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No ano de 1984, a história da televisão no Espírito
Santo teve um divisor de águas, resultado da
visão empreendedora de Dr. Américo Buaiz Filho
e do incentivo de seu pai: a criação da TV Vitória.
Em um momento quando ninguém acreditava
em produções locais, a TV Vitória, já incorporada
ao Grupo Buaiz, posicionou-se colocando a
programação regional como seu carro chefe,
comprometendo-se a levar um conteúdo de
qualidade que falasse a linguagem da população,
o que resultou no consolidado slogan da emissora:
“TV Vitória, a cara da gente”.
A aliança com uma das mais poderosas redes de
televisão do Brasil, a Rede Record, se deu em
1998 e marcou o início de seguidos avanços e do
crescente sucesso da emissora.
Com uma completa grade de programação
estruturada por jornalismo, entretenimento,
esporte, dramaturgia e coberturas nacionais
e internacionais, a TV Vitória passou a bater
recordes de audiência, alcançando todos
os 78 municípios do Espírito Santo e, assim,
produzindo cada dia mais conteúdo direcionado
às comunidades locais.

O crescimento e a segmentação da grade regional
resultaram em expressivos avanços em todos os
âmbitos. Atualmente são produzidos 8 programas
locais e mais de 7 horas de programação regional,
com exibição em altíssima qualidade, através
de um único sinal. Esse trabalho é fruto de uma
central integrada de jornalismo, que tem como
marca o “jornalismo verdade” em todas as etapas
de produção.
Assim, a TV Vitória segue avançando, tendo em
sua agenda cada vez mais projetos e novidades
como séries de reportagens especiais focadas na
economia regional, uma rede consolidada
desolidariedade, diversos prêmios renomados,
novos programas e formatos e, é claro, uma
comunicação ainda mais estreita com o
telespectador.
Não é à toa que a emissora que carrega Vitória
no nome é reconhecida em âmbito nacional,
carregando o título de melhor TV regional do
Brasil por oito vezes, eleita pela Academia
Brasileira de Marketing.
TV Vitória, a TV que te representa

COMPROMISSO
QUE REFLETE
RESULTADO

Há mais de 37 anos
comprometida
em produzir uma
programação
de QUALIDADE
para o telespectador
do Espírito Santo

Prêmio Veículos
de Comunicação

A MELHOR
TV REGIONAL
DO BRASIL

MULTI
PLATA
FORMA
Atualize-se com a gente e tenha acesso a
conteúdo completo e exclusivo da TV Vitória
onde quer que você esteja.

CURTA E COMPARTILHE
NOSSAS REDES SOCIAIS

+ 39,6mil

+ 72,1 mil

+11, 7mil

ACESSE
PLATAFORMA COMERCIAL
COMPLETA DA REDE VITÓRIA

www.portalredevitoria.com.br

Com uma completa grade de programação
estruturada por jornalismo, entretenimento,
esporte, dramaturgia e coberturas nacionais
e internacionais, a TV Vitória tem exibição em
altíssima qualidade, através de um único sinal.

PROGRA
MAÇÃO

JORNALISMO

Eduardo
Santos

O jornal Espírito Santo no Ar, apresentado ao vivo pelo jornalista
Eduardo Santos, é responsável por trazer informações em tempo
real sobre o trânsito nas principais vias da capital. O programa
também cria ações de interatividade com os telespectadores,
através de links ao vivo direto das ruas.
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JORNALISMO

Sergio
Aguiar

Mariana
Godoy

@falabrasil
@falabrasil
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ENTRETENIMENTO

Ana
Hickmann

César
Filho

Notícias, prestação de serviço e entretenimento na medida
certa dão o ritmo do Hoje em Dia, concebido a partir do
mais nobre compromisso da comunicação: informar e formar
a opinião pública, sem perder de vista a opção de lazer que
muitos brasileiros buscam na telinha.

Ticiane
Pinheiro

Essa é a missão da equipe de produção e dos apresentadores
do Hoje em Dia, Ana Hickmann, César Filho, Renata Alves
e Ticiane Pinheiro.

