atual que a população está vivendo isoladamente em 

relação à pandemia, os contatos com as fontes ocorreram por meio de áudios, e-mail, 

redes sociais e vídeos. As entrevistas foram conduzidas por meio de um roteiro de 

perguntas, elaborado de acordo com os conteúdos estudados, analisados e 

investigados. 

Para a confecção do website, edição de vídeos, imagens e áudios, eu realizei 

essa tarefa por conta própria, e por fim, entreguei meu projeto ao Professor, Mestre 

em Linguística, Anderson Hander, responsável pela revisão ortográfica e gramatical e 

crítica do texto deste relatório e da web reportagem. 

 

3.3. Finalização (pós-produção) 

Antes de decidir meu tema, observei que poucos estudantes do curso de 

jornalismo escrevem sobre novelas. Quando o assunto é relacionado a programas de 

televisão, logo pensam na indústria cinematográfica, especialmente nos filmes ou 

séries e nas plataformas de streaming que permitem o acesso a esses conteúdos, o 

que pode deixar as telenovelas em segundo plano, quando se fala em entretenimento. 



19 
 

Após compreender as ideias de vários teóricos que discutem a respeito do 

gênero novela, presentes no Referencial Teórico deste relatório, observei a 

importância que essa composição literária possui para a sociedade, além de entreter 

o telespectador. De acordo com os ensinamentos do Professor Claudino Mayer, 

especialista em teledramaturgia, as novelas também constituem um meio de 

informação. 

Apesar de esse gênero trabalhar com o plano da ficção, fantasia e, 

principalmente, humor, tratar temas sociais é o diferencial para que possa 

conscientizar o público diante de tantos problemas sociais. Há pessoas que não 

assistem a um telejornal ou não escutam programas de rádio, por exemplo. Então, a 

novela é uma mídia alternativa que também exerce a função de informar o 

telespectador de uma forma mais leve e a ficção representa múltiplas realidades de 

um acontecimento.  

O Brasil é um país onde há muita corrupção política, problemas ambientais, 

pedofilia, abuso sexual. Muitos desses problemas estão relacionados à Educação. E 

os nossos problemas em Educação estão relacionados a uma série de outros 

problemas como a falta de investimento nessa área, e desvalorização de professores. 

Eu coloquei esses temas em evidência e discuti diversos pontos, negativos ou 

positivos, de cada assunto. Além disso, acredito que a transformação de nossa 

sociedade está relacionada ao engajamento e conscientização das pessoas para 

busca de soluções acerca de nossos problemas sociais, e a novela, nesse sentido, 

tem essa função social.  

O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, tratado neste relatório, 

fez-me pesquisar, buscar dados, e compreender melhor muitos dos problemas sociais 

existentes no Brasil, a respeito dos quais, anteriormente, eu não tinha total 

conhecimento. Então, o contato com esses temas agregou novas perspectivas tanto 

para vida pessoal como profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Escrever sobre a novela Ribeirão do Tempo e questões sociais foi uma jornada 

bem criativa e interessante, mas, ao mesmo tempo, desafiadora. A cada pesquisa, eu 

descobria novos conceitos e distintas opiniões. Isso não agregou só o meu 

conhecimento, como também enriqueceu este Trabalho de Conclusão de Curso e 

proporcionou rica leitura aos apreciadores de assuntos da sociedade brasileira e do 

gênero novela. 

O tema pode parecer divertido e leve, mas, se tratando de uma novela que tem 

uma narrativa bem-humorada, o contexto geral da trama apresenta um aspecto 

pitoresco. Porém, ao analisar a fundo os personagens e as situações sociais 

envolvidas na trama, há muito drama, o que torna, também, um tema delicado para 

ser abordado. Principalmente em relação aos assuntos criminais, mortes, acidente e 

pedofilia. Com muita cautela, eu consegui mesclar o humor com drama nos meus 

textos. 

Por muitos meses, pesquisei, apurei, busquei conceitos sociais para embasar 

o tema do meu projeto. Além disso, houve bastante esforço, horas dedicadas para a 

elaboração da minha grande reportagem on-line, e também muito sufoco com as 

fontes, para pedir autorização assinada, o que gerou grande estresse. Mas, com muita 

paciência e perseverança, eu pude concretizar mais uma etapa da minha vida.  

Mas, afinal, eu consegui apresentar o resultado tão esperado desse projeto? 

Em partes, sim. O conteúdo, as pesquisas, as apurações para a minha grande 

reportagem e a construção do site, sim. Foi uma experiência muito satisfatória que 

responde os principais questionamentos. Os objetivos foram alcançados desde o 

início do projeto, que foi expor os assuntos sociais da novela Ribeirão do Tempo e 

relacioná-los a questões sociais que os brasileiros convivem.  

