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Atenta às mudanças na forma de se  transmitir e de 
se consumir mídia com os novos meios de tráfego de 
informações ou entretenimento, a TV Cultura apresenta 
sua grade de programação para 2013. Projetada  para 
oferecer programas ao vivo, interativos e exclusivos, 
marcados antes de tudo pela qualidade, a TV Cultura 
compõe sua nova programação com atrações  únicas,  
muitas das quais ao vivo e que permitem  a participação 
interativa do público.

Exemplo dessa nova tendência 
no trabalho da emissora é a 
introdução da segunda tela, 
recurso que será inicialmente 
disponibilizado pelo  Jornal da 
Cultura e pelo novo game show 
Quem Sabe, Sabe!. O programa 
irá ao ar gravado, em suas 
primeiras edições, e depois ao vivo. O jogo depende 
do conhecimento da estratégia e da sorte de quatro 
competidores que se enfrentarão de segunda a sexta-
feira numa disputa de perguntas e respostas.

Além das atrações jornalísticas que já ocupam boa parte 
da grade, a emissora amplia seu espaço nessa área e 
em maio inaugura o programa Poli, dedicado a entrevistas 
com personalidades. Será apresentado aos domingos à 
noite pela jornalista Maria Cristina Poli, recentemente  eleita 
a melhor âncora da televisão brasileira. Outro programa 
jornalístico é o Guia do Dia, que traz, ao vivo, notícias 
diversas, comentários, orientações e agendas para 
informar o paulistano logo no início da manhã. Também 
é parte das novas atrações da emissora a série Mad 
Men, a mais premiada dos últimos tempos na televisão 

americana, ganhadora de 15 Emmys e quatro Globos de 
Ouro. A sétima temporada da série Doctor Who, produzida 
pela BBC, chega à tela da TV Cultura para os adeptos da 
ficção científica e dos efeitos especiais. 

As faixas de filmes e documentários terão espaço 
privilegiado na programação e serão apresentados de 
forma mais acessível para todos por meio de exibições 
dubladas, legendadas, com audiodescrição e closed 
caption. A nova fase do Mostra Internacional de Cinema 

na Cultura, com curadoria de 
Renata de Almeida, estreia 
em abril, quando também 
serão apresentados os novos 
filmes do Cine Brasil, uma 
temporada inédita do Clube 
do Filme e  uma coleção de 
documentários produzidos em 

diferentes países no É Tudo Verdade Internacional, sob a 
responsabilidade de Amir Labaki.

A TV Cultura estreia, ao longo do ano, as novas 
séries infantis nacionais Peixonáuticos, Nilba e os 
Desastronautas, T.R.EX.C.I., Osmar, a primeira fatia do 
pão de forma, Historietas Assombradas e Cocoricó Conta 
Clássicos. O Cartãozinho Verde ganha novo formato 
e passa a ser apresentado ao vivo, aos sábados. As 
quatro crianças que comentam futebol terão a companhia 
de nova apresentadora e outro cenário. A série Pedro 
& Bianca será exibida em temporada completa, com 
apresentações diárias no segundo semestre. Clássicos 
este ano traz como grande inovação óperas famosas 
que, com os concertos e documentários, compõem um 
programa para os amantes da música clássica.

Uma grade para os novos tempos

Com a grande parte da programação 
composta por produções nacionais, 
a grade da TV Cultura exibe atrações 
ao vivo, interativas e exclusivas.

Bem-vindo.

Durante o evento de lançamento da Programação 2013 da 
TV Cultura, tenha uma experiência interativa: acompanhe 
algumas novidades pelo nosso aplicativo segunda tela 
(second screen) – cmais.com.br/segundatela – em seu 
smartphone, tablet ou notebook.   
 

Rede WI-FI:
Cultura2013 – não precisa de senha para conexão



representando os competidores correm nesse tabuleiro 
enquanto os participantes respondem a mais cinco roda-
das de perguntas sorteadas de forma aleatória, por meio 
de uma roleta também digital. Para responder, eles po-
dem recorrer à loja virtual. Ao final dessa etapa, dois par-
ticipantes são eliminados e dois seguem para o duelo final. 
Os competidores respondem, cada um, três perguntas 
sobre temas relacionados a programas da TV Cultura. O 
grande vencedor é aquele que acumular a maior quan-
tidade de “Eurekas”, unidade do sistema de pontuação 
do jogo.

A interatividade é uma das principais características do 
QSS. Na última fase da disputa, por exemplo, o partici-
pante pode contar com a ajuda de um amigo via internet. 
Ao mesmo tempo, enquanto o programa é exibido na TV, 
as pessoas também podem responder as mesmas per-
guntas pelo computador, em tempo real. Os interessados 

em participar do QSS poderão se inscrever, em breve, na 
página do programa: cmais.com.br/qss

O game show Quem Sabe, Sabe!, disputado por           
quatro participantes em um cenário de muita tecnologia e  
criatividade, estreia em maio. Comandado por Gabriela 
França e João Victor, o programa será exibido de segun-
da a sexta-feira, às 19h20, e foi desenhado para desper-
tar muito interesse, participação e torcida por parte do 
público. O resultado do QSS depende do conhecimen-
to, da estratégia e da sorte de competidores que devem     
responder a perguntas de múltiplas escolhas.

