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Mais do que guardar a memória da produção do Futura durante um ano inteiro de trabalho, este
Anuário pretende também estruturar as ações que consolidam a imagem do Canal no Brasil e em
outros países com os quais mantemos parcerias e coproduções, evidenciando o posicionamento
conceitual e estratégico da Instituição. Por isso mesmo não se restringe ou se esgota no ano 2010.
Pode e deve ser usado nos próximos anos, considerando as várias exibições que um mesmo produto possa ter em nossa grade para garantir que um público diferenciado e cada vez mais amplo
tenha acesso às nossas produções, além do nosso estímulo constante para que as instituições usuárias da programação do Canal possam organizar videotecas que potencializem a vida útil de um
produto, considerando seu alcance pedagógico. Pretendemos mostrar aos nossos usuários aquilo
que nos torna únicos e singulares como produtores de TV e idealizadores de projetos educativos,
sempre escolhendo conteúdos, abordagens e formatos com vistas ao aprimoramento pessoal,
profissional e comunitário daqueles que comungam de nossa rede de telespectadores e parceiros.

Como usar
o anuário de
programação
2010

Dessa forma, o Anuário pode ser uma importante ferramenta para grupos pertencentes à mobilização comunitária do Futura, e também pode constituir-se em
instrumento diário de consulta para nossas equipes de produtores, consultores,
fornecedores e parceiros. Queremos que este documento anual dissemine e sedimente as orientações e tendências que guiam nossa programação e projetos
educativos que vão para além da criação e veiculação de programas e interprogramas de TV. Estas produções precisam ter ligação direta com a vida das pessoas, com seus anseios e demandas por conhecimento.
Organizado pela Gerência de conteúdo e novas mídias, este documento contou com a
imprescindível ajuda de todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens à Programação, passando pelos núcleos de Programa, Mobilização, Produção, Pesquisa, Videografismo, Atendimento ao Telespectador, Jornalismo, Aquisições e Operações.
Cada um pôde revelar o que produziu em 2010, compartilhar objetivos e resultados alcançados, ter uma dimensão em retrospectiva do que significou
nosso trabalho institucional. Também pudemos vislumbrar o potencial
educativo de nossas práticas, memorizando-as, ordenando-as, dando
tangibilidade aos nossos discursos e ações.
Este documento também será disponibilizado em nosso site (www.futura.org.br), garantindo um maior alcance de seu conteúdo a todos os
nossos telespectadores, audiência dirigida, parceiros e colaboradores
sociais.
O Anuário apresenta informações sobre estreias de 2010 e ainda oferece pequenos artigos que apontam análises e tendências de nosso trabalho já vislumbrando ações para 2011.
Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições inéditas, de janeiro a dezembro de 2010. Informamos ainda o ano de estreia da série no Futura e adicionamos a data da exibição da mais recente temporada produzida. Há sinopses
dos episódios, duração, indicação dos temas tratados, classificação indicativa,
público-alvo, apresentador(a) e elenco, perfil da consultoria pedagógica, prêmios
conquistados, ficha técnica, dados de pesquisa e mobilização.
Boa leitura!
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Os valores e a missão do Futura
Para concretizar uma missão de construir uma grade de programação que reflita o pluralismo e a
riqueza cultural do Brasil, que faça sentido para seu público, que concorra para o fortalecimento
da inclusão simbólica do brasileiro em nossas produções e que apresente temas e abordagens
relevantes para apoiar nossos telespectadores no enfrentamento de seus problemas cotidianos,
o Futura se baseia em algumas ações estratégicas que ajudam a tornar visível seu trabalho de
formação de redes em todo o país e a construção de instrumentos que contribuam para a mensuração do impacto social de nossos projetos nas comunidades.
A intenção é que o resultado desse trabalho possa ser tangível e reconhecido cada vez mais em
toda a grade do Futura de 2010 presente neste Anuário. Para facilitar a identificação destas ações,
criamos alguns “selos” que estão associados aos programas e interprogramas. Portanto, sempre
que um desses ícones abaixo aparecer no Anuário, você saberá que aquela ação específica foi
realizada em 2010 e que colaborou diretamente para a produção daquele programa ou interprograma em especial.

Fornecedores sociais
Este ícone representa todas as ações de inclusão social em programas, interprogramas e ações
educativas do Futura para as quais organizações não governamentais, redes comunitárias e jovens participantes de projetos de produção audiovisual tenham contribuído com seu trabalho, de
forma remunerada, na realização do produto. Neste item podemos ter realização de matérias,
produção de cenário, trilha sonora, figurino, produção ou idealização do produto. Esta estratégia
contribui para que o Futura amplie seu universo de fornecedores e colabore com a geração de
renda de grupos de baixo poder aquisitivo, além de valorizar um conjunto de profissionais que
muitas vezes encontra dificuldades para entrar no mercado de trabalho formal.
Colaboração de universidades parceiras
Este ícone se refere a todas as ações de produção de programas e interprogramas, matérias,
reportagens, povo-fala, projetos de rede, contato com professores e alunos das universidades
parceiras do Futura que foram incorporadas ao produto de linha do Canal. Um exemplo concreto
são matérias exibidas no Jornal Futura que são produzidas por nossas parceiras de várias partes
do Brasil, como UPFTV, Univali, Unisinos, UFPB, entre outras. O programa Mundo da Leitura é um
produto totalmente produzido por nossa parceira em Passo Fundo-RS e que ganhou exibição nacional, fazendo parte da grade básica de programação do Futura desde 2005.
Ações de mobilização comunitária
Este ícone se refere às atividades desenvolvidas pela área de mobilização comunitária do Futura,
desenvolvendo ações relacionadas à programação do Canal, tais como a utilização pedagógica de
programas nas instituições parceiras, a elaboração de projetos temáticos interdisciplinares a partir das séries de televisão, a distribuição de conteúdos complementares aos programas, a sugestão de personagens entrevistados, pautas, conteúdos e consultores a partir da rede da Audiência
Compartilhada do Futura, além de avaliação qualitativa da produção.
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Fóruns temáticos
Este ícone se refere à organização de fóruns temáticos prévios para a produção de programas
do Futura com o objetivo de levantar temas, abordagens, sugestões de entrevistados e casos
exemplares a serem abordados em séries que estão em produção. Procuramos organizar grupos
diversificados e consistentes de profissionais que possam trazer contribuições relevantes para a
nossa grade de programação, tais como pesquisadores de universidades e centros de estudos e
pesquisas, educadores, profissionais de diferentes áreas, agentes comunitários, produtores culturais, assim como pessoas representativas do que chamamos “público-alvo” do programa, organizando um panorama de temas e demandas que serão fortemente considerados na elaboração
dos programas.
Pesquisa em comunidades de baixa renda
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a comunidades de baixa renda, com o intuito de avaliar qualitativamente programas do Futura e colher impressões, opiniões e demandas de grupos
populares que possam ser refletidas nas pautas e nos conteúdos de nossa programação básica.
Parcerias internacionais
Este ícone se refere a parcerias internacionais para a produção e a distribuição de programas,
interprogramas e campanhas. Nesta categoria enquadram-se produções do Futura que contaram
com o apoio de produção, logística, conteúdo e exibição de conteúdos fora do território nacional.
Futuratec
Este ícone indica os programas disponíveis pela ferramenta. Futuratec é um serviço on-line que
disponibiliza a programação do Canal Futura para download. Cada programa é digitalizado e distribuído integralmente no formato VCD, que pode ser gravado em um CD comum e executado em
aparelhos de DVD, facilitando o uso educativo dos vídeos do Futura. A tecnologia utilizada para
distribuição é o BitTorrent, e os conteúdos podem ser buscados através das temáticas abordadas
e dos textos das sinopses. O Futuratec está disponível em www.futuratec.org.br.
Maleta Futura
Este ícone indica que o programa está disponível nas coleções de Maletas. O projeto Maleta Futura
consiste na elaboração e distribuição de um kit com programas do Futura, livros, guias de atividades e outros conteúdos complementares para instituições parceiras do Canal. Cada Maleta tem
um tema específico. Para monitorar as atividades socioeducativas realizadas com os conteúdos,
o Futura criou um monitoramento on-line que exibe os dados quantitativos de cada Maleta, além
das informações sobre as instituições contempladas. O sucesso do projeto levou ao aprimoramento deste monitoramento on-line, e uma nova versão estará disponível em breve. A versão inicial
está disponível em http://www.futura.org.br/maleta/flash/index.html.
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Um Pé No Mundo
Lúcia Araújo
Gerente geral do Canal Futura

Da África, com a segunda etapa do A Cor da Cultura, à Ásia, com os dez anos do Um Pé de
Quê?, passando ainda por vários países latino-americanos, que ganharam um tempo só
deles no Espaço América, o Futura rodou o mundo em 2010. Com um olhar do Brasil para
outras culturas, sem descuidar da nossa própria agenda social, fizemos da TV uma praça
pública, aproximando pessoas e organizações movidas pelo espírito de transformação
na nova faixa diária do Conexão Futura. Com a câmera na mão ou na mala, esse é o
nosso jeito de fazer da comunicação um caminho para a mudança social, num trajeto
que transcende as fronteiras geográficas e culturais.
Vimos e fomos assistidos em vários continentes, levando o Brasil para fora e trazendo
o mundo para a nossa tela. Pegamos carona com o jornalista Luís Nachbin para Cuba,
onde ele gravou quatro episódios do programa Passagem Para..., e viajamos até o
Japão com a apresentadora Regina Casé para desvendar no Um Pé de Quê? a beleza da
Sakura, a flor de cerejeira, na época de seu lindo e breve florescer. Com o Globo Ecologia,
investigamos como está o processo de reconstrução do Timor Leste, país com quem,
desde 2009, mantemos parceria para intercâmbio de conteúdo. Fomos até Portugal e,
mediante acordo inédito com a fundação portuguesa Calouste Gulbenkian, exibimos
uma seleção de filmes tão internacional quanto ousada, composta por curtas, médias e
longas-metragens do cinema alternativo de vários cantos do planeta.
Construindo uma ponte entre o Brasil e a África, A Cor da Cultura, reconhecido como
política pública pelo Ministério da Educação, voltou com 41 novos episódios das séries
Nota 10, Ação, Mojubá, Livros Animados e Heróis de Todo Mundo que reforçaram na
tela do Futura e nas oficinas de formação de professores a face de um Brasil que não
existe sem a fundamental contribuição das culturas africanas (assim como das indígenas
e europeias).
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Nosso passo internacional não se resumiu às produções televisivas. Estivemos em
diversos fóruns e seminários globais para ouvir, pensar e opinar sobre o papel social
da comunicação nos dias atuais. Abrimos o ano na Alemanha, onde presidi o júri do
BaKaFORUM, e o encerramos na Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP-10),
no Japão, onde o Futura foi apresentado como uma plataforma difusora de conteúdo de
educação ambiental.
Nesse ínterim, levamos ainda dois prêmios Promax Latin America na categoria PSA
(Public Service Announcement) com a série O que você vai fazer com o que você sabe? realizada em parceria com a Organização Mundial da Saúde - OMS - recebemos indicação
do New York Festivals para concorrer com a série Consciente Coletivo ao prêmio de melhor
animação; e fechamos parceria com a TAL (Television America Latina) para incrementar
o intercâmbio de conteúdos com outros canais latino-americanos, contribuindo, assim,
para a integração social, cultural e econômica da região.
O ano de 2011 reserva outras boas surpresas ao nosso público, especialmente àqueles
que acompanham os desafios da educação. Viajaremos por Chile, China, Canadá,
Finlândia e Coreia do Sul, países que viraram referência em políticas públicas, para
conhecer essas experiências inovadoras e buscar inspiração para melhorar a nossa
realidade. Aterrissaremos no Brasil e vamos dedicar uma outra série inteira do Nota 10
para analisar o ENEM, mostrando boas práticas e esclarecendo professores e famílias
sobre o sistema de avaliação. Dentro de casa, também teremos inovações. No primeiro
semestre, o jornalismo do Canal vai ganhar um novo estúdio, de onde vamos fazer mais
transmissões ao vivo e interagir ainda mais com nossa rede de espectadores e de redes
da sociedade civil.
Com certeza, haverá mais novidades que serão construídas e pensadas ao longo
do ano no nosso constante processo de apreender realidades, escutar nossa rede de
colaboradores, parceiros e sociedade civil e perceber mudanças e novas práticas que
merecem ser retratadas em nossa tela. O mais importante já temos: a mente aberta e
muita disposição para observar, ouvir e aprender.
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Gira, gira conteúdo
DéBORA GARCIA
gerente DE CONTEúdo
e novas mídias
Kitta Eitler
líder de projetos

Você já parou para pensar na quantidade de imagens,
sons, texturas e histórias que a tela da TV consegue
abarcar? E mais: que narrativas mereceriam estar
reunidas num canal educativo como o Futura?
Como flagrá-las, conduzi-las e apresentá-las
na tela? Com que sabores, que embalagens?
Para qual público?
Bem, essas e outras indagações fazem parte do dia
a dia do trabalho da área de Conteúdo e Novas Mídias. Um
cotidiano marcado pela troca constante com outras áreas
do Canal (Mobilização, Produção, Programação, Jornalismo,
Engenharia etc.) e com parceiros externos, mas bastante
vocacionado para criação, análise, depuração e indicação de
material que posteriormente é disponibilizado na grade na
forma de séries de tv, interprogramas, seleção de filmes e
campanhas.

Doze meses e um rápido giro por alguns de nossos conteúdos
Em 2010, por exemplo, demos novo fôlego ao Globo Ciência, escolhendo cientistas
consagrados de diferentes épocas e partes do mundo para mostrar que contribuições
essenciais deixaram para a humanidade: de Aristóteles a Galileu, de Faraday a Einstein, o
panteão científico marcou presença em grande estilo em nossa programação, sem deixar
de apontar sinergias com o que se faz no Brasil no mesmo campo, revelando nossos
grandes cientistas e o diálogo que estabelecem com a História da Ciência. O programa
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dedicado a Darwin é um dos grandes destaques da série, que
também conversa com jovens estudantes de graduação de
todo o Brasil que iniciam suas vidas profissionais, permitindo
que estes também apresentem contribuições, pensamentos
e conhecimentos científicos para o grande público.
Já o Globo Ecologia, inspirado pelo pensamento
ousado e desafiador de Elinor Ostrom, Nobel de
Economia de 2009, mostrou que comunidades
espalhadas por todo o país articulam e
concretizam conhecimento riquíssimo que
acumulam sobre ecologia e sustentabilidade,
transformando realidades locais e permitindo
que o “bem comum” esteja de fato disponível
a todos. Vale a pena conferir a série que tocou
com determinação em assuntos espinhosos como
escassez de água e pesca predatória.
Ainda explorando o sempre bem-vindo tema
“sustentabilidade”, o Futura, o Akatu e a
HP foram fundo na discussão de nossos
padrões de consumo e no impacto que isso
gera no meio ambiente e em nossas vidas. Ir fundo,
aqui, não quer dizer tratá-lo de forma sisuda, tecnocrática ou
livresca. Pelo contrário: nosso desafio foi falar desse assunto
de forma instigante, curiosa, bem-humorada e educativa.
Nada melhor, então, que nos valermos dos artifícios de
animação e do formato ágil e direto de interprogramas de
dois minutos de duração para contarmos essa história. Por
isso, um convite ao leitor: se não viu a série em nossa tela, vá
a nossa página no YouTube (www.youtube.com/canalfutura)
agora para degustar Consciente Coletivo em dez capítulos imperdíveis.
Somos verdes!!
Cada vez mais nos certificamos de que nossa logo não é desta cor por acaso!! Assumimos
nosso lado ecológico em tantas e tão variadas janelas que não seria exagero dizer que
o Futura é o canal que maior conteúdo apresenta sobre essa temática, em diferentes
formatos, para diferentes públicos, com distintas abordagens. E não é para menos: o
assunto está na pauta do dia no Brasil e no mundo e nossas decisões no tempo de agora
serão determinantes para a qualidade de vida que teremos no planeta.
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A campanha O que você vai fazer com o que você sabe?, que fizemos com a OMS
(Organização Mundial da Saúde) e teve o charme e a pujança da obra de dez artistas
plásticos brasileiros que emprestaram seu talento para falar de ecologia e saúde, levou
prata e bronze do Prêmio Promax Latin America na categoria PSA (Public Service
Announcement).
... Além das dez peças de trinta segundos estarem sendo veiculadas no Futura, estão
sendo exibidas em mais de cem TVs pelo mundo e também no site: www.futura.org.br/
oms que contém a biografia e entrevistas com os artistas envolvidos na empreitada e um
game de conscientização.
Outras janelas abrem novas possibilidades
Ainda em 2010, o Futura apostou cada vez mais na diversificação de seu conteúdo
em variadas telas (da tv, passando pela internet e chegando às maletas temáticas
espalhadas pelo Brasil). Nosso twitter (www.twitter.com/canalfutura) a cada dia arrebata
mais seguidores, que acompanham as novidades de nossa programação assim como
ficam sabendo do que acontece nos bastidores da mobilização do Futura. Muito do que
colocamos no ar é produzido em colaboração com ONGs e entidades civis ligadas a
temas de relevância como: segurança pública, consumo sustentável, exploração sexual,
infância, juventude, entre outros. O entrecruzamento dessas redes é uma das estratégias
que nos permite construir conteúdos relevantes, formatados de maneira a estabelecer
comunicação direta e clara com quem nos assiste.
Se nossa campanha institucional foi toda ela pautada em torno de perguntas que movem
o mundo, por que não levar essa premissa ao extremo e transformá-la em um game online que testa os conhecimentos dos usuários enquanto os convidam para uma divertida
partida? Nada mais prazeroso do que aliar aprendizagem e diversão. Está aí a fórmula
do edutainment, tão explorada pelo Futura há anos e que, transposta para a internet,
encontra seu hábitat natural!! Estamos falando do game CDF (Clube Desafio Futura)
disponível para rodadas com mais de um jogador, chat para começar novas amizades e
quatro salas de perguntas relacionadas com alguns dos programas de grande sucesso do
Canal: Afinando a Língua, Um Pé de Quê? Conexão Futura e Estação Saúde. Pronto para
a próxima rodada? Então vamos lá: www.cdf.org.br!
Seria demais...
comparar a página de uma publicação a uma tela? Relevando nosso exagero metafórico,
queremos dizer que também em 2010 exploramos um outro formato que tanto nos
encanta. Este, velho conhecido de todos nós: o livro. Fizemos uma publicação intitulada
Almanaque Futura das Redes Sociais, em que selecionamos uma centena de histórias
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de uso pedagógico de nossos
conteúdos organizadas num
dado período de tempo pelas
nossas redes de parceiros: ONGs,
parceiros
mantenedores
do
Futura e usuários do Futuratec vencedor do prêmio ARede 2010.
O resultado foi um colorido e
multifacetado almanaque que
inspira seus leitores a assistirem
ao Futura e colocarem a mão
na massa para compartilhar
esses saberes com o maior
número possível de pessoas,
numa progressão geométrica de
conhecimento!
E lá se foi mais um ano. Que
venham outros, com muitas
outras telas e histórias para a
gente continuar tendo o prazer
de construir esse Canal com/para
você!!
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AÇÃO
O programa Ação apresenta experiências de cunho social bem-sucedidas,
realizadas por organizações não governamentais (ONGs), voluntários e
moradores de comunidades. Tais experiências incluem ações afirmativas,
enfrentamento de preconceitos, iniciativas de inclusão social ou de cunho
educativo, envolvendo projetos de arte e educação. Em 2010, foram exibidos
40 episódios.

