SILVA, Marina.
Mudança de perfil: TV Século 21 muda
programaçao para perder o ar exclusivamente católico.
Correio Popular, Campinas, 07 set. 2002.
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TV SÉCULO21 MUDAPROGRAMAÇÃO
PARAPERDERO AR EXCLUSIVAMENTE
CATÓLICO
MARINASILVA
Da

Agência

Anhangüera

marina@rac.com.br
P

ara

sair

sivamente

um

pouco
católico,

do

perfil

a TV

excluSéculo

21,

queémantidapelaAssociaçãoSenhor Jesus,de Valinhos,estádando
uma reformulada em sua grade
implantandoprogramasdeassuntosdiversos,variedades,jovens e até de esportes.
De acordo com Ricardo Penteado,diretor
de programação,a idéia é dar uma diferenciada em relação às outras emissoras
religiosas. A TV Século21 está há 3 anos
no ar.
E a estratégia usada para se destacar
entre as emissoras do gênero, segundo
Ricardo,foi mudar a programação,transferindo para os horários da manhã e da
madrugadaasatraçõesreligiosase deiXando para o período das 12hà meia-noite os
programas musicais, educativos,de variedadese outros. Para a reformulação da
grade, o diretor afirma que houve necessidade de investimento - o valor não foi
divulgado - porque cada novo programa
dependede construção de cenário e contratações.
Com a reformulação, que teve início
em março desteano, a grade vai contar, a
LuizCearáestréiasegunda-feira
o programa
EsporteMais
partir de segunda-feira, dia 9, com o
esportivoEsporteMais, que será apresen- No ar de quinta às 21h30,com reprise nos e religiosa.
tado pelo jornalista Luiz Ceará. Só na semana passada foram duas estréias, o Pra lá
de Bom, na terça (dia 27)e o EspaçoMix (na
sexta, dia 30).

sábados às 12h, o programa tem uma hora
e meia de duração e conta com a participação de escolas que promovem debates de
vários assuntos e gincanas.

Interessada ainda em atender as donas
de casa,a emissora colocou no ar, em março,
o Mulheres.com, um programa voltado para
a platéia feminina com receitas, artesana-

O programadevariedadesEspaçoMix,
de acordo com Ricardo,será apresentado
às sextasàs21h40comreprise nos domingos,às22h.Trata-sede um programa com
entrevistas de assuntosgerais com apresentação de Enes Gomes e sua mulher,
Suzana.A outra novidade,o Pra lá deBom
é um musical com convidados,que vai ao
ar às terças e tem reapresentação aos
domingosàs 22h30.A primeira convidada
da atração foi a dupla de Campinas,
Chitãozinho e Xororó.

CENARIOMUSICAL
Desdemarço, a TV Século21estácom
um programa que está movimentando o
cenário musical. O Arena do Som,que vai
ao ar às segundas-feiras, às 21h40,faz
gravaçõesacústicas. Neste programa, o
artista ou líder de bandafala diretamente
com o telespectador,já que não háapresentadores.Nestebate-papo,o músicofala
deseutrabalho,seusprojetosemostrasuas
cançõespara o público. Desdequeestreou,.

to eassuntosdiferentesdeinteressedamulherada.O Mulheres.comocupaa gradedas
14h30às 17h30.
Foratodasestasmudanças,a emissora
tambémtemprojetosparao futuro. DeacordocomRicardo,há duasatraçõesemplanejamento,aindasemnomeou datadeestréia.
Uma delasseria na área religiosa, e a outraseria um programadeentreviStas.Ricardo afirma que como o Argumento, que ia
ao ar de segundaa sexta, das 17hàs 18h,
saiu da programação em julho, a idéia é

Fora isso, a TV Século 21 também conta com o Point 21, programa' voltado para
o público jovem com apresentação de Marcel Augusto de Oliveira e Adriana Barea.

em março, o Arena do Som já trouxe Silvinha Araújo, Padre Antônio Maria, Padre
Zezinho, a Banda Lucidas, de Campinas,
além de vários cantores de música gospel

colocar em seu lugar uma atração que conte com entrevistas sobre política, cidadania
e outros assuntos. Este programa seria
apresentado ao vivo.

