


treou na apresentação em 1977 e poucos anos depois 
se tornaria "o rosto" do programa. 

Hoje, tal rosto é o de Sandra Annenberg, âncora 
que completa dez anos na atração. "Os dois quadros 
atuais do 'Jornal Hoje' refletem bem esse pensamento 
de atualizar e informar ao mesmo tempo. Com a ajuda 
de uma consultora de moda, levamos as roupas para 
a rua e convidamos o público a experimentá-las. Ele 
é que aprova ou não o que está nas vitrines. No ou-
tro, entramos no guarda-roupa das pessoas comuns 
para ver como reciclar o que elas têm, na linha 'nada se 
perde, tudo se transforma'", comenta a jornalista. 

Sandra tornou-se apresentadora após uma fase de 
maior foco em hard news, em meados dos anos 1990, 
quando o noticiário teve, na chefia editorial, nomes 
como Edson Ribeiro, William Bonner e Carlos Nasci-
mento, e especialistas do noticiário econômico, como 
Luiz Cláudio Latgé e Miriam Leitão. O tino para o no-
ticiário mais leve nunca foi, por outro lado, totalmente 
abandonado. Foi célebre a fase em que Regina Martelli 
estreou como comentarista do programa, passando 
depois a consultora de moda da Rede Globo. Em 2003, 
com Nascimento ao seu lado, Sandra colaborou no 
resgate da temática comportalmental e cultural. Hoje, 
com Evaristo Costa também na bancada, moda voltou 
a ser um dos pratos principais. 

A proposta de aproximar o público é o que norteia 
o trabalho da editora-chefe, Teresa Garcia, no coman-
do da redação há cinco anos. "O público que nos assiste 
está no intervalo do dia: almoçando, chegando da esco-
la, descansando para recomeçar a jornada de trabalho. É 
um horário em que o telespectador quer se informar e, 
ao mesmo tempo, assistir a assuntos mais leves", diz a 
jornalista. "Moda é um dos temas que se encaixa bem 
no cardápio de ofertas ao telespectador. É descontraído, 
mas tratado como utilidade. Informamos quais roupas 

estão na moda e também como usá-las". Teresa revela 
que apesar do assunto atrair principalmente as mulhe-
res, a redação recebe cada vez mais mensagens de ho-
mens pedindo reportagens sobre moda masculina. 

Os detalhes para a elaboração das pautas também são 
ressaltados por Renata Capucci, que comanda a exibição 
dos programa aos sábados e desenvolve reportagens de 
moda. "Geralmente os programas que têm a moda como 
foco produzem conteúdos para quem já tem uma cultu-
ra de moda. No 'Jornal Hoje' nós deixamos esse modelo 
de lado e priorizamos o jornalismo. A intenção é popu-
larizar de maneira que as pessoas tenham acesso", diz. 
A repórter conta que a produção das pautas precisa de 
atenção para ser acessível e democrática. "O programa 
é variado e feito para todas as idades, além de ser na-
cional. A elaboração das pautas é pensada para todas as 
regiões. Quando saio para gravar o programa, sempre 
procuro escolher a mulher baixinha, a alta, a magra, a 
gordinha, a novinha e a senhorinha, para mostrar que 
determinada peça é usável em todos os corpos. A rela-
ção com o público é muito íntima. Nós não ditamos a 
moda, nós ajudamos", conta Renata. A opinião das pes-
soas é valorizada e um stylist dá dicas pontuais. 

O formato remonta a quadros como "Ponto de Vis-
ta" e, especialmente, "Você", que se popularizou no 
início dos anos 1990 ao promover o encontro entre 
especialistas e público sobre questões de moda, esté-
tica e saúde. A seção foi uma das criações de Cristina 
Franco, que se tornou uma das primeiras jornalistas 
com expertise em moda no país e ficou famosa gra-
ças ao programa. Parte da história de 40 anos do "Jor-
nal Hoje" ao lado de nomes como Pedro Bial, Nelson 
Motta, Valéria Monteiro, Maurício Kubrusly, Márcia 
Peltier e Carla Vilhena, personalidades que ajudaram a 
pintar o início das tardes de tonalidades mais leves e 
descontraídas, ainda que sempre informativas. 
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