Para a pergunta problema, a estrutura dinâmica que uma peça transmídia 

possui favoreceu o meu tema. Não julgo suficiente, por exemplo, montar uma revista 

para apresentar o tema, que, inclusive, inicialmente era minha ideia. Por meio da web 

reportagem, foi possível expor meu tema dentro de uma diagramação de fácil 

manuseio e conectá-lo a imagens, vídeos e podcasts, como confere as regras dessa 

peça escolhida. Porém, não satisfatório, eu queria inserir trechos da novela no meu 

projeto e infelizmente fui proibida. Acredito que, se fosse possível a exibição dos 
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trechos para demonstrar as cenas das minhas descrições, eu conseguiria alcançar 

100% do meu objetivo e apresentar um trabalho mais enriquecedor. Eu percebi que o 

visual é muito importante para um site, mas não foi possível. No entanto, no lugar dos 

vídeos, consegui colocar as fotos, e, com muito sufoco. Também realizei duas 

entrevistas por meio de vídeo, para sanar a falta de vídeos no meu trabalho. 

A metodologia de pesquisa me ajudou a compreender diversos conceitos 

sociais e os problemas da sociedade brasileira. Por meio de matérias, reportagens e 

alguns dados, formulei o desenvolvimento dos meus textos sem muitas dificuldades. 

Para as leituras complementares no Referencial Teórico, como é preciso buscar 

muitos livros, eu senti dificuldade em escolher alguns teóricos, pela variedade de 

conteúdos disponíveis, principalmente escrever sobre os fundamentos de uma 

Reportagem e sobre a Reportagem no jornalismo digital. 

Já para escrever sobre A novela e sua importância social, também foi um pouco 

difícil organizar as ideias e colocá-las no papel, uma vez que há brilhantes teóricos 

com diversas opiniões sobre o gênero novela, muitas vezes titubeei para escolher 

boas citações. Mas, todas as leituras realizadas neste projeto foram muito 

esclarecedoras, o que fortaleceu as explicações de todos os contextos, tanto no 

relatório como na web reportagem. Sendo assim, mais uma vez alcancei totalmente 

os resultados impostos. 

Em relação às entrevistas, eu considerei as fontes Marcílio Mores, Antônio 

Grassi e Heitor Martinez como peças chaves no meu projeto. Os três foram 

fundamentais para discutir sobre seus personagens na novela Ribeirão do Tempo. 

Porém, teve uma outra fonte que eu quis muito entrevistar o ator, André de Biase. O 

intérprete de Ari Jumento teria sido essencial para completar as quatro fontes 

primordiais, mas também não foi possível. Já as demais fontes incrementaram, no 

meu trabalho, ótimas análises minuciosas, opiniões, explicações, e conhecimentos a 

respeito da novela e do tema. 

E as contribuições que este Trabalho de Conclusão de Curso me forneceu 

foram as vantagens de ter contato com outros meios de comunicação além da escrita 

tradicional e, assim, poder aprimorá-los. Assim como o teórico Marshall McLuhan 

descreve em seu livro “Os meios de comunicação como extensão do homem”, eu 

também associo o jornalismo aos sentidos do corpo humano. A profissão do jornalista 

está muito além da escrita; é tão ampla que desafia outros sentidos.  
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Para a construção do site eu não utilizei somente o tato, como também tive a 

oportunidade de explorar outros sentidos (visão, audição e paladar). Até então não 

tinha percebido a importância destes e como exigem atenção para a nossa 

compreensão. Além disso, estar por dentro de assuntos sociais me permitiu absorver, 

aprimorar conhecimento e compreender a importância que a cultura brasileira tem 

para sociedade, e os aspectos positivos e negativos das questões sociais que nos 

deparamos no cotidiano. 

Além disso, eu tive bastante contato com o jornalismo digital que é uma área 

dessa profissão que aprecio bastante. Fazer o jornalismo na internet é poder alcançar 

o mundo todo por meio de palavras, vídeos, fotos, sem sair de casa. Como escolhi 

escrever sobre questões sociais da Novela Ribeirão do Tempo e relacioná-las aos 

assuntos sociais que acontecem no Brasil, lancei a minha web reportagem para todos 

os públicos lerem e tomarem consciência sobre os assuntos sociais acerca do tema 

que acontece no Brasil. 