TEMA: inclusão social
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1999
No ar a partir de 4 de março
DURAÇÃO: 22 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
APRESENTADOR: Serginho Groisman é jornalista. Desde 1990, comanda programas de televisão
direcionados aos jovens. Começou
no SBT com o Programa Livre, passou pelas TVs Gazeta e Cultura e,
em 1999, foi contratado pela Rede
Globo, vindo a apresentar programas também no Canal Futura.

16

AÇÃO A COR DA CULTURA
Sinopses por episódio (30 minutos):
Bahia
no ar em 11 de novembro
Os afrodescendentes representam mais de 80% da população
na Bahia. O programa apresenta a herança cultural africana
nas manifestações musicais, na culinária e na religião e o trabalho com jovens do Ilê Aiyê.
Série especial do Ação para o A
Cor da Cultura. Em quatro programas, a série apresenta um pouco
mais da história dos povos que foram trazidos da África e ajudaram
a construir o Brasil.
Temas: cultura afro-brasileira; inclusão social
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
ParceiroS: Petrobras, TV Globo,
Cidan – Centro de Informação e
Documentação do Artista Negro,
Seppir – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Ministério da Educação e
Fundação Cultural Palmares/Minc.

Maranhão
no ar em 18 de novembro
O programa mostra que a diversidade cultural no Maranhão é
fruto da trajetória de resistência que começou com a história
dos escravizados, no século XVIII, e dos quilombos. Em São
Luís, a ONG “Como Ver – Oficinas Afro” forma cidadãos da comunidade para o mercado de trabalho.
Minas Gerais
no ar em 25 de novembro
Tradições de três séculos de história permanecem nos caminhos da Estrada Real. Atividades artesanais que movimentavam a economia do Brasil Colônia e ainda hoje são fonte de
renda para as famílias. A herança africana na extração de ouro
e pedras preciosas. A história dos escravizados e do dinheiro
produzido pelo garimpo no século XVIII preservada na Casa
dos Contos de Ouro Preto, são os assuntos desse episódio.
Mulheres negras
no ar em 2 de dezembro
O programa discute as condições das mulheres negras no
mercado de trabalho. Pesquisas comprovam que a maior taxa
de desemprego é constatada entre elas, indicando as dificuldades de inserção. Elas trabalham muito, ganham pouco e sofrem discriminação. O trabalho das ONGs Maria Mulher (RS) e
Ação Comunitária (RJ).
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ADRENALINA
Sinopses por episódio (26 minutos):

Adrenalina é uma revista eletrônica que mostra a prática de
diferentes esportes radicais. Produzido pela TV Unisinos, universidade parceira do Canal Futura,
o programa fala sobre os perfis
dos esportistas, os equipamentos
e a adrenalina de quem se arrisca nessas modalidades tão peculiares. Em 2010, foram exibidos 13
programas.
Temas: comportamento; esportes
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2006
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: liberado com
restrições
Parceiro: TV Unisinos-RS
APRESENTADORES:
Ana Karina Belegantt é jornalista.
Atuou como repórter e produtora
do Telejornal Uninews, da TV Unisinos-RS.
Leo Sassen é diretor de TV, diretor de fotografia e repórter.
Formado em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação
em Cinema, atua no mercado de
TV, cinema e vídeo há mais de 15
anos.
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Aventuras em Diamantina – no ar em 18 de agosto
O Adrenalina chega à Gruta do Salitre, em Diamantina-MG,
lugar ideal para a prática de três atividades: rapel, escalada e
caving. A equipe do programa desce pela primeira vez os 50
metros da parte superior da gruta num rapel. Faz espeleoturismo, explora a caverna e mostra por que as rochas da Serra do
Espinhaço são das melhores do país para a escalada esportiva
e o boulder. Um berço para o aprendizado dos escaladores.
Adrenalina no Taim – no ar em 25 de agosto
A Reserva Ecológica do Taim, um santuário de aves migratórias, fica na divisa do Brasil com o Uruguai. Neste episódio, o
Adrenalina percorre a região em carros 4x4, na companhia de
um fotógrafo, de um ornitólogo e da equipe Rotas e Trilhas,
especializada em expedições por trilhas off-road. A equipe conhece o Taim e passa pela Lagoa Mirim até o destino final, o
Farol do Albardão.
Mountainboard – no ar em 1º de setembro
O mountainboard é praticado no asfalto, em areia, barro e grama. Criado pelos snowboarders americanos na década de 90,
mistura skate, snowboard e manobras do surfe. Durante a etapa do Campeonato Brasileiro de Mountainboard na Sweel, em
Viamão-RS, uma das pistas mais velozes e perigosas do Brasil,
a equipe do Adrenalina conversa com os melhores atletas do
país. No programa, imagens de saltos radicais e manobras empolgantes.

Escalada em Caçapava do Sul
no ar em 8 de setembro
Caçapava do Sul é um paraíso para os escaladores, com formações rochosas de
conglomerado e arenito. É também um
dos polos brasileiros para a escalada esportiva. Com imagens alucinantes, a equipe do Adrenalina escala com instrutores e
montanhistas, chega no topo, participa da
assinatura do livro cume e ainda pernoita
numa caverna.
Adrenalina na Amazônia
no ar em 15 de setembro
No primeiro programa do especial sobre a
Amazônia, a equipe do Adrenalina participa de uma surf trip com surfistas amazônicos para explorar a Praia da Marieta, no
norte do Pará, paraíso do surfe e banhado
por águas do oceano Atlântico. Em Manaus, a equipe passa pelo encontro do rio
Negro com o Solimões e continua em uma
aventura de carro e barco por cinco horas
até chegar ao hotel de floresta. O programa mostra, ainda, a focagem dos jacarés
e busca mais informações sobre estes animais selvagens.
Canoagem no Pará
no ar em 22 de setembro
Em torno da cidade de Belém, no Pará, a
equipe do Adrenalina rema pelos igarapés
e águas abertas por mais de 30km durante dois dias até a ilha de Tatuoca, na única
canoa havaiana da Amazônia. No mesmo
programa, durante um trekking em uma
mata primária pela ilha do rio Maguary, a
equipe conhece os mistérios sobre uma
entidade folclórica.
Rali de velocidade
no ar em 29 de setembro
Mafra, na divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná, é sede de um grande rali

de velocidade. A equipe do Adrenalina experimenta todas as emoções dentro de
carros 4x4 a mais de 100Km/h em pista de
terra. A preparação dos carros e os cuidados com os equipamentos de segurança
também são mostrados.
Escalada em árvores na Amazônia
no ar em 6 de outubro
Em uma Samaúma de quase 300 anos, a
maior árvore da Amazônia, a equipe do
Adrenalina faz uma escalada de 70 metros
para apreciar a floresta. No mesmo programa são apresentados um mergulho com os
botos-cor-de-rosa e uma visita à Floresta
dos Macacos, dando destaque à interação
harmônica entre o homem e a natureza.
Sobrevivência na selva
no ar em 13 de outubro
Na Fundação Floresta Viva, em Manaus, o
Adrenalina se aventura em uma sobrevivência na selva com a equipe Jaguar Jungle Survivel. Na Floresta Amazônica, o programa ensina técnicas de como preparar
armadilhas e montar um acampamento
seguro, além de oferecer dicas de alimentação natural.
Trilhas na Amazônia
no ar em 20 de outubro
Na região amazônica, a equipe do Adrenalina percorre trilhas pela floresta e aprende
um pouco sobre a flora e a fauna do lugar.
A equipe dorme na mata e experimenta
a culinária local. O programa apresenta,
ainda, uma pesca à piranha, uma atividade
esportiva, e também a cultura e a tradição
da comunidade indígena Rouxinol, com direito ao casamento da apresentadora Ana
Karina conforme os costumes da tribo.
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Corrida de aventura I
no ar em 27 de outubro
No Ecomotion, a maior corrida
multiesportiva expedicionária do
Brasil, 31 equipes de nove países
percorrem 470km da Serra do
Cipó, em Minas Gerais, em diversas modalidades esportivas de
aventura como: trekking, mountainbike, canoagem, técnicas verticais e caving. Nesse primeiro
programa, a equipe do Adrenalina
explica o que é uma corrida de
aventura, suas regras e apresenta
depoimentos emocionantes dos
atletas sobre a prova.
Corrida de aventura II
no ar em 3 de novembro
No segundo programa sobre o
Ecomotion, a maior corrida de
aventura do Brasil, a equipe do
Adrenalina segue os atletas até o
pico do Itambé, a 2.055m de altitude, na Serra do Espinhaço-MG.
De lá, os atletas seguem para a
Gruta do Salitre, onde fazem rapel
e caving. Em seguida, mais mountainbike, canoagem nas corredeiras e trekking até a chegada em
Diamantina, totalizando 470km
de prova.
Trekking pelos cânions
no ar em 10 de novembro
O Adrenalina está na divisa do
Rio Grande do Sul com Santa Catarina, nos parques Nacionais da
Serra Geral e Aparados da Serra. A equipe faz um trekking pela
borda de alguns dos cânions mais
bonitos do mundo. Começa no
Cânion do Fortaleza, onde a tem-
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peratuda à noite é abaixo de zero,
passa pelo Cânion do Churriado
até chegar ao Cânion do Malacara. No dia seguinte, após uma descida de 1.000m, a equipe do programa explora, de quadriciclos, as
belezas internas dos cânions.
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Adrenalina: Ana Karina
conta o que rolou nos bastidores da nova temporada
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Canoagem nos igarapés, escalada nas árvores, nado com botos...
A dupla do programa Adrenalina aprontou todas nessa nova temporada do programa. Mas quem levou a emoção às últimas consequências foi a apresentadora Ana Karina, que aproveitou a visita à Amazônia
para... se casar! Quer adrenalina maior? Mas isso é assunto para um outro
dia. Aqui, ela fala mais sobre a nova temporada e conta tudo o que rolou
nos bastidores.
Site Canal Futura: Qual foi o momento mais emocionante da nova temporada?
Ana Karina: Procuro fazer tudo com muita segurança, confiança e utilizando os
melhores equipamentos hoje no mercado, além dos profissionais qualificados
para me instruírem. Por isso, as atividades exposta no Adrenalina, não são
radicais, e sim com risco calculado. O momento mais emocionante foi ver
os montanboarders saltando 360º e realizando backflips! Foi demais! E o
inesquecível foi segurar um boto cor de rosa, passar a mão neles e nadar
com eles! Surreal!
Vocês viajaram do extremo sul ao norte do país em busca de
emoção. Qual foi o lugar que marcou mais a viagem?
Meu casamento numa aldeia indígena no meio da
floresta amazônica! Não preciso comentar muito né? (risos)
Aconteceu alguma coisa engraçada nos bastidores?
Sempre acontece! Um deles foi que a canoa havaiana virou na saída da ilha
Tatuoca, em torno de Belém, com 6 tripulantes a bordo e o câmera. Perdemos nossa
melhor câmera na água, mas o que salvou as imagens foram as super câmeras Gopro, que
aguentam tudo! Foi bem engraçado esse momento!
Conta um esporte radical que você ainda não teve coragem de encarar?
Bah, encaro todos! Sou paraquedista há 12 anos. Comecei pelo ápice da
radicalidade. O resto, encaro com prazer!
E qual deles você mais curtiu até hoje?
Curti as Cascatas Congelas nos Andes! Gostei tanto que voltei no ano seguinte para escalar. Convidei vários amigos escaladores e fomos fazer um trip
pelos Andes! Curtição, viagem, amigos e muita adrenalina!
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AFINANDO A LÍNGUA
Sinopses por episódio (26 minutos):

Apresentado por Tony Bellotto, o
programa aborda a língua portuguesa a partir da música brasileira.
Nesta nova série, o anfitrião recebe no estúdio um cantor ou uma
banda representativa da nova geração de músicos brasileiros. Cada
episódio fala sobre o universo do
artista e recheia a conversa com
literatura, poesia, cinema e, claro,
muita música. Na série de 13 episódios há ainda um especial com
a banda Curimba, eleita pela internet na promoção Banda Afinada.
APRESENTADOR: Tony Bellotto é
compositor e guitarrista da banda de rock Titãs. O músico, que
comanda o programa desde sua
primeira temporada, em 1999,
também é autor de romances
como Bellini e a Esfinge e Bellini
e o Demônio, ambos adaptados
para o cinema, BR-163 e Os Insones, entre outros.
Temas: leitura, literatura e linguagem; música
Público-alvo: jovens e público
em geral
Estreia: 1999
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
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Maria Gadú – no ar em 21 de setembro
Neste programa, o bom papo e a música de qualidade da cantora Maria Gadú convidam o telespectador a refletir sobre a poesia e a arte de criar imagens com palavras. O programa também aborda a personificação e a polifonia. Gadú apresenta as
canções “Shimbalaiê” (Maria Gadú), “Dona Cila” (Maria Gadú) e
“Linda Rosa” (Gugu Peixoto e Luis Kiari).
Sobrado 112 – no ar em 28 de setembro
O que resulta da soma de ritmos caribenhos, jazz, reggae,
samba-rock e groove? A skapolca, fórmula do som do Sobrado
112, grupo entrevistado neste episódio do Afinando a Língua.
O programa fala também de regência e literatura contemporânea. No estúdio, o Sobrado apresenta “Café” (Sobrado 112),
“Domingo” (Tony Bellotto e Sergio Britto) e “Muito Menos Você”
(Sobrado 112).

Lula Queiroga – no ar em 5 de outubro
Músico, compositor, diretor e produtor,
Lula Queiroga é um artista pernambucano
com referências mundiais. Em suas produções, cenas nordestinas e referências universais se misturam, criando um rico mosaico cultural. No estúdio, Lula canta “Altos
e Baixos” (Lula Queiroga e Yuri Queiroga),
“Alzira e a Torre” (Lula Queiroga e Lenine)
e “Tem Juízo Mas Não Usa” (Pedro Luís e
Lula Queiroga).
Ana Cañas – no ar em 12 de outubro
Neste programa, o blues e o jazz, a atitude rock and roll e os poemas sinceros
e viscerais são alguns elementos da teatral Ana Cañas apresentados. O episódio
também fala de anáfora. Ana interpreta
as canções “A Ana” (Ana Cañas e Alexandre Fontanetti), “Esconderijo” (Ana
Cañas) e “O Nosso Amor a Gente Inventa” (Cazuza e Frejat).
Strike – no ar em 19 de outubro
Embalados por uma sonoridade que mistura hip hop, música eletrônica e punk
hardcore melódico, o programa apresenta
a banda Strike, presença certa nos mp3
dos adolescentes brasileiros. O episódio

também trata do eu na narrativa e de novos gêneros textuais, como o blog. No estúdio, a banda Strike apresenta “O Jogo
Virou” (Strike), “Mulher de Fases” (Raimundos) e “A Tendência” (Strike).
Marcio Local – no ar em 26 de outubro
Tony Bellotto bate um papo com Marcio
Local, músico que exalta o samba, o futebol, o sol e o soul e compõe uma sonoridade contemporânea que lembra o suingue
e a malemolência de malandros reais. O
programa também desvenda o universo
das gírias. No estúdio, Marcio canta “Soul
do Samba” (Marcio Local), “Não Vem que
Não Tem” (Carlos Imperial) e “Preta Luxo”
(Marcio Local).
Mallu Magalhães
no ar em 2 de novembro
O papo e a sonoridade de Mallu Magalhães
leva o telespectador a conhecer assuntos
como a Bossa Nova de Vinícius de Moraes, moda e internet. O programa aborda
também o verso, a poesia e o eufemismo.
Mallu apresenta “O Preço da Flor” (Mallu
Magalhães), “Samba e Amor” (Chico Buarque) e “Versinho de Número Um” (Mallu
Magalhães).
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Fino Coletivo
no ar em 9 de novembro
O grupo Fino Coletivo mistura samba, pop e até discoteca para formar
um mosaico de sonoridades brasileiras. O episódio trata do modernismo
e da influência do tupi no português.
No estúdio, Fino Coletivo apresenta “Nhem Nhem Nhem” (Totonho),
“Swing de Campo Grande” (Paulinho,
Moraes Moreira e Galvão) e “Boa
Hora” (Alvinho Lancellotti e Domenico Lancellotti).
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Rodrigo Maranhão
no ar em 30 de novembro
O cantor e compositor Rodrigo Maranhão mostra que a voz da tradição
representada pelo samba e a zabumba mistura-se ao discurso contemporâneo do funk e dos anúncios de
ambulantes. A crônica e a polissemia
também são temas do programa. No
estúdio Rodrigo apresenta “Rap do
Real” (Rodrigo Maranhão e Pedro
Luís), “Feitiço da Vila” (Noel Rosa e
Vadico) e “Caminho das Águas” ( Rodrigo Maranhão).

Alceu Valença
no ar em 16 de novembro
O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença e sua música fazem
uma fusão entre os ritmos regionais
como o frevo e o maracatu com sintetizadores, o rock e o blues. O programa também desvenda as raízes
das palavras. No estúdio Alceu canta
“La Belle de Jour” (Alceu Valença),
“Tropicana” (Alceu Valença) e “Amor
que Vai” (Alceu Valença).

Frejat – no ar em 7 de dezembro
No embalo de suas canções de amor,
Frejat fala sobre composições e parcerias musicais. O episódio também
aborda as comédias românticas e o
teatro de Martins Pena. No estúdio
Frejat canta “Eu Não Quero Brigar
Mais Não” (Frejat e Black Alien), “Homem Não Chora” (Frejat e Alvim L.) e
“No Escuro e Vendo” (Frejat, Marisa
Monte e Arnaldo Antunes).

Anna Ratto
no ar em 23 de novembro
Neste episódio Tony Bellotto recebe
Anna Ratto, cantora que gira na roda
das cirandas e dança nas tradições
brasileiras do jongo e do maracatu
sob o olhar da modernidade. O programa também fala sobre os cacófatos. Anna apresenta “Bailarina do
Mar” (Anna Luiza), “Seu Moço” (Anna
Luiza e Edu Krieger) e “Parabolicamará” (Gilberto Gil).

