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A notícia no mapa
No projeto Locast, internautas localizam em um mapa da cidade o ponto onde as notícias foram produzidas
Com celulares capazes de fazer vídeos, transmitir o conteúdo pela internet e, ao mesmo tempo, localizar onde o material
foi produzido, um grupo de 25 alunos da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) ajuda a fazer história no jornalismo local.
Eles integram o projeto Locast, um experimento que une PUCRS, Grupo RBS, Massachusetts Institut of Technology (MIT) e
TIM. No site do projeto, que pode ser acessado na zerohora.com, os internautas localizam em um mapa da cidade o ponto
onde as notícias foram produzidas. Já faz mais de duas semanas que os estudantes, além de profissionais de Zero Hora,
abastecem o portal.
– Com aquela chuvarada que derrubou árvores na Avenida Ipiranga, tivemos muito o que fazer. Acompanhamos toda a
situação. Mas a grande novidade desse projeto é que podemos nos voltar para as coisas que, normalmente, não vão para a
grande mídia, os bastidores, as curiosidades – diz o estudante Henrique Diebold, 20 anos, no quinto semestre de Jornalismo.
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Os participantes utilizam celulares fornecidos pela TIM. Cada conteúdo se transforma, no site, em um ponto verde marcado
no mapa.
– Os estudantes podem ter contato com pesquisadores renomados e também ajudar a modificar o mercado onde eles atuarão
no futuro. A nossa meta é aumentar ainda mais esta política – afirma o professor Eduardo Campos Pellanda, coordenador do
projeto pela PUCRS.
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Em breve, o site convidará os leitores a enviar seus relatos. O usuário mandará seu vídeo por diversos modelos de celulares,
ou mesmo pelo próprio site, utilizando conteúdos captados por suas câmeras.
– Tentamos fazer tudo em tempo real. Fazemos o vídeo e descrevemos o que está ocorrendo ao mesmo tempo. Assim que
terminamos, já enviamos via internet para o Locast – conta Daniele Frasson, 20 anos, estudante do sexto semestre de
Relações Públicas.
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Outra estudante, Nayane Schaun Brose, 23 anos, no oitavo semestre de Publicidade e Propaganda, não poupa elogios para a
novidade.
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– É uma chance para que mais pessoas mostrem o que estão vendo nas ruas. Não tem como a imprensa estar em todos os
lugares. O resultado é mais informação disponível para as pessoas – afirma.
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