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Trabalho de Ricardo Boechat inspira
Aula Inaugural de Jornalismo
Evento recebeu os responsáveis pelo livro “Toca o Barco”, que reúne histórias sobre o icônico jornalista
Larissa Marques
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Aula inaugural de Jornalismo traz lançamento de livro e conversa sobre a obra de Ricardo
Boechat
Evento recebeu os responsáveis pelo livro “Toca o Barco”, escrito por 32 jornalista que conviveram com Boechat
Larissa Marques

A

Estácio Tom Jobim recebeu no
dia 17 de Setembro, os donos da
editora Máquina de Livros para
o lançamento do livro “Toca o Barco”.
Com 32 depoimentos, a obra detalha
as vivências profissionais de diversos
jornalistas com o âncora e locutor de
rádio Ricardo Boechat, que faleceu no
dia 11 de Fevereiro deste ano, após um
acidente de helicóptero em São Paulo.
A estreia faz parte da programação da
Aula Inaugural do curso de Jornalismo
e conta com a presença dos organiza-

dores do livro, Luiz André Alzer e Bruno
Thys.
Luiz André, que atuou como editor
do caderno D do jornal O Dia, reforça
que sempre viu Boechat como um profissional de opinião forte. Segundo ele,
o radialista apurava notícias em qualquer horário: “Convivíamos ali, tomando um café, vendo as broncas dele. Ele
sempre bateu muito o telefone quando
não conseguia algo”, lembra. Já Bruno
Thys, que trabalhou com Boechat no
jornalo O Globo e também era seu par-

ceiro de futebol, destaca que o âncora
“era o mesmo 24 horas, dentro ou fora
da redação”.
Além de “Toca o Barco”, a Máquina de Livros coleciona títulos sobre
personalidades como o presidente Jair
Bolsonaro e o ex-governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral. Os livros da editora são de não ficção, com foco em
reportagens, biografias e perfis. Para
Alzer, a editora funciona como uma
redação, pois eles mesmos pautam
temas interessantes e buscam profis-

sionais para escrever a respeito.
A escolha de divulgar o livro na
Estácio reforça a importância da academia para Ricardo Boechat, que sempre foi uma inspiração para os estudantes. Sempre humilde, “falava com
um ministro ou governador da mesma
forma que falava com um garçom ou
um taxista”, retifica Alzer. Assim, o livro
lançado é mais um tributo a um dos
maiores jornalistas do país.

Diretora de Marketing da Paramount Pictures, Luciana Falcão conversa sobre experiência e o futuro do
mercado cinematográfico
Aula Inaugural de Cinema reúne alunos em busca de conhecimento e inovação no mercado

N

lado, então focamos a campanha nesse ator, como Paramount foi capaz de fazer a gestão da crise e reé o exemplo de Missão Impossível, com o primeiro estruturar a apresentação do personagem ao públitrailer. E um contraponto recente, foi o Sonic. Nós co.
A palestrante também revela como atrair o
público para as salas de cinema depois do advento das plataformas streaming “Procuramos
levar sempre na nossa comunicação a experiência de ir ao cinema, você assistirá um filme
com o som e a imagem que não tem em outras
janelas Sempre nos reinventamos, nos conectamos com o público.”
Apesar da indústria cinematográfica estar
passando por dificuldades, principalmente no
Rio, com a ameaça de não ocorrer seu festival
anual, Luciana oferece dicas para aqueles que
estão entrando no mercado “Trocamos informações e não desistimos, cinema é um mercado pequeno, feito por poucos. Então é isso,
lançamos um cartaz, teaser e trailer e o personagem trabalhar bastante e valorizar cada experiência que
principal não agradou aos fãs”, explica Luciana. Em se tiver”, declara.
função da resposta negativa dos fãs às primeiras
imagens de Sonic, o departamento de marketing da
Rafael Roberto

o dia 16 de Setembro, a Estácio Tom Jobim
realizou a Aula Inaugural do curso de Cinema.
O evento contou com uma palestra sobre o
mercado publicitário na indústria cinematográfica e contou com a participação de Luciana Falcão, diretora de marketing da Paramount Pictures Brasil. Ela compartilhou um pouco
das suas experiências e como foi a adaptação do cinema à era digital.
Luciana iniciou sua carreira trabalhando
com marketing institucional e migrou para o
marketing cinematográfico em 2001 “Eu saí
da fundação Alberto Marinho, onde era mais
institucional, passei para uma agência de publicidade e então entrei para UIP e comecei a
trabalhar somente com marketing de produto”, conta.
Com a chegada das redes sociais, houve uma adaptação do departamento de marketing
para a era digital “Qualquer anunciante entende que
as redes trazem hoje o benefício de escutar. Então,
ouvimos, por exemplo, que aquele ator está bem fa-