No mundo tecnológico em que vivemos, a sociedade está conectada em várias 

redes, e ler uma reportagem na internet se tornou muito mais prático e rápido do que 

ler uma reportagem impressa. Então, a chance de alcançar um público maior tornou-

se mais vantajosa para o estilo do meu tema. Ademais, a importância, relevância e o 

contexto do tema são do interesse de muitos usuários. Uma vez que o tema se refere 

aos assuntos ligados à cultura brasileira, eu busquei também proporcionar aos 

internautas diversas reflexões a respeito dessas realidades exibidas na trama Ribeirão 

do Tempo. 

 O jornalismo é plural. O jornalista tem a liberdade de escolher qualquer 

veículo de comunicação para divulgar um assunto, os mais variados temas e editorias. 

Os temas sociais da novela Ribeirão do Tempo, abordados no meu trabalho, 

trouxeram ao jornalismo, a possibilidade de mesclar entretenimento com a seriedade 

de fatos sociais presente na cultura brasileira.  

Então, é possível abordar múltiplas realidades exibidas na novela e realizar um 

jornalismo com teor dinâmico. Desse modo, optar por um jornalismo mais moderno, 

diversificado, relativo à quebra de padrões tradicionais, torna a leitura mais cativante. 

Por fim, é importante considerar que o gênero novela, assim como outros meios de 

comunicação, também é uma mídia que tem a função de informar o telespectador. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Sinopse Ribeirão do Tempo. 

http://marciliomoraes.com.br/wp-

content/uploads/2010/04/Novela_Sinopse_Ribeir%C3%A3o_do_Tempo_3.pdf 

 

 

ANEXO II – Imagens Ribeirão do Tempo. (Munir Chatack/RecordTV) 

http://televisao.uol.com.br/novelas/ribeirao-do-tempo/fotos/?abrefoto=1 

 

 

http://marciliomoraes.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Novela_Sinopse_Ribeir%C3%A3o_do_Tempo_3.pdf
http://marciliomoraes.com.br/wp-content/uploads/2010/04/Novela_Sinopse_Ribeir%C3%A3o_do_Tempo_3.pdf
http://televisao.uol.com.br/novelas/ribeirao-do-tempo/fotos/?abrefoto=1
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ANEXO III – Sinopse e bastidores de Ribeirão do Tempo. (Teledramaturgia) 

http://teledramaturgia.com.br/ribeirao-do-tempo/ 

 

 

ANEXO IV – Embasamento referente ao tema mensalão. (G1 – Jornal Nacional) 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/07/relembre-o-surgimento-e-

evolucao-do-mensalao.html 

 

 

 

http://teledramaturgia.com.br/ribeirao-do-tempo/
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/07/relembre-o-surgimento-e-evolucao-do-mensalao.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/07/relembre-o-surgimento-e-evolucao-do-mensalao.html
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ANEXO V – Embasamento referente ao tema corrupção. (Jusbrasil) 

https://estevaofsouza.jusbrasil.com.br/artigos/316598218/corrupcao-no-brasil-um-

reflexo-da-sociedade 

 

 

ANEXO VI – Embasamento referente ao trecho ‘dinheiro na roupa íntima’. (G1) 

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/22/arquivamento-da-investigacao-do-

caso-dos-dolares-na-cueca-e-negado-pela-justica-no-ceara.ghtml 

 

 

https://estevaofsouza.jusbrasil.com.br/artigos/316598218/corrupcao-no-brasil-um-reflexo-da-sociedade
https://estevaofsouza.jusbrasil.com.br/artigos/316598218/corrupcao-no-brasil-um-reflexo-da-sociedade
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/22/arquivamento-da-investigacao-do-caso-dos-dolares-na-cueca-e-negado-pela-justica-no-ceara.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/22/arquivamento-da-investigacao-do-caso-dos-dolares-na-cueca-e-negado-pela-justica-no-ceara.ghtml
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ANEXO VII – Embasamento referente ao trecho ‘dinheiro na roupa íntima’. (G1) 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/16/senador-com-dinheiro-na-cueca-o-

que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer.ghtml 

 

 

ANEXO VIII – Trecho referente a Reforma política no mandato de Dilma. (Terra) 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/entenda-a-proposta-de-dilma-para-a-

reforma-politica,8a7ee6d2d0c59410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

 

 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/16/senador-com-dinheiro-na-cueca-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/16/senador-com-dinheiro-na-cueca-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/entenda-a-proposta-de-dilma-para-a-reforma-politica,8a7ee6d2d0c59410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/entenda-a-proposta-de-dilma-para-a-reforma-politica,8a7ee6d2d0c59410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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ANEXO IX – Coletiva com a ministra, Damares Alves. (Governo Federal) 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-

dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes 

 

 

