
Desde junho, quando retornou à Fun
dação Padre Anchieta (mantenedora 

da TV Cultura de São Paulo) no cargo de 
diretor-presidente, Marcos Mendonça, 
que já ocupou a mesma função de 2004 
a 2007, vem promovendo uma série de 
mudanças gerenciais. As decisões inclu
íram demissões, troca de apresentadores 
e rigorosa contenção de despesas para 
equilibrar o departamento financeiro da 
emissora que, segundo ele, tem uma dí
vida de R$ 43 milhões no exercício 20 f 3. 

Além de manter os esforços na conten
ção de despesas, a direção planeja retomar 
a transmissão do sinal para várias cida
des que deixaram de exibir a TV Cultura 
e voltar a programação para a conquis
ta das classes C, D e E, sem abrir mão da 
qualidade dos programas. E, ainda, se
guir como o canal aberto que mais ho
ras diárias dedica à programação infan
t i l . Outra mudança, em negociação com 
as operadoras de TV por assinatura, é a 
inclusão do canal pago TV Rá Tim Bum 
nos pacotes básicos, para ampliar o nú
mero de assinantes. 

Apesar dos cortes que desativaram boa 
parte do núcleo infantil, a partir de março, 
a emissora deverá estrear episódios inédi
tos de Cocoricó. Novos personagens mi
grarão do ambiente rural para as salas de 
aula da cidade, quando o programa pas
sará a discutir temas sobre preconceito 
e bullying. A emissora tem apostado na 
exibição das temporadas do Sítio do Pica 
Pau Amarelo, durante a semana, na faixa 
das 19h30, e garante estar obtendo exce
lente aceitação entre os telespectadores. 

Na TV Rá Tim Bum, a aposta é no novo 
infantil Que Monstro te Mordeu, idealizado 
e dirigido por Cao Hamburger, com pre
visão de estreia após a Copa do Mundo. É 
uma coprodução da Caos Cinematográ
fica e da Primo Filmes, em parceria com 
o Sesi/Fiesp, que fechou acordo com a 
emissora no final de 2012, no valor de R$ 
14 milhões, para financiar esse projeto. 

De olho no público adulto, o canal re
formulou o departamento de jornalismo 
e abriu nova faixa diária dedicada à pres
tação de serviços entre 12h e 14h. A pro
gramação vespertina começa com o Jornal 
da Cultura 1a Edição, das 12h à 13h, apre
sentado pela dupla Aldo Quiroga (vetera
no na emissora) e Gabriela Mayer. Dentro 
do telejornal foi criado o quadro Hora do 
Esporte, que trata tanto das categorias pro
fissionais quanto das amadoras. Na sequ
ência entra o Mais Cultura, que, além da 
agenda cultural, conta com a participação 
de entrevistados, sob o comando da ex-VJ 
Barbara Thomaz, e, das 13h30 às 14 horas, 
o JC Debate, abordando assuntos do coti
diano, com mediação da jornalista Made-
leine Alves, outra veterana da casa. 

O JC 2a Edição, no ar das 21h às 22h, 
ganhou novos cenários e vinhetas, com a 

estreia do jornalista Willian Corrêa como 
âncora. Além disso, o profissional coman
da a direção de jornalismo da emissora 
paulista. Corrêa foi repórter da TV Glo
bo Brasília, apresentador e coordenador 
de jornalismo da TV Band Brasília e ad
quiriu experiência internacional por um 
ano na Africa, no cargo de diretor da TV 
Zimbo, em Angola. 

Outra atração que passou por mudan
ças de cenário e de comando foi o Roda 
Viva. O jornalista Augusto Nunes estreou 
no final de agosto. Segundo o presiden
te da emissora, o programa deixou de ser 
"uma ilha distante" dos outros núcleos 
dentro da Fundação para se integrar ao 
jornalismo. "Hoje há sinergia entre eles, 
de tal maneira que, permanentemente, 
se repercutem" destaca. 

De acordo com Marcos Mendonça, 
a estratégia de migrar o jornalismo das 
7h para o horário do almoço já se pro
vou eficaz. "Reformulamos bastante o 
jornalismo e os resultados são excepcio
nais. Crescemos em audiência" garante. 
Os ajustes feitos na grade noturna foram 
pensados para fazer da faixa das 22h o 
horário nobre do entretenimento na TV 
Cultura, trazendo uma atração diferente 
a cada dia da semana, sempre com l in
guagem acessível e próxima ao público, 
explica o presidente da Fundação Padre 
Anchieta (leia entrevista na pág. ao lado). 

