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200 Anos de história
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A Rede CNT exibe seu sinal digital nas principais cidades do Brasil,

como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Belo

Horizonte, Campinas, Londrina e uma infinidade de outras cidades nas quais a

rede detém autorização para retransmissoras. Complementa a cobertura através

da regulamentação da Lei do SeAC – Serviço de Acesso Condicionado/ANATEL

ratificando que a Rede CNT cumpre as obrigações de rede nacional e

deve ser exibida obrigatoriamente pelas empresas de DTH (Direct to Home)

para todos os seus assinantes.

A Rede CNT tem como missão, “Atuar na produção e distribuição de

conteúdos de informação e entretenimento, valorizando as características do

Brasil”. O conteúdo produzido é focado na informação e dirigido para os

telespectadores através de programas jornalísticos nacionais e regionais, como

exibe projetos que contam a história do povo brasileiro.

Rede CNT – Central Nacional de Televisão produzindo um conteúdo

que abraça o telespectador brasileiro.
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Em 16 de maio de 1818, o Príncipe-Regente Dom João VI, baixou um Decreto que

autorizou o agente do Cantão de Friburgo, na Suíça, Sébastien-Nicolas Gachet, a estabelecer uma

colônia de cem famílias suíças na Fazenda do Morro Queimado, no Distrito de Cantagalo, localidade

de clima e características naturais parecidas às de seu país de origem, iniciando a imigração de

colonos suíços no Brasil.

A Rede CNT se uniu a Jupiter Fimes para homenagear os 200 anos desse decreto,

valorizando o fato dos suíços serem os primeiros imigrantes europeus a se estabelecerem no Brasil,

depois dos portugueses.

Utilizando a produção “Suíços Brasileiros – uma história esquecida”, a Rede CNT

exibirá no mês de maio uma série de três programas que contam a história dos imigrantes suíços

em diversas regiões brasileiras.

Pela importância desse fato solicitamos o apoio para que ação seja viabilizada e exibida em

rede nacional para todo o país.
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 Responsáveis pelo Conteúdo do Projeto

A Jupiter Filmes é uma produtora sediada em Curitiba – Paraná, sob a responsabilidade de Calixto Hakim, que é

Curitibano, bacharel em cinema no Art Center Colleg of Design, em Pasadena na Califórnia. Como cineasta Calixto recebeu

vários prêmios no Brasil e no mundo por seus curtas e médias-metragens, os quais escreveu e dirigiu. Além do cinema,

Calixto dirige comerciais, programas de TV, vídeos corporativos e educacionais, além de ter escrito e dirigido episódios para

seriados brasileiros.

O projeto foi realizado com apoio de diversos profissionais, dos quais destacamos: Katharina Beck – Produtora;

Dilney Cunha – Historiador; Marcelo Biss – Diretor de Fotografia; Monika Stahel – Arte e figurino; e os atores Stefan

Colombo, Michelle Cordes-Kraft, Rhea Michas. Carlos Daitschmann, Kloss e o artista Juarez Machado.

Calixto Hakim diz: “Quando descobri através do livro Suíços em Joinville – O Duplo Desterro, que

Joinville uma cidade considerada até então fundada por alemães ter sido na realidade fundada por Suíços,

achei que sendo eu um cidadão brasileiro/suíço teria que contar essa história para um público muito maior do

que o livro alcançou. O fato de ter pessoas que até a poucos anos atrás achavam ser descendentes de alemães

quando na verdade eram de suíços.”

O filme Suíços Brasileiro – uma história esquecida foi feito em diversas belas paisagens e 

históricas locações no sul do Brasil e na Suíça. Curitiba (PR), Joinville (SC), São Francisco do Sul (SC), Araquari

(SC), Schaffhausen (Suíça), Benigen (Suíça), Schleitheim (Suíça). A emigração suíça abrangeu Estados desde 

dRoraima, Pará, Bahia, Rio de Janeiro Espírito Santo,  Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Espero que com esse filme tenha elucidado todas essas questões e assim incentive as pessoas a

questionarem suas origens e as história que lhe foram contadas por seus antepassados, para assim

pesquisarem e conhecerem suas reais origens e histórias. Porque conhecendo nosso passado, da nossa

verdadeira história é que podemos moldar nosso futuro.

Chegada dos suíços 
em São Francisco do Sul, 
Santa Catarina, em 1851
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 Projeto de Exibição

O filme Suíços Brasileiros – uma história esquecida, já está totalmente produzido com uma duração total de

uma hora e será subdivido em três capítulos exibidos em série.

Para valorização da exibição cada capítulo receberá um tratamento especial, pelo qual uma apresentadora explica

o conceito do projeto informando o telespectador do conteúdo que assistirá no dia.

A Rede CNT, em complemento a exibição da série, exibirá dois programas especiais de entrevista no Jogo do

Poder Notícias Nacional, explicando o projeto como destacando a importância econômica, social e turística da presença

dos suíços no Brasil.

José Marcelo 

Santos

 Programa “JOGO DO PODER NOTÍCIAS” - Edição Nacional

Jogo do Poder Notícias é o principal programa de entrevistas produzido a mais de 15 anos pela

Rede CNT, do estúdio na sede em Brasília. Nesse período o programa teve grandes apresentadores, como

também entrevistados representantes da sociedade na análise política-econômica brasileira.

