
Infantil em escala industrial
TV Cultura consolida suas produções para crianças em um núcleo especial e investe em séries
consagradas como "Vila Sésamo" e a versão animada do "Castelo Rá-Tim-Bum'.'

A
TV Cultura inaugurou no
dia 25 de abril, na sede
da emissora, em São
Paulo, o Núcleo de
Produção Infantil Tatiana

Belinky, batizado em homenagem à
escritora de livros infantis e pioneira
dos programas para crianças na TV.

O núcleo terá cerca de cem
funcionários dedicados a abastecer
permanentemente a programação
infantil da Cultura e de seu canal por
assinatura TV Rá-Tim-Bum.
Os programas produzidos também
visarão o mercado internacional,
explica o diretor de programação,
Mauro Garcia. O orçamento
previsto é de R$ 10 milhões,
para produzir 400 horas de
programação ainda este ano.
O diretor afirma que muita coisa
será feita com produção
independente, sobretudo para a TV
Rá-Tim-Bum."Hoje analisamos os
projetos à medida em que chegam a
nós, mas com o núcleo nós devemos

sistematizar o trabalho com a produção
independente"afirmou.E deu um recado
aos produtores:"Só recebemos projetos
de animação, mas quase nada de
dramaturgia para crianças"

Garibaldo
Entre as atrações para este ano estão

programas já em produção como o
"Cocoricó" e também novidades, como a
volta do desenhista Daniel Azulay, um
programa de animação feita em cima de
livros infantis consagrados, a versão em

animação do castelo Rá-Tim-Bum e,
principalmente, a volta da série "Vila
Sésamo"grande sucesso na década
de 70 da própria Cultura, exibido
posteriormente na Globo. A nova
versão ganha um personagem
desenvolvido só para o Brasil, a
garota Bebei, e terá também o
pássaro Garibaldo, sucesso na
versão brasileira. Os bonecos serão
confeccionados pela Sesame
Workshop em Nova York, detentora
da franquia.

TV NO GIBI
A Cultura Marcas (braço de licenciamento da emissora) e a Editora Globo assinaram

no dia 13 de abril um acordo de licenciamento de marcas e personagens da Cultura, que
a Globo transformará em história em quadrinhos, livros educativos, diários e outros produtos
infantis. Segundo Ricardo Fiúza, diretor da Cultura Marcas, esta divisão tem perspectiva
de crescer 40% este ano.

A editora passa a ter licença sobre os produtos atuais da emissora e todos aqueles
produzidos nos próximos cinco anos, prazo do contrato. A primeira marca a ser trabalhada
será o "Cocoricó"carro-chefe da linha infantil da Cultura, que ganha revista em quadrinhos e
livros, na primeira fase. Em seguida, virão as marcas"Simão""Mila & Co."e"Brasilianos'.'Os
primeiros livros e revistas estão previstos para abril deste ano, mas o lançamento será feito
oficialmente na Bienal do livro, em outubro.
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