Renata
Alves
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JORNALISMO

Douglas
Camargo

Amaro
Neto

Este é o telejornal que balança a televisão. Com linguagem acessível,
sempre comprometida com a verdade dos fatos e qualidade na
apuração das notícias, com apresentação dos jornalistas Douglas
Camargo (segunda a sexta) e Amaro Neto (sábado). Informar,
entreter e dar espaço ao povo é o nosso DNA.

@balancogeral.es
@esbalancogeral
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ENTRETENIMENTO

Roberta
Salgueiro

O Fala Espírito Santo apresentado por Roberta Salgueiro, é um
programa pensado e dedicado diariamente às famílias capixabas.
Conta com entrevistas ao vivo e tudo para quem quer estar atualizado
quando o assunto é cultura, entretenimento, saúde, comportamento,
moda e turismo.
E ainda tem um espaço exclusivo para gastronomia. Todos os dias no
quadro Espaço Gourmet, chefs e até mesmo telespectadores trocam
experiências sobre a arte de cozinhar.

@falaes
@progFalaES
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NOVELA

SEGUNDA
A SEXTA

15h15

Trata-se do desabrochar do amor entre dois amigos de infância que não se viam há
muitos anos e acabam se reencontrando durante uma tragédia. A trama tem direção
Roberto Bomtempo, Rudi Lagemann, Rogério Passos e direção geral de Edgard
Miranda.
A novela Chamas da Vida é protagonizada por Juliana Silveira, Leonardo Brício, Lucinha
Lins, Bruno Ferrari, Amandha Lee, Andréia Horta, Letícia Colin e André Di Mauro

JORNALISMO

Luiz
Bacci

O programa apresentado por Luiz Bacci leva aos telespectadores as notícias
de maior relevância do dia, de forma ágil, clara e objetiva. Com um formato
dinâmico, o telejornal tem a participação de um repórter aéreo, em links ao vivo
direto da capital paulista. Também conta com o auxílio do comentarista das
áreas de segurança e criminologia, Percival de Souza, que traz ao program a
sua experiência em jornalismo investigativo e comenta os casos em destaque.

@cidadealerta
@CidadeAlertaRecord
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Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar – Total Domicílios - Total Indivíduos - ( Adh% - Rat%- Shr%) Cidade Alerta - Grande Vitoria 01/10/2021 até 23/01/2022 - TV Vitoria.

JORNALISMO

Fernando
Fully

Há décadas consagrado no cenário nacional, a versão local do Cidade Alerta
se consolida cada vez mais como o grande porta-voz do cidadão capixaba.
Com linguagem acessível, simples, sempre comprometida com a verdade
dos fatos e qualidade na apuração das notícias, Fernando Fully entrega as
informações mais relevantes do Estado com irreverência e de forma muito
mais descontraída.

@cidadealertaes
@cidadealertaes
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Michel
Bermudes

Comandando a apresentação do “Trailer do Cidade Alerta”,
o repórter Michel Bermudes leva ao público prestação de serviço
e inovação, revelando os problemas da comunidade e cobrando
as soluções.

JORNALISMO

Juliana
Lyra

Apresentado por Juliana Lyra, o Jornal da TV Vitória é um telejornal
multieditorial, a proposta é registrar com máxima credibilidade,
isenção, personalidade e qualidade telejornalísticas todos os principais
assuntos do dia independente da editoria. Além disso, a política tem um
destaque especial, com um quadro dedicado todos os dias à política
local e nacional.

@jornaldatvvitoria
@jornaldatvvitoria

CLASSE

GÊNERO
AUDIÊNCIA

10, 0

c la s s

C

SHARE

SEGUNDA
A SEXTA

19h15

FAIXA ETÁRIA

17,8

c la s s

AB

42 % 58 %
HOMENS

MULHERES

e

e

20%

c las s

e

DE

62%

18%

3%

4- 11

3%

4%

12-171 8-24

5% 18% 67%

+
25-3 43 5-4 95 500+

Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar – Total Domicílios - Total Indivíduos - (Adh% -Rat%- Shr%)
– Jornal da TV Vitoria - Grande Vitoria - 01/01/2021 até 07/12/2021 - 01/10/2021 até 31/10/2021 - TV Vitoria

JORNALISMO

Celso
Freitas
Christina
Lemos

Confiável, ágil, moderno, com grandes reportagens e séries especiais. O
Jornal da Record é o primeiro em formato multiplataforma da Record TV,
com cinco edições distribuídas ao longo do dia, além de conteúdo exclusivo
gerado para outras mídias. Celso Freitas e Christina Lemos comandam a
bancada. Janine Borba apresenta os boletins. Com toda força e credibilidade
do jornalismo verdade da emissora, o Jornal da Record traz a notícia cada
vez mais perto do telespectador.
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NOVELA

SEGUNDA
A SEXTA

21h

A trama é baseada nos l ivros bíblicos d e Samuel, Reis, Crônicas, P rovérbios,
Cantares d e Salomão, E clesiastes e S almos. R eis aborda a t ransição d a forma de
governo de Israel, antes comandado por juízes e depois pela monarquia. A novela
fala dos dois últimos juízes, Eli e Samuel e também dos primeiros reis, Saul e Davi e
Salomão.

ENTRETENIMENTO

Rodrigo
Faro

DOMINGO

18H00

A competição m usical t esta s e o candidato, seja s olo, e m dupla, o u
como parte de um grupo vocal, é capaz de levantar 100 jurados de uma
só vez para cantar junto.

SÉRIE

O apresentador Cesar Filho mostra os bastidores das
operações do maior aeroporto da América Latina, o
Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
O programa mostra casos rotineiros sob a perspectiva
dos profissionais envolvidos em múltiplas operações.
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Celso
Zucatelli

QUARTA

23h20

Quando o exagero passa a ser mortal, as pessoas precisam tomar atitude e provocar
uma transformação radical em suas rotinas. A incrível jornada destas pessoas que
lutam para vencer a obesidade e retornar o controle de suas vidas é emocionante,
intrigante e envolvente.

Luiz Fara
Monteiro

QUINTA

22h30

Repórter Record segue trazendo denúncias exclusivas e grandes matérias sobre assuntos
polêmicos e que interferem na vida dos brasileiros. Sob o comando de Luiz Fara Monteiro
o programa possui a missão de desvendar todos os temas que forem de interesse público.

JORNALISMO

@mundobusiness.oficial

DOMINGO

10h

Apresentado por Ricardo Frizera, o Mundo Business retrata histórias de lideranças
que pavimentam o PIB capixaba. Nessa nova fase, o programa também retrata
a realidade de empreendedores que transformaram suas ideias em negócios de
sucesso.

JORNALISMO

DOMINGO

08h

Com apresentação de Stefany Sampaio, o Agro Business retrata como o ciclo
do agro acontece, antes e depois da porteira. O programa explora histórias de
famílias e empresas que são fundamentais para o desenvolvimento da economia
capixaba e brasileira.

ENTRETENIMENTO

Rodrigo
Faro

Hora do Faro agrada públicos de todas as idades e perfis Com a apresentação
de Rodrigo Faro, o programa é uma diferente opção de entretenimento, que
mistura quadros para toda a família. Tem atrações musicais diversificadas e
games pra lá de divertidos, com celebridades e convidados muito especiais.
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JORNALISMO

Eduardo
Ribeiro

Carolina
Ferraz

Domingo Espetacular é uma revista eletrônica, com informações
e entretenimento. Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro comandam
o programa que apresenta um jornalismo ágil e moderno,
denúncias, ciência, turismo, medicina, comportamento e
aventura, além de uma panorâmica sobre os fatos mais
marcantes da semana.

@domingoespetacular
@DomingoEspetacular
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REPORTAGEM

Marcos
Hummel

Marcos Hummel traz grandes documentários produzidos pelas
equipes de reportagem no Brasil, e com a participação dos
correspondentes internacionais do Jornalismo Record nos
quatro continentes. Na pauta do Câmera Record assuntos de
interesse da população em geral, curiosidades, viagens, serviço,
finanças e locais nunca antes vistos na TV.

@CameraRecord
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Além dos já consagrados realities nacionais que todo
mundo já conhece, na TV Vitória você acompanha os
sucessos regionais CHEF DE FAMÍLIA, MAIS DOCE,
MEGA VENDEDOR e ESPÍRITO STARTUPS.

REALITY
SHOW

REALITY SHOW

Alessandro
Eller

Chef de Família é o primeiro reality show do Espírito Santo,
e reune quem gosta de preparar aquelas receitas especiais
para a família e faz questão de mostrar o seu tempero.
O programa, apresentado pelo chef Alessandro Eller,
conta com a participação de competidores apaixonados
pela cozinha, que enfrentam e superam diversas provas
individuais ou em grupo, rumo ao prêmio final.

@programachefdefamilia

TEMPORADA
ANUAL

REALITY SHOW

Alessandro
Eller

O chef Alessandro Eller comanda o reality Mais Doce, uma
deliciosa competição entre confeiteiros. A cada semana um
novo desafio tira um dos participantes do show culinário.
Ao longo dos episódios, mostra os candidatos preparando
sobremesas, bolos caseiros, bolos confeitados e muito
mais. Um emocionante jogo para testar as habilidades dos
competidores na elaboração de deliciosos doces.

@maisdocetv

TEMPORADA ANUAL

REALITY SHOW

Mayara
Bueno

Kleverson
Passos

TEMPORADA ANUAL

O primeiro reality automotivo do Espírito Santo,
apresentado por Kleverson Passos e Mayara Bueno
seleciona para o emprego dos sonhos.

REALITY SHOW

Ricardo
Frizera

O Espírito Startups chega à TV dos capixabas
com o objetivo de além inspirar, apoiar e investir
na diversificação da matriz econômica do estado.
E aqueles que pensam além do óbvio vão se dar bem!

TEMPORADA ANUAL

REALITY SHOW

Já imaginou como seria trocar de casa por alguns dias e ter
que conviver com uma família totalmente diferente da sua?
No Troca de Esposas, apresentado por Ticiane Pinheiro, o
público brasileiro poderá acompanhar como é essa incrível
experiência, que pode envolver tanto pessoas anônimas,
como também celebridades.

TEMPORADA ANUAL

REALITY SHOW

Adriane
Galisteu

Participantes com diferentes perfis, profissões e
personalidades prometem encarar qualquer disputa
para levar para casa um prêmio total que pode chegar
a R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o grande
vencedor,e R$ 500 mil em outras recompensas,
distribuídas ao longo da competição em provas extras
ou atividades especiais.

TEMPORADA ANUAL

REALITY SHOW
REALITY SHOW

A competição culinária de mais alto nível do mundo é
comandada pelo chef Felipe Bronze, um dos poucos
profissionais brasileiros a ter duas estrelas Michelin,
sinônimo de qualidade e prestígio na área da
gastronomia. Ele, ao lado do chef francês Emmanuel
Bassoleil e da jornalista e crítica de gastronomia Ailin
Aleixo, os dois jurados do programa, avaliam cada um
dos pratos que os concorrentes apresentam em provas
de tirar o fôlego.

@topchefbrasil

TEMPORADA ANUAL

As superproduções mundiais invadem a programação,
levando o melhor da sétima arte para os lares dos
brasileiros.

FILMES

FILME

SUPER TELA

CINE RECORD ESPECIAL

As superproduções mundiais invadem a nossa
programação levando o melhor da sétima arte para os
lares dos brasileiros. A diversão está garantida para os
amantes de grandes títulos do cinema que divertem,
surpreendem e encantam. Uma seleção de grandes
sucessos envolvem e emocionam o público.

Títulos com muita ação, comédia e aventura
aguardam pelos telespectadores, repletos de
tramas marcantes e protagonizados por grandes
atores do cinema mundial. Além disso, a diversão
dos pequenos também está garantida com as
animações que compõem nossa seleção.

CINE AVENTURA

RECORD KIDS

Personagens famosos e enredos marcantes de
grandes produções do cinema proporcionam
momentos inesquecíveis junto a milhões de
brasileiros. Grandes filmes garantem bons
momentos de entretenimento para toda a família.

