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As atrações, por enquanto, poderão ser vistas apenas no "prime time", das 18 às 24 horas.  
 
Quem ligar a televisão, a partir de hoje, poderá conferir a programação preparada pela TVJB 
(antiga CNT). As novidades (mais de 20 programas diferentes) vão se alternar no ar durante 
todos os dias da semana, porém, por enquanto, apenas no "prime time", das 18 às 24 horas. A 
TVJB é uma das empresas da Companhia Brasileira de Multimídia (CBM).  
 
A expectativa para o primeiro dia da nova programação é das mais positivas, afirma Fernando 
Schiavo, diretor-geral de programação da TVJB. "Não é um canal da TV paga, mas terá 
algumas características pouco comuns da TV aberta, principalmente nas vinhetas, por 
exemplo", diz Schiavo, ao detalhar ainda que o target da TVJB não será apenas o público 
jovem. "Teremos muita coisa para toda a família", adianta.  
 
Na programação estão incluídas atrações dos mais variados gêneros, como entretenimento, 
jornalismo, musicais, entrevistas, esporte, cinema, turismo, gastronomia, etc - por enquanto 
sempre no horário das 18 às 24 horas. Um dos programas mais esperados é o "Telejornal do 
Brasil", apresentado por Boris Casoy. "Queremos nos diferenciar dos outros, sempre apoiados 
na qualidade", diz o diretor artístico e de criação da TVJB, Pedro Paulo Carneiro. O profissional 
refere-se, por exemplo, às entrevistas diárias feitas por Casoy, sempre com grandes 
personalidades em seus setores. "A novidade está no ar" é o slogan da TVJB.  
 
A TVJB vai ocupar o espaço da CNT. No Rio de Janeiro é VHF 9 e Net 22, em São Paulo no UHF 
26 e na Net 4, em Brasília UHF 19 e Net 24, em Curitiba VHF 6 e Net 6 e na Sky e DirecTV no 
canal 24.  
 
O "Telejornal do Brasil", na verdade, é um programa voltado para o telespectador mais 
exigente, que busca opiniões e análises sobre os acontecimentos nacionais e internacionais.  
 
Além de trazer de volta seu bordão "Isso é uma vergonha", Casoy contará com a presença de 
analistas da Gazeta Mercantil e do Jornal do Brasil para comentar notícias de economia, 
política, violência social, cultura e esporte, entre outros assuntos. O "Telejornal do Brasil" será 
apresentado de segunda a sexta-feira, das 22 às 23 horas.  
 
Paulo Marinho, diretor-geral da TVJB, diz que os patrocínios e comerciais já começaram a ser 
negociado no mercado. "Os anunciantes estão aguardando a estréia, mas acredito que em 30 
dias teremos novos negócios", revela Marinho, ao informar ainda que o telejornal deverá 
mesmo ser mesmo o âncora da programação da TVJB.  
 
Entre as atrações anunciadas está ainda o programa "Por Excelência", apresentada pelo 
deputado Clodovil Hernandes. Trata-se de um programa no estilo talk-show, que terá câmeras 
que acompanham o dia-a-dia do deputado em seu gabinete.  
 
O apresentador também entrevistará seus colegas parlamentares - entre políticos abordados 
estão Luiza Erundina e Rita Camata. O programa será apresentado aos domingos, das 20 às 
22 horas, e terá uma versão mais curta às quartas-feiras, das 23 horas à meia-noite.  
 
A grade de programação também inclui os programas "Na Rua", voltado ao público jovem, que 
será apresentado por Léo Almeida, de segunda à sexta-feira, das 18 às 19h30. "Além do 
jornal, este é outro programa que será ao vivo", destaca Pedro Paulo Carneiro.  
 
Já "As Garotas" é uma série que mostrará a vida de quatro meninas que querem montar uma 
banda e vivem os dilemas do dia a dia dos jovens. O programa vai ao ar de segunda a sexta-
feira dentro do "Na Rua", e aos sábados, às 18 horas.  
 
"Loucos por Bola" é um programa esportivo apresentado pela equipe do Rock Bola, com nomes 
como Smigol e o cantor Toni Platão. Será apresentado às segundas-feiras, das 21h30 às 22 



horas. Já o "+ Pop" apresenta os 15 melhores clips do dia escolhidos pelo público. Será 
apresentado por Luiza Sarmento, de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 20h30. "A 
interatividade será uma das características da TVJB", diz Carneiro.  
 
"Cineset" vai apresentar a vida e a obra dos maiores diretores do cinema do Brasil e do 
mundo, com depoimentos e imagens de seus principais filmes. Irá ao ar às terças-feiras, das 
21h30 às 22 horas, com apresentação de Izabel Wilker. "Sabbá Show" é um programa em que 
o apresentador Daniel Sabbá rodará badaladas casas noturnas, raves, eventos e festas. Ao ar 
aos domingos, das 18 às 19 horas. Em "Na Estrada", duas garotas revelam lugares incomuns. 
Será apresentado pelas jornalistas Mônica Leotte e Martina Rupp. Irá ao ar às quartas-feiras, 
das 21:30 às 22 horas.  
 
"Cozinha Fácil com Gula" é um programa de gastronomia com assuntos que irão dos 
ingredientes utilizados na culinária aos vinhos, passando por curiosidades gastronômicas e que 
sempre contará com a presença de um convidado. Será apresentado a partir do mês de maio e 
ainda não tem dia da semana definido na grade. Entre outras atrações, haverá ainda uma 
novela, a "Coração Navegador".  
 
A programação da JBTV vai ao ar diariamente das 18 horas à meia-noite. No restante do 
horário, apresentará a grade de programação da CNT. A TVJB é mais um empreendimento do 
empresário Nelson Tanure e ainda tem Marcio Tanure na direção comercial, José Roberto 
Sanseveriano na direção de produção e Dácio Nitrini na direção de jornalismo.  
 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