ANEXO X – Dados Cartilha Maio Laranja 2020. (Governo Federal) 

https://www.gov.br/mdh/pt-

br/assuntos/noticias/2021/maio/CartilhaMaioLaranja2021.pdf 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-divulga-dados-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/CartilhaMaioLaranja2021.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/CartilhaMaioLaranja2021.pdf
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ANEXO XI – Trecho referente a Operação Backdoor. (Correio Braziliense) 

https://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/operacao-backdoor-hacker-e-preso-

por-fraudes-no-sistema-do-detran/ 

 

 

ANEXO XII – Dados do Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos 
sobre a Sociedade da Informação. (UOL) 

 
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/a-que-ponto-chegamos-

saiba-o-que-de-fato-sao-as-fake-news-e-como-evita-las.htm 

 

 

https://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/operacao-backdoor-hacker-e-preso-por-fraudes-no-sistema-do-detran/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/operacao-backdoor-hacker-e-preso-por-fraudes-no-sistema-do-detran/
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/a-que-ponto-chegamos-saiba-o-que-de-fato-sao-as-fake-news-e-como-evita-las.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/a-que-ponto-chegamos-saiba-o-que-de-fato-sao-as-fake-news-e-como-evita-las.htm
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ANEXO XIII – Embasamento referente ao tema Fake News. (Stoodi) 

https://www.stoodi.com.br/blog/atualidades/fake-news-o-que-e/ 

 

 

ANEXO XIV – Embasamento referente ao Professor na sociedade. (Sistema 

Educacional POSITIVO) 

https://sistemapositivo.com.br/valorizacao-do-professor-a-importancia-do-educador-

no-processo-de-aprendizagem-dos-alunos/ 

 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/atualidades/fake-news-o-que-e/
https://sistemapositivo.com.br/valorizacao-do-professor-a-importancia-do-educador-no-processo-de-aprendizagem-dos-alunos/
https://sistemapositivo.com.br/valorizacao-do-professor-a-importancia-do-educador-no-processo-de-aprendizagem-dos-alunos/
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ANEXO XV – Embasamento referente ao Professor na sociedade. (Urânia) 

https://horario.com.br/blog/a-importancia-da-valorizacao-do-professor-no-ambiente-

escolar/ 

 

 

ANEXO XVI – Embasamento para a explicação da Teoria da Inovação. (Mais 

Retorno) 

https://maisretorno.com/portal/termos/s/schumpeter-joseph 

 

 

 

https://horario.com.br/blog/a-importancia-da-valorizacao-do-professor-no-ambiente-escolar/
https://horario.com.br/blog/a-importancia-da-valorizacao-do-professor-no-ambiente-escolar/
https://maisretorno.com/portal/termos/s/schumpeter-joseph
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ANEXO XVII – Dados Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) de  

2020. (Imazon) 

https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-aumenta-23-em-

novembro-e-bate-recorde-mensal-dos-ultimos-dez-anos/ 

 

 

ANEXO XVIII – Embasamento referente ao desmatamento no governo Bolsonarista. 

(UOL) 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-

noticias/redacao/2021/01/04/desmatamento-amazonia-sistema-cantareira-

chuvas.htm 

 

https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-aumenta-23-em-novembro-e-bate-recorde-mensal-dos-ultimos-dez-anos/
https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-aumenta-23-em-novembro-e-bate-recorde-mensal-dos-ultimos-dez-anos/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/04/desmatamento-amazonia-sistema-cantareira-chuvas.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/04/desmatamento-amazonia-sistema-cantareira-chuvas.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/01/04/desmatamento-amazonia-sistema-cantareira-chuvas.htm
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ANEXO XIX – Embasamento referente a questão ambiental no governo Bolsonaro. 

(Mongabay) 

https://brasil.mongabay.com/2019/11/governo-nega-mas-novos-dados-de-

desmatamento-confirmam-efeito-bolsonaro-comentario/ 

 

 

ANEXO XX - Embasamento referente a questão ambiental no governo Bolsonaro. 