O melhor do entretenimento infanto-juvenil está presente
em nossa programação. As manhãs de domingo têm
garantia de risadas e descontração com as atrações que
conquistam gerações e fazem a alegria de jovens e adultos
e contagiam os lares brasileiros com muita diversão.

EVENTOS
E PROJETOS
ESPECIAIS

Todos os anos a TV Vitória promove eventos
de premiação a fim de reconhecer, em diversos
segmentos, os maiores talentos e melhores
profissionais do Espírito Santo.

A Rede Vitória leva todos os anos para o Sambão do Povo
toda força de seu jornalismo, com cobertura completa
do jornal Folha Vitória e em todos os telejornais da TV
Vitória/Record TV. Além disso, durante os dias da folia são
apresentados compactos dos desfiles das escolas ao longo
da programação.
E dentro da avenida, a Rede Vitória oferece aos convidados
um camarote no Sambão do Povo, totalmente caracterizado
com logo da Rede e dos patrocinadores. O camarote é
localizados em local estratégico e de grande visibilidade,
onde receberemos personalidades, autoridades e convidados
dos veículos da Rede Vitória e dos patrocinadores.

O “Circuito Rede Vitória de Tênis” é parte integrante do circuito
brasileiro de tênis que envolve tenistas de idades de 08 a 55 anos,
com pontuação válida para o ranking capixaba e ranking nacional
da Confederação Brasileira de Tênis-CBT, constam no circuito cinco
etapas de tênis.
Vamos realizar a cobertura a cobertura de todas as etapa do Circuito
Rede Vitória de Tênis nos programas jornalísticos da TV Vitória/
Record, transmissão da final no Folha Vitória e divulgação do torneio
na rádio Jovem Pan Vitória.

Marcas
memoráveis
que transforma
o agora.

A Rede Vitória contrata para realizar uma pesquisa de
mercado e identificar as marcas mais lembradas do Espírito
Santo em mais de 70 categorias.
A pesquisa vai mostrar quais são as marcas que não saem
da cabeça do público capixaba. Agora as marcas que fazem
sucesso terão a lembrança do consumidor comprovada
pela pesquisa.

CONFERENCE

SOMOS
A MAIOR
PLATAFORMA
DE COMUNICAÇÃO
SOBRE NEGÓCIOS

DO ESPIRÍTO SANTO

Realizado e m conjunto pela Apex P artners e Rede V itória, o projeto
começou e m 2020 e f oram r ealizadas s ies edições, sempre c om a
presença de referências nacionais na política e no mercado. Entre elas,
Roberto Campos Neto – Presidente do Banco Central; Tarcísio Freitas –
Ministro d e Infraestrutura; Rodrigo P acheco – P residente d o Senado
Federal; R ogério Marinho – M inistro de Desenvolvimento R egional;
Marcelo Ramos – Vice-presidente da Câmara dos Deputados; Fábio Faria
– Ministro das C omunicações; Marcus B uaiz –
Empreendedor e
Embaixador d a Apex N ews; Luiz P arreiras – Sócio e Gestor d a Verde
Asset; Henrique Bredda – Sócio e Gestor do Alaska Asset Manegement.

DOESP ÍRITO SANTO

O Prêmio Líder Empresarial do Espírito Santo, tem por objetivo reconhecer e revelar talentos dos setores empresariais mais r epresentativos da
cadeia de produção d o nosso Estado e , através desse r econhecimento,
incentivar o surgimento de novos talentos empresariais.
Conseguir transpor as várias barreiras impostas é necessário estar a frente
do tempo, o olhar tem que estar no futuro, essa é uma das características
dos vencedores , e é por isso, que o Prêmio Líder Empresarial tem o reconhecimento e apoio de grandes empresas no estado.

O Prêmio Excelência em Saúde tem por objetivo reconhecer e revelar
os melhores centros de excelência em saúde nas diversas atividades
da medicina, sempre valorizando estes centros de referências para
que a sociedade se sinta mais confiante em seus cuidados. O prêmio
ainda vai estimular a melhoria permanente dos profissionais de saúde.
O prêmio visa indicar e promover a escolha popular das melhores
empresas do setor da saúde, como: hospitais, maternidades, farmácias,
clínicas odontológicas, faculdades de medicina, clínicas de psicologia
e principais especialidades médicas.

