


Após um ano de paralização por causa da pandemia do novo 

Coronavirus, o verão gera expectativa de ser ainda mais

quente e animado neste próximo ano e a Rede Vitória vai

embarcar nas possibilidades da estação com um novo projeto.

Sábados às 14h na TV Vitória | Record TV





Thamiris Guidoni, jornalista do Folha Vitória, mostra os eventos

mais quentes da estação que acontecerão no Espírito Santo.

Esse quadro terá parceria com o app "Vibes", especialista em

mostrar os rocks do estado. 

Como as celebridades vão estar no Verão? Pedro Permuy, do 

Folha Vitória vai trazer as notícias do mundo das celebridades e 

influenciadores digitais, inclusive os capixabas.

A audiência enviará vídeos mostrando como está passando o 

verão com amigos e família.



Quadro interativo onde uma pergunta é feita e as pessoas

participam através das redes sociais. A cada programa, uma

pergunta é feita e as pessoas respondem no Instagram do 

programa ou da TV. Um sorteio será feito entre os participantes

e as respostas mais interessantes, serão publicadas em um post 

e/ou exibidas no programa seguinte.

Curiosidades sobre as Praias mais famosas do Espírito Santo. 

Pode ser feito por um convidado, que entende sobre o nosso

estado. Manu Caiado.

Tendências gerais sobre programação da TV, moda verão, 

culinária e drinks. Em uma edição mais "quente", vamos falar

sobre comidas afrodisíacas. 



A cada semana, vamos mostrar uma lista com as músicas

mais tocadas na Jovem Pan, durante a estação.

Neste quadro com duração de até um minuto, Haeckel traz

dicas importantes como o uso do filtro solar, a ingestão de água

e etc, com muito humor, para que as pessoas possam aprender

enquanto se divertem.

Quadro que vai mostrar as possibilidades de trabalhos que o 

verão oferece à população.



Alguns quadros terão também um formato de "drops". Alex Bonno. 

Dicas, Baladas e Tops do Verão ganharão versões de até 30 

segundos, para serem exibidos durante os intervalos da 

programação. Aqueles interativos, com a participação do público, 

como o Tá Quente e o Pocando no Verão, também entram nessa

lista, sempre reforçando a participação das pessoas e chamando

para o programa inédito.





Trechos do programa serão publicados no 
instagram e Facebook. Já o programa completo 
no Youtube.

Trends e trechos que tenham um conteúdo 

compartilhável.

Um site especial com notícias e bastidores do 
programa.

A cada semana, uma playlist nova será lançada 

com as tops do verão.
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