(Jornal do Campus) 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2020/11/do-inicio-ao-fim-o-meio-

ambiente-no-governo-bolsonaro/ 

 

 

https://brasil.mongabay.com/2019/11/governo-nega-mas-novos-dados-de-desmatamento-confirmam-efeito-bolsonaro-comentario/
https://brasil.mongabay.com/2019/11/governo-nega-mas-novos-dados-de-desmatamento-confirmam-efeito-bolsonaro-comentario/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2020/11/do-inicio-ao-fim-o-meio-ambiente-no-governo-bolsonaro/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2020/11/do-inicio-ao-fim-o-meio-ambiente-no-governo-bolsonaro/
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ANEXO XXI – Embasamento referente aos Licenciamento Ambiental (Grupo Fetz) 

https://fetz.com.br/a-importancia-do-licenciamento-ambiental-para-as-obras/ 

 

 

ANEXO XXII – Embasamento referente aos Licenciamento Ambiental (LAFAETE) 

https://www.lafaetelocacao.com.br/artigos/os-tipos-de-licenca-ambiental/ 

  

 

 

 

 

https://fetz.com.br/a-importancia-do-licenciamento-ambiental-para-as-obras/
https://www.lafaetelocacao.com.br/artigos/os-tipos-de-licenca-ambiental/
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ANEXO XXIII – Lista de Resolução CONAMA (ICMBio) 

https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf 

 

 

ANEXO XXIV – Embasamento referente ao EIA/RIMA. (Geonoma Florestal) 

https://geonomaflorestal.com.br/eiarima-o-que-e-para-que-serve/ 

 

 

 

 

 

https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf
https://geonomaflorestal.com.br/eiarima-o-que-e-para-que-serve/
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ANEXO XXV – Embasamento referente a sustentabilidade. (ASAAS Blog) 

https://blog.asaas.com/empreendedorismo-sustentavel-por-que-investir-nessa-

corrente/ 

 

 

ANEXO XXVI – Embasamento referente ao empreendimento sustentável. (Ritcher 

Gruppe) 

http://richtergruppe.com.br/empreendimento-sustentavel-veja-sua-importancia-para-

o-meio-ambiente/ 

 

 

https://blog.asaas.com/empreendedorismo-sustentavel-por-que-investir-nessa-corrente/
https://blog.asaas.com/empreendedorismo-sustentavel-por-que-investir-nessa-corrente/
http://richtergruppe.com.br/empreendimento-sustentavel-veja-sua-importancia-para-o-meio-ambiente/
http://richtergruppe.com.br/empreendimento-sustentavel-veja-sua-importancia-para-o-meio-ambiente/
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ANEXO XXVII – Embasamento referente ao Turismo Sustentável. (Get Malas) 

https://getmalas.com.br/blog/tudo-sobre-viagens/turismo-sustentavel 

 

 

ANEXO XXVIII – Embasamento referente ao Turismo Sustentável (ICMBio) 

https://www.icmbio.gov.br/cairucu/visitacao/turismo-sustentavel.html 

 

 

 

 

 

https://getmalas.com.br/blog/tudo-sobre-viagens/turismo-sustentavel
https://www.icmbio.gov.br/cairucu/visitacao/turismo-sustentavel.html
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - Autorização André Santana. 

Autorização André 

Santana.pdf  

APÊNDICE II – Entrevista com André Santana via Gmail. 

 

 

APÊNDICE III – Autorização Antonio Grassi. 

Autorização 

Antonio Grassi.pdf  
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APÊNDICE IV – Autorização Arthur Vivaqua. 

Autorização Arthur 

Vivaqua.docx  

APÊNDICE V – Autorização Claudino Mayer. 

Autorização 

Claudino.pdf  

APÊNDICE VI – Contato com o teledramaturgo, Claudino Mayer. 

 

 

APÊNDICE VII – Autorização Eduardo Secco (Duh). 

Autorização Duh 

Secco.pdf  
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APÊNDICE VIII – Entrevista com Eduardo Secco (Duh) via Gmail. 

 

APÊNDICE IX – Autorização Eduardo Nascimento. 
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APÊNDICE X – Contato com o Advogado, Eduardo Nascimento. 

 

 

APÊNDICE XI – Autorização Flavia Butarelo 

Autorização Flavia 

Butarelo.docx  

APÊNDICE XII – Contato com a Gestora Ambiental Flavia Butarelo 

 



44 
 

APÊNDICE XIII – Autorização Heitor Martinez 

Autorização Heitor 

Martinez Mello.pdf  

APÊNDICE XIV – Entrevista com o ator, Heitor Martinez via Gmail. 

 

 

APÊNDICE XV – Autorização Marcílio Moraes. 

Autorização 

Marcílio Moraes.pdf 

APÊNDICE XVI – Entrevista com o autor-roteirista, Marcílio Moraes via Word. 

Entrevista Marcilio 

Moraes.docx  

APÊNDICE XVII – Autorização Record TV, para o uso de fotos da novela Ribeirão 

do Tempo. 

Autorização Record 

TV.pdf  
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APÊNDICE XVIII – Autorização para uso de vídeos negado 

 

 

APÊNDICE XIX – Contato sem sucesso com o ator, André de Biase. 
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