
Globo lança Época SP

por Juliana Welling

orno parte integrante do ca-
lendário de comemorações

dos dez anos da revista Época,
a Editora Globo lança, no final
de abril, a Época São Paulo. A
promessa é levar aos paulistanos
muita cultura, diversão, entrete-
nimento e, sobretudo, conteúdo
jornalístico, criando uma publi-
cação totalmente inovadora e 
que surpreenda tanto os leitores
quanto os anunciantes.

Com investimento de R$ 13,3
milhões, e cotas de patrocínio já
fechadas com a Telefônica e No-
va Schin, do Grupo Schincariol,
o diretor geral da Editora Globo,
Frederic Kachar, ressalta que a
publicação trilhará o mesmo ca-
minho da Época Negócios que,
segundo ele, difere-se das de-
mais revistas do segmento.

Ele acrescenta que a idéia da
Época São Paulo já existia há
algum tempo. No entanto, em
2001, com o orçamento restrito,
não foi possível concretizar tal
investimento. "De 2002 a 2005,
período mais relevante financei-
ramente, pudemos pensar neste
crescimento e reforçar a marca
Época. Neste primeiro momento
surgiu a Época Negócios e, agora,
a Época São Paulo", acrescenta.

Com periodicidade mensal,
fator que já a difere de sua prin-
cipal concorrente, a Veja São
Paulo, a revista terá entre 180 e
200 páginas e os assinantes a re-
ceberão junto com a última edi-
ção de cada mês. Nas bancas as

duas publicações virão juntas.
Kachar diz que a revista terá

grande investimento em cober-
tura jornalística. Neste caso, in-
tegrarão a equipe os jornalistas
Paulo Nogueira, diretor editorial,
Alexandre Maron, diretor de re-
dação, Alin Aleixo, editora de
notícias, Carla Gullo, editora de
roteiro, Luciana Obniski, editora
de internet, e Marcelo Furquim,
editor de arte.

Segundo Kachar, haverá
- afora o roteiro - de 50 a 6o
páginas destinadas apenas ao
jornalismo. "Abordar com inten-
sidade coberturas jornalísticas
já será um grande diferencial da
Época São Paulo. Além do mais,
pretendemos abraçar uma gama
bem maior de cultura e entrete
nimento da cidade", reitera.

CALENDÁRIO
O mês de maio será marcado pe-
las comemorações dos dez anos
da revista Época. Com tiragem
de mais de 450 mil exemplares, a
revista consolidou-se como a se-
gunda revista semanal do País. 

Segundo informações da pró-
pria publicação, além do lança-
mento da Época São Paulo, have-
rá um grande evento que contará
com as presenças de personali-
dades, jornalistas e autoridades
políticas. A agência Mohallem

Frederic Kachar: diferencial da revista será cobertura jornalística

Meirelles também fará a campa-
nha institucional das iniciativas.

Como parte das ações, no úl-
timo dia 13 começou a circular
o primeiro de uma série de dez
suplementos comemorativos.Pu-
blicados uma vez por mês, os
especiais serão encartados com

a edição semanal de Época. Com
20 páginas e circulação nacional,
o primeiro deles aborda o tema
da corrupção e apresenta levan-
tamento de operações realizadas
pela Polícia Federal desde 2003.
Cada um terá, em média, 16 pá-
ginas.

E, para complementar as co-
memorações, também será lan-
çado um livro, em formato de
coffee table, escrito por Marco
Antônio Rezende, autor do pro-
jeto gráfico da Época São Paulo,
que contará a trajetória destes
dez anos da revista.

Zeca Camargo e a atriz Grace Gianoukas falaram da Época São Paulo na apresentação da publicação, semana passada, na capital paulista
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