Curimba – no ar em 14 de dezembro
Neste programa o grupo Curimba,
vencedor da promoção Banda Afinada, apresenta uma musicalidade
que transita ente o rock e o samba e
revela a cena urbana do Mato Grosso do Sul. Histórias em quadrinhos e
onomatopeia também são abordados no episódio. A banda apresenta
“Sambaloco” (André Stábile), “A Luz
do Amanhã” (André Stábile) e “Jorge
da Capadócia” (Jorge Ben Jor).
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BANDA AFINADA

Leonardo Machado - coordenador de novas mídias
Em 2010, o Afinando a Língua trouxe uma novidade, totalmente “afinada” com os novos tempos
digitais que provocaram e ainda provocam tantas revoluções no cenário musical do Brasil e do
mundo. O programa mergulhou nas chamadas novas mídias para escolher uma banda, ainda não
conhecida do grande público, para ser a atração principal de um episódio inteiro da série.
A ação começou pelo YouTube. As bandas candidatas publicaram vídeos no site e enviaram para
uma seleção prévia realizada pela equipe do Canal Futura. Foram mais de 200 bandas e artistas
inscritos, concorrendo a uma posição entre os cinco finalistas. Foram bandas de todo o Brasil,
dos mais diversos estilos. As selecionadas foram Aerocirco (Santa Catarina), Charme Chulo
(Paraná), Odilara (Minas Gerais), Curimba (Mato Grosso do Sul) e R. Sigma (Rio de Janeiro).
O show estava quase pronto e quem definiu a atração principal foi o público, através de votação
aberta no Twitter! Durante uma semana as bandas mobilizaram seus fãs e a comunidade on-line
para escolher seu favorito. Foram quase 25 mil votos, mais de 70% deles para a banda Curimba.
O pessoal de Mato Grosso do Sul comemorou e ainda tinha mais motivo pra festa: durante a
ação, a banda alcançou o Trending Topics Brasil (#bandacurimba), e o perfil @futura chegou
a ser o 4º mais popular do país*. A promoção Banda Afinada impactou quase 2 milhões de
pessoas pelo Twitter**. Mas impacto mesmo foi ver uma banda escolhida pelo público fazendo
um som com Tony Bellotto!
* Fonte: Twirus
** Fonte: Agência Skel/Frog
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AMARRANDO
MEU PRÓPRIO SAPATO

TEMAs: comportamento; vídeos e
documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 24 de dezembro
Duração: 16 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
PRÊMIOS:
Grand Prix Japan Prize – Welfare
Education Category International
Educational Program Contest Japan Prize, Tokyo – Japan
Honourable Mention for the Short
Documentary Award Doxa – Documentary Film and Video Festival,
Vancouver – Canada
Audience Award Tricky Women
International Women’s Animated
Film Festival, Vienna – Austria
Golden Dove for Best Short Documentary – with a cash prize of
€ 5000 International Festival for
Documentary and Animated Film,
Leipzig – Germany
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O documentário narra a história de quatro jovens moradores do Canadá e
portadores da Síndrome de Down. As histórias combinam autorretratos e
animações feitas com seus desenhos e narradas por eles mesmos na primeira pessoa. São histórias de vida, de sonhos, de desejos e da consciência de
terem nascido um pouco diferentes. Relatos ora realistas, ora poéticos, ora
esperançosos, ora comoventes, que contribuem para desmistificar o estereótipo de portadores da Síndrome de Down.

FICHA TÉCNICA
Roteiro e Direção: Shira Avni
História e Animação: Matthew Brotherwood, Daninah Cummins, Katherine
Newton e Petra Tolley
Assistentes de animação: Shira Avni, Lillian Chan e Jonathan Ng
Editor: Carrie Haber
Música original e Design de som: Luigi Allemano
Distribuição: NFB – The National Film Board of Canada
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

Amazônia Rural
O programa Amazônia Rural aborda os mais diferentes temas relacionados ao desenvolvimento agrícola da região. Técnicas de plantio, novidades e curiosidades na criação de animais, a realidade do homem do
campo e as alternativas de produção na região. 49 programas foram
exibidos na grade de 2010.
Temas: agricultura; ecologia e ecossistemas; identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2009
No ar a partir de 15 de janeiro
DURAÇÃO: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Amazon Sat
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AO PONTO
Sinopses por episódio (60 minutos):

O programa Ao Ponto, com apresentação de Jairo Bouer, é uma
parceira da TV Cultura com o Canal Futura. Gravado nos estúdios
da TV Cultura, o programa conta
com a participação de uma plateia de adolescentes que discute
temas que tenham a ver com o
universo jovem. Eles também participam de dinâmicas e brincadeiras. O programa traz em cada episódio uma banda diferente. Para
auxiliar o apresentador, Renan,
o Estagiário, traz informações e
propõe brincadeiras. O programa
conta, ainda, com duas séries de
quadros, uma sobre profissões e
a outra sobre atitudes jovens, que
retrata formas criativas de transformar o mundo. Em 2010 foram
exibidos 13 programas.
Temas: comportamento;
juventude
Público-alvo: jovens
Estreia: 2003
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Cultura
APRESENTADOR: Jairo Bouer é
médico formado pela Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo, com residência em psiquiatria pela USP. Além da prática
de consultório, Bouer mantém
programas na TV e em rádios brasileiras. Foi consultor do governo
do Estado de São Paulo no projeto
“Prevenção Também se Ensina”.
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Tenho um amigo gay. E aí? – no ar em 9 de agosto
O episódio trata da homossexualidade. As principais questões
discutidas são: Como é se assumir gay na escola, na família,
para os amigos? Como é ser gay ou ter amigo gay na escola?
O que estamos fazendo por um mundo sem preconceito? Para
fomentar o debate no estúdio, os quadros do episódio retratam
a profissão de cabeleireiro e um grupo que realiza flash mobs
na cidade do Rio de Janeiro. O programa conta, ainda, com a
participação da banda Rock Rocket.
Muita informação gera confusão – no ar em 16 de agosto
Neste episódio, Jairo investiga se as pessoas devem acreditar
em tudo o que veem ou leem. E se muita informação ajuda
ou atrapalha. O programa também discute como as pessoas
fazem uso do poder de produzir conteúdo digital ou audiovisual e como os jovens utilizam as ferramentas virtuais e quais
as implicações nos seus relacionamentos. O episódio também
aborda se é possível aprofundar os vários assuntos que surgem
a cada hora na internet. Para fomentar o debate no estúdio, os
quadros do episódio retratam a profissão de meteorologista e a
experiência de uma rádio comunitária. O programa conta ainda
com a participação da banda Etna.

Você é o que mostra ser?
no ar em 23 de agosto
Neste episódio, Jairo investiga como as
diferenças entre as pessoas definem suas
identidades. As principais questões discutidas são: O que é identidade? A identidade
nasce com a gente? Identidade é para sempre? O programa aborda ainda as tribos e
os rótulos. Para fomentar o debate no estúdio, os quadros retratam a profissão de
dublador e a transformação de uma drag
queen. A banda Granada também participa do episódio.
O que você faz para se divertir?
no ar em 30 de agosto
No programa, Jairo investiga como e o
que as pessoas de diferentes tribos fazem
para se divertir. O programa também reflete sobre a importância de se divertir com
responsabilidades e reconhecer os limites.
Para fomentar o debate no estúdio, os
quadros do episódio retratam a profissão
de barman e o cotidiano de treinos matinais de um remador que pratica na Lagoa
Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O
episódio conta, ainda, com a participação
do Baile do Simonal.
E a família, como vai?
no ar em 6 de setembro
Neste episódio, Jairo investiga um assunto
que pega todo mundo, mas de maneiras
diferentes: os novos tipos de família. As
principais questões discutidas são: Como
viver no mundo das novas famílias? As
complexas relações entre amigos e família

e como vai ser a família no futuro? Para
fomentar o debate no estúdio, os quadros
retratam a profissão de babá e o cotidiano
de uma república de estudantes que vivem
longe de suas famílias. O programa conta
com a participação da banda Scracho.
Qualidade ou quantidade?
no ar em 13 de setembro
Neste programa, Jairo Bouer discute as
diferentes formas de relacionamento na
adolescência. O episódio aborda a pressão
para beijar ou transar, característica desta fase da vida, fala sobre as pessoas que
namoram firme, sobre os “pegadores” e
também a respeito dos que preferem se
privar de sexo. Para fomentar o debate no
estúdio, os quadros do episódio retratam a
profissão de personal trainer e o trabalho
de um grupo de jovens que divulga a prevenção de DSTs e AIDS em uma comunidade de baixa renda, no Rio de Janeiro. A
banda Restart participa do programa.
Ser diferente é ser igual?
no ar em 20 de setembro
Neste episódio, Jairo investiga o que é ser
diferente e reflete sobre o universo do jovem com deficiência. Em seguida, discute
o paternalismo e os preconceitos da sociedade em relação aos portadores de necessidades especiais. Para fomentar o debate no estúdio, os quadros do programa
retratam a profissão de fisioterapeuta e o
cotidiano de um jovem intérprete de libras
voluntário. O episódio conta, ainda, com a
participação da banda Orgânica.
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Como conto a minha história?
no ar em 27 de setembro
Neste episódio, Jairo investiga como as
pessoas contam suas histórias por meio
de blogs, twitter, páginas na internet e YouTube. Como hoje em dia não faltam maneiras de contar histórias, o programa discute
como os jovens expõem suas experiências. No estúdio, os quadros do programa
retratam a profissão de produtora de cinema e o cotidiano de uma jovem que realiza
o trabalho voluntário de ler histórias para
crianças hospitalizadas. O programa também conta com a participação da artista
Negra Li.
Violência tem cura?
no ar em 4 de outubro
Neste episódio, Jairo investiga as diferentes formas de violência presentes na sociedade e como elas cerceiam as liberdades
das pessoas. As principais questões discutidas são: a violência nas escolas, bullying,
ciberbullying e como seria a vida com menos violência. Para fomentar o debate no
estúdio, os quadros do programa retratam
a profissão de socorrista e o cotidiano de
um grupo de jovens que desenvolve o trabalho de reflorestamento de uma área de
restinga. O episódio conta também com a
participação da banda Gloria.
Pra onde eu vou? – no ar em 11 de outubro
Neste episódio, Jairo investiga como os
adolescentes se sentem quando terminam
o colégio e precisam decidir o futuro. As
principais questões discutidas são: onde
descobrir do que gostamos: no lazer ou
estudando? Como somos avaliados para
entrar na faculdade e como as pessoas
fazem para escolher o curso certo? Para
fomentar o debate no estúdio, os quadros
do episódio retratam a profissão de juiz de
futebol e o cotidiano de uma jovem sur-
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fista que precisa decidir se irá optar pelo
esporte como lazer ou trabalho. O programa conta também com a participação da
banda Vivendo o Ócio.
Religião se discute?
no ar em 18 de outubro
A partir de uma abordagem sem preconceitos, Jairo investiga o cotidiano religioso dos jovens e procura saber como é a
vida e quais as diferenças vividas por eles
em suas respectivas religiões. O programa
também discute as limitações impostas
pelas religiões, os preconceitos e a importância de se aceitar as diferentes práticas.
O episódio conta ainda com a participação
da banda Cine.
Como cuido de mim?
no ar em 25 de outubro
Neste episódio, Jairo investiga alimentação, malhação e preocupações com a saúde dos jovens. O programa discute o que
é ser saudável, as diferentes maneiras de
cuidar da saúde, os cuidados necessários
com os limites do corpo e como encontrar
o equilíbrio. Para fomentar o debate no
estúdio, os quadros do episódio retratam
a profissão de nutricionista e o cotidiano
de um jovem que adotou a bicicleta no seu
dia a dia.
Perder é aprender?
no ar em 1º de novembro
Neste episódio, Jairo investiga a dor de
uma perda e sua superação. O programa discute as perdas leves do dia a dia, o
quanto perder pode ensinar, e as perdas
irremediáveis, sua aceitação e superação.
Para fomentar o debate no estúdio, os
quadros do programa retratam a profissão
de restaurador e o cotidiano de jovens que
atuam em uma ONG que auxilia animais
perdidos a encontrar um novo lar.
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Direção: Márcia de Aguiar
Assistente de direção: André Queiroz
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Roteiro: Andrea Midori Simão e Clara Luz
Produção de quadros: Plano Geral Filmes
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho
e Marília Cruz
Analista de conteúdo: Kitta Eitler
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
TV CULTURA
Núcleo educação: Fernando Almeida
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Lobrigatti
Produção: Andrea Dias, Cesar Gavin, Débora Varela
e Mariana Correia
Coordenação de produção: Edu Nobrega
Auxiliar de Iluminação: Jorge Luiz Dias e Thiago
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Iluminação: Silvio Mongelos
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Operadores de áudio: Flávio Soares e Sérgio Freitas

Sonoplastia: Pedro Angeli e Ricardo Lima
Trilha sonora: Embolex
Assistente de estúdio: Dorival de Camargo
Operadores de cabo: Eduardo Ramos, Gerli de Barros, José Hilton da Silva e José Guerra Jr.
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Operador de VT: Hugo de Castro
Operador de vídeo: Pedro Sammartano
Direção de imagens: Marcos Malafaia
Supervisão de operações: Elton Parra
e Rubem Argolo
Maquiagem: Celso Ricardo e Rogéria Fernandes
Cabelo: Wellington Carvalho
Camareiras: Maria Ap. Domingos e Fernanda Lima
Assistente de figurino: Denise Vasconcelos
Produção de moda: Daniela Gimenez
Coordenação de figurinos: Isabela Teles
Estagiários: Rafael Diaz e Felipe Ikehara
Efeitos especiais: Lourenço Raposo, Edna Nogueira,
Evelin Cristina, Flávio H. Fabiano, Júlio César, Luiz
Embrizi, Rafael Torres e Thiago Martins
Estagiária de cenografia: Juliana H. Tanabe
Assistente de cenografia: Nélio Zeferino
Cenografia: Gert Seewald
Edição não linear: Rogério Gottardi
Computação gráfica: Pedro Labaki e Diogo Sampaio
Supervisão de computação gráfica:
Fernanda Chamlian
Coordenação, edição e finalização: Odailton Mendes
Direção de arte: Inês Schertel
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Jairo
Bouer fala da
nova temporada do Ao
Ponto - e muito mais

Publicado originalmente em
www.futura.org.br

Assuntos tabus, discussões polêmicas
e muita informação. A nova temporada do programa Ao Ponto, apresentado por Jairo Bouer estreia segundafeira (09) e vem cheio de novidades.
Mas vamos deixar que o próprio apresentador conte o que vem por aí.
Confira o nosso bate papo com o
psiquiatra e apresentador
Jairo Bouer. Ele fala mais
sobre a nova temporada
e conta um pouco do
que já rolou no programa durantes os
sete anos no ar.
Site Canal Futura: Como está
essa nova temporada do Ao Ponto?
Jairo Bouer: O programa está bem redondo: temas polêmicos, jovens com pontos de vistas marcantes, bandas com forte apelo para essa geração,
participações divertidas do nosso estagiário Renan e matérias que têm relação com o
foco do programa. Para quem ainda não conhece o Ao Ponto, essa é uma excelente temporada para começar a assisti-lo. Para quem já conhece, está aí a oportunidade de se atualizar em
assuntos bem atuais.
Você apresenta o Ao Ponto desde 2003. Os jovens mudaram nesses 7 anos de programa?
Sem dúvida. A tecnologia, as novas formas de interação digital, os papéis sociais atuais de garotos
e garotas, as mudanças econômicas do país, tudo isso está moldando uma nova geração, com novos
anseios e novos posicionamentos. É interessante tentar radiografar essa juventude com esse formato de
programa de TV do Ao Ponto, mais interativo e participativo. São eles (os jovens) que dão o “recheio” de
tudo aquilo que tratamos.
Qual foi o tema do Ao Ponto que foi mais tabu até hoje?
Aborto (tema de uma das séries antigas) foi um dos programas mais difíceis da gente fazer. Não havia um
diálogo possível entre pontos de vistas tão distintos. Mas, em contrapartida, temas potencialmente tabus
como religião e homossexualidade (da série que estreia agora) geraram uma troca muito bacana e interessante de opiniões.
Você é abordado na rua com perguntas sobre sexo?
Sim, até hoje isso acontece. Mesmo não fazendo hoje na TV um trabalho focado em sexualidade, continuo a desenvolver esse tipo de assunto em jornal, internet e rádio. Assim, via de regra, é comum que o
público em geral e até amigos venham tentar resolver algumas dúvidas. O que mais chama a atenção
é que as pessoas, muitas vezes, tratam de assuntos tão íntimos em espaços públicos, como supermercado, avião, na rua, onde obviamente outros podem ouvir do que se está tratando. Por incrível
que pareça, ainda hoje, ainda há uma carência muito grande em se obter esse tipo de informação.     
Qual é a dúvida mais comum que você ouve dos jovens no programa?
Como o programa atual é focado na questão do comportamento do jovem de forma geral e não apenas em sexualidade, as perguntas que têm relação com futuro
profissional, com possibilidades tão distintas de carreira, dúvidas e angústias no momento das diversas escolhas feitas na vida são as que mais aparecem.
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AO PONTO REMIX
Sinopses por episódio (60 minutos):

Ao Ponto Remix é um programa
semanal, voltado para o público
jovem e conduzido pelo psiquiatra
Jairo Bouer. O programa revisita
trechos de séries anteriores e recebe convidados que conversam
sobre temas como comportamento, saúde, sexualidade e educação.
Esta série de dez programas busca estimular a tolerância à diversidade, através da troca de experiências e do diálogo, transmitindo
informações a partir de dúvidas
e questionamentos levados pelos
jovens. A série – com 10 episódios
em 2010 – é uma coprodução entre a Fundação Roberto Marinho e
a Fundação Padre Anchieta.
Temas: comportamento;
juventude
Público-alvo: jovens
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Cultura

Tecnologias: Insert ou delete? – no ar em 11 de janeiro
Neste episódio, Jairo Bouer revisita trechos de programas de
séries anteriores e conversa com o cineasta Esmir Filho. São
abordadas questões como: o quanto as tecnologias estão presentes no cotidiano, como as pessoas estão mais à mostra com
a internet, os excessos e os perigos que as tecnologias trazem
e como elas ajudam as pessoas a desenvolverem e divulgarem
seus projetos.
Tudo é dentro e fora? – no ar em 18 de janeiro
Jairo Bouer revisita trechos de programas e conversa com a
apresentadora Penélope. São abordadas questões como: de
que modo os jovens lidam com o corpo, roupas, acessórios, tatuagens e piercings e o quanto a malhação e a alimentação
saudável são importantes para a qualidade de vida. O episódio
aborda ainda as circunstâncias em que estes cuidados passam
do ponto, podendo se transformar em distúrbios alimentares
como anorexia ou bulimia. Os padrões de beleza impostos socialmente e a aceitação da diversidade também são temas do
programa.
Qual a sua parte? – no ar em 25 de janeiro
Neste episódio, Jairo Bouer conversa com o ator Caio Blat. São
abordadas questões como: as responsabilidades dos jovens e
as cobranças que eles recebem, a entrada no mercado de trabalho, a ética, a honestidade e a responsabilidade dos atos na
escola, na sociedade e na vida.
As drogas estão cada vez mais perto?
no ar em 1º de fevereiro
Neste episódio, Jairo Bouer revisita trechos de programas
de séries anteriores e conversa com o cantor Jair Oliveira.
São abordadas questões como: por que as pessoas usam
drogas? As consequências do uso da maconha e do álcool, a
polêmica da descriminalização da maconha e seus possíveis
riscos.
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Dinheiro e felicidade dão samba?
no ar em 8 de fevereiro
Neste episódio, a conversa com a apresentadora Sarah Oliveira. São abordadas
questões como: o que é felicidade para
cada um e sua relação com o dinheiro, o
consumo excessivo, a gana pelo uso das
novas tecnologias e até onde se vai por
dinheiro.

Escola e jovem estão dando liga?
no ar em 8 de março
A conversa é com as integrantes da banda
As Valkyrias. São abordados temas como:
o papel do professor e do aluno, violência,
bullying, o que os jovens deixariam dentro
e fora da escola ideal, bem como os caminhos possíveis para uma escola mais interessante para o aluno.

Quando amor vira show de horror? – no ar em 15 de fevereiro
No episódio, Jairo revisita trechos de programas de séries anteriores e conversa
com a cantora Bruna Caram. A questões
são: traição, vexames por amor e violência, o que fazer quando os pais não querem seu namoro e o que é o amor ideal
para cada um.

Romantismo ainda rola?
no ar em 15 de março
Neste episódio, Jairo Bouer conversa com
a cantora Wanessa Camargo. São abordadas questões como: o que significa o
romantismo e seus diversos tipos, as diferentes concepções de romantismo para
garotas e garotos, como enfrentar as tristezas de amor e as várias possibilidades de
felicidade.

