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Para jogar basta
completar cada linha,
coluna e quadrado 3 x 3
com números de 1 a 9.
Não há nenhum tipo de
matemática envolvida.

SOLUÇÃO ANTERIOR

TV Queijo Elétrico, criada pela banda Tempo
Plástico, no YouTube, conquista internautas

Som na web

“A gente vem lidando com
imagem desde a época da fa-
culdade. Como temos banda
há um tempo, já trabalháva-
mos a questão de audiovisual
sem saber que teríamos a TV.
Também tínhamos referên-
cias de coisas a que assistía-
mos, além de algumas ideias”,
conta Fábio Gruppi, jornalista
de 26 anos, integrante da ban-
da Tempo Plástico e um dos
entrevistadores da TV.

Aliás, foi a banda a grande
responsável pelo surgimento
do canal. E o nome é só mais
um produto que os músicos in-
ventaram. “O Queijo Elétrico é
um selo que criamos para dar
suporte à banda Tempo Plásti-
co. É para fazer produção de
show, de cartazes, gravação de
disco; e é também o estúdio em
que ensaiamos. Pensamos em
tudo isso e também na TV
Queijo Elétrico, uma forma de
estar mais perto da cena em
BH”, justifica Fábio.

“Por ser uma coisa web, a
TV ganha mais espaço que o
próprio Queijo Elétrico”, expli-

ca o músico, ao contar que,
além de cuidar da própria ban-
da, Tempo Plástico, o selo pres-
ta serviços a outras bandas, pa-
ra gravações e identidade vi-
sual, por exemplo. “Mas não
tem nenhum contrato formal.
Chamamos o Queijo de blog
selo. A definição dele é meio
em aberto”, conclui.

Um canal de televisão fei-
to exclusivamente para web
já é, por natureza, uma pro-
dução independente. Se esse
canal surge, justamente, pa-
ra divulgar uma cena de mú-
sicos sem gravadoras, então,
se formaliza a proposta. Mas
vale se despir de preconcei-
tos e lembrar que nem sem-
pre o que é produzido sem
grandes apoios financeiros é
de mau gosto. TV Queijo Elé-
trico é exemplo disso. Os se-
te integrantes da equipe são
profissionais da comunica-
ção. Apesar de novos – entre
24 e 30 anos –, têm curso su-
perior, alguns pós-gradua-
dos e todos atuantes em mú-
sica e comunicação.

PERSONALIDADE São tão sé-
rios que, recentemente, foram
procurados por uma empresa
de telefonia. Ao saber que es-
tavam na lei de incentivo com
a proposta da TV no Youtube,
se prontificaram a patrocinar.
O objetivo inicial dos meninos
era mostrar que, na música,
existe gente por trás do som.
“Dar voz e imagem para as
pessoas que estão fazendo a
nova cena de BH. As pessoas
têm noção de que existe a
banda, mas não a reconhece-
riam nas ruas. A ideia era mos-
trar a personalidade do artista
fora do palco”, explica Fábio.
“Como a grande mídia não co-
bre essa produção, para nós
foi um prato cheio. Vimos que
todo mundo queria esse tipo
de informação.”

As pessoas querem, conso-
mem e podem contar com
eles. A TV Queijo Elétrico se au-
toimpõe uma rotina de lançar
um programa a cada dia 1º e 15
Se algo ocorrer que mereça ser
publicado, eles fazem outro ví-
deo e o lançam, sem proble-
mas. “Não queremos quadros
fixos. Mas sempre quisemos
dar continuidade e, claro, a res-
posta das pessoas foi um gran-
de incentivador.” A resposta a
que eles se referem é simples.
“Nem tanto pelo número de
views. Um hit da internet tem
100 milhões, a gente não tem.
É mais pela assiduidade do pú-
blico, que fomos conquistan-
do”, diz Fabio.

O canal está no ar e na 20ª
edição. Quem quiser pode assis-
tir e, vale saber, o conteúdo é ex-
clusivamente musical. Bandas
tocando, entrevistas com artis-
tas e o que ocorre na cena da
música independente em BH.
Para saber mais e ter acesso a to-
do o conteúdo é bom começar
em www.queijoeletrico.com.br.
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A TV Queijo Elétrico é um canal do YouTube. Nos programas

apresentados tem jornalista badalado no Twitter entrevistan-

do antropólogo em bar. Tem o Claudão, dono do bar A Obra,

gravando videoclipe de sua cômica carreira solo, O Melda. Tem

gente normal andando na rua, entrevistando as pessoas que

estão caminhando e tem banda tocando à noite, em cima da

trincheira, na Zona Sul de BH. O canal soma em média 700 vi-

sualizações por vídeo e os programas chamam atenção pela

surpreendente qualidade estética. A fotografia é boa, a edição

impecável e o formato é coerente com a proposta editorial.

Gravação de
programa da TV

Queijo Elétrico com
o Minotauro

Imagem da rua captada para a TV Queijo Elétrico, que está no ar, na internet, já na 20ª edição


