
REVISTA	  NOVO	  TEMPO	  

COMO	  PRODUZIR	  CONTEÚDO	  
PARA	  O	  PROGRAMA	  



q 	  INFORMAÇÕES	  BÁSICAS:	  

§  Periodicidade:	  Programa	  semanal	  	  
§  Veiculação:	  Sexta-‐feira,	  às	  20h	  	  
§  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Horário	  AlternaHvo:	  Sábado,	  às	  00h	  e	  às	  16h	  
§  Duração:	  52	  minutos	  de	  conteúdo	  
§  Produtora:	  Patrícia	  Pieper	  
§  Produtora	  Assistente	  e	  Repórter:	  Franciele	  Mota	  
§  Apresentadora:	  Ana	  Lima	  
§  Editor	  Finalizador:	  Marcelo	  Taveira	  
§  Equipe:	  Colaboradores	  credenciados	  (Divisão	  Sul-‐Americana,	  
Uniões,	  Associações	  e	  InsHtuições	  IASD)	  

§  E-‐mail:	  producaorevista@novotempo.com	  
	  



q 	  PÚBLICO	  ALVO	  
§ AdvenHstas	  e	  não-‐advenHstas	  
	  
q 	  OBJETIVOS	  DO	  PROGRAMA	  
§ Divulgar	  o	  trabalho	  da	  Igreja	  AdvenHsta	  do	  SéHmo	  
Dia	  
§ Projetos	  e	  eventos	  
§ Pautas	  temáHcas	  ou	  frias	  
§ Ações	  de	  advenHstas	  que	  se	  destacam	  na	  sociedade	  
§ Promoção	  da	  NT	  e	  de	  outras	  insHtuições	  (Superbom,	  
CPB,	  etc.)	  

§ Promoção	  de	  assuntos	  cristãos	  



q 	  O	  QUE	  NÃO	  É	  O	  REVISTA	  NOVO	  TEMPO	  

§ Relatório	  



q 	  CRONOGRAMA	  DE	  PRODUÇÃO	  
§  Estudar	  a	  pauta:	  	  até	  quinta-‐feira	  às	  15h	  
	  
§  E-‐mail:	  producaorevista@novotempo.com	  
	  
§ Contato	  prévio	  por	  e-‐mail	  com	  as	  seguintes	  informações:	  

§  o	  assunto/	  tema	  da	  reportagem	  
§  o	  direcionamento	  que	  a	  reportagem	  vai	  ter	  
§  os	  personagens	  para	  ilustrar	  a	  reportagem	  
§  as	  sugestões	  de	  imagens	  a	  serem	  feitas	  
§  as	  sugestões	  de	  pessoas	  a	  serem	  entrevistadas	  

	  



q 	  CRONOGRAMA	  DE	  PRODUÇÃO	  
§ Produção	  vai	  analisar	  a	  viabilidade	  da	  pauta,	  
direcionar,	  esHpular	  tempo	  e	  data	  de	  veiculação.	  

§ Argumentos	  que	  não	  vendem	  a	  pauta:	  
§ Número	  de	  parHcipantes	  do	  evento	  
§ ParHcipação	  de	  autoridades	  eclesiásHcas	  (presidente,	  
departamentais,	  etc.)	  

	  
ATENÇÃO:	  a	  reportagem	  precisa	  ser	  atual.	  NoHciar	  
eventos	  de	  duas	  semanas	  atrás,	  por	  exemplo,	  não	  é	  
coerente.	  



q 	  CRONOGRAMA	  DE	  PRODUÇÃO	  

§ Respeitar	  prazos	  
	  
§  Sugestão	  de	  pauta:	  fazer	  o	  contato	  prévio	  (primeiro	  
contato)	  até	  às	  quintas-‐feiras,	  às	  15h	  

§ Cabeça	  e	  notapé	  da	  reportagem:	  enviar	  até	  terça	  feira,	  
às	  15h	  