Gravado nos estúdios da emissora e jogado a partir de 
um tabuleiro interativo, quatro convidados, representa-
dos por avatares de cores diferentes, se enfrentam em 
três fases distintas durante uma hora de programa. Na 1ª 
e 2ª fases, os participantes respondem sobre nove temas 
(Ciências, Cinema e TV, Cultura Pop, Esportes, História, 
Literatura, Dicionário, Música e Mundo, que engloba per-
guntas de Geografia, Geologia e Geopolítica). Avatares 

Quem Sabe, Sabe! usa 
tecnologia para testar 
conhecimento

Quatro convidados representados por 
avatares coloridos, roleta digital e um 
tabuleiro interativo marcam a versão 
moderna do programa, que busca a 
interação do público em casa

Estreia: maio
Segunda a sexta-feira, às 19h20
cmais.com.br/qss
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Antes da estreia na TV Cultura, o game já poderá ser 
jogado em casa. O aplicativo Quem Sabe, Sabe! estará 
disponível para iPad ainda em março e, em maio, para 
iPhone, sistema Android, Facebook e no portal cmais. 
Terá centenas de perguntas do programa homônimo e 
funcionará como um quiz. Será o primeiro programa da 
televisão brasileira a estrear como aplicativo e, depois, 
nas telas. Para jogar, o participante 1 convoca um con-
corrente, listado na relação de amigos do Facebook, 
e começa a responder as 
questões. Ganha quem 
acertar o maior número 
em menor tempo.

Da telinha para a telona



Grandes clássicos infantis internacionais, interpretados pela 
turma do Cocoricó, são adaptados para o universo brasilei-
ro com a proposta de integrar essas histórias à cultura do 
nosso país. Em Cocoricó Conta Clássicos, as histórias são 
contadas e dramatizadas sob o ponto de vista de cada per-
sonagem do paiol.

Um exemplo é O Gaitista de Quixeramobim, baseado no 
conto O Flautista de Hamelin, dos Irmãos Grimm, que ganha 
uma releitura no cenário do nordeste brasileiro. Narrada 
na forma de um repente, os personagens precisam de um      
gaitista para resolver a invasão de ratos na cidade.

Cocoricó Conta Clássicos também pretende fazer a criança 
refletir sobre os valores apresentados nos contos de fadas. 
Outros títulos desta temporada são: Cocoricunda; Rapunzili-
ca; Os Cigarras e as Formigas; João e Mariba; e Dita de Neve 
e os Sete Anões. O programa é dirigido por Fernando Gomes.

Cocoricó traz contos 
clássicos com 
roupagem brasileira

Depois do sucesso da série Peixonauta, a TV Cultura  exibe 
este ano o novo Peixonáuticos, que reúne o personagem 
animado Peixonauta e seus amigos, Martina e Zico. As 
diferentes aventuras têm a participação de  crianças em 
quadros divertidos com músicas, atividades e muita di-
versão. O programa, que estreia no segundo semestre, traz 
blocos com episódios de Peixonauta, além de quadros es-
peciais como Pergunte ao Peixonauta, Vamos abrir a POP, 
Piadas do Zico, Clipes Musicais e Bicho Fala (entrevistas 
com animais que vivem no Parque das Árvores Felizes). 

A série é uma realização da TV Pinguim, com direção de 
Kiko Mistrorigo, criador da animação Peixonauta.

Crianças e personagens 
vivem aventuras em 
Peixonáuticos

Peixonáuticos

A atração vai traduzir para o cenário 
brasileiro histórias infantis clássicas. 
Além desse novo programa, a Cultura 
continua a exibir o TV Cocoricó de 
segunda a sexta-feira

Programa terá quadros divertidos 
e muitas atividades: Pergunte ao 
Peixonauta, Vamos abrir a POP, Piadas 
do Zico, Clipes Musicais e Bicho Fala

Estreia: julho
cocorico.com.br

Estreia: 2º semestre
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A série Nilba e os Desastronautas, uma coprodução entre 
a 44 Toons e a Fundação Padre Anchieta, chega à tela 
da TV Cultura no dia 1º de abril. No mesmo mês, estreia 
no canal pago americano Starz, nos Estados Unidos, que 
comprou a série coproduzida pela TV Rá Tim Bum!.

Muitas aventuras esperam pelo comandante Nilba, um 
garoto de oito anos, e pela tripulação da S.S. Geniwald 
quando precisam pousar a nave em um ponto remoto na 
galáxia chamado Lua Ervilha, um minúsculo astro celeste. 
Para conseguir retornar à Terra, todos terão que confiar 
nas inadequadas estratégias traçadas pelo inexperiente 
e divertido capitão Nilba. 

Nilba e os 
Desastronautas 
aterrissam na Cultura

Em uma galáxia muito distante, uma civilização avançada 
prepara uma expedição para investigar a Terra. A missão 
será executada pelo robô T.R.EX.C.I., que deve armaze-
nar e transmitir todas as informações sobre a vida em 
nosso planeta e suas transformações. Esse conhecimento 
será utilizado para a proteção da natureza e dos próprios 
humanos. Meio atrapalhado, T.R.EX.C.I. procura cumprir 
bem sua tarefa, mas se depara com um vilão. É o terrível robô 
alienígena T.A.T.U., que cria planos mirabolantes para 
roubar as informações coletadas pelo rival. A ideia da 
animação, produzida pela TV Rá Tim Bum!, é despertar 
a curiosidade sobre a evolução da vida e da tecnologia 
na Terra. A sigla T.R.EX.C.I. deriva do T de tecnologia; R 
de robótica; EX de exploração; C de culturas; e I de infor-
mação. E o T.A.T.U. foi formado assim: T de tecnologia; A 
de altamente; T de tecnológica; e U de única. O desenho 
estreia na TV Cultura no dia 1º de abril e será exibido 
dentro do Quintal da Cultura.

T.R.EX.C.I. vem 
descobrir como é a 
vida na Terra

A nave S.S. Geniwald pousa na Lua 
Ervilha, mas precisa voltar à Terra. Só 
que o capitão é o garoto Nilba, que não 
é lá muito sabido como a tripulação 
pensava que ele fosse

Um robô atrapalhado, que faz muita 
confusão para conseguir concluir 
sua tarefa no nosso Planeta. E ainda 
encontra um vilão, o robô T.A.T.U.

Estreia: 1º de abril

 Dentro do Quintal da Cultura, a partir das 

9h30; e à tarde, a partir das 14h30

Estreia: 1º de abril

Dentro do Quintal da Cultura, a partir das 

9h30; e à tarde, a partir das 14h30
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Não é fácil ser a primeira fatia do pão de forma. Aquela 
que as pessoas acabam jogando fora ou deixando para 
o final. Osmar é uma dessas fatias e, por causa disso, 
sofre complexo de rejeição. A história dele será contada 
no novo desenho Osmar, a primeira fatia do pão de for-
ma, que estreia no segundo semestre do ano dentro do 
Quintal da Cultura. 

A série se passa em um mundo fantástico onde a vida 
é um café da manhã: as caixas de cereais são prédios,   
colheres são postes e as ruas são toalhas de mesa. En-
tristecido, Osmar vai consultar o psicólogo Pierre Croix 
Saint e tenta se transformar num cara popular e admi-
rado – mas acaba se envolvendo em muitas confusões. 
Osmar, a primeira fatia do pão de forma conta com 11 
episódios de 26 minutos. A série produzida pela 44 
Toons, com direção de Alê McHaddo, é mais uma parce-
ria da Fundação Padre Anchieta.

A primeira fatia do 
pão vira série animada 

Na primeira temporada da série Historietas Assombra-
das - Para crianças malcriadas, Pepe, de 11 anos, é um   
menino preguiçoso, mas que, no fundo, tem um bom 
coração. Ele mora com a Vó, uma centenária velhinha 
que vende artefatos e poções mágicas pela internet. O 
contato diário com os produtos fabricados pela avó faz 
com que o menino viva aventuras repletas de humor, en-
frentando monstros, espíritos e toda espécie de criatura 
sobrenatural. Com 14 episódios de 11 minutos cada, a 
série foi produzida pela Glaz Entretenimento, com direção 
de Victor-Hugo Borges, um dos mais premiados diretores 
de filmes de animação do país.

Histórias de terror 
com muito humor 
para as crianças

A história se passa em um mundo 
fantástico, onde a vida é um café da 
manhã. Osmar se sente rejeitado, 
procura ajuda, mas acaba se envolvendo 
em muita confusão 

O garoto Pepe é malcriado, preguiçoso, 
mas tem um bom coração. Ele irá 
enfrentar monstros, espíritos, um 
fantasma emo e até a morte

Estreia: 2º semestre Estreia: 2º semestre

Historietas Assombradas

98



A TV Cultura apresenta a temporada completa, com 52 
episódios, de Pedro & Bianca, série sobre adolescentes 
que tem entre seus criadores o diretor Cao Hamburger e 
traz como protagonistas dois irmãos gêmeos – Pedro e Bi-
anca, ele branco e ela negra. A atração vai ao ar no domin-
go, às 14h, e é reapresentada no sábado seguinte, no mes-
mo horário. No segundo semestre os episódios deverão ser 
exibidos de segunda a sexta-feira. 

Com direção geral de Fábio Mendonça e Roberto Moreira, 
o programa focaliza toda a complexidade da juventude e 
aborda, com diversão e seriedade, o cotidiano dos jovens 

que estudam numa escola pública. É na E. E. Alberto Torres 
que os irmãos cursam o 1º ano do Ensino Médio e vivem 
suas principais experiências. Os temas desse universo de 
Pedro e Bianca incluem discussões sobre trabalho, sexo, 
drogas, namoro, amizade, gravidez, dificuldades de apren-
der, esporte, música e bullying.

Os personagens principais são vividos por Giovanni Gallo, 
como Pedro, e Heslaine Vieira, a Bianca. O elenco conta 
com a participação de Gorete Milagres, como a mãe, Zuzu, 
e de Thogun Teixeira, no papel do pai, Edison. A série é um 
projeto Escola 2.0, produzido pela TV Cultura em parceria 
com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo por 
meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Série Pedro & Bianca 
terá temporada 
completa

A melhor maneira para se preparar para a rodada 
do fim de semana é assistir ao Cartãozinho Verde. 
Feito com muita graça e informação por quatro co-
mentaristas mirins, a partir do dia 30 de março o pro-
grama terá meia hora no ar e passará a contar com 
uma nova apresentadora, Paula Vilhena. A atração 
ainda será exibida ao vivo, sempre aos sábados, às 
16h30.
Paula Vilhena, revelação da internet, que já integrava 
o elenco da TV Cultura, fará o meio de campo com 

a equipe de garotos que continua muito entrosada: 
João Alves Braga, corintiano de 9 anos; Pedro Cre-
ma, são-paulino também de 9; o palmeirense Eric 
Lanfredi, 12; e o santista Matheus Ribeiro, 10. Du-
rante meia hora, com muita espontaneidade, Paula 
e os meninos irão falar de tudo que gira em torno 
do futebol, de campeonatos nacionais, da Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo no Brasil.
O quadro Feras e Ferinhas continua no ar trazen-
do importantes personalidades como jogadores,    
ex-atletas e artistas, para um bate-papo descontraí-
do sobre o assunto que é paixão nacional.

Cartãozinho Verde 
ganha mais tempo
e vai ao ar ao vivo

Estreia: 30 de março

Sábado, às 16h30

cmais.com.br/cartaozinho

Exibição: Domingo, às 14h, com 

reapresentação no sábado seguinte, às 14h.

cmais.com.br/pedroebianca
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de sugestões do convidado e o público terá a oportuni-
dade de conhecer também suas preferências musicais.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o            
compositor e biólogo Paulo Vanzolini, o arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha e o bailarino e coreógrafo Ivaldo Ber-
tazzo estão na lista das personalidades abordadas no 
programa Poli, que tem estreia prevista para maio.

Maria Cristina Poli, que empresta seu nome ao novo pro-
grama, é uma das jornalistas mais reconhecidas da tele-
visão brasileira. Ela continuará a apresentar o Jornal da 
Cultura, que vai ao ar de segunda a sábado, às 21h.

Maria Cristina Poli apresenta nas noites de domingo um 
programa diferente de entrevistas com personalidades 
que terão espaço para revelar histórias desconhecidas 
de suas trajetórias de vida, suas visões e sua partici-
pação nos fatos ao longo do tempo.

Para traçar essa nova faceta do entrevistado, o progra-
ma se fixará em determinados períodos e vai relembrar 
a relação das personalidades com os acontecimentos      
vividos naqueles momentos. Os entrevistados poderão 
revelar alguns fatos até hoje desconhecidos, suas 
reações diante deles, reviver acontecimentos e mesmo 
recontar histórias com novos elementos.

A conversa é marcada pelo tom intimista, já que a 
gravação deverá ocorrer sempre em local onde o entre-
vistado vive, até mesmo para mostrar um pouco do seu 
universo particular. A escolha da trilha será feita a partir 

Poli revela histórias 
de grandes 
personalidades

Programa dominical de entrevistas 
comandado por Maria Cristina Poli 
focalizará os momentos mais marcantes 
da vida do entrevistado

Estreia: maio

Domingo, às 21h30

cmais.com.br/poli

Maria Cristina Poli é apresentadora do Jornal da Cul-
tura desde 2010. Vencedora do Troféu Mulher Im-
prensa 2012, na categoria Âncora de Telejornal, a 
jornalista começou na tevê em 1979, no Programa 
Hebe Camargo, na TV Bandeirantes. Nos anos 90, 
na TV Cultura, apresentou o programa Vitrine e fez 
reportagens internacionais. Na TV Globo, foi repórter 
especial, com participação em eventos internacio-
nais, e repórter exclusiva do programa Fantástico. 
Também apresentou o Circular - programa ancorado 
dentro de um ônibus, que circulava pelas ruas de 
São Paulo.  Poli ainda soma em sua trajetória impor-
tantes trabalhos como âncora e editora-chefe no Jor-
nal da Noite, na TV Bandeirantes.

Poli
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A melhor âncora da TV



Costa Pinto, fica responsável pelas dicas para o final de 
semana. Qualidade de vida, tecnologia e comportamento 
completam o roteiro. Outros destaques são informações 
sobre serviços e trânsito, que continuam na nova atração.

O quadro Papo de Padoca, bem ao estilo do paulistano, é 
apresentado por Cadu Cortez diretamente de uma padaria. 
Nesse ponto de encontro para o cafezinho da manhã, ele 
fará entrevistas diárias com algum personagem da cidade. 
Os temas são aqueles que cercam todos os cidadãos: se-
gurança, urbanismo, transportes e tantos outros. O Guia 
do Dia será veiculado em multiplataforma. Transmitido 
pela Rádio Cultura Brasil (AM 1200), também vai interagir 
com as redes sociais (Twitter, Facebook etc), incluindo 
a participação de blogs especializados em gastronomia, 
economia popular, pets, transporte solidário, entre outros. 

Estreia em abril um novo telejornal da TV Cultura. O matu-
tino Guia do Dia traz ao vivo, no início da manhã, notícias 
nacionais e internacionais, entrevistas e reportagens, in-
formações exclusivas sobre o trânsito de São Paulo e a 
possibilidade de interação com redes sociais e blogs es-
pecializados. O programa é uma ampliação do Guia do 
Trânsito, que focalizava o trânsito por meio de uma rede 
de câmeras exclusivas.

O Guia do Dia, agora com quadros fixos e mais infor-
mação, é ancorado por Aldo Quiroga e segue com a 
dupla Cadu Cortez e Adriana Cimino. Com uma hora de 
duração, o novo programa entra no ar às 7h, de segunda 
a sexta-feira. 

Vladir Lemos, apresentador do Cartão Verde, faz os co-
mentários sobre esporte. Em arte e cultura, a equipe do 
Metrópolis, com Adriana Couto, Cunha Jr. e Manuel da 

Guia do Dia traz
notícias, entrevistas e 
prestação de serviços

Com uma hora de duração, o novo 
programa entra no ar às 7h, de segunda 
a sexta-feira, com informações do Brasil e 
do mundo, quadros fixos e prestação de 
serviços. Apresentado por Aldo Quiroga, 
com Cadu Cortez e Adriana Cimino

Estreia: 1º de abril

Segunda a sexta-feira, às 7h

cmais.com.br/guiadodia

Câmeras Exclusivas
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A partir de 24 de abril, a série mais aclamada dos últimos 
tempos, vencedora de quatro Globos de Ouro e 15 Em-
mys, vai integrar a grade de programação da TV Cultura. 
Irão ao ar 52 episódios de quatro temporadas produzidas 
entre 2007 e 2010. É uma das principais aquisições da 
emissora para o pacote de novidades de 2013.

Ambientada na Nova York dos anos 1960, Mad Men traz 
um retrato impressionante do mundo da publicidade, mar-
cado por competições, jogos de interesse e muito dinhei-
ro. Nesse ambiente, os personagens jogam pesado, con-
duzem suas vidas de forma alucinada e se despem de 
qualquer escrúpulo para vender supostas verdades.

A série acompanha os passos de Don Draper (Jon Hamm), 
diretor de criação da agência Sterling Cooper, e de sua 
equipe de trabalho. Entre os integrantes do time estão 
Peggy Olson, Pete Campbell, Joan Harris e Roger Sterling. 

Brilhante publicitário e famoso entre as mulheres, Draper 
sempre tem as melhores estratégias para as campanhas 
da empresa, coleciona prêmios, atrai grandes clientes e 
até cativa a concorrência. Em paralelo, sofre crises pes-
soais, o que o faz perder o controle e descontar tudo na 
bebida, no cigarro e nas mulheres.

Com realismo, Mad Men mostra como eram tratados no 
mundo da publicidade americana – e fora dele também 
– temas como tabagismo, alcoolismo, adultério, homofo-
bia, racismo, sexo e antissemitismo.

Mad Men é uma criação do produtor Matthew Weiner, 
que ocupou o mesmo posto na série Família Soprano. 
Já venceu nove Emmys pelos dois trabalhos. Em 2011, 
foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mun-
do pela revista americana Time. A produção geral é da        
Lionsgate Television. 

A série será exibida semanalmente, sempre às terças-fei-
ras, às 23h30.

“Mad Men é uma série que inova pela extravagância 
de um passado não tão distante”
(The New York Times)

“Mad Men está repleto de personagens interessantes, 
todos armados com grande poder de sedução”
(Los Angeles Times).

“Se você assistir Mad Men esta noite, garanto que 
você voltará a vê-lo na próxima semana”
(New York Post).

“Mad Men me pegou pela impecável reconstituição 
dos ambientes e do ethos cultural daquele tempo”
(O Estado de S. Paulo)Estreia: 24 de abril

Quarta, às 22h

cmais.com.br/madmen

Mad Men e o universo 
da publicidade

Série premiada mostra a história de um 
famoso publicitário que faz sucesso com 
mulheres, campanhas e clientes num 
mundo misterioso e milionário
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Sucesso de crítica

“Mad Men é uma série que inova pela extravagância 
de um passado não tão distante”
(The New York Times)

“Mad Men está repleto de personagens interessantes, 
todos armados com grande poder de sedução”
(Los Angeles Times).

“Se você assistir Mad Men esta noite, garanto que 
você voltará a vê-lo na próxima semana”
(New York Post).

“Mad Men me pegou pela impecável reconstituição 
dos ambientes e do ethos cultural daquele tempo”
(O Estado de S. Paulo)



a importação da quinta e sexta temporadas em HD.

Criada pela BBC, a série Doctor Who acompanha as 
aventuras de um misterioso homem que viaja no tempo 
e no espaço a bordo da nave Tardis. Ao lado de seus 
companheiros, a maioria do sexo feminino, explora o uni-
verso, galáxias, países e territórios longínquos habitados 
por seres escatológicos.

Doctor Who é reconhecido pelas histórias labirínticas e 
efeitos visuais poderosos. Além de tudo, é o programa de 
maior destaque da televisão britânica no gênero ficção 
científica.

O roteirista principal da série é o escocês Steven Moffat, 
o mesmo que escreveu o filme As Aventuras de Tintim. 
Pela sua inventividade, é considerado um dos melhores 
roteiristas de TV da atualidade.

A TV Cultura fechou contrato com a BBC para exibir, com 
exclusividade na TV aberta, a sétima temporada da série 
de ficção científica Doctor Who, que começou a ser apre-
sentada pela emissora britânica em setembro de 2012. 

Com previsão de estreia ainda para este semestre, os 
novos episódios são em alta definição. Nesta fase, o   
protagonista encara diversas aventuras ao lado de seus 
parceiros Amy Pond e Rony Williams. Dentre elas, uma 
viagem perigosa para um planeta de gelo, um embate 
com um um ciborgue do Velho Oeste e a missão de im-
pedir que uma espaçonave cheia de dinossauros colida 
com a Terra.

Além da sétima temporada, a Cultura traz outras duas 
novidades. A primeira é que, a partir do dia 22 de abril, 
a emissora cria uma faixa dedicada à série, que será        
transmitida de segunda a sexta-feira, à 1h. A segunda é 

Cultura exibe sétima 
temporada de
Doctor Who

Estreia: 22 de abril

Segunda a sexta-feira, à 1h

cmais.com.br/doctorwho

Série estreia ainda neste semestre e 
em abril ganha faixa no fim de noite, a 
pedido dos fãs que fizeram campanha 
nas redes sociais

A atração recebeu o reconhecimento da crítica e 
do público como um dos melhores programas de 
televisão do Reino Unido. É citada no Guiness Book 
como a mais longa série de ficção científica do mun-
do. Sua primeira versão estreou em 1963. O Doctor 
Who originou múltiplos spin-offs como Torchwood 
e As Aventuras de Sarah Jane, exibida diariamente 
na TV Cultura. A sua fase mais recente, produzida a 
partir de 2005, ganhou cerca de 90 prêmios e mais 
de 100 indicações. Entre os principais estão os BAF-
TAs de melhor roteirista para Steven Moffat, de melhor 
série de drama e o prêmio da audiência. Além disso, 
recebeu cinco vezes o prêmio de melhor série popu-
lar de drama no National Television Awards.
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Uma série premiada



  

Suíça. Títulos como Maria Bethânia: Música e Perfume, 
Dzi Croquettes e Caro Francis também integram o pacote 
de consagradas produções nacionais.

O Cultura Documentários exibe a partir de 22 de abril 
mais uma coleção de vídeos internacionais contemporâ-
neos, premiados e inéditos. EUA em horário nobre, De-
pois da democracia, A luz de seus olhos e Anna Mag-
nani, interpretando a verdade são alguns deles. 

A Mostra Internacional de Cinema na Cultura estreia sua 
nova fase em 26 de abril, com a exibição do longa Aqui-
les e a Tartaruga, de Takeshi Kitano. Outras produções 
como Vitus, Deixa Ela Entrar, Há Há Há, Tomboy e A 
Onda também estão programadas. Renata de Almeida e 
Cunha Jr. continuam apresentando o filme na companhia 
de um convidado. A exibição será às sextas-feiras.

Como incentivadora do cinema nacional e das produções 
internacionais de qualidade, a TV Cultura reserva parte 
de sua grade para a exibição de filmes e documentários 
nas versões dubladas, legendadas, com audiodescrição 
e closed caption. O objetivo é torná-los acessíveis a todo 
tipo de público.

Uma nova lista de longas-metragens começa a ser        
exibida a partir de 4 de abril, quando estreia a nova tem-
porada da faixa semanal Clube do Filme, dedicada aos 
clássicos de Hollywood. Quem puxa a fila é a comédia 
Charity, Meu Amor, com direção de Bob Fosse e roteiro 
de diversos autores, entre eles Federico Fellini. 

No dia 6 de abril é a vez do nacionalíssimo Cine Brasil 
trazer suas novidades. A primeira delas é A Casa de 
Alice, drama dirigido por Chico Teixeira, ganhador de 
festivais como os de Chicago, Guadalajara e Friburgo, na 

Faixas de filmes e 
documentários mais 
acessíveis da TV

Os programas Clube do Filme,
Cine Brasil, Cultura Documentários e 
Mostra Internacional de Cinema na 
Cultura ganham novas temporadas 
com versões dubladas, legendadas, 
audiodescrição e closed caption

Clube do Filme
Quinta, às 22h
cmais.com.br/clubedofilme

Cultura Documentários
Segunda, terça e sexta-feira, à 00h, e domingo, 
às 15h.
cmais.com.br/culturadocumentarios

Cine Brasil
Sábado, às 23h
cmais.com.br/cinebrasil

Mostra Internacional de Cinema na Cultura
Sexta-feira, às 22h
cmais.com.br/mostra
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Renata de Almeida e Cunha Jr. Tomboy



Em dezembro de 2009, a TV Cultura despontava como 
uma das primeiras emissoras brasileiras a produzir filmes 
exclusivamente para televisão. Quatro anos e três edições 
depois, o projeto Telefilmes Cultura gerou 12 ficções e, a 
partir de 18 de maio, coloca no ar mais quatro: E além 
de tudo me deixou mudo o violão, dirigida pela cineas-
ta Anna Muylaert; Vitrola, de Charly Braun; Invasores, de 
Marcelo Toledo e Paolo Gregori; e A Ópera do Cemitério, 
de Juliana Rojas. O tema das narrativas é música na ci-
dade. A exibição será semanal, aos sábados, às 19h, na 
faixa Cine Brasil.

O Telefilmes é uma parceria da TV Cultura com a               
Secretaria de Estado da Cultura. A proposta é dar aos 
realizadores de produtoras independentes a missão de 
criar um filme que misture linguagem e estética de cine-
ma e televisão. Cada um dura, em média, 52 minutos e 
tem captação Full HD.

As obras foram selecionadas e financiadas pela SEC por 
meio do edital do ProAC (Programação de Ação Cultural) 
e cada produção recebeu R$ 600 mil. A TV Cultura  for-
neceu estúdios e equipamentos e abriu uma janela para 
a exibição dos filmes selecionados.

O renomado festival de documentários que reúne produções 
do mundo todo empresta seu nome e prestígio para mais 
uma faixa que a TV Cultura dedica ao cinema: É Tudo Ver-
dade Internacional. Com apresentação e curadoria do 
jornalista Amir Labaki, serão exibidos os melhores docu-
mentários da atualidade. A estreia está prevista para dia 21 
de abril. A exibição será semanal, sempre aos domingos, 
às 23h. O título inaugural, Se uma árvore cai – a história da 
Frente da Libertação da Terra, foi indicado ao Oscar de 2012 
na categoria Melhor Documentário. Estão programadas ain-
da as produções Steve Jobs – a entrevista perdida; El Bulli – a 
gastronomia em progresso de Ferran Adrià; A maleta mexica-
na; O sorriso do chefe; Hollywood às margens do Tibre; Uma 
vida virtual; e Bananas na cabeça.

Música é tema da 
quarta edição do
Telefilmes Cultura

É Tudo Verdade Internacional, com 
apresentação de Amir Labaki, traz
filmes sobre artes, sociedade e 
biografias

Estreia: 18 de maio

Sábado, às 23h

cmais.com.br/telefilmes

Estreia: 21 de abril 
Domingo, às 23h
cmais.com.br/etudoverdade

Os melhores 
documentários estão 
no É Tudo Verdade 
Internacional
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Clássicos inova com 
grandes óperas

A temporada de Clássicos em 2013 vem com uma 
novidade para os amantes da música clássica. A apre-
sentação de óperas famosas se mescla aos concertos,  
documentários e apresentação de balé. A estreia será no 
dia 27 de abril, às 21h45, com a exibição de Carmen, de 
Georges de Bizet, em montagem da Metropolitan Ópera 
de Nova York.

Outros grandes títulos que completam esta nova fase são 
Lohengrin, de Richard Wagner, da Ópera de Munique; 
La Sonnambula, de Vicenzo Bellini, da Ópera de Paris;           
L’ Orfeu, de Claudio Monteverdi, do Teatro Real de Madri; 
A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, da 
Metropolitan Ópera de Nova York; Othello, de G. Verdi, 
com a Orquestra Filarmônica de Viena, em montagem do 
Festival de Salzburg; e Tosca, de Giacomo Puccini, da 
Ópera de Munique.

Histórias que envolvem as músicas sacra e russa, as    
crianças da ópera de Pequim e os vários papéis interpre-
tados pelo tenor Plácido Domingo estão entre as precio-
sidades da nova safra de documentários.

 Os tradicionais concertos também chegam com atrações 
inéditas, que contemplam desde obras de compositores 
e orquestras ímpares até apresentação de balé, como A 
Sagração da Primavera, Pássaro de Fogo e As Bodas, 
de Igor Stravinsky. Os espetáculos da Osesp (Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo) continuam na pro-
gramação de 2013. A exibição de óperas será no últi-
mo sábado do mês, sempre às 21h45.  Os concertos e     
documentários vão ao ar nos demais sábados do mês e 
aos domingos, às 16h.

Carmen, de Georges de Bizet, 
estreia a temporada, que também 
inclui documentários sobre músicas 
sacra e russa, grandes concertos e 
apresentação de balé

Estreia: 27 de abril
Sábado, às 21h45
cmais.com.br/clássicos

L’Orfeu  |  Foto: Javier del Real
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Ainda dentro da faixa Clássicos, estreia em agosto a 
terceira edição do único concurso de música clássi-
ca da televisão brasileira: Pré-Estreia. A atração co-
mandada  pelo maestro João Maurício Galindo e pela 
apresentadora Roberta Martinelli valoriza jovens can-
tores e instrumentistas do Brasil todo. Os vencedores 
ganham prêmios em dinheiro, viagem para Nova 
York e o direito de participar de concertos do SESI 
(Serviço Social da Indústria). As inscrições poderão 
ser feitas a partir de abril.

Pre-EstreiaPré-Estreia



Estreia: 25/3

cmais.com.br/jornaldacultura

A TV Cultura inaugura em março uma nova forma de se 
comunicar com o telespectador, mais interativa, em tem-
po real e além da tela da televisão. Trata-se do recurso 
segunda tela (second screen), implantada inicialmente 
no game show Quem Sabe, Sabe! e no Jornal da Cultura.
Na primeira atração, a proposta deste novo recurso é 
estabelecer um elo entre o espectador e o participante. 
Quando os apresentadores anunciarem uma pergunta do 
jogo, ela simultaneamente surgirá, em uma fase inicial, 
na página do programa (cmais.com.br/qss), para ser          
respondida pelo internauta. A partir de maio, a tecno-
logia se transformará em aplicativo e estará disponível 

para celulares e tablets com sistemas iOs e Android. O 
Jornal da Cultura também usará a ferramenta. A partir de 
25 de março, ficará alocado em seu site (cmais.com.br/
jornaldacultura) um web aplicativo com conteúdos com-
plementares aos anunciados pela apresentadora Maria 
Cristina Poli. Detalhe: tudo será postado em tempo real. 
O JC é o primeiro jornal da TV brasileira que trabalha com 
conteúdo paralelo e em tempo real. O webapp foi feito 
em linguagem HTML5 e usa a ferramenta WebSockets, 
que permite maior otimização e interação entre a emisso-
ra e o servidor. Com isso a equipe de conteúdo pode tra-
balhar com outros formatos além do texto, como vídeos e 
arquivos de áudio. O jornalístico vai ao ar de segunda a 
sexta-feira às 21h, e aos sábados às 21h15.

Segunda tela permite 
transmissão de 
conteúdos paralelos

As novidades se somam às atrações atuais:
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Sr. Brasil Viola, Minha Viola

Metrópolis

Provocações Ensaio

Vila Sésamo

Cartão Verde

Cultura Livre

Roda Viva

Manos & Minas Quintal da Cultura

Metrópolis 
Roda Viva  
Cartão Verde 
Provocações 
Pronto Atendimento 
Jornal da Cultura 
Repórter Eco 
Matéria de Capa 
Legião Estrangeira
Caçadores de Mitos
Mestres do Riso
Matinê Cultura 

Café Filosófico 
Invenção do Contemporâneo
TV Folha
Planeta Terra
Quintal da Cultura
TV Cocoricó
Viola, Minha Viola 
Sr. Brasil
Cultura Livre
Ensaio
Manos e Minas
Vila Sésamo26



A TV Cultura lança no dia 25 de março a revista eletrôni-
ca Vitrine. A nova ferramenta importa o nome da atração 
homônima, pioneira no debate sobre novas mídias, le-
vando-a para o ambiente interativo dos tablets.

Disponível gratuitamente na Apple Store para iPad, ela 
tem periodicidade mensal e traz matérias sobre cinema, 
televisão, música e artes. Também integram o pacote 
editorial da revista entrevistas especiais, uma sessão       
dedicada às crianças e colunas assinadas pelos apre-
sentadores da casa.

O conteúdo vai dialogar com as atrações das emisso-
ras da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura, TV Rá Tim 
Bum! e rádios Cultura Brasil e Cultura FM).

O destaque do aplicativo é a navegação dinâmica. Ele 
tem uma leitura linear como a de uma revista, mas seu 
conteúdo pode agrupar, em uma mesma página, diver-
sas linguagens e formatos, como texto, imagens, vídeos, 
links, podcasts, atividades e jogos. Tudo isso sem sair da 
ordem de leitura do usuário.

A primeira edição da Vitrine publica, entre outras pautas, 
uma entrevista com a âncora do Jornal da Cultura, Ma-
ria Cristina Poli, que acabou de receber o prêmio Troféu 
Mulher Imprensa; uma reportagem especial sobre o novo 
game show e carro-chefe da programação deste ano, 
Quem Sabe, Sabe!; e um perfil da escritora Lygia Fagun-
des Telles que, em abril, completa 90 anos.

Revista para iPad é 
nova ferramenta da 
Fundação
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Mais informações:

Gerência de Comunicação da TV Cultura
Telefones: (11) 2182-3543 / 3282 / 3457 / 3268

E-mails:
josefernando@tvcultura.com.br
alebarbosa@tvcultura.com.br
guilhermemariano@tvcultura.com.br
maria.angela@tvcultura.com.br
vaniabarboni@tvcultura.com.br

Para acessar o conteúdo desta publicação,
entre no site cmais.com.br/cultura2013


