MARTINS, José Pedro. Um grande portal do interior. Correio PoQular,
Campinas, 04 set. 2002.

Prédio onde funcionam as redações do Correio, do Diário e da Agência Anhangüera, na Vila Industrial
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A p~I'ostado Cosmo On
Line, segundoSylvinode Godoy
Neto, é ser o grande portal do
Interior de São Paulo na Interneto"A idéia é oferecer tudo o
que o Interior tem, em termos
de serviços, entretenimento e
informação", sublinha. Entre os
serviços, destaca a inevitabilidade dos ambientes de e-businessee-commerce.
A parceria estabelecidacom
o IG Paulista, em 2001,consolidou a tendência e fortaleceu o
CosmoOn Line, observao presidente da RAC. Depoisfoi fmnada uma parceria com a Mandic,
possibilitando vários novosserviçospara osusuários,comoo emaU VIP, que contra entre
outros privilégios com maior
proteção contra vírus e SPAM,
banda ilimitada e sincronismo,
permitindo o acessoemiqualquer lugar do planeta, como
acentuao diretor da CosmoNetworks, Arsênio Pagliarini.
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Outro servico lancado em

2002pelo Cosmofoi o Geocity,
um guiaon-line comruas eendereços de Campinas. É possível
lo~
mais de 8 mil endereços,em 260mapas.Em abril foi
estabelecida,igualmente, uma
parceria com o site Mundo
Negro.
Mas a Internet de forma
alguma vai extinguir osjornais
tradicionais, acredita Godoy
Neto. Pelo contrário. Ele entendequeaInternetserá,claro,fundamental para as informações
on-line, aquelas que por exempIo ajudam na tomada de decisõesimediatas.Entretanto, considera que osjornais no formato pa~l sãoinsubstituíveis, mas
com umperfllreformulado.
"Caminhamos para jornais
cadavez mais analíticos, interpretativos, que expliquem realmente tudo o que um grande
acontecimento envolve"; acredita. Por forçado impacto da
Internet e demais meios eletrô-

nais também serão reformulados constantementeem termos
visuais, apostaGodoyNeto. Ele
prevêjornais full-color, ou seja,
com cores em todas as páginas
- o Correio Popular já caminha claramente nessesentido.
Sejana Internet ou no papel,
a vocaçãoda RAC é, segundoo
seu presidente, ser "uma usina
de informações qualificadas, e
por isso sempre contando com
profissionais gabaritados". A
perfeita interação da redação
WEB com a redaçãodosjornais
diários seráa chaveparapermitir a criação dasredaçõesmultimídia, entende Godoy Neto.
Um passo importante para
consolidaJ:a RAC comouma das
principais produtorasdeconteúdo jornalístico do Brasil foi,
segundoseu presidente, a criação da Agência Anhangüera de
Notícias(AAN)."AAgênciaaprimorou a apuraçãojornalística,
e portanto aumento~ a credibi-

nicos de comunicacão.

lidade". salienta.

os ior-

li