§ VT	  e	  informações	  para	  GC´s	  (técnicos	  e	  entrevistas):	  
quarta-‐feira,	  até	  às	  15h	  

	  
	  	  



q 	  CRONOGRAMA	  DE	  PRODUÇÃO	  

§  Informações	  necessárias	  para	  esses	  GC´s:	  
	  	  	  	  Imagens:	  quem	  foi	  o	  cinegrafista	  
	  	  	  	  Edição:	  quem	  foi	  o	  editor	  
	  	  	  	  Reportagem:	  Essa	  informação	  só	  é	  necessária	  se	  o	  repórter	  não	  
aparecer	  na	  passagem	  
	  	  	  	  Passagem:	  Nome	  do	  repórter,	  a	  cidade	  e	  o	  Estado,	  em	  que	  a	  
passagem	  foi	  gravada.	  Colocar	  outra	  informação	  que	  não	  seja	  a	  
cidade	  em	  que	  a	  passagem	  foi	  gravada	  está	  errado.	  
	  	  	  	  Sonoras	  e	  entrevistas:	  Nome	  completo	  e	  profissão/função	  
(dentro	  da	  igreja	  ou	  do	  evento)	  



q 	  ATENÇÃO:	  

§  Se	  a	  reportagem	  com	  as	  informações	  dos	  GC`s	  não	  forem	  
enviadas	  até	  quarta-‐feira,	  às	  15h,	  o	  material	  não	  será	  
veiculado	  

	  
§ os	  GC`s	  serão	  inseridos	  na	  reportagem	  pelo	  editor	  do	  
Revista	  Novo	  Tempo,	  em	  Jacareí,	  São	  Paulo.	  

§ Usar	  o	  roteiro	  de	  “Padronização	  de	  GC´s	  para	  o	  Revista”.	  

	  
	  	  



q 	  O	  QUE	  NÃO	  ENTRA	  NO	  REVISTA	  NOVO	  TEMPO:	  

§ Matérias	  que	  não	  foram	  previamente	  combinadas;	  

§ Matérias	  entregues	  fora	  do	  prazo	  limite	  e	  que	  não	  
foram	  comunicadas	  com	  antecedência;	  

§ Tempo	  de	  reportagem	  maior	  que	  o	  combinado	  (a	  
matéria	  pode	  ser	  reduzida	  ou	  cair);	  

§ Passagem	  com	  camiseta	  do	  evento;	  



q 	  O	  QUE	  NÃO	  ENTRA	  NO	  REVISTA	  NOVO	  TEMPO:	  

§ Passagem	  com	  figurino	  fora	  do	  padrão	  estabelecido	  
pela	  TV	  Novo	  Tempo	  	  

§ Passagem	  com	  boné	  ou	  chapéu	  

§ Reportagem	  sem	  a	  canopla	  padrão	  da	  Novo	  Tempo.	  	  

§ Erros	  de	  concordância	  verbal	  e	  nominal	  



q 	  SITUAÇÕES	  QUE	  NÃO	  PODEM	  ACONTECER:	  

§  Igrejas	  produzirem	  e	  enviarem	  reportagens.	  	  	  



q 	  COMO	  CONSEGUIR	  MAIS	  ESPAÇO:	  

§ Sugestões	  inéditas	  

§ CriaHvidade	  

§ Personagens	  	  

§ VT	  PRISCILA	  STEHLING	  



q 	  PERGUNTAS	  FREQUENTES:	  

§ Posso	  usar	  camiseta	  do	  evento	  na	  passagem?	  
§ Posso	  entrevistar	  o	  presidente	  do	  Campo	  em	  todas	  as	  
reportagens?	  

§ Por	  que	  eu	  não	  posso	  usar	  o	  nome	  da	  Associação	  ou	  
União	  nas	  locuções,	  passagens,	  entrevistas	  e	  GC´s?	  