Sempre atento aos fatos de interesse da população, o programa Jogo do Poder Notícias tem como

foco artístico as entrevistas com políticos, empresários, representantes da comunidade e nomes de

destaque no cenário nacional ou regional que discutem os assuntos de interesse da população brasileira.

A edição nacional é exibida às quintas-feiras, a partir das 23h00, com cobertura nas seis emissoras

geradoras regionais e uma centena de retransmissoras que cobrem todo o país.

A apresentação é de José Marcelo Santos, jornalista pós graduado na Universidades Federal de

Uberlândia, professor universitário na cadeira de jornalismo do IESB Brasília, professor de oratória,

articulista e analista que acompanha de perto as tendências da política nacional.
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 Projeto de Exibição

A exibição será feita no mês de maio, considerando como base o dia 16 no qual se comemora os 200 anos da

assinatura do Decreto que autorizava a imigração de suíços para o Brasil.

• Programa Jogo do Poder Notícias Nacional – Especial Imigração Suíça
- Duração: 40 minutos
- Exibição: Quintas-Feiras, às 23h05
- Dias: 10 e 24 de maio de 2018

• Série - Filme Suíços Brasileiros, uma história esquecida
- Duração: Serão três capítulos, com duração de 30 minutos cada
- Exibição: Sextas-Feiras, às 23h05
- Dias: 11, 18 e 25 de maio de 2018

 Entrega Comercial de Patrocínio

Cada patrocinador do projeto terá direito à:

• Exibição de 04 citações de patrocínio com duração de 5”, duas por programa, na exibição do Especial Jogo do Poder Nacional

• Exibição de 04 comerciais com duração de 30”, dois por programa, nos intervalos da exibição do Especial Jogo do Poder Nacional

• Exibição de 06 citações de patrocínio com duração de 5”, duas por edição, na exibição da Série Suíços Brasileiros

• Exibição de 06 vinhetas de passagem de patrocínio com duração de 5”, duas por edição, na exibição da Série Suíços Brasileiros

• Exibição de 06 comerciais com duração de 30”, dois por programa, nos intervalos da exibição da Série Suíços Brasileiros

• Exibição de 75 citações de patrocínios com duração de 5” em chamadas rotativas para exibição da Série Suíços Brasileiros

• Total de 101 citações/impacto durante a exibição do projeto.

• Ação complementar: cada patrocinador receberá 20 unidades de DVDs com o conteúdo da série para distribuição aos seus

clientes ou contatos.
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 Distribuição de frequência e Valores

T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

Programa Formato Dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total 

Ins.
Unitário Total Mês Desc

Total com 

Desconto

Vinheta de 

Passagem
5" 2 2 4 9.000,00 36.000,00 92,00% 2.880,00

Comercial 30" 2 2 4 36.000,00 144.000,00 92,00% 11.520,00

Exibição Capítulo 1 1 1 3

Citação Abertura 

Encerramento
5" 2 2 2 6 7.187,50 43.125,00 92,00% 3.450,00

Vinheta de 

Passagem
5" 2 2 2 6 7.187,50 43.125,00 92,00% 3.450,00

Comercial 30" 2 2 2 6 28.750,00 172.500,00 92,00% 13.800,00

Citação Chamadas 

Rotativas
5" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 8.005,00 600.375,00 100,00% 0,00

101 1.039.125,00 96,62% 35.100,00TOTAL 1 COTA

REDE CNT NACIONAL - Base Maio 2018 Valor Base Tabela de Preços - Novembro 2017

Jogo do Poder Notícias 

Nacional ESPECIAL                                   

SUÍÇOS BRASILEIROS

Série                       

SUÍÇOS BRASILEIROS 

Uma História 

Eequecida

 Valor proposto do patrocínio:

Considerando as informações para o patrocínio de exibição em rede nacional do projeto

Série – Filme “SUÍÇOS BRASILEIROS - uma história esquecida, a Rede CNT propõe o

valor da cota de patrocínio de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil, e cem reais).

• Pagamento em 15 DFM (quinze dias fora o mês).
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Contato

Nome da empresa proponente: Rede CNT – Central Nacional de Televisão

Endereço

Curitiba
Rua Francisco Caron, 1.100 Pilarzinho – Fone (41) 2169-7256

CEP 82.120-200 Curitiba PR

Brasília
Rua SCS Quadra 07 S/N – Asa Sul – Fone (61) 2191-1650

CEP 70.307-902 Brasília DF

Site: www.redecnt.com.br

Responsável pela Empresa: Sr. Rodrigo Martinez – Diretor Superintendente

Responsável pela Proposta:

Sr. Glademir S. Bressiani – Diretor Rede CNT Brasília
glademir@cnt.com.br – (61) 99339.1127

Sr.ª Magda Dias – Comercial Rede CNT Brasília
magda.dias@redecnt.com.br – (61) 99228-4454 - 99982.7409

Responsável pelo conteúdo 
artístico:

Jupiter Produtora de Filmes Ltda.
Rua Raquel Prado, 237 – CEP 80.510-360 Curitiba PR
Sr. Calixto Hakim
www.jupiterfilmes.com.br

Trailer original do filme:
http://www.suicosbrasileiros.com.br/novo/trailer.php

mailto:glademir@cnt.com.br
mailto:magda.dias@cnt.com.br
http://www.jupiterfilmes.com.br/
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