A Corrida das Luzes se destaca novamente por um de seus grandes
atrativos. Foi a primeira e é a única corrida a atravessar um dos cartões
postais da Grande Vitória, a Terceira Ponte a noite. Luzes, música, um
visual incrível e um circuito desafiador também tornam a corrida a mais
desejada do ano.
A corrida beneficente tem a verba das inscrições revertida para duas
entidades: a Sociedade Semeadores de Sonhos e a Fundação Monte
Belo, que atuam na Grande Vitória, desenvolvendo projetos sociais
importantes em benefício de famílias capixabas. A instituição atende
crianças, adolescentes, jovens e adultos em vulnerabilidade social. Cerca
de 4 mil idosos, 2.066 crianças e adolescentes e 1.340 famílias já foram
beneficiados com as iniciativas da fundação.

O projeto Riquezas de Norte a Sul, tem como premissa divulgar
uma série que mostra o melhor do Espírito Santo ao capixaba,
abordando aspectos sociais e culturais, turismo, administração
pública e outros pontos de interesse dos capixabas.
Iremos viajar em busca de matérias e reportagens especiais,
agora abordando aspectos relevantes de dez importantes
regiões do Espírito Santo.

LOGÍSTICA E
DESENVOLVIMENTO
A série é um retrato da infraestrutura do Espírito Santo no
momento.
Procuramos sempre identiﬁcar os gargalos, problemas,
desaﬁos e oportunidades. Nosso objetivo é, acima de tudo,
fornecer informação para que a sociedade capixaba possa
discutir o tema e tomar decisões.
A série Logística e Desenvolvimento vai destacar os atrativos
do Estado para investidores internacionais em diversos
segmentos: mármore, petróleo, grãos e outros.

COBER
TURA

A Vitória Stone Fair/Marmomac América Latina é uma
das mais importantes feiras de rochas ornamentais
do mundo e uma referência no setor nacional e
internacional do setor de rochas.

JORNALÍSTICA
A MEC SHOW consolida como a principal feira
do segmento no Espírito Santo, reunindo grandes
empresas, fornecedores e compradoras, dos principais
setores da indústria tornando-se palco de muita
tecnologia, relacionamento e negócios.

O evento mais importante sobre mostra de
arquitetura, decoração e paisagismo da América
Latina. Em novo espaço, o evento irá oferecer um
ambiente Casa Cor único e amplo, onde os arquitetos,
decoradores, paisagistas e designers A
poderão exercer sua criatividade sem limites.

O maior evento de empresários do setor de
serviços do Brasil terá a cobertura de todos os
veículos da Rede Vitória, mostrando as maiores
inovações, atualizações e os últimos impactos no
mundo dos negócios.

O Novo Salão Imóvel Ademi-ES reunirá as
principais empresas do setor para a
comercialização de apartamentos, casas,
lotes e salas comerciais, desde lançamentos a
prontos para morar ou em construção.

Um evento para marcar o calendário de
encontros empresariais no Estado do Espírito
Santo! Além da feira de negócios, um dos
aspectos fortes deste evento é o
conhecimento, com palestras técnicas e
treinamentos práticos, tanto para a área de
supermercados, quanto para a de panificação.

FALE COM NOSSA

EQUIPE
COMERCIAL
GISELLE ALVES
Superintendente Comercial e Marketing

giselle@redevitoria.tv.br
27 98135-0646

Constantemente investindo em tecnologia, expansão digital e reestruturação, a TV Vitória / Record
TV segue no caminho da inovação e do crescimento.
Entre em contato com nosso time comercial e confira as melhores oportunidades para sua marca.

ISABELA FERNANDES
Gerente Comercial

isabelaf@redevitoria.tv.br
27 99905-4566

RICARDO LANGRA
Gerente Comercial

ricardolangra@redevitoria.tv.br

ALINE MARQUES
Coordenadora Comercial

alinefm@redevitoria.tv.br
27 98119-5051

Rua Aleixo Netto, 773
Praia do Canto - Vitória - ES
CEP 29055-145

27. 3134-5400