§ Minha	  reportagem	  está	  fora	  dos	  padrões	  técnicos	  
estabelecidos	  pelo	  Revista	  Novo	  Tempo.	  Não	  tem	  
como	  dar	  um	  “jeiHnho”	  e	  minha	  reportagem	  ir	  ao	  ar?	  



q 	  PERGUNTAS	  FREQUENTES:	  

§ PromeH	  pra	  igreja	  e	  para	  os	  irmãos	  que	  a	  reportagem	  
ia	  entrar	  no	  programa	  mesmo	  sem	  ter	  feito	  o	  contato	  
prévio	  com	  a	  produção	  do	  RNT.	  Posso	  fazer	  isso?	  

§ Posso	  gravar	  sem	  maquiagem	  nenhuma?	  	  
§ Sou	  mulher.	  Devo	  usar	  saia	  em	  toda	  e	  qualquer	  
reportagem?	  

§ Entrevistei	  alguém	  que	  falou	  em	  espanhol,	  inglês,	  
francês,	  etc.	  Como	  procedo?	  Posso	  fazer	  com	  
legendas	  em	  português?	  



q 	  FEED-‐BACKS	  POR	  TER	  REPORTAGENS	  RELEVANTES	  

q Email	  Márcia	  Dutra	  (08/03/2014)	  	  
q Bom	  sábado!	  Escrevo	  para	  testemunhar	  que	  essa	  edição	  
do	  Revista	  NT	  tocou	  meu	  coração.	  Eu	  estava,	  em	  vão,	  
tentando	  dormir.	  Em	  oração,	  quesHonei	  ao	  Senhor	  o	  
porquê	  de	  eu	  não	  conseguir	  me	  senHr	  perto	  de	  Deus.	  E	  foi	  
quando	  resolvi	  ligar	  a	  televisão	  e	  estava	  justamente	  
iniciando	  o	  Revista	  à	  meia-‐noite.	  Eu	  até	  cheguei	  a	  pensar	  
que,	  nesse	  momento	  ,	  seria	  pra	  mim	  algum	  programa	  que	  
trouxesse	  a	  palavra	  através	  de	  um	  sermão.	  Mas	  o	  Revista	  
me	  surpreendeu	  com	  testemunhos,	  histórias	  de	  pessoas	  se	  
doando	  ao	  próximo	  e	  até	  mesmo	  na	  questão	  da	  
mordomia.	  Deus	  usou	  o	  Revista	  para	  falar	  comigo.	  Deus	  
abençõe	  o	  ministério	  de	  vocês!	  	  



q 	  FEED-‐BACKS	  POR	  TER	  REPORTAGENS	  RELEVANTES	  

q Email	  Reposta	  Márcia	  
•  Olá	  Patricia!	  Tudo	  bem?	  Veja	  como	  Deus	  é	  perfeito:	  na	  hora	  em	  
que	  eu	  assisHa	  ao	  programa	  eu	  senH	  um	  desejo	  muito	  forte	  de	  
contar	  para	  vocês	  o	  meu	  pequeno	  testemunho.	  E,	  na	  verdade,	  o	  
que	  aconteceu	  foi	  que	  Deus,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  usou	  o	  
programa	  para	  reavivar	  minha	  vida,	  usou	  minhas	  palavras	  para	  
mostrar	  a	  vocês	  o	  quanto	  esse	  ministério	  é	  importante.	  Fiquei	  
muito	  feliz	  em	  receber	  seu	  e-‐mail!	  Os	  momentos	  da	  vida	  em	  que	  
mais	  nos	  senHmos	  felizes	  são	  quando	  percebemos	  que	  
acabamos	  de	  ser	  usados	  por	  Deus!	  Muito	  obrigada	  pelo	  teu	  
retorno	  e	  tuas	  palavras.	  E	  que	  Deus	  abençoe	  o	  trabalho	  de	  
todos	  na	  Novo	  Tempo	  e	  abençoe	  suas	  famílias.	  Um	  abraço!	  	  

	  



q  	  FEED-‐BACKS	  POR	  TER	  REPORTAGENS	  RELEVANTES	  

q  Email	  (Miriam	  Souza)	  
•  Nossa!	  De	  repente	  me	  pego	  choramingando	  ao	  pôr	  –	  do-‐	  sol	  de	  mais	  um	  sábado.	  Senhor!	  como	  gostaria	  de	  

estar	  junto	  aos	  meus	  filhos	  e	  netos.	  É	  então...	  que	  ligo	  a	  TV	  NT	  e	  vejo	  um	  moço	  muito	  simpáHco,	  rosto	  
familiar...	  Sim	  é	  o	  Marcos!	  O	  conheci	  como	  aluno	  da	  2ª	  serie,	  mais	  ou	  menos	  em	  1988.	  Vejo	  cenas	  que	  
acontecem	  no	  Egito...É	  o	  Dr.	  Marcos,	  Mestre	  Marcos,	  professor	  Zulu,	  como	  é	  carinhosamente	  chamado	  por	  
tantos	  que	  o	  amam.	  Tão	  jovem	  ainda...	  casado,	  seu	  lindo	  primeiro	  filhinho...	  voluntário	  por	  dois	  anos	  no	  
Egito.	  ObjeHvo?	  Trabalhar	  pra	  Deus	  em	  terras	  distantes,	  fundando	  o	  primeiro	  clube	  de	  desbravadores.	  Que	  
dedicação	  e	  desprendimento.	  Que	  orgulho!	  Sim	  professor	  do	  UNASP!	  Lá	  no	  Egito	  fazendo	  a	  diferença	  para	  
aqueles	  jovens.	  
Daqui	  a	  pouco,	  ainda	  no	  Revista	  NT,	  uma	  jovem	  em	  Montes	  Claros,	  também	  voluntária,	  engajada	  em	  um	  
projeto	  que	  tem	  como	  objeHvo	  levar	  alimentos	  (marmitas)	  as	  pessoas	  que	  moram	  nas	  ruas.	  
Um	  desses	  moradores	  já	  conseguiu	  uma	  casinha.	  Hoje	  estuda	  a	  Palavra	  de	  Deus	  e	  sonha	  em	  mudar	  de	  vida.	  
Ele	  quer	  viver	  Jesus.	  
Outro	  morador,	  bem	  mais	  jovem,	  se	  sente	  feliz,	  mesmo	  tendo	  como	  colchão	  uma	  caixa	  de	  papelão	  e	  como	  
travesseiro	  uma	  bolsa.	  Meu	  Deus!	  	  Se	  sente	  feliz	  por	  que	  recebeu	  uma	  marmita	  com	  alimentos	  saudáveis,	  
para	  o	  seu	  jantar	  e	  não	  vai	  precisar	  dormir	  com	  fome	  naquela	  noite.	  Quando	  sabe	  que	  tantos	  outros	  "	  amigos	  
de	  rua"	  irão	  dormir	  com	  fome.	  

•  	  
Olho	  pra	  mim	  mesma	  e	  agradeço	  a	  Deus,	  por	  saber	  que	  estou	  longe	  dos	  filhos	  e	  netos,	  para	  que	  possam	  de	  
alguma	  forma	  trabalhar	  pra	  Ele	  e	  diminuir	  a	  tristeza	  nesse	  mundo.	  
Sinto	  que	  "	  A	  luz	  que	  me	  guia	  é	  bem	  mais	  forte	  e	  maior	  do	  que	  os	  olhos	  que	  me	  cercam"	  	  
Minha	  graHdão	  é	  a	  Deus,	  pela	  sua	  fidelidade.	  Com	  Deus	  em	  nossas	  vidas,	  não	  precisamos	  nos	  desesperar	  e	  
sim	  saber	  esperar,	  sem	  desviarmos	  os	  olhos	  do	  nosso	  grande	  objeHvo	  neste	  mundo.	  
Feliz	  Sábado	  a	  todos.	  

	  



q andre.leite@novotempo.com	  
q patricia.pieper@novotempo.com	  



REVISTA	  NOVO	  TEMPO	  