Que caminho seguir?
no ar em 22 de fevereiro
Neste episódio, Jairo Bouer revisita trechos de programas de séries anteriores e
conversa com o ator Rui Ricardo Diaz. São
abordadas questões como: as pressões e
possibilidades que o jovem encontra ao
ter que definir seu futuro, trabalho, estudo, novas experiências e a possibilidade de
morar fora ou de fazer um intercâmbio.
Pais e filhos – no ar em 1º de março
Jairo conversa com a cantora Luiza Possi. São abordados os papéis e estereótipos
que marcam pais e filhos, os limites e incômodos comuns nas relações entre eles,
respeito à privacidade e diferenças no tratamento de filhos e filhas e como os jovens
se imaginam quando forem pais.
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FICHA TÉCNICA
Apresentação: Jairo Bouer
Coapresentador: Renan Laviano
Direção e Roteiro: Márcio Araújo

Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho e Marília Cruz
Analista de conteúdo: Kitta Eitler
Coordenador Artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
TV Cultura
Produção: Tatiana Marra e Debora Varela
Auxiliares de iluminação: Edson Domingues
e Renato Pereira de Lima
Iluminação: Valdimar Leite da Silva e Roberto Pimenta de Abreu
Operador de vídeo: Marcos da Silva Oliveira
Operador de microfones: Syllas Martins Junior
Operador de áudio: Antonio Celso Mazzarelli
Sonoplastia: Pedro Angeli
Trilha original: Embolex
Operador de cabo: José Stevart Oliveira Guerra Jr
Câmeras: Julio Callipo Jr, Carlos Travaglia Filho
e Carlos Eduardo Carvalho
Assistente de estúdio: Mauricio Aurélio Marcelo
Direção de imagens: Marcos Augusto Malafaia
Supervisão de operações: Elton Aguiar Parra
Maquiagem: Rogéria Fernandes
Cabelo: José Wellingthon
Camareira: Fernanda Lima
Estagiário de figurino: Thiago Eloi
Figurino: Daniela Gimenez
Coordenação figurinos: Isabela Teles
Contra-regra: Edelberto Leandro
Assistente de cenografia: Nelio Zeferino
Projeto cenográfico: Gert Seewald
Assistente de edição NLE: Mateus Kornetoff
Edição não linear: Buck
Projeto virtual e computação gráfica: Daniel Lima,
Samuel Bezerra e Pedro Labaki
Supervisão de computação gráfica:
Fernanda Chamlian
Supervisão de edição e finalização: Odailton Mendes
Direção de arte: Inês Schertel
Gerência de apoio à produção: Juliana Santonieri
Gerência de produção: Leila Maria de O. Russo
Diretoria de produção: Marcelo Amiky
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APRENDER A EMPREENDER
Temas: empreendedorismo; mercado de trabalho
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: SEBRAE

Sinopses por episódio (30 minutos):
Aprender a Empreender é uma
série com dez episódios realizada
em parceria com o SEBRAE. Os
programas aliam dramaturgia a
casos reais para falar sobre empreendedorismo de um jeito claro
e descontraído. A série acompanha as alegrias, os dramas e os
conflitos da família Leal na administração de uma loja de variedades. Ao longo da temporada,
eles se deparam com dificuldades
típicas de um pequeno empreendimento e lidam com elas da forma como podem, ora acertando,
ora errando em suas iniciativas. A
partir da trajetória desses personagens, Aprender a Empreender
aproxima o público das situações
cotidianas de uma empresa, mostrando de forma simples e envolvente as atitudes que devem ser
tomadas por um empreendedor
na administração de seu negócio. Além disso, empreendedores
de sucesso vão falar sobre suas
trajetórias e dar dicas de gestão,
tocando em temas fundamentais
para aqueles que têm um negócio
ou pretendem abrir um. Metas,
busca de oportunidades, marketing, planejamento e administração financeira são alguns dos assuntos abordados ao longo dos 10
episódios da temporada.

38

Eu, o empreendedor – no ar em 27 de julho
Faz um mês que Reinaldo Leal faleceu e deixou a loja para os
filhos e a viúva Edna cuidarem. Eles tentam administrar a loja
como podem, até que descobrem que Reinaldo deixou muitas
dívidas e vão ter que se virar para tirar a loja do buraco. Para
isso, vão precisar ter metas claras e utilizar seus espíritos empreendedores, além de aprender a lidar com a papelaria concorrente, a Corte e Recorte. Nos casos de sucesso deste episódio, os empreendedores Cláudia Castelão, sócia da Flor de
Xaraés, e Samuel Braga Yamasaki, sócio da Nippolimp, falam
sobre a importância das metas para uma boa gestão.
Visão geral de mercado – no ar em 3 de agosto
Ana está em busca de novas oportunidades para aumentar os
lucros da loja, mas Francisco acha que eles não podem gastar
antes de pagarem as dívidas. Ao ver o desentendimento entre
os irmãos, Edna toma a iniciativa de vender suas joias para reerguer a loja. Mas não conta nada para os filhos e finge que o
dinheiro foi deixado pelo falecido Reinaldo. Nos casos de sucesso deste episódio, Washington Luis Firmino e Patrícia Firmino,
sócios da Stygma Modas, e Lígia Ozumi, sócia da Liartte, falam
sobre a importância de ter iniciativa e estar sempre em busca
de novas oportunidades de negócio.
Foco no cliente – no ar em 10 de agosto
Ana aprende em seu curso de gestão que é muito importante
definir o foco da empresa. Mas para saber em que focar é preciso conhecer os desejos dos clientes. Edu se prontifica a fazer
uma pesquisa de mercado, só que vai ter que ficar para o dia
seguinte. É aniversário dele e ele vai sair pra jantar com Silvinha, neta do dono da papelaria concorrente, por quem é apai-

xonado. Nos casos de sucesso deste episódio, Cristina Mafra, sócia da empresa CR
Viagens, e Cleonice Carvalho, sócia da Dia
a Dia, falam sobre a importância do empreendedor buscar informações e conhecer os desejos e necessidades do cliente.
Estudo de mercado
no ar em 17 de agosto
O fornecedor de porta-retratos da Casa
Leal não faz a entrega prevista do produto, carro-chefe da loja. Para não ficar

com o estoque desfalcado, eles fazem uma
parceria com o senhor Chagas para vender os porta-retratos da papelaria concorrente em consignação. Edna fica animada
com a ideia, mas seu humor muda quando Ana conta para a mãe que vai abrir a
sua própria empresa, uma loja virtual de
bolsas. Nos casos de sucesso deste episódio, Joilson da Cunha, sócio da empresa
João e Ana Produtos Orgânicos, e Ana
Maia, sócia da Viver de Arte, falam sobre
a importância de ter uma boa relação com
fornecedores e concorrentes, e de saber
negociar.
A empresa e o mercado
no ar em 24 de agosto
Edu, o irmão menos envolvido com os
negócios da loja, está cada vez mais interessado na empresa. E tem uma ideia
de promoção para a Casa Leal fidelizar
os clientes: quem gastar mais de 30 reais
em compras ganha uma empada grátis do
Empadinha, vendedor de empadas e amigo da família Leal. Apesar da boa ideia de
Edu, Francisco não dá crédito para o irmão
e acha que ele continua o encostado de
sempre, o que acaba gerando uma briga
entre eles. Nos casos de sucesso deste
episódio, Aida Assumpção, sócia da Flor e
Arte, e Izabel Pinheiro, sócia da empresa
de mesmo nome, falam sobre o marketing
da empresa e a importância de saber posicionar o seu produto no mercado.
Resultados na empresa
no ar em 31 de agosto
Uma escola liga para a Casa Leal para fazer
uma grande encomenda e pede um desconto substancial. Francisco nega, alegando que o desconto é grande demais e que
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eles praticamente não teriam lucro. Só que
Ana mostra para o irmão que com um bom
planejamento eles podem conseguir comprar os produtos por um preço menor. Os
dois ligam para a escola querendo mudar
de ideia, mas é tarde demais: o negócio já
foi fechado com a papelaria concorrente.
Nos casos de sucesso deste episódio, Inês
Machado e Wilson Machado, sócios da Inês
Machado Calçados e Bolsas e Acessórios, e
Jean-Paul Neumann, sócio da NTech, falam
sobre a importância de planejar e monitorar os resultados da empresa.
O caixa da empresa
no ar em 7 de setembro
Ana descobre que Francisco faz miniaturas
escondido da família. Ela diz para a mãe
que o pai também era um artista, e mostra
para ela umas aquarelas que o pai fazia. E
mais, em uma delas ele desenhou o Edu
atrás do balcão. Ana começa a achar que
Edu leva jeito para cuidar da loja. Ele também está interessado na empresa, mas
acha que não é capaz de cuidar de tudo
sozinho. No entanto, mostra-se um ótimo
administrador ao ajudar a mãe no controle
das finanças. Nos casos de sucesso deste
episódio, os empreendedores Luiz Toledo
e Elvira Toledo, da Chez Bon Bom, e Cátia Hickman e Milton Hickman, sócios de
O Peixarão, falam sobre a importância de
uma boa administração do fluxo de caixa
da empresa.
O capital da empresa
no ar em 14 de setembro
Aos poucos a Casa Leal está se ajustando
e pela primeira vez eles conseguem juntar
dinheiro após pagarem as contas do mês.
As coisas parecem estar se acertando
também na vida pessoal de Edu. Depois de
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muitos desencontros, ele finalmente pede
Silvinha em namoro. Edna também poderia estar se acertando amorosamente se
Francisco não escondesse da mãe as flores
que ela recebe de um admirador secreto.
Nos casos de sucesso deste episódio, Verônica Amiúna, sócia da empresa Ação e Realização, e Alexandra Golubkowics, sócia da
Ellegant, falam sobre a importância do capital de giro, recurso necessário para eventuais investimentos e gastos inesperados.
Calculando a viabilidade da empresa – no ar em 21 de setembro
Francisco comparece ao encontro marcado pelo admirador secreto da mãe e descobre sua identidade: é o dono da papelaria
concorrente, o senhor Chagas. Francisco
se sente mal por ter estragado o romance
da mãe e arma um novo encontro entre
os dois. Enquanto isso, Ana pesquisa com
afinco os números da sua empresa virtual
de bolsas. Ela confirma a viabilidade e dá
os últimos passos para abri-la. Nos casos
de sucesso deste episódio, Daniel Orlean e
Francisco Eduardo Ferreira, sócios da Milestone, e Jorge Bobao, sócio da MAEMFE,
falam sobre a importância do empreendedor calcular, através de indicadores, a viabilidade do próprio negócio.
O plano da empresa
no ar em 28 de setembro
Edu assume a administração da Casa Leal
e Francisco resolve se dedicar exclusivamente a produzir suas miniaturas, que
passam a ser vendidas na loja e fazem
muito sucesso. Edna encontra Chagas e se
surpreende por ser ele o seu admirador.
Os dois começam a namorar. Ana inaugura sua loja de bolsas virtual e chama Valdir, vendedor da Casa Leal, para trabalhar

com ela, e os dois acabam se aproximando mais do que o esperado. Nos casos de
sucesso deste episódio, Joaquim Alves
da Silva, sócio do Cristal Palace, e Irã dos
Santos, sócio da Vila de Taipa, falam sobre
a importância do plano de negócios, por
possibilitar ao empreendedor ter independência e autoconfiança.
CONSULTORIA
Luiz Felipe Escarlate – professor, administrador,
graduando em Ciências Contábeis, especialista em
Gerência de Projetos, tutor-master e-learning, consultor e sócio diretor da Plano Consultoria Empresarial Ltda.
Maria Lucia Scarpini Wickert – consultora educacional. Mestre em Criatividade Aplicada Total, especialista em Educação a Distância e Metodologia do
Ensino Superior. Ministrou cursos de Pós-Graduação
no CEUB/CESAPE e na UCB/DF. Consultora educacional do SEBRAE, atuou na elaboração de metodologias e de Soluções Educacionais, nas modalidades
presenciais e a distância. Elaborou os “Referências
educacionais do SEBRAE”.
FICHA TÉCNICA
Elenco:
Cinara Leão, Rodrigo dos Santos, PatrÍcia Elizardo,
Henrique César, Gersom Lobo, Ícaro Silva, Malu
Rocha e Alexandre David
Participações: Alice Morena, Ana Elisa Al’San, Bianca Arman, Carolina Bezerra, Cecília Lage, Cecilia
Rangel, Chico Phiton, Cintia Rosa, Clarissa (Kika),
Cláudia Borioni, Débora Mello, Elisa Pinheiro, Fábio,
Fabíola, Felipe Koury, Fernanda Marques, Fernando
Lopes, Frank Borges, Julia Stockler, Karina Santos,
Lamartine, Luciana, Mano Melo, Marcelo Flores,
Marcia Cunha, Sérgio Medeiros, Tatiana Vereza e
Vera Rosa
Direção: Isabela Teixeira (drama) e Pedro Freire
(doc)
Coordenação de texto: Renato Fagundes
Roteiro: Aline Portugal e Clara Meireles
Produção executiva: Luis Antonio Silveira
Assistente de direção: Debora Engiel
e Janaina Ferreira
Continuidade: Erika Tohen e Leo Melo
Pesquisa: Vanessa Pinto, Mariana Braz
e Renata Than

Produção: Lili Cariello, Veronica Menezes,
Claudia Reis, Mariana Abreu, Mariana Costa
e Grazzy Siqueira
Direção de fotografia: Guga Millet (drama)
e Paulo Castiglioni (doc)
Direção de arte: Valeria Costa e Gabriela Miranda
Figurino: Paulo Barbosa e Renata Russo
Maquiagem/Cabelo: Anderson Montes,
Wladmir Lobo e Sarajane
Produção de elenco: Cibele Santa Cruz
Edição: Fernanda Bastos e Mario Rocha
Abertura: Plano Z
Trilha sonora original: Leleo
Operador de câmera: Pedro Moraes
e André Rondinelle
Som direto: Felipe Machado (drama)
e Marcos Catanhede (doc)
SEBRAE
Presidente do conselho deliberativo:
Adelmir Santana
Diretor presidente: Paulo Tarciso Okamotto
Diretor técnico: Carlos Alberto dos Santos
Diretor de administração e finanças:
José Cláudio Silva dos Santos
Gerente da unidade de capacitação empresarial:
Mirela Malvestiti
Gerente da unidade de atendimento individual:
Enio Duarte Pinto
Coordenação: Andréia Calderan
Equipe de trabalho: Marcus Vinicius Lopes Bezerra
– SEBRAE/NA
Consultor conteudista: Luiz Felipe Escarlate
Consultor educacional:
Maria Lucia Scarpini Wickert
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Camila
Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analistas de conteúdo: Kitta Eitler
e Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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APRENDER A EMPREENDER
SERVIÇOS
Sinopses por episódio (30 minutos):

Aprender a Empreender Serviços
é uma série de dez episódios, realizada em parceria com o SEBRAE.
Os programas aliam dramaturgia
a casos reais para falar sobre empreendedorismo de um jeito claro
e descontraído. A série acompanha a trajetória de dois empreendimentos vizinhos do setor de serviços: o salão de beleza Sempre
Bela e a oficina mecânica Oficina
Familiar. Os donos das empresas
vivem brigando: cada um acha
que o vizinho está atrapalhando o seu negócio e não vê que o
principal problema está na má
administração. Ao longo da temporada, com a ajuda dos filhos, os
empreendedores percebem que
precisam melhorar a gestão de
suas empresas e que a parceria é
o melhor caminho para os dois negócios. Assim, a partir das ações
dos personagens e de entrevistas
com empreendedores reais, a série aborda conteúdos essenciais
sobre gestão no setor de serviços.
Temas: empreendedorismo;
mercado de trabalho
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: SEBRAE
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Eu, o empreendedor – no ar em 5 de outubro
O salão de beleza está um caos: vários clientes, pouco espaço e muita desorganização. A confusão aumenta por causa do
barulho da oficina ao lado, que utiliza aparelhos muito antigos
e nada silenciosos. Sem perceber que seu principal problema
é administrativo, Jandira, a dona do salão, culpa o barulho da
oficina e a falta de espaço pela desordem. Para resolver essas
questões, ela decide comprar a oficina, proposta tentadora
para o seu dono, Sebastião, cujo negócio está ultrapassado e
com poucos clientes. Nos casos de sucesso deste episódio, os
sócios das empresas Ecoleta e Studio C ressaltam a importância do empreendedor de serviços ter sempre metas claras e
específicas.
Visão geral de mercado – no ar em 12 de outubro
Sebastião não aceita a proposta de compra feita por Jandira
e resolve seguir os conselhos do filho Ivan, que acredita que
eles precisam modernizar a oficina. Jandira também começa
a escutar mais os conselhos da filha, Cris, que mostra para a
mãe que o problema do salão não é só o espaço. Para melhorar o negócio, a cabeleireira concorda em ouvir a opinião de
um consultor de gestão amigo da filha, e ainda investe em um
curso profissionalizante para uma funcionária do salão. Nos casos de sucesso deste episódio, os sócios das empresas Empório
Eventos e Lavanderia Mamute falam sobre iniciativa e busca de
oportunidades.
Foco no cliente – no ar em 19 de outubro
Sebastião e Jandira fazem pesquisa de mercado para saber a
opinião dos clientes sobre as inovações que estão planejando:
serviços de atendimento em domicílio no salão e uma sala de
espera para clientes na oficina. Com o plano de modernização
criado pelo filho Ivan, Sebastião está com esperanças de reerguer a oficina, mas vai ter que lidar com policiais que chegam
para multar o estabelecimento pelo excesso de barulho. Nos
casos de sucesso deste episódio, os sócios das empresas Clínica

Morelli e Centro Estético Rossinete Medeiros falam sobre como é importante conhecer os desejos e necessidades do cliente.
Estudo de mercado
no ar em 26 de outubro
Sebastião suspeita que a denúncia sobre o
excesso de barulho tenha vindo de Jandira.
Ivan diz que a culpa é deles mesmos, devido ao uso de aparelhos tão antigos, mais
um motivo para investirem na modernização da oficina. No salão, Jandira conversa
com uma possível fornecedora para garantir a qualidade dos produtos. Tudo parece estar se ajustando, mas quando Cris
vai fechar o caixa percebe que está faltando dinheiro e desconfia da desorganização
do pai. Nos casos de sucesso deste episódio, os sócios das empresas Beauty Rose e
Nenê Autosserviço falam sobre como deve
ser a relação do empreendedor com seus
fornecedores e concorrentes.
A empresa e o mercado
no ar em 2 de novembro
O dinheiro que está faltando no salão é fruto de descontos avulsos, sem organização.
Cris, filha de Jandira, mostra para a mãe

como é importante pensar estratégias de
marketing para o salão. Na oficina, a preocupação de se colocar bem no mercado
também existe: eles estão fazendo de tudo
para melhorar a eficiência do trabalho e o
bem-estar dos clientes. Depois de tantas
desavenças, os donos do salão e da oficina
começam a perceber que devem ser parceiros, e criam uma promoção conjunta
para selar essa nova fase da relação. Nos
casos de sucesso deste episódio, os sócios
das empresas Jardim Escola Peter Pan e
Ortofamily falam sobre marketing no setor
de serviços.
Resultados na empresa
no ar em 9 de novembro
Sebastião e Jandira estão a mil com a
gestão de seus empreendimentos. Com a
ajuda dos filhos, analisam as informações
financeiras de seus negócios para planejar
metas e resultados. Mas, quando tudo parece estar se acertando, o salão sofre um
curto-circuito, causado pelo ar-condicionado instalado na sala de espera da oficina. Esse incidente acaba provocando um
novo embate entre os vizinhos, logo quando eles estavam começando a se acertar.
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Nos casos de sucesso deste episódio, os
sócios das empresas Daju Beleza e Estética e Mega News falam sobre suas experiências em planejamento e monitoramento
de resultados.
O caixa da empresa
no ar em 16 de novembro
Sebastião decide pagar a obra para acabar
com a infiltração do salão, mas se assusta
com o alto valor, até porque a situação financeira da oficina não anda muito bem.
Para resolver a questão e conseguir pagar a obra, Sebastião se compromete a
entregar dois serviços grandes para o dia
seguinte, pois um dos clientes se propõe
a pagar à vista, mas precisa virar a noite
para isso. Ivan diz que tudo poderia ser evitado com um melhor controle do fluxo de
caixa da oficina. Nos casos de sucesso deste episódio, os sócios das empresas Simone Peres Personal Training e Lucar falam
sobre o controle das entradas e saídas do
negócio através de uma boa administração do fluxo de caixa.
O capital da empresa
no ar em 23 de novembro
A oficina segue com o seu processo de
modernização. Sebastião e os filhos discutem a melhor maneira de poupar dinheiro
e acumular capital de giro para não terem
mais problemas com eventuais gastos de
emergência. No salão, Jandira tem que lidar com um desfalque realizado por uma
funcionária nova, que foi contratada sem
referências e histórico de trabalho. A situação só não é tão grave porque Jandira tinha
guardado um capital de giro, que cobre o
prejuízo sem afetar muito a situação do salão. Nos casos de sucesso deste episódio, os
sócios das empresas Pneumania e Vitalab
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falam sobre como é importante ter sempre
um capital de giro, reserva que permite à
empresa sobreviver por um determinado
período sem depender da receita adquirida.
Calculando a viabilidade da empresa – no ar em 30 de novembro
Sebastião e Jandira almoçam juntos. Conversam sobre como os dois negócios estão indo bem e falam sobre ponto de equilíbrio e rentabilidade. Um desfile de moda
deixa Jandira ainda mais animada: o salão
Sempre Bela é contratado para preparar
as modelos. Na oficina, a modernização
deixa Sebastião animado. Para terminá-la,
ele decide fazer um empréstimo, ciente
de que se trata de um risco calculado. Nos
casos de sucesso deste episódio, os sócios
das empresas Speed Informática e Nadar
Fitness Aquático falam sobre o cálculo da
viabilidade de um negócio, forma que o
empreendedor tem de saber as suas possibilidades de lucro.
O plano da empresa
no ar em 7 de dezembro
Sebastião consegue o empréstimo e, com
a ajuda dos filhos, conclui o processo de
modernização da oficina. Já Jandira, também com o apoio da filha, decide ampliar
os serviços do salão. Além de ajudar seus
pais, Cris e Ivan, que estão namorando,
inauguram uma lan house. Eles sempre
tiveram vontade de abrir o próprio negócio e seguem todos os passos para isso.
Na festa de inauguração da lan house, Ivan
pede Cris em casamento. Nos casos de
sucesso deste episódio, os sócios das empresas Colégio Pequeno Príncipe e Invest
Auto falam sobre plano de negócios e sua
importância para conferir independência e
autoconfiança ao empreendedor.

CONSULTORIA
Luiz Felipe Escarlate – professor, administrador, graduando em Ciências Contábeis, especialista em Gerência de Projetos, tutor-master e-learning, consultor e sócio diretor da Plano Consultoria Empresarial
Ltda.
Maria Lucia Scarpini Wickert – consultora educacional. Mestre em Criatividade Aplicada Total, especialista em Educação a Distância e Metodologia do
Ensino Superior. Ministrou cursos de Pós-Graduação
no CEUB/CESAPE e na UCB/DF. Consultora educacional do SEBRAE, atuou na elaboração de metodologias e de Soluções Educacionais, nas modalidades
presenciais e a distância. Elaborou os “Referências
educacionais do SEBRAE”.
FICHA TÉCNICA
Elenco: Cyda Morenyx, Mario Hermeto, Felipe Abib,
Juca de Castro, Leo Jabbour, Naima Vida, Daniela
Fontan e Luciano Vidigal
Direção geral: Tatiana De lamare
Direção: Isabela Teixeira (drama) e Pedro Freire (doc)
Coordenação de texto: Renato Fagundes
Roteiro: Aline Portugal e Clara Meireles
Edição: Fernanda Bastos e Mario Rocha
Produção executiva: Luis Antonio Silveira
Direção de fotografia: Guga Millet (drama)
Direção de arte: Valeria Costa
Pesquisa: Vanessa Pinto, Mariana Braz
e Renata Than
Assistente de direção: Débora Engiel (drama) e
Janaina Ferreira (doc)
Continuidade: Erika Tohen e Leo Melo
Produção: Lili Cariello, Verônica Menezes
e Claudia Reis
Produção de elenco: Cibele Santa Cruz
Cenografia: Gabriela Miranda
Figurino: Paulo Barbosa e Renata Russo
Maquiagem: Anderson montes e Wladmir lobo
Operadores de câmera: Pedro Moraes e Andre
Rondinelle
Som direto: Felipe Machado (drama) e Marcos
Catanhede (doc)
Abertura: Plano Z
Trilha sonora: Leleo

SEBRAE
Presidente do conselho deliberativo: Adelmir Santana
Diretor presidente: Paulo Tarciso Okamotto         
Diretor técnico: Carlos Alberto dos Santos
Diretor de administração e finanças: José Cláudio
Silva dos Santos
Gerente da unidade de capacitação empresarial:
Mirela Malvestiti    
Gerente da unidade de atendimento coletivo – comércio e serviços: José Ricardo Mendes Guedes
Coordenação: Andréia Calderan
Equipe de trabalho: Debora Franceschini Mazzei –
SEBRAE/NA, Fabianni Silveira Melo – SEBRAE/NA,
Márcia da Mota Darós – SEBRAE/NA e Karen Sitta
– SEBRAE/NA
Consultor conteudista: Luiz Felipe Escarlate
Consultor educacional: Maria Lucia Scarpini Wickert
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza
e Camila Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analistas de conteúdo: Kitta Eitler
e Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

45

BRASÍLIA:
PROJETO CAPITAL

Temas: história; identidade
cultural; personalidades; vídeos e
documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 17 de abril
Duração: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: não liberado
Ficha técnica
Realização: TV Câmara
Direção e Roteiro: Frederico
Schmidt
Pesquisa: André Bergamo
Edição e Finalização: Rubens
Duarte
Direção de arte: Márcia Roth
Videografismo: Tiago Keise
Narração: Cláudia Brasil
Produção: Pedro Henrique Sassi
e Pedro Caetano Braga Santos
Imagens: André Benigno, Cláudio
Adriano da Silva e Múcio Montandon
Produção executiva: Dulcídio
Siqueira Neto
Distribuição: TV Câmara dos
Deputados
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações
Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo
e Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas
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Imagine se você morasse no Rio de Janeiro no fim dos anos 50 – bossa nova,
cinema novo, praia – e alguém dissesse que você teria que se mudar para o
Planalto Central, para uma cidade ainda em construção, repleta de poeira e
lama. O que você faria? Brasília: Projeto Capital ouviu algumas pessoas que
passaram por isso. Roberto Menescal, Nelson Pereira dos Santos; os deputados Carlos Murilo e Nestor Jost; Dona Ada, servidora da Câmara; Seu Genésio, o pioneiro; e muitos outros personagens que ajudam a entender por que
as mudanças não são fáceis.
Brasília: Projeto Capital faz um passeio no tempo para contar a história do
nascimento de Brasília. Da festa da inauguração, em noite iluminada por canhões de luz, até a primeira sessão da Câmara em Brasília no dia 21 de abril
de 1960. Dias de aniversário servem para isso mesmo: lembrar da pessoa, do
que ela fez, dos pais, dos avós, das coisas boas e das dificuldades também. E
é o que faz este documentário.
Os primeiros idealizadores da nova capital, distante do litoral, são lembrados. As primeiras expedições em busca da melhor localização também. Você
já ouviu falar em Varnhagen? José Bonifácio, o patriarca da independência,
pensou até em nomes para a nova capital. E quem pensa que JK fez tudo
sozinho vai se surpreender. Muitas negociações, constituições e leis foram
necessárias para que Brasília se tornasse realidade.

CIDADES E SOLUÇÕES
Sinopses por episódio (22 minutos):
João Buracão e urbanias dão exemplo de cidadania
no ar em 1º de janeiro
João Buracão, o caçador de crateras que virou herói no Rio
de Janeiro, e o site Urbanias, que assumiu a função de portavoz dos problemas da comunidade em São Paulo, despertam
a população a lutar pelos seus direitos.
Apresentado por André Trigueiro,
o programa busca soluções para
um mundo sustentável e destaca
iniciativas que já dão resultado e
que podem ser reaplicadas num
país como o Brasil, onde 80% da
população vive em centros urbanos. 48 episódios foram exibidos
em 2010.
Temas: atualidades; ecologia e
ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2007
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: GloboNews
APRESENTADOR: André Trigueiro
é jornalista e apresentador. Autor
dos livros Meio ambiente no século 21 e Mundo sustentável: abrindo
espaço na mídia para um planeta
em transformação.

Nova York e Paris promovem evolução urbanística
de olho em soluções sustentáveis
no ar em 8 de janeiro
A Paris do futuro, do mundo pós-Kyoto, é ecológica, sustentável e tem limites geográficos que vão muito além dos atuais.
Em Nova York, novos caminhos se abrem para pedestres e os
carros não são mais bem-vindos.
Empregos verdes – no ar em 15 de janeiro
Empregos verdes surgem das mudanças no mercado para combater o aquecimento global. A preocupação com o combate ao
agravamento do efeito estufa e com os efeitos das mudanças
climáticas está influenciando o mercado de trabalho em todo o
mundo, com o surgimento dos “empregos verdes”. O programa
foi a Los Angeles conhecer um polo pioneiro na formação dos
profissionais verdes e conversou com o coordenador da Organização Internacional do Trabalho no Brasil sobre as novas exigências de um mercado em busca da sustentabilidade
Poluição sonora – no ar em 22 de janeiro
O programa mostra como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sofrem com a poluição sonora e os cuidados que podem
ser tomados em favor da saúde. A exposição ao ruído pode
causar danos irreversíveis. Apesar disso, nas duas maiores cidades do país, o número de reclamações contra o barulho é
muito superior à capacidade dos poucos fiscais atenderem aos
chamados.
Pagamento serviços ambientais – no ar em 29 de janeiro
Projetos dão auxílio financeiro para quem protege o meio ambiente. Conheça o Bolsa Floresta, repassado pelo governo do
Amazonas, e a ajuda da iniciativa privada a proprietários que
não desmatam. No Espírito Santo, o governo estadual oferece
dinheiro para quem protege as nascentes de água doce.
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A recuperação ambiental de Cubatão – no ar em 5 de fevereiro
Saiba como Cubatão (SP) conseguiu reduzir em 98% o nível de poluentes no ar. A
cidade, que já foi considerada pela ONU a
mais poluída do mundo na década de 80,
conseguiu virar o jogo com a mobilização
da sociedade e uma articulação de sucesso entre indústrias e governo.
Disque-Denúncia
no ar em 12 de fevereiro
O Disque-Denúncia melhora a qualidade
de vida no Rio de Janeiro (RJ), Campinas
(SP) e São Luís (MA). É um instrumento
de cidadania que aumenta a eficiência do
trabalho da polícia. O Disque-Denúncia
tem participação significativa na redução
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de crimes como sequestro e na prisão de
assaltantes e traficantes de drogas. No Rio
de Janeiro, onde surgiu o serviço, ele ajudou a reduzir drasticamente o número de
sequestros. Em Campinas, os maiores desafios são o tráfico de drogas e a violência
doméstica. E em São Luís, o mais novo Disque-Denúncia do Brasil existe há apenas
um ano e meio, mas já registrou cerca de
60 mil denúncias.
Pegada ecológica
no ar em 19 de fevereiro
É possível saber o quanto o seu estilo de
vida impacta o meio ambiente. Através da
“Pegada Ecológica”, da organização WWF,
o programa mostra como pequenas mudanças na rotina podem ajudar o planeta.

Sustentabilidade no supermercado I – no ar em 26 de fevereiro
Após um ano e meio de pesquisa e inovação tecnológica, os resultados já podem
ser vistos nas prateleiras: embalagens
menores e feitas de material reciclável,
menor consumo de matéria-prima e
energia, destinação inteligente de lixo e
outras mudanças inteligentes em favor
da ecoeficiência.
A tragédia das chuvas
no ar em 9 de abril
André Trigueiro recebe no estúdio do Cidades e Soluções três especialistas para
discutir o impacto do temporal que atingiu
o Rio de Janeiro e as medidas que devem
ser tomadas para reduzir o impacto das intempéries nas cidades.
Aumenta o uso de gás do lixo no
Brasil – no ar em 16 de abril
O lixo se torna alternativa de energia no
Brasil. Existem hoje 26 projetos de exploração do gás do lixo registrados no país. Destes, sete visam à exploração energética do
biogás. O mais importante deles sai do papel em 2011: o aterro de lixo de Gramacho,
em Duque de Caxias (RJ), que vai fornecer
biogás para a Refinaria Duque de Caxias
(REDUC), da Petrobras. Enquanto isso, em
São Gonçalo, na região metropolitana do
Rio de Janeiro, será construída a primeira
termelétrica a lixo do país.
Turismo comunitário
no ar em 23 de abril
Cresce no Brasil o número de turistas que
desejam conhecer de perto a realidade
dos moradores das comunidades, experimentar os pratos típicos e conhecer as
histórias, as músicas e a cultura local. É o

chamado turismo comunitário. O programa apresenta os roteiros consagrados no
interior do Ceará e na Ilha Grande, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.
Brasília – 50 anos de invasões
parte 1 – no ar em 30 de abril
No cinquentenário de Brasília, o Cidades
e Soluções revela com imagens e depoimentos surpreendentes a periferia do
plano piloto. O programa desvenda o
lado menos conhecido do Distrito Federal e mostra os estragos causados por
loteamentos irregulares em áreas nobres ou de baixa renda.
Brasília – 50 anos de invasões
parte 2 – no ar em 7 de maio
Todos os resíduos de Brasília vão para um
lixão ao lado do Parque Nacional. O Cidades e Soluções apresenta depoimentos
dos críticos do plano piloto, aborda os loteamentos irregulares e o risco de faltar
água potável na capital do país. Quais as
soluções para as áreas densamente povoadas nos arredores de Brasília?
Sustentabilidade no supermercado II – no ar em 14 de maio
O programa mostra como o varejo pode
incentivar o consumo consciente. A
maior rede de supermercados do mundo desafiou seus principais fornecedores
a desenvolverem produtos mais sustentáveis. Após um ano e meio de pesquisa
e inovação tecnológica, os resultados já
podem ser vistos nas prateleiras: embalagens menores e feitas de material reciclável, menor consumo de matéria-prima
e energia, destinação inteligente de lixo
e outras mudanças inteligentes em favor
da ecoeficiência.
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Uso de água da chuva em São Paulo
no ar em 21 de maio
Depois de 47 dias seguidos de chuva, São
Paulo ainda não se recuperou totalmente
dos estragos causados pelos temporais.
Mas chuva também é solução na maior
cidade do país. O programa mostra que o
uso inteligente da água da chuva vem reduzindo custos em empresas e condomínios paulistas.
Revolução verde na administração pública – no ar em 28 de maio
O Cidades e Soluções apresenta a nova
sede do governo de Minas Gerais, repleta
de soluções tecnológicas de última geração em favor da sustentabilidade. O programa mostra que funcionários públicos
do estado já são estimulados há anos a serem ecoeficientes. Em Brasília, os bastidores ecológicos da Câmara dos Deputados
são mostrados em detalhes. O programa

também mostra o projeto EcoCâmara, em
que os servidores participam ativamente
da separação do lixo, da redução do consumo de água e de energia, e ainda usam
canecas em lugar de copos plásticos.
A maior dragagem de mateiral contaminado do mundo
no ar em 4 de junho
O Brasil realiza hoje a maior e mais moderna operação de dragagem de materiais contaminados do mundo. O Cidades
e Soluções acompanha de perto a solução
tecnológica encontrada para retirar e armazenar os sedimentos acumulados no
fundo do Canal da Ilha do Fundão, no Rio
de Janeiro. Até o fim de 2010 terão sido
retirados do canal que margeia o campus
da UFRJ e a Linha Vermelha o equivalente
a mais de dois estádios do Maracanã repletos de lodo, areia, lixo e sedimentos.
Cidades inovadoras
no ar em 11 de junho
O que Curitiba, Lyon e Bogotá têm em
comum? O programa revela as soluções
urbanas encontradas por essas e outras
cidades inovadoras que se reuniram na
capital paranaense para compartilhar experiências.
Reciclagem de isopor
no ar em 18 de junho
O que fazer com o isopor? Depois de usado, ele costuma ser descartado como lixo
em todo o Brasil. Mas essa realidade está
mudando. O Cidades e Soluções apresenta
a fábrica de Joinville (SC), que promove a
reciclagem de 10% da produção nacional
de isopor. Em São Paulo, consumidores se
surpreendem com o isopor reciclado que
substitui a madeira. E no Rio de Janeiro,
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estudantes da UFRJ patentearam uma
nova tecnologia capaz de transformar isopor em matéria-prima para a indústria.
Livros de plástico
no ar em 25 de junho
À primeira vista parece papel cuchê, mas
a matéria-prima vem do lixo. Os livros de
plástico duram mais, são mais resistentes
à umidade, rabiscos e amassos. O Cidades
e Soluções mostra como são fabricados
esses livros e quem está encomendando
em grande escala projetos editoriais feitos
de plástico.
Madeira plástica – no ar em 2 de julho
Parece madeira, mas é plástico. O Cidades
e Soluções apresenta a madeira biossintética, feita com plásticos descartados como
lixo e que se transformam em mesas, cadeiras, armários, dormentes e até bueiros.
O produto é mais resistente que a madeira
convencional e não provoca a destruição
de florestas. O programa visita uma fábrica
nos Estados Unidos, país que mais usa madeira plástica no mundo, e outra no Brasil,
que transforma 500 toneladas de resíduos
por mês em madeira biossintética.
Polícia zen – no ar em 9 de julho
O programa acompanhou o treinamento
de policiais militares do Espírito Santo em
um mosteiro zen-budista. Eles fizeram aulas de meditação, concentração, ikebana,
Tai Chi Chuan e outras técnicas que os ajudam a desempenhar melhor suas funções
Carros elétricos
no ar em 16 de julho
O Cidades e Soluções testou o carro indiano Reva, o automóvel elétrico fabricado
em série mais vendido no mundo. O Mitsu-

bishi elétrico também foi testado em um
passeio pelas ruas de São Paulo.
Moradia legal em favelas
no ar em 23 de julho
Existem hoje no Brasil cerca de 12 milhões
de moradias inadequadas. Na maioria dos
casos, os moradores não possuem qualquer documento que confirme a posse do
terreno ou do imóvel. No Rio de Janeiro,
moradores do morro e do asfalto se uniram para mudar essa realidade na favela
do Cantagalo. Em Ribeirão Preto (SP), um
juiz virou o herói de uma comunidade que
passou a existir oficialmente graças a ele.
Especial transgênicos – parte 1
no ar em 30 de julho
Quais os benefícios e riscos do uso dos
transgênicos? O Cidades e Soluções mostra que, enquanto parte da comunidade
científica afirma que os alimentos geneticamente modificados não são seguros,
defensores citam vantagens para a economia. Será que os brasileiros sabem o que
os transgênicos significam?
Especial transgênicos – parte 2
no ar em 6 de agosto
O Cidades e Soluções mostra os bastidores da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), a quem cabe o
licenciamento de transgênicos no Brasil.
Entrevistas exclusivas com o presidente
da Comissão e com uma ex-integrante
pediu demissão por causa da ausência
de pesquisas científicas sérias que eliminassem eventuais riscos causados pelos
transgênicos à saúde e ao meio ambiente.
E uma triste constatação: o decreto que
exige a rotulagem de produtos transgênicos não é cumprido.
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Carne certificada
no ar em 13 de agosto
Já é possível comprar carne certificada,
que não provoca desmatamentos nem usa
mão de obra escrava ou infantil em supermercados no Brasil. O selo verde da carne
bovina ajuda o consumidor a fazer a escolha certa em defesa de um mundo melhor
e mais justo.

nhã pode ser ainda mais saudável se
for ecológico. O Cidades e Soluções
apresenta o Pão do Bento, fabricado de
forma artesanal com farinha 100% integral há quase trinta anos no Rio de
Janeiro. E a fazenda em Juiz de Fora
(MG), onde as vacas leiteiras são tratadas com homeopatia e fitoterapia e o
café é orgânico.