Novos rumos 
Para o diretor de jornalismo, tirar pro

gramas infantis da hora do almoço, sem
pre com boa audiência, para ceder espaço 

às notícias, foi uma aposta corajosa, que 
se provou acertada. "O jornal já está dan
do uma pontuação que é histórica para 
a emissora no horário" assegura Corrêa, 
ao revelar que a emissora busca diferen
ciar-se dos outros veículos fazendo um 
programa mais coloquial e mais próxi
mo do público. 

Além das mudanças visuais, o JC 2ª 
Edição tornou-se mais dinâmico e ana
lítico do que opinativo, passando a tratar 
os assuntos com maior profundidade e a 
dar mais ênfase à dupla de comentaris
tas, que sempre trazem opiniões distintas 
com os assuntos em pauta. Fora isso, am
pliou a cobertura internacional, graças à 
nova parceria com a agência de notícias 
francesa France-Presse e ao aumento da 
parceria com a americana Reuters. 

Conforme Corrêa, a emissora iniciou 
um trabalho de aproximação com as em
presas parceiras em diversas praças para 
ampliar a retransmissão. "Antes (na gestão 
anterior) havia uma parceria com a Radio-
bras. Foi um erro de estratégia" considera, 
referindo-se aos casos em que foi desfei
ta a parceria de retransmissão do sinal. 

Com uma equipe instalada em Bra
sília, a emissora planeja montar um es
túdio fixo na Capital Federal e contratar 
uma equipe de reportagem no Rio de Ja
neiro. Também está em curso o processo 
de migração para a alta definição (HD). 
"Em breve, vamos mudar totalmente pa
ra HD. Temos os equipamentos, mas a 
estrutura ainda não está preparada. O 
estúdio já está em alta definição, mas 
as matérias ainda são captadas em SD" 
explica Corrêa. 

Programação 
"É muito fácil produzir com dinheiro. 

O difícil é fazer o que fazemos aqui todo 
dia: levar qualidade a um custo baixo" 
diz a nova diretora de programação da 
TV Cultura e da TV Rá Tim Bum, Giselle 
Saíd, que anteriormente estava na área 
corporativa da TV Experience. Ligada ao 
entretenimento desde os 17 anos, Giselle 
trabalhou com Marcos Mendonça em pro
jetos de teatro, no musical da Broadway 
Avenida Q e na comédia Os 39 Degraus. 

À frente da programação, ela precisou 
readequar a produção em vários sentidos 
para equilibrar o orçamento. "Tivemos al
gumas demissões por conta da reestru
turação financeira e da equipe. Pensa
mos a TV Cultura de forma mais contida 
e moderada, para que consiga sobreviver 
e manter a qualidade" esclarece Giselle. 
Questionada sobre como manter a qua
lidade com orçamento baixo, reconhece 
que enfrenta uma batalha diária para fa
zer bonito com pouco dinheiro. "A nossa 
realidade hoje é essa" define. 

Mesmo com o cobertor curto, que atin
ge até a TV Rá Tim Bum, Giselle atesta que 
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sua equipe vai conseguir chegar em 2014 
com estreias e novidades. Se for concre
tizada a entrada do canal infantil nos pa
cotes básicos de TV por assinatura, have
rá um salto gigante que possibilitará mais 
investimentos em produções, acredita a 
diretora de programação. 

Por ora, ela comemora os bons resulta
dos de audiência, graças aos novos progra
mas. "O espaço para o jornalismo à tarde 
foi aberto para manter o compromisso com 
o nosso público adulto. Além disso, temos 
a necessidade de resgatar o jornalismo da 
TV Cultura para o cidadão" pondera. 

Entre as novidades da programação 
infantojuvenil está a reativação do nú
cleo de produção da TV Rá Tim Bum. "É 
um grande orgulho ter um canal de pro
gramação infantil e conseguir desenvol
ver produtos próprios" afirma Giselle, 
ao adiantar que será lançado o DVD do 
Quintal da Cultura. 

Outro projeto em andamento, para o 
Dia das Crianças, em 2014, terá imagens 
da Agência Espacial Americana (Nasa) e 
pretende ensinar um pouco sobre o es
paço. Também programada para o ano 
que vem está a volta de Vila Sésamo, no

va versão brasileira do seriado infantil de 
origem norte-americana, que será produ
zido pela Cultura. 

Para contemplar o público adulto, a 
emissora voltou a reprisar episódios de 
Entrelinhas, programa semanal dedica
do à literatura, que estava incorporado 
ao Metrópolis há mais de um ano. No f i 
nal de novembro, será gravado um pro
grama inédito na Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin, dentro do campus 
da Universidade de São Paulo. O espe
cial irá ao ar em dezembro, em data a 
ser definida. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tv programação, São Paulo, p. 36-37, 25 nov. 2013.




