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O interior do estado de São Paulo possui inúmeras belezas, mas é aqui, em Jaguariúna, que se encontra a nossa casa! Fomos recebidos de braços 

abertos pelo seu povo e aos poucos conquistamos os corações não só de Jaguariúna, más de toda a sua região! Um sonho que se tornou realidade, e 

hoje nossas lentes registram todos os dias os principais acontecimentos regionais, nacionais e internacionais. 

  

Quando o assunto é jornalismo, nossas equipes estão sempre atentas para levar a informação apurada até você! E o nosso entretenimento fica por conta 

dos nossos apresentadores, que diariamente entram em sua casa para levar alegria e diversão! Sempre atentos nas novas tecnologias, nossa emissora e 

presente nas principais feiras de broadcasting do mundo, tudo isso para levar até nossos telespectadores som e imagem em alta definição. 

  

Nas festividades damos um show, em 2018 a nossa emissora transmitiu grandes eventos populares e no rodeio de Jaguariúna levamos a emoção da 

arena para mais de 100 mil lares. Tudo isso ao vivo! 

  

Sabemos que nossa missão não é apenas entreter, em 2019 nossa emissora juntou forças com a maior universidade da nossa região, a UniFaj. Juntas 

levamos toda a grandiosidade e aprendizado de uma emissora para as salas de aulas, desenvolvendo projetos sociais e educativos para estudantes e 

também, para a população. 

  

Hoje nossa cobertura engloba 15 cidades, são aproximadamente 100 mil casas que recebendo nosso sinal cem por cento digital. Tudo isso com uma 

única missão: ser uma emissora com a cara e linguagem de nossa gente. 

  

Somos a TV Artes, a tv com a cara de nossa gente! 



 

 

 

 



 

CIDADES CANAL SINAL 

AMERICANA 19.1 HDTV 

ARTUR NOGUEIRA 19.1 HDTV 

CAMPINAS 19.1 HDTV 

COSMÓPOLIS  19.1 HDTV 

HOLAMBRA 19.1 HDTV 

JAGUARIÚNA 19.1 HDTV 

MOGI GUAÇU 19.1 HDTV 

MOGI MIRIM  19.1 HDTV 

MONTE MOR 19.1 HDTV 

NOVA ODESSA 19.1 HDTV 

PAULÍNIA 19.1 HDTV 

PEDREIRA 19.1 HDTV 

VALINHOS 19.1 HDTV 

VINHEDO 19.1 HDTV 

CIDADES CANAL SINAL 

COTIA 19.1 HDTV 

EMBU DAS ARTES 19.1 HDTV 

HOLAMBRA 19.1 HDTV 

JAGUARIÚNA 19.1 HDTV 

MOGI MIRIM 19.1 HDTV 

OSASCO 19.1 HDTV 

  



 



 

O programa Cotidiano é uma revista eletrônica apresentada pelo 

jornalista João Leite. Com muita variedade, o Cotidiano traz o melhor 

da gastronomia, cultura e entretenimento, prestação de serviço, 

entrevistas, música e muito mais. 

Você já sabe, João Leite e sua equipe de produção e colaboradores já 

fazem parte do seu #Cotidiano. 

  

SÁBADOS ÁS 14H00 | GÊNERO: VARIEDADES 

 



 

Se deu polícia, virou notícia! O Programa policial comando pelo 

apresentador Roberto Torrecilhas traz ás principais notícias da nossa 

região todos os dias ao vivo.  

  
  
Sábados ás 18h00 

SEGUNDA A SÁBADO, ÀS 17H30 | GÊNERO: POLICIAL 

 



 

Chef Wellington ensina a fazer receitas práticas e com sabores 

regionais. O programa também traz convidados novos a cada edição 

para um bate papo super legal, além reportagens especiais.  

  

SÁBADO, ÀS 11H00 | GÊNERO: CULINÁRIA 

 



 

 

Telejornal local, exibido de segunda a sexta, no início da noite. Destaca 

as principais notícias do dia na região e também no Brasil. 

 

SEGUNDA A SEXTA, ÀS 18H00| GÊNERO: JORNALISMO 



 

 

Com apresentação da modelo e atriz, Malu Leme,  o programa promete 

trazer quadros divertidíssimos para o público, entre eles o “Garota 

Angel” que trás toda semana um clipe diferente de várias modelos. 

Além de reportagens com entrevistados especiais e muita música.  

  

SÁBADO, ÀS 19H00| GÊNERO: VARIEDADES 



 

 

Neguita torres comanda o “Jeitão de Caboclo” todos os sábados. Com 

reportagens populares, o programa traz a essência do interior para a 

tela da emissora  

  

SÁBADO, ÀS 16H00| GÊNERO: VARIEDADES 



 

 

O Jornalista Billy Rovaron traz toda semana um convidado especial 

onde rola prosa de todos os gostos: Politica, notícias economia e muito 

mais  

  

QUARTA, ÀS 15H00| GÊNERO: VARIEDADES 



 

 

Também apresentado pela jornalista Anapaula Ziglio, o programa 

entrevista grandes lideres do setor empresarial regional e nacional. 

  

SÁBADO, ÀS 21H30| GÊNERO: VARIEDADES 