Fábrica de casas ecológicas
no ar em 20 de agosto
O programa visita a fábrica de casas ecológicas nos Estados Unidos. A correspondente Sandra Coutinho visitou a linha de montagem e o estande de vendas em Nova
York. No Espírito Santo, linhas de crédito
populares facilitam a construção de moradias feitas com tijolos ecológicos.

O que muda com a nova lei do lixo?
no ar em 17 de setembro
O programa desvenda como a recémaprovada Política Nacional de Resíduos
Sólidos vai mudar a rotina das pessoas,
empresas e governos. Lixão agora é crime federal e lançar resíduos perigosos na
natureza pode dar cadeia. Haverá mais incentivos para a reciclagem e para o aproveitamento energético do lixo.

Pneu velho vira energia, asfalto e
concreto – no ar em 27 de agosto
Apenas em 2010, 35 milhões de pneus velhos deverão ser descartados no Brasil. O
Cidades e Soluções mostra como milhões
de carcaças já estão sendo usadas para
produção de energia, na mistura de asfalto
borracha ou de concreto ecológico.
Restrição a bares reduz violência
no ar em 3 de setembro
O Cidades e Soluções revela os impressionantes resultados de Diadema (SP), município que reduziu drasticamente os indicadores de violência com o fechamento dos
bares a partir das 23h. Em Trindade (PE),
operações conjuntas das polícias para inibir o consumo exagerado de álcool determinaram a queda de 50% nos registros de
violência da cidade.
Café da manhã orgânico
no ar em 10 de setembro
Primeira refeição do dia, o café da ma-
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Matéria orgânica é a solução
no ar em 24 de setembro
O Cidades e Soluções mostra a rede de supermercados do Rio de Janeiro que coleta nas próprias lojas alimentos impróprios
para consumo (frutas, legumes e verduras)
e os transforma em adubo de excelente
qualidade, sem nenhum impacto ambiental. A compostagem também é o destino
de toda a matéria orgânica da cidade de
Montanha (ES).
Ficha limpa neles!
no ar em 1º de outubro
O Brasil fecha o cerco contra os políticos
corruptos. Além da Lei da Ficha Limpa,
diversos sites disponibilizam informações
detalhadas sobre os candidatos antes e
depois das eleições, quando ocupam algum cargo público. Alguns dos principais
sites que atuam em favor da transparência
e da cidadania no Brasil são apresentados
no programa.

Material escolar pode ser ecológico? – no ar em 8 de outubro
O Cidades e Soluções descobriu no mercado alguns produtos usados nas escolas, universidades e escritórios que respeitam o meio ambiente. O programa também apresenta as fábricas e
lojas que resolveram investir nessa direção.
Iluminação inteligente e ecológica
no ar em 15 de outubro
Cerca de 60% de toda a energia consumida
nas cidades são gastos em iluminação pública
e semáforos. O desperdício é grande. O Cidades e Soluções mostra que é possível reduzir
esse consumo com inteligência e apresenta
a luminária usada nos Jogos de Pequim que
não consome eletricidade, apenas reverbera
a luz solar.
Um raio-x ambiental da Bienal do Livro/SP – no ar em 22 de outubro
A Bienal Internacional do Livro de São Paulo
poderia ser chamada de um evento sustentável? Pela primeira vez os organizadores resolveram prestar atenção neste assunto, mas
quais os resultados? Estas e outras questões
como a multiplicação de livros sobre meio
ambiente no mercado editorial, o sucesso das
edições on demand e os estandes ecológicos
na Bienal são apresentados neste episódio do
Cidades e Soluções.
Apoio emocional e valorização da
vida – no ar em 29 de outubro
O Centro de Valorização da Vida (CVV) chegou à internet. Depois de quase 50 anos
oferecendo apoio emocional por telefone,
o CVV marca presença também na web. No
Rio Grande do Sul, estado que lidera as estatísticas de suicídio no país, o atendimento
aos grupos de risco mobiliza profissionais de
saúde, policiais, funcionários do Ministério
da Agricultura e até uma rádio universitária
com excelentes resultados.
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Economia de baixo carbono
no ar em 5 de novembro
Um ano depois de alguns dos principais
empresários do Brasil assumirem voluntariamente o compromisso de reduzir suas
emissões de gases estufa, o que aconteceu? O Cidades e Soluções mostra o que
mudou nas rotinas de uma mineradora
e de uma construtora que resolveram se
adaptar aos novos tempos de uma economia de baixo carbono.

Resíduos Sólidos, o lixo pode ser incinerado para a produção de energia no Brasil.
Onde buscar os melhores exemplos? O
programa entrevistou um dos maiores especialistas do mundo em térmicas a lixo,
que mostra onde as usinas de biomassa a
partir dos resíduos sólidos já são realidade.
E em Unaí, no noroeste de Minas Gerais,
uma tecnologia brasileira de carbonização
dos resíduos promete acabar com o antigo
lixão da cidade, gerando emprego e renda.

Vida longa no mercado de trabalho! – no ar em 12 de novembro
Certas profissões não resistem ao avanço
tecnológico e simplesmente desaparecem.
Em São Paulo, cortadores de cana e metalúrgicos são a bola da vez. O programa
mostra os cursos de requalificação profissional que asseguram vida digna e melhorias salariais para milhares de trabalhadores no país.

Plástico verde + papel semente
no ar em 3 de dezembro
O Cidades e Soluções foi até Triunfo (RS)
para ver de perto a maior fábrica de plástico verde em escala industrial do mundo.
O programa também mostra os bastidores
de uma fábrica de papel semente, a nova
embalagem ecológica que virou moda no
Brasil.

Como envelhecer nas cidades
no ar em 19 de novembro
Na semana em que o IBGE confirma o envelhecimento da população brasileira, o
Cidades e Soluções revela boas iniciativas
em favor das pessoas acima de 65 anos.
No Rio de Janeiro, um curso ensina porteiros a lidarem de forma atenciosa e prestativa com os idosos. O programa mostra,
ainda, por que as filas desapareceram dos
postos do INSS, aliviando a vida de mais de
12 milhões de beneficiários idosos.
Lixo é insumo energético
no ar em 26 de novembro
Com a aprovação da Política Nacional de
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Upcycling já!
no ar em 10 de dezembro
O Cidades e Soluções apresenta a nova
fronteira da reciclagem que já é realidade
em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. O programa entrevista Ci Tom Szky, que
reinventou a destinação inteligente de resíduos. E foi até Londres para ver de perto
como o upcycling transformou o mercado
de roupas e móveis usados.
A urgência dos trens
no ar em 17 de dezembro
O Cidades e Soluções visitou em Berlim a
mais importante feira mundial de soluções
tecnológicas para sistemas ferroviários. O
programa mostra as vantagens de um país

que transporta, em escala, passageiros e
cargas por trilhos. No Brasil, a equipe viajou pela única linha de passageiros entre
duas capitais: Belo Horizonte e Vitória.
Abrinco os caminhos com o VLT
no ar em 24 de dezembro
Direto de Paris, Joana Calmon mostra
como o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
livrou pelo menos 20 cidades francesas
do colapso no trânsito. O programa desvenda as vantagens desse sistema, que
foi implantado de forma pioneira no Brasil
ligando duas cidades do Ceará, no sertão
do Cariri.
COP-16 – no ar em 31 de dezembro
COP-16: países se comprometem a ingressar na segunda etapa do Protocolo de
Kyoto. O programa analisa os resultados
da COP-16, que foi realizada em Cancun,
no México, e tem a participação da correspondente Sandra Coutinho. Apesar de ter
começado esvaziada, as negociações foram intensas. No último dia, os delegados
trabalharam 20 horas sem interrupções
para chegar a um acordo. Um deles foi o
comprometimento dos países a ingressarem na segunda etapa do Protocolo de
Kyoto, que começa em 2013. Participam
do debate o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e a professora da COPPE/
UFRJ, ex-secretária de Mudanças Climáticas, Suzana Kahn.
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Futuratec recebe o prêmio
ARede 2010
Publicado originalmente em www.futura.org.br
É dia de comemoração no Canal Futura! O Futuratec, acervo on-line de programas do Canal, recebeu o prêmio ARede 2010 na categoria Serviços ao Usuário, modalidade Iniciativa Privada. Esta é a quarta edição do prêmio, criado em 2007 para reconhecer e divulgar
as melhores iniciativas de uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para
inclusão social.
Foram premiadas 16 iniciativas do setor público, do setor privado e do terceiro setor. Mais
de 200 projetos estavam concorrendo. “Esse prêmio foi muito comemorado porque significa o reconhecimento para um projeto inovador do Canal Futura, que ousou distribuir
gratuitamente conteúdos de qualidade. É muito gratificante para toda a equipe e acontece em um momento muito oportuno, quando a sociedade discute temas como direitos
autorais e pirataria”, comemora Leonardo Machado, coordenador de Novas Mídias do
Canal Futura e um dos idealizadores do projeto.
Conheça o Futuratec
O Futuratec permite baixar gratuitamente uma seleção de programas do Canal Futura.
Hoje são 900 programas educativos sobre os mais variados assuntos. Desde o início
de seu funcionamento em 2007 até agora, mais de 10 mil transferências já foram concluídas. Aproximadamente 5 mil instituições estão cadastradas no serviço, beneficiando
diretamente uma população estimada em 1,6 milhão de pessoas.
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CINE CONHECIMENTO
Sinopses por episódio:

Partindo da ideia de que sempre é
possível aprender ao assistir a um
bom filme, o Cine Conhecimento
apresenta filmes de vários países
que abordam questões históricas
ou atuais. Em 2010, o Cine destaca produções de diretores consagrados como Bernardo Bertolucci,
Dziga Vertov, Mohsen Makhmalbaf, Wim Wenders e James Ivory.
O programa aborda técnicas, detalhes de produção, história, curiosidades, premiações, perfil de profissionais e análise de linguagens,
assim como a busca pela compreensão de comportamentos e
diferenças culturais a partir dos
contextos apresentados.
Temas: história; identidade cultural; vídeos e documentários
Público-alvo: adultos
Estreia: 1997
Licenciamento: não liberado
Apresentadora: Marjorie Estiano é atriz e cantora. Na TV Globo participou das novelas Malhação, Páginas da Vida, Duas Caras
e Caminho das Índias. No cinema,
filmou Malu de Bicicleta.

O último imperador – no ar em 24 de setembro
A dramática história de Pu Yi, o último imperador da China, que
iniciou em seu cargo com apenas três anos de idade e morreu
como jardineiro do Jardim Botânico de Pequim. O filme mostra
como foi o seu reinado na Cidade Proibida até ser deposto pelo
governo revolucionário. O filme é ganhador de 9 Oscars.
Duração: 219 minutos
Elenco principal: John Lone, Joan Chen e Peter O’Toole
Direção: Bernardo Bertolucci
Produtoras realizadoras: Recorded Picture Company (RPC), Hemdale Film e
Yanco Films Limited
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: China, Itália, Reino Unido e França
Ano de produção: 1987
Classificação indicativa: livre
Prêmios: Academy Awards: Melhor Filme, Melhor Diretor (Bernardo Bertolucci), Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor
Edição, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado
American Cinema Editors: Filme Melhor Editado
Awards of the Japanese Academy: Melhor Filme Estrangeiro
BAFTA Awards: Melhor Filme, Melhor Figurino e Melhor Maquiagem
Boston Society of Film Critics Awards: Melhor Fotografia
British Society of Cinematographers: Melhor Fotografia
Casting Society of America: Melhor Elenco de Longa-metragem – Drama
César Awards: Melhor Filme Estrangeiro
David di Donatello Awards: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Diretor (Bernardo Bertolucci), Melhor Edição, Melhor Produção, Melhor Design
de Produção, Melhor Roteiro e Melhor Ator Coadjuvante (Peter O’Toole)
Directors Guild of America: Melhor Direção em
Filme (Bernardo Bertolucci)
European Film Awards: Prêmio Especial de Júri
(Bernardo Bertolucci)
Globo de Ouro: Melhor Filme – Drama, Melhor
Diretor (Bernardo Bertolucci), Melhor Roteiro
e Melhor Trilha Sonora
Golden Screen, Germany: Prêmio Golden
Screen
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Grammy: Melhor Álbum Instrumental Composto
para o Cinema
Guild of German Art House Cinemas: Ouro – Melhor
Filme Estrangeiro
Hochi Film Awards: Melhor Filme Estrangeiro
Italian National Syndicate of Film Journalists: Melhor Diretor (Bernardo Bertolucci); Melhor Edição;
Melhor Design de Produção
Joseph Plateau Awards: Melhor Filme Estrangeiro
Kinema Junpo Awards: Melhor Filme Estrangeiro
Los Angeles Film Critics Association Awards: Melhor
Fotografia e Melhor Música
National Board of Review: Prêmio Liberdade de Expressão (Bernardo Bertolucci)
New York Film Critics Circle Awards: Melhor Fotografia
Nikkan Sports Films Awards: Melhor Filme Estrangeiro
Sant Jordi Awards: Prêmio da Audiência – Melhor
Filme Estrangeiro

O céu que nos protege
no ar em 1º de outubro
Logo após o final da 2ª Guerra Mundial,
Kit (Debra Winger) viaja pela África com
o marido, Port Moresby (John Malkovich). Milionários, eles veem seu casamento
afundar e encaram a viagem como uma
derradeira tentativa de colocar as coisas
em seus lugares. Porém, quanto mais se
embrenham no deserto, mais distantes ficam um do outro. Adaptação do romance
homônimo de Paul Bowles.
Duração: 137 minutos
Elenco principal: John Malkovich e Debra Winger
Direção: Bernardo Bertolucci
Produtoras realizadoras: Recorded Picture Company (RPC), Warner Bros. Pictures e Aldrich Group
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Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: Reino Unido e Itália
Ano de produção: 1990
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: BAFTA Awards: Melhor Fotografia
Globo de Ouro: Melhor Trilha Sonora
Italian National Syndicate of Film Journalists: Melhor Fotografia
Los Angeles Film Critics Association Awards: Melhor Música
New York Film Critics Circle Awards: Melhor Fotografia

Assédio – no ar em 8 de outubro
Entre as antiguidades da mansão herdada
de uma tia, Kinsky (David Thewlis) compõe
suas músicas escondido atrás do brilhante verniz de seu piano. Um dia, Shandurai
(Thandie Newton), fugida do regime ditatorial de um governo africano, vai trabalhar em sua casa. Aos poucos Kinsky se
apaixona por Shandurai, fazendo com que
sua devoção para com ela o afaste de tudo
o que possui de mais precioso e desafie
sua própria integridade.
Duração: 93 minutos
Elenco principal: David Thewlis e Thandie Newton
Direção: Bernardo Bertolucci
Produtoras: Fiction, Navert Film e Mediaset
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: Itália e Reino Unido
Ano de produção: 1998
Classificação indicativa: 16 anos

Entre os muros da escola
no ar em 15 de outubro
Vencedor da Palma de Ouro no Festival de

Cannes 2008, o filme de Laurent Cantet é
baseado num conto semibiográfico e contemporâneo do escritor francês François
Bégaudeau sobre suas experiências como
um professor de literatura em uma escola
no interior de Paris.

A aquisição acaba por colocar a ele e sua
família no meio de uma disputa legal com
o ex-proprietário da casa. O que começa
como uma luta jurídica se transforma em
um confronto pessoal, com resultados trágicos. Filme indicado ao Oscar.

Duração: 128 minutos
Elenco principal: François Bégaudeau – o elenco não
é formado por atores (o professor é professor de
verdade assim como os alunos).
Direção: Laurent Cantet
Produtoras realizadoras: Haut ET Court, France 2 Cinéma e Canal+
Distribuição: Imovision (Tag Cultural Distribuidora
de Filmes Ltda)
País de origem: França
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Academy of Motion Picture Arts and Sciences of Argentina: Melhor Filme Estrangeiro
Cannes Film Festival: Vencedor da Palma de Ouro
César Awards: Melhor Roteiro Adaptado
Image Awards: Melhor Filme Estrangeiro
Independent Spirit Award: Melhor Filme Estrangeiro
Lumiere Awards: Melhor Filme e Melhor Filme Segundo o Voto Popular
Étoiles d’Or: Melhor Filme

Duração: 126 minutos
Elenco principal: David Thewlis e Thandie Newton
Direção: Vadim Perelman
Produtoras realizadoras: DreamWorks SKG, Cobalt
Media Group e Bisgrove Entertainment
Distribuição: HanWay Films Ltd.
País de origem: EUA
Ano de produção: 2003
Classificação indicativa: 16 anos

Casa de areia e névoa
no ar em 22 de outubro
Massoud Amir Behrani, um imigrante iraniano, usou a maior parte de seu dinheiro
tentando aumentar as chances de sua filha
ter um bom casamento. Quando a filha se
casa, ele decide gastar o resto de suas economias comprando uma casa em um leilão.

O homem com a câmera
no ar em 29 de outubro
Através do olho de uma câmera, Dziga
Vertov documenta um dia típico em Moscou no começo do século 20. São cenas
urbanas, do cotidiano e da intimidade de
seus cidadãos. O filme foi considerado um
experimento cinematográfico inovador
para a sua época, por utilizar várias técnicas até então pouco ou nada vistas.
Duração: 68 minutos
Elenco principal: é documentário
Direção: Dziga Vertov
Produtora realizadora: VUFKU
Distribuição: HanWay Films Ltd.
País de origem: União Soviética
Ano de produção: 1929
Classificação indicativa: 12 anos
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Salve o cinema
no ar em 5 de novembro
O diretor Mohsen Makhmalbaf coloca um
anúncio nos jornais solicitando atores para
o casting do seu próximo filme. No entanto, quando centenas de pessoas aparecem,
ele decide fazer um filme sobre o elenco e
os testes dos candidatos.
Duração: 75 minutos
Elenco principal: todos do elenco representam a si
mesmos
Direção: Mohsen Makhmalbaf
Produtoras realizadoras: Amoon e Green Film House
Distribuição: Films Distribution
País de origem: Irã
Ano de produção: 1995
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmio: Cannes Film Festival: Mostra Un Certain Regard (Um Certo Olhar)

Um instante de inocência
no ar em 12 de novembro
O filme se passa durante o regime do Xá,
no Irã. Mohsen Makhmalbaf, de 17 anos de
idade, participava do movimento de guerrilha. Juntamente com uma menina, eles
atacam um policial e o desarmam. Makhmalbaf e o policial se ferem gravemente e
a menina foge.
Duração: 78 minutos
Elenco principal: Shaghayeh Djodat, Behzad Dorani,
Feizola Gashghai, Maryam Keyhan e Mohsen Makhmalbaf
Direção: Mohsen Makhmalbaf

60

Produtoras realizadoras: Amoon e Green Film House
Distribuição: Films Distribution
País de origem: Irã
Ano de produção: 1996
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmio: Locarno International Film Festival: Menção
Honrosa

8 – no ar em 19 de novembro
Em setembro de 2000, governos de 191 países se comprometeram com a erradicação
da pobreza do mundo até 2015. Eles definiram oito objetivos para o desenvolvimento
do milênio. Hoje estamos na reta final do
prazo para atingir as metas e a situação
continua crítica. Oito cineastas deram suporte à causa mostrando suas visões dos
objetivos através destes oito filmes.
Duração: 107 minutos
Elenco principal: Nigist Anteneh, Tefera Gizaw, Fekadu Kebede e Ingvar Eggert Sigurðsson
Direção: Jane Campion, Mira Nair, Gael Garcia Bernal, Jan Kounen, Gaspar Noe, Abderrahmane Sissako, Gus Van Sant e Wim Wenders
Produtoras realizadoras: LDM Productions, Ace and
Company e Mediascreen
Distribuição: Films Dsitribution
País de origem: França
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 12 anos

Paris, Texas – no ar em 26 de novembro
Embalado pela música de Ry Cooder, Paris, Texas narra a aventura de um homem
que procura seu passado e sua identidade.
Travis (Harry Dean Stanton) é encontrado

exausto e sem memória vagando por um
deserto ao sul dos EUA. Ele é acolhido pelo
irmão Walt (Dean Stockwell) e pela cunhada Anne (Aurore Clément). Com o casal
vive também Alex (Hunter Carson), filho
do homem sem memória, que aos poucos
volta a se identificar com o pai.
Duração: 147 minutos
Elenco principal: Harry Dean Stanton, Dean Stockwell, Aurore Clément e Hunter Carson
Direção: Wim Wenders
Produtoras: Road Movies Filmproduktion, Argos Films e Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: Alemanha, França, Reino Unido
e EUA
Ano de produção: 1984
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: BAFTA Awards: Melhor Direção (Wim Wenders)
Bavarian Film Awards: Melhor Fotografia
Bodil Awards: Melhor Filme Europeu
Cannes Film Festival: Palma de Ouro, Prêmio FIPRESCI e Prêmio do Júri Ecumênico
David di Donatello Awards: Prêmio René Clair (Wim
Wenders)
Fotogramas de Plata: Melhor Filme Estrangeiro
French Syndicate of Cinema Critics: Melhor Filme
Estrangeiro
German Camera Awards: Melhor Filme
German Film Awards: Prata de Formato de Filme
Guild of German Art House Cinemas: Prata de Melhor Filme Alemão
London Critics Circle Film Awards: Filme do Ano
Sant Jordi Awards: Melhor Filme Estrangeiro

Asas do desejo
no ar em 3 de dezembro
Damiel (Bruno Ganz) e Cassiel (Otto
Sander), dois anjos, sobrevoam Berlim
e aproximam-se de seus habitantes, ouvindo seus pensamentos e angústias.
Suas presenças são percebidas somente
pelas crianças e por ex-anjos, como um
ator norte-americano que está filmando
na cidade. Damiel se apaixona por Marion

(Solveig Dommartin), uma trapezista de
circo, e decide se tornar mortal para poder estar com ela e viver todas as sensações humanas. As cenas do ponto de vista do anjo são em preto e branco. O filme
recebeu uma sequência do próprio diretor, Tão Longe, Tão Perto, e uma versão
de Hollywood, Cidade dos Anjos, com Meg
Ryan e Nicolas Cage. Prêmio de Melhor
Diretor no Festival de Cannes, em 1987.
Duração: 128 minutos
Elenco principal: Bruno Ganz, Otto Sander e Solveig
Dommartin
Direção: Wim Wenders
Produtoras realizadoras: Road Movies Filmproduktion, Argos Films e Westdeutscher Rundfunk
(WDR)
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: Alemanha e França
Ano de produção: 1988
Classificação indicativa: livre
Prêmios: Bavarian Film Awards: Melhor Direção
(Wim Wenders)
Blue Ribbon Awards: Melhor Filme Estrangeiro
Cannes Film Festival: Melhor Diretor (Wim Wenders)
e Indicado à Palma de Ouro
European Film Awards: Melhor Diretor (Wim Wenders) e Melhor Ator (Curt Bois)
French Syndicate of Cinema Critics: Melhor Filme
Estrangeiro
German Film Awards: Ouro de Melhor Filme e Melhor Fotografia
Guild of German Art House Cinemas: Prata de Melhor Filme Alemão
Independent Spirit Award: Melhor Filme Estrangeiro
Los Angeles Critics Association Awards: Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro
National Society of Film Critics Awards: Melhor Fotografia
New York Film Critics Circle Awards: Melhor Fotografia
São Paulo International Film Festival: Prêmio da Audiência de Melhor Filme

Alice nas cidades
no ar em 10 de dezembro
O jornalista alemão Philip Winter tem um
bloqueio ao tentar escrever um artigo

61

sobre os Estados Unidos e, então, decide
retornar à Alemanha. Ao registrar o voo,
encontra-se com uma mulher alemã e sua
filha Alice, de nove anos, o que dá início a
uma longa e duradoura amizade.
Duração: 110 minutos
Elenco principal: Yella Rottländer e Rüdiger Vogler
Direção: Wim Wenders
Produtoras realizadoras: Filmverlag der Autoren e
Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Distribuição: HanWay Films Ltd.
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1974
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmio: German Film Critics Association Awards:
Melhor Filme

O amigo americano
no ar em 17 de dezembro
Jonathan Zimmermann (Bruno Ganz) é
um pacato moldurista alemão que tem
um áspero contato com um americano,
Tom Ripley (Dennis Hopper), em um leilão.
Jonathan desconfia que está sofrendo de
uma moléstia incurável e recebe uma inacreditável proposta de um gângster: matar um bandido rival, recebendo em troca
uma quantia que permitisse que sua família vivesse tranquila após sua morte. Dividido entre a angústia de estar com os dias
contados e a hesitação em se tornar um
assassino, Jonathan cada vez mais se envolve na trama. Porém o que ele não sabe
é que quem está por trás dela é justamente Tom Ripley. Baseado em Ripley’s Game,
de Patrícia Highsmith.
Duração: 127 minutos
Elenco principal: Bruno Ganz e Dennis Hopper
Direção: Wim Wenders
Produtoras realizadoras: Filmverlag der Autoren,
Lês Films Du Losange e Moli Films
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: França e Alemanha
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Ano de produção: 1977
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: German Film Awards: Ouro de Melhor Direção (Wim Wenders) e Melhor Edição, e Prata de
Melhor Filme
Sant Jordi Awards: Melhor Ator Estrangeiro (Bruno
Ganz)

Buena Vista Social Club
no ar em 24 de dezembro
Em 1996, o premiado músico Ry Cooder
reuniu alguns dos maiores nomes da história da música cubana para gravar o álbum
“Buena Vista Social Club”, premiado com o
Grammy. O filme é inspirado neste trabalho
e traz as participações de músicos lendários como Ibrahim Ferrer, Rubén González,
Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Compay
Segundo, entre outros, além do próprio Ry
Cooder e de seu filho Joachim.
Duração: 105 minutos
Elenco principal: é documentário
Direção: Wim Wenders
Produtoras realizadoras: Road Movies Filmproduktion, Kintop Pictures, Instituto Cubano del Arte e
Indústrias Cinematográficas (ICAIC)
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: Alemanha, EUA, Reino Unido,
França e Cuba
Ano de produção: 2000
Classificação indicativa: livre
Prêmios: Broadcast Film Critics Association Awards:
Melhor Documentário – Escolha da Crítica
Bogey Awards, Germany: Bogey Award
Cinema Brazil Grand Prize: Melhor Filme Estrangeiro
Edinburgh International Film Festival: Prêmio da Audiência
European Film Awards: Melhor Documentário
Florida Film Critics Circle Awards: Melhor Documentário
German Film Awards: Ouro de Melhor Documentário
Golden Camera, Germany: Vencedor de Filme Nacional
Golden Trailer Awards: Melhor Documentário
Kansas City Film Critics Circle Awards: Melhor Documentário
Las Vegas Film Critics Society Awards: Melhor Documentário

Los Angeles Critics Association Awards: Melhor Documentário
National Board of Review: Melhor Documentário
National Society of Film Critics Awards: Melhor Documentário
New York Film Critics Circle Awards: Melhor Filme de
Não Ficção
Norwegian International Film Festival: Melhor Filme
Estrangeiro do Ano
Online Film Critics Society Awards: Melhor Documentário
Satellite Awards: Melhor Filme – Documentário
Seattle International Film Festival: Melhor Documentário
St. Petersburg Message to Man Film Festival: Prêmio
Especial (Wim Wenders)

Retorno a Howards End
no ar em 31 de dezembro
O filme mostra o encontro de três famílias de distintas classes sociais na Inglaterra do início do século XX: os Wilcoxes,
capitalistas vitorianos que se consideram
aristocratas e cujo único Deus é o dinheiro; os Schlegels, a burguesia esclarecida;
e os Basts, trabalhadores que lutam para
sobreviver.
Duração: 143 minutos
Elenco principal: Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Emma Thompson, Helena Bonham Carter, Prunella Scales e Jemma Redgrave
Direção: James Ivory
Produtoras realizadoras: Merchant Ivory Productions, Sumitomo Corporation e Imagica
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Países de origem: Japão e Reino Unido
Ano de produção: 1992
Classificação indicativa: livre
Prêmios: Academy Awards: Melhor Atriz (Emma
Thompson), Melhor Direção de Arte e Melhor Roteiro Adaptado
BAFTA Awards: Melhor Atriz (Emma Thompson),
Melhor Filme
Bodil Awards: Melhor Filme Europeu
British Society of Cinematographers: Melhor Fotografia
Cannes Film Festival: Prêmio Especial do Aniversário
de 45 Anos
Chicago Film Critics Association Awards: Melhor

Atriz (Emma Thompson)
David di Donatello Awards: Melhor Atriz Estrangeira
(Emma Thompson)
Evening Standard British Film Awards: Melhor Atriz
(Emma Thompson) e Melhor Filme
Globo de Ouro: Melhor Atriz – Drama (Emma
Thompson)
Guild of German Art House Cinemas: Ouro de Melhor Filme Estrangeiro
Italian National Syndicate of Film Journalists: Melhor Design de Produção
Kansas City Film Critics Circle Awards: Melhor Atriz
(Emma Thompson)
London Critics Circle Film Awards: Filme Inglês do Ano
Los Angeles Critics Association Awards: Melhor Atriz
(Emma Thompson)
National Board of Review: Melhor Atriz (Emma
Thompson), Melhor Diretor (James Ivory) e Melhor
Filme
National Society of Film Critics Awards: Melhor Atriz
(Emma Thompson)
New York Film Critics Circle Awards: Melhor Atriz
(Emma Thompson)
Southeastern Film Critics Association Awards: Melhor Atriz (Emma Thompson) e Melhor Filme

Maurice – no ar em 7 de janeiro de 2011
Após ser apresentado a Lord Risley em
uma de suas aulas, Maurice Hall, jovem estudante de Cambridge, é convidado a participar de um clube privado de discussões.
Em busca do local onde seria realizado o
encontro, conhece Clive Durham, e os dois
tornam-se imediatamente amigos inseparáveis. À medida que se tornam mais
íntimos, ambos percebem que estão se
apaixonando, mas evitam confessar a natureza de seus sentimentos, uma vez que
a homossexualidade, além de socialmente
condenada, ainda era considerada crime
na Inglaterra do século XIX. Baseado no
romance de E. M. Forster.
Duração: 135 minutos
Elenco principal: James Wilby, Hugh Grant e Rupert
Graves
Direção: James Ivory
Produtoras realizadoras: Merchant Ivory Productions, Cinecom Pictures e Film Four International
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Distribuição: HanWay Films Ltd.
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1987
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Venice Film Festival: Vencedor do Leão de
Prata, Melhor Ator (James Wilby e Hugh Grant) e
Melhor Música

Não sou eu, eu juro!
no ar em 14 de janeiro de 2011
Leon tem dez anos de idade, muitos problemas e uma imaginação extremamente
fértil. Ele também tem pais que estão sempre brigando, vizinhos perfeitos que passam o verão na praia, e tem que conviver
com Lea, uma menina irritante que está
sempre certa. Quando seus pais resolvem
deixar tudo para trás e começar uma nova
vida na Grécia, Leon decide fazer qualquer
coisa para extravasar sua dor. Destruir a
casa dos vizinhos, tornar-se um mentiroso
profissional e até mesmo se apaixonar por
Lea. Juntos, eles vão crescer aprendendo
a superar a dor de serem abandonados.
Duração: 105 minutos
Elenco principal: Antoine L’Écuyer, Suzanne Clément, Daniel Brière e Catherine Faucher.
Direção: Philippe Falardeau
Produtora realizadora: Micro_Scope
Distribuição: Films Distribution
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Atlantic Film Festival: Melhor Ator (Antoine
L’Écuyer) e Melhor Filme Canadense
Berlin International Film Festival: Urso de Cristal na
categoria Generation Kplus – Melhor Filme e Prêmio
de Melhor Filme no Grand Prix de Filme Infantil
Berlin International Film Festival: Urso de Cristal na
categoria Generation Kplus – Melhor Filme e Prêmio
de Melhor Filme no Grand Prix de Filme Infantil
CPH:PIX Award: Prêmio da Audiência Política
Jutra Awards: Melhor Fotografia
Vancouver Film Critics Circle: Melhor Atriz Coadju-
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vante em um Filme Canadense (Suzanne Clément)
Zlín International Film Festival for Children and Youth: Prêmio Milos Macourek

Piquenique na montanha misteriosa – no ar em 21 de janeiro de 2011
No dia de São Valentim de 1900, na Austrália meridional, um grupo de alunas de
um colégio victoriano vai de excursão a
Hanging Rock, uma formação rochosa de
origem vulcânica. Após um piquenique,
acompanhadas de uma professora, algumas alunas afastam-se do restante da
turma e decidem fazer uma expedição às
zonas mais obscuras do penhasco. Apenas
uma delas é encontrada mais tarde, mas
sem se recordar de nada.
Duração: 115 minutos
Elenco principal: Rachel Roberts, Vivean Gray e Helen Morse
Direção: Peter Weir
Produtoras realizadoras: Australian Film Commission, The, McElroy & McElroy, Picnic Productions Pty.
Ltd.
Distribuição: HanWay Films Ltd.
País de origem: Austrália
Ano de produção: 1975
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Academy of Science Fiction, Fantasy &
Horror Films: Saturn Award de Melhor Fotografia
BAFTA Awards: Melhor Fotografia
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas

CINE ESPECIAL
MAMÃE, VIREI UM PEIXE
Três crianças são transformadas acidentalmente em peixes depois de beber
uma poção feita por um cientista excêntrico. Elas acabam no mar com um
problema: devem encontrar e tomar o antídoto em até 48 horas ou permanecerão para sempre como peixes.
Temas: protagonismo infantil; vídeos e documentários
Público-alvo: crianças
Estreia: 2009
No ar em 12 de outubro
Duração: 80 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

Ficha técnica
Direção: Stefan Fjeldmark, Michael
Hegnere e Greg Manwaring
Distribuição: HanWay Films Ltd.
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações
Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e
Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

CINE ESPECIAL
O JOVEM PAI
Uma tocante história sobre gravidez na adolescência centrada em Matt Freeman, um aluno acima da média que engravida sua namorada, estudante
do ensino médio. Desesperado e tentando encontrar uma forma de ganhar
dinheiro e conciliar com sua vida acadêmica, Matt sofre com a falta de apoio
da família, até que sua mãe supera os preconceitos e procura dar ao filho a
ajuda de que ele necessita.
Temas: comportamento; juventude;
vídeos e documentários
Público-alvo: jovens
Estreia: 2010
No ar em 12 de outubro
Duração: 120 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
12 anos
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Bayer Schering Pharma
Ficha técnica
Elenco principal: Kathy Baker, Paul
Franklin Dano, Katie Stuart e Bruce
Davison

Direção: Eva Gardos
Roteiro: Edithe Swensen
Produção: Michael Mahoney
Produtora: Jaffe/Braunstein Films
in association with Carlton America
Distribuição: ITV Global Entertainment
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações
Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e
Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna
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Um ano de nova tela no Canal Futura

João Alegria
gerente de programação, jornalismo e engenharia

Um ano inteiro possui 52 semanas, 365 dias, mais de 8 mil horas. Em parte delas
dormimos, em boa parte trabalhamos, nos divertimos, estudamos... vivemos!
Um ano é tempo suficiente para se enamorar. Em um ano dá para terminar um curso,
fazer planos, realizar conquistas. Dá para virar o mundo pelo avesso.
Para o Núcleo de Programação do Canal Futura, um ano é passar mais de 8 mil horas
disseminando conteúdos de interesse público pela tela da TV, aos milhões de brasileiros
que estão ligados no Canal. E a programação do ano de 2010 esteve repleta de novidades,
o que deixou o trabalho ainda mais desafiador e prazeroso.
Foi em 2010 que estreou uma nova grade deprogramação, no mês de maio. Mais afinada
com o público do Canal e sua rotina de vida, ela vem dando sinais de alcançar sucesso de
público e audiência.
Neste mesmo ano, toda a exibição do Canal passou a ser feita sem o uso de fitas – tapeless,
como se diz –, colocando o Futura no mundo das comunicações na era digital. Em 2010,
também começou a transição para um novo sistema de gestão de informações sobre
programação, que envolve diferentes setores e equipes do Canal Futura.
Ao todo, foi exibida uma hora de programação inédita para cada nove horas transcorridas
no ano, foram mais de 891 horas de programação inédita para a tela do Canal Futura. Isso
também significa dizer que as equipes do Canal Futura são capazes de produzir uma hora
de programação a cada nove horas de trabalho.
Um dos destaques da programação, principalmente pelo volume de hora inédita
produzida, foram os programas do núcleo de Jornalismo do Canal Futura. A equipe foi
responsável por mais de 30% da programação inédita no ano de 2010, manteve dois
títulos diários ao vivo, um debate semanal e outros programas gravados que são exibidos
na tela do Futura.
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Com a mudança da grade de programação,
o núcleo de Jornalismo passou a realizar o
Conexão Futura, uma faixa de programação
nova e diferente, voltada para educadores e
agentes sociais, sobre a qual se pode obter
mais informações consultando outras
sessões deste anuário.
Durante o ano de 2010, foi construído
um novo espaço para abrigar a redação
e a apresentação dos programas
do Jornalismo. As instalações estão
localizadas na cobertura do edifício onde
está a sede do Canal Futura no Rio de
Janeiro, e representam a digitalização de
toda a cadeia produtiva do núcleo e uma
grande aposta no conteúdo de qualidade e
na produção em rede, uma especialidade
do Canal Futura, que reconhece a
importância de garantir interlocução social
na construção dos seus conteúdos e quer
se tornar cada vez mais participativo e de
interesse público.
2010 foi um ano inesquecível.
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CONEXÃO FUTURA
Um programa jornalístico, no formato de inserções durante a programação
e totalmente interativo, que presta serviço à população ao focar assuntos de
interesse social e que podem facilitar o dia a dia. O Conexão Futura tem a preocupação de informar com uma linguagem simples sobre caminhos possíveis
para a construção da cidadania. A escolha dos temas está diretamente ligada
à saúde, manifestações populares, questões ambientais, educação, cidadania
e qualidade de vida. O Conexão Futura foi criado para ocupar a tarde do Canal
Futura fazendo uma espécie de “costura” entre os vários programas exibidos
no Canal e que tratam de educação, saúde, empreendedorismo, trabalho e
geração de renda. Em 2010 foram criadas diversas semanas temáticas para
falar de direitos humanos, saúde do trabalhador, nutrição, prevenção à gravidez na adolescência e educação inclusiva.
O Conexão Futura é diário, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 14h30.
TEMA: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 17 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Apresentadora: Lísia Palombini é formada em Comunicação Social pela
PUC-RS. Começou a carreira no jornal Zero Hora de Porto Alegre, passando
pela RBS TV, afiliada da Rede Globo. Trabalha no Canal Futura desde 2001,
onde já foi repórter, editora e apresentadora de outros programas do Canal
como Jornal Futura, Sala de Notícias e Cine Conhecimento. Lísia é pós-graduada em Mídia-Educação pela PUC-RIO.
Ficha técnica
Apresentadores: Lísia Palombini, Roberto Silva e Dani Moura
Editora: Adriana Levis
Produção: Meriene Mazzei
Estagiários: Lucas Conrado Silva, Pedro Paulo Rosa e Fernanda Farias
Operador de câmera: Guilherme Chagas
Operador de áudio: Marco Antonio Pereira
Assistente de estúdio: Gercino de Souza
Operador de VT: Pierre Bayot
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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DA SELVA À CORDILHEIRA
Sinopses por episódio (30 minutos):

Um grupo composto de sete pessoas entre cineastas, historiadores e cientistas políticos parte do
Rio de Janeiro e do interior do
Brasil em direção aos Andes peruanos e bolivianos. Em dois carros 4x4, a equipe percorre 14 mil
quilômetros em cinco semanas.
O objetivo é entender o que se
passa na América Andina hoje.
Depois de múltiplos alardes midiáticos em torno da figura de Evo
Morales e de líderes nacionalistas
peruanos, é chegado o momento
de ouvir a gente comum, todos
aqueles considerados sem voz na
história. A viagem-filme também
surge da profunda necessidade de
se discutir os possíveis caminhos
da tão sonhada integração sulamericana.
Temas: atualidades; história; identidade cultural.
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
10 anos
Licenciamento: não liberado

Do Brasil profundo rumo aos Países Andinos
no ar em 9 de abril
O Brasil se sente integrado ao resto do continente sul-americano? Até que ponto o processo histórico e a língua nos separam? O primeiro episódio da série vai do Rio de Janeiro até a
tríplice fronteira amazônica com o Peru e a Bolívia. O deslocamento mostra não apenas a transformação da paisagem e a
rica vegetação brasileira, mas também as variadas economias
de cada região. Próximo às zonas de fronteira, as populações
das pequenas cidades falam sobre a integração sul-americana.
A importância geopolítica da Floresta Amazônica, as fronteiras como espaço potencial onde confluem essas diversas culturas e como é viver nestas localidades são alguns dos temas
tratados no episódio.
Entre a selva e a cordilheira – no ar em 16 de abril
Após mais de 1.500 quilômetros de travessia da selva amazônica peruana, a equipe do programa chega aos Andes,
com o seu ambiente bucólico que lembra uma sociedade
distinta, não marcada pela lógica do mercado e da competição que permeia o mundo do século XXI. No Peru, na fusão
entre a selva e a cordilheira, as imagens comprovam que
esse é um continente particular. O episódio fala sobre os
diversos recursos naturais das cidades, sobre como os habitantes dos povoados apontam os EUA como responsáveis
por parte significativa de seus problemas e como alguns dirigentes políticos indígenas lidam com a sociedade peruana
atual e com o resgate da cultura inca.
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Machu Picchu e a civilização Inca
em busca da Pachamama
no ar em 23 de abril
Neste episódio, a beleza mágica, silenciosa e
majestática dos Andes serve de cenário para
uma abordagem da poderosa cultura milenar inca. Sua ancestralidade e o poder mítico são vistos como substância para a criação
de um novo paradigma político como fonte
para se repensar um projeto de país. Através
de depoimentos, líderes políticos indígenas
elucidam os novos movimentos na política
do Peru. Costureiras peruanas quéchua hablantes (indivíduos que falam o idioma antigo inca), tecendo nas montanhas; o olhar
de um povo que não se encaixa, em muitos
sentidos, à sociedade ocidentalizada; o contato místico com o Xamã que relata o gênesis do império inca; e o significado ancestral
da folha de coca são algumas das questões
presentes no programa.
Bolívia e as veias abertas do continente – no ar em 30 de abril
A viagem segue até Potosi, uma das cidades mais altas da América do Sul. Nela a
plasticidade do dia a dia encobre rusticamente a história de contrastes entre riqueza e pobreza, alegria e desagrado, passado e presente. Os transeuntes, idosos na
maioria, contam a história da cidade que
manteve seu esplendor durante décadas
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por ter sido a capital da colônia e a maior
zona de exploração de prata da América
do Sul. O episódio mostra que esse mesmo
esplendor que veio através da exploração
espanhola deixou profundas cicatrizes,
como a morte de oito milhões de indígenas, como afirma Eduardo Galeano em As
Veias Abertas da América Latina.
Bolívia, em transe
no ar em 7 de maio
As surpresas do universo de La Paz e de El
Alto oferecem os mais submersos matizes
de um processo político em plena ebulição.
Tudo indica que a Bolívia, depois de eleger
o primeiro presidente indígena de sua história, nunca mais será a mesma, e essa
transformação refez o panorama político
do futuro boliviano. La Paz é uma metrópole flutuante repleta de tensões, contrastes, surpresas e delicadezas. Na cidade de
El Alto acontece uma assembleia da Fejuve, um dos maiores movimentos políticos
da America Latina e uma organização que
funciona como um braço da sociedade civil, sem pertencer a nenhum partido político. Através dos discursos de líderes populares vemos um país em transe, onde a
democracia tem outros contornos.
A Bolívia indígena e a Bolívia espanhola – no ar em 14 de maio

De um lado os expressivos rostos indígenas e os trajes multicoloridos. Ao longo da
estrada são diversas as alusões de apoio
a Evo Morales e também aos movimentos populares, de enorme relevância para
compreender o atual cenário político boliviano. A população mostra um alto grau
de politização. O socialismo Pachamama
parece estar completamente registrado
no subconsciente coletivo. É um plano político milenar, fundamentado na ancestralidade inca. Do outro lado, a Bolívia branca,
espanhola, que durante muito tempo se
manteve distante do resto do país e quer
autonomia de seus estados. Essa região é
chamada de Media Luna, é fronteiriça com
o Brasil e se constitui como a parte mais
rica do país. O episódio mostra um país
que vive à beira de uma guerra civil, cujas
contradições e tensões políticas talvez expressem a imagem síntese da ferida latino-americana: o conflito entre colonizados
e colonizadores.

FICHA TÉCNICA
Direção: Eryc Rocha
Produção: Urca Filmes e Aruac Filmes
Distribuição: Urca Filmes
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna
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ECOS DO BRASIL
Sinopses por episódio (30 minutos):

Em 13 episíodios, a série Ecos do
Brasil pretende resgatar o passado recente, rico em experiências,
acertos e erros. O que fizemos
enquanto nação e também o que
deixamos de fazer contêm as respostas fundamentais para construirmos uma visão realista dos
próximos desafios ambientais do
Brasil. Os depoimentos dos protagonistas dos fatos que marcaram
a história ambiental recente do
país nos levam a uma jornada de
conhecimento e reflexão. Contar
como foi para entender o que é
e, principalmente, planejar como
será o nosso futuro ambiental.
Temas: ecologia e ecossistemas;
história
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

Ecos da história – no ar em 3 de novembro
O Brasil do século XIX ainda era um grande desconhecido dos
próprios brasileiros. Naquela época, grandes personalidades da
história nacional como José Bonifácio começam a questionar
o modelo de desenvolvimento do país e, principalmente, a degradação ambiental. Grandes expedições científicas abrem caminho por uma terra misteriosa e rica em biodiversidade e as
espécies da fauna e da flora brasileiras começam a ser catalogadas e despertam o fascínio do mundo. Na literatura, Euclides da
Cunha publica o livro Os Sertões, hoje considerado por muitos
especialistas a primeira grande reportagem ambiental do Brasil.
Uma nação que ganhava os seus primeiros olhares ambientais.
Ecos do passado – no ar em 10 de novembro
Em 1750, com a assinatura do Tratado de Madri, grande parte
da Amazônia passa para o domínio de Portugal. Desde então, a
maior floresta tropical do planeta vem surpreendendo o mundo com a sua imensa riqueza natural. Após muitas tentativas de
invasão, os portugueses consolidaram a soberania sobre a região. Além das riquezas ambientais da floresta, o Brasil herdou
de Portugal a preocupação com a sua integridade territorial.
Em 1946, um projeto da UNESCO por pouco não concretizou a
internacionalização da Amazônia, assunto que até hoje causa
inquietações em muitos brasileiros. Paranoia para uns e ameaça real para outros, a cobiça internacional sobre a Amazônia é
um dos temas deste episódio.
Ecos do desenvolvimentismo – no ar em 17 de novembro
“Integrar para não entregar” e “Terra sem homens, para homens
sem terra” são frases que sintetizam o pensamento do governo brasileiro nas décadas de 60 e 70. A ocupação do território
nacional era uma meta a ser alcançada a qualquer custo. A visão do “Brasil grande, do Brasil moderno”, se concretizava nas
grandes obras do período, como a Transamazônica e a usina
hidroelétrica de Itaipu. Grandes rodovias rasgavam o país para
levar desenvolvimento às regiões remotas e muitas acabavam
por fomentar o aumento da destruição das florestas nacionais,
além de colocar nações indígenas e invasores em rota de colisão.
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Ecos atômicos
no ar em 24 de novembro
Neste episódio, a série Ecos do Brasil apresenta um tema polêmico: a energia nuclear. O Brasil entrou para o seleto clube das
nações que dominam a tecnologia nuclear
em 1975, com a inauguração da Usina Nuclear de Angra I. Desde então, os projetos
nucleares brasileiros vêm despertando polêmica, principalmente quando o país deu
sinais de que pretendia usar essa energia
para fins bélicos. Hoje, parte da comunidade internacional ainda vê com desconfiança o programa nuclear brasileiro, e organizações ambientais afirmam que o país não
precisa dessa matriz energética. O episódio mostra ainda que o governo militar pretendia construir diversas usinas nucleares
onde hoje está localizada uma das mais
importantes reservas ambientais da nação.
Ecos democráticos
no ar em 1º de dezembro
A década de 80 foi um período de importantes mudanças para o Brasil. O país ganhou uma constituição e teve sua democracia fortalecida. Para o meio ambiente
também foi uma época decisiva: o debate
ambiental começou a ganhar as ruas e a
fazer parte do cotidiano do brasileiro. As
ONGs ambientalistas começaram a se organizar, a ter um papel importante no cenário nacional e, com a volta dos exilados
políticos, ganharam um reforço em suas
reivindicações. Falar de ecologia passou
a significar também falar de qualidade de
vida e de liberdade, de uma nova forma de
pensar o mundo.

Ecos radioativos
no ar em 8 de dezembro
Ainda na década de 80, em pleno suspense da Guerra Fria, o mundo assistiu às consequências de uma tragédia atômica. Em
1986, o nome de uma pequena cidade na
Ucrânia se transformaria no símbolo do
medo nuclear: Chernobyl. Um ano depois,
foi a vez do Brasil apresentar ao mundo um
número que indicava mais que a localização de um endereço, ele indicava o local de
um novo acidente radioativo: a rua 57, na
cidade de Goiânia (GO). As lembranças do
Césio 137 fazem as vítimas desse acidente,
que até hoje lutam na justiça por indenizações, reviverem momentos de horror. A segurança dessa fonte energética e os seus
riscos para o meio ambiente são mostrados neste episódio da série Ecos do Brasil.
Ecos planetários
no ar em 15 de dezembro
Em 1992, os olhos do mundo se voltaram
para o Rio de Janeiro. Delegações de mais
de 170 países, na presença de 108 chefes
de Estado e de governo, reuniram-se para
encontrar um ponto de equilíbrio entre a
necessidade de desenvolvimento e o compromisso de preservar o meio ambiente
para as futuras gerações. Muitas pessoas
acreditam que os resultados da ECO 92
poderiam ter sido melhores, mas todos
concordam num ponto: ela foi fundamental para mobilizar o planeta a favor do
meio ambiente. Este episódio da série Ecos
do Brasil mostra ainda o Fórum Global, o
maior encontro de organizações ambientais já realizado no mundo.
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Ecos dos conflitos
no ar em 22 de dezembro
Ao contrário do que muita gente pensa,
nem sempre defender o meio ambiente é
uma atividade tranquila ou romântica. Em
muitos casos, os interesses contrariados
são tão grandes que acabam resultando
em violência e morte. Conflitos agrários,
ameaças e assassinatos de ambientalistas
têm marcado, tristemente, a história ambiental do Brasil. Neste episódio, a série irá
abordar, entre outros temas, como o ambientalismo pode se tornar uma atividade
perigosa quando entra em choque com algumas atividades econômicas.
Ecos urbanos
no ar em 29 de dezembro
Cerca de 80% da população brasileira vivem em cidades. Pequenas, médias ou
grandes, elas estão cheias de desafios ambientais que precisam ser vencidos. Este
episódio da série Ecos do Brasil apresenta
um pouco mais sobre a ecologia urbana e
mostra que é possível encontrar as soluções para que possamos viver melhor. O
Brasil possui um grande exemplo de que é
possível superar os problemas ambientais:
Cubatão. Tida como um dos lugares mais
poluídos do mundo 20 anos atrás, hoje o
município possui o selo verde da ONU para
cidades ecossustentáveis
Ecos energéticos
no ar em 5 de janeiro de 2011
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Uma das primeiras energias fósseis utilizadas pelo ser humano em larga escala foi
o carvão. Ele foi uma peça fundamental
para a revolução industrial. Na Inglaterra
do século XVIII, a energia mecânica, obtida
principalmente através da tração animal,
perdeu espaço para a força dos motores
e provocou uma grande mudança econômica, social e ambiental no planeta. Neste
episódio da série Ecos do Brasil, são apresentadas as principais opções que o Brasil
possui na área de produção de energia.
Um tema que desperta muito debate, principalmente porque envolve altos investimentos e também a proteção do meio
ambiente.
Ecos da água
no ar em 12 de janeiro de 2011
Fonte de vida, de energia e de desenvolvimento. A abundância ou a escassez de
água pode determinar o sucesso ou o
fracasso de uma nação que deseja oferecer uma vida digna e sustentável para
sua população. O Brasil tem o privilégio
de deter uma imensa quantidade desse
recurso natural. E isso faz com que a
nossa responsabilidade para preservá-lo
seja maior ainda. Mas essa riqueza nem
sempre é uma fonte de tranquilidade.
Neste episódio da série Ecos do Brasil é
apresentada a “divisão de águas” entre
ambientalistas, governo e iniciativa privada quando o assunto é a construção
de grandes hidroelétricas no país.

Ecos conscientes
no ar em 19 de janeiro de 2011
Desenvolvimento sustentável é uma expressão muito comum atualmente. Hoje, o
padrão de consumo mundial é grande, mas
existe outro problema também: ele é desigual e injusto. Poucas nações consomem
muito, enquanto outras precisam enfrentar o desafio de oferecer conforto aos seus
habitantes e, ao mesmo tempo, preservar
os seus recursos naturais. Neste episódio é
apresentado um consenso entre pesquisadores, governos e ONGs quando o tema é
sustentabilidade: todos concordam que o
planeta Terra está caminhando para uma
perigosa fase de esgotamento dos seus recursos naturais.
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Ecos do futuro
no ar em 26 de janeiro de 2011
Neste último episódio é apresentado o
atual pensamento ambiental brasileiro em
diversos segmentos da sociedade e suas
sugestões para construirmos uma nação
sustentável ambientalmente. São apresentados ainda os principais projetos que
podem ajudar o Brasil a vencer os desafios
ambientais dos próximos 40 anos.
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Entrevista: Dener Giovanini fala sobre
o pensamento ambiental no Brasil
Publicado originalmente em www.futura.org.br
A série Ecos do Brasil, que estreia na quarta (03), levanta muitas questões sobre os
principais momentos ambientais da história do Brasil. Em entrevista para o site do
Canal Futura, o apresentador do programa, Dener Giovanini, nos ajuda a entender
melhor uma outra dúvida: como é o pensamento ambiental brasileiro hoje e como
nós chegamos até aqui.
Dener Giovanini tornou-se um ambientalista mundialmente conhecido devido ao
seu trabalho em defesa da biodiversidade. É um dos brasileiros mais premiados
na área ambiental, tendo inclusive recebido das Nações Unidas o mais importante
prêmio ambiental do planeta, o UNEP-SASAKAWA, concedido anteriormente a um
outro único brasileiro: Chico Mendes. Confira a entrevista.
Equipe Site Futura: Recentemente o Brasil sediou a maior conferência mundial de
meio ambiente. Você acha que o nosso
país pode surgir como um líder na corrente contra o aquecimento global?
Dener Giovanini: O Brasil possui todas as
credenciais para torná-lo um líder na comunidade internacional na área ambiental. Temos uma das maiores biodiversidades do mundo e estamos vivendo um
momento especial: precisamos definir o
modelo de desenvolvimento que queremos e temos a nossa disposição um vasto
cardápio de tentativas e erros experimentados por outros países. Só precisamos
saber analisar todas essas experiências e
ter a sabedoria necessária para escolher
o melhor caminho. Não podemos repetir
modelos que já fracassaram. Na agenda
ambiental o aquecimento global ocupa um
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lugar de destaque, porém, não é o único
problema a ser superado. Não podemos
ter uma visão cartesiana, uma visão que
nos leve a concentrar os nossos esforços
apenas numa direção. É preciso inovar e
o nosso país precisa ter coragem e determinação política para isso. Infelizmente, do
ponto de vista governamental, ainda estamos engatinhando nesse sentido. Temos
muito o que fazer.
Entre os principais momentos ambientais
da história do Brasil, qual você considera
o marco principal? O que acordou a consciência dos brasileiros para a preocupação socioambiental?
A nossa história ambiental é peculiar.
Não tivemos um único grande momento, uma “revolução” ambiental. A nossa
identidade ambiental ainda não está clara. O Brasil não sabe ainda que caminho
vai seguir. Ao longo da sua história, o
nosso país vivenciou muitas contradições ambientais. A ocupação territorial
do Brasil foi construída tendo por base
o princípio de “dominação” da natureza.
Sempre enxergamos o meio ambiente
como um inimigo, um entrave para o desenvolvimento. E, lamentavelmente, até
hoje é assim. Como resultado desse pensamento, tivemos a destruição de quase 100% da nossa Mata Atlântica, por
exemplo. O nosso maior problema ambiental é que sempre tivemos essa questão agregada a uma agenda de governo
e não a uma agenda de Estado. Tudo
muda de acordo com os projetos políticos de plantão. Ainda não conseguimos,
enquanto nação, enxergar o tema ambiental como uma questão estratégica
de longo prazo.

Em sua viagem pelo Brasil, que iniciativas ecológicas o surpreenderam positivamente?
Existem ações pontuais interessantes em
prol do meio ambiente no país. Mas de
uma forma geral, infelizmente, ainda estamos muito longe de um cenário ambiental
confortável.
No que você acha que ainda precisamos
evoluir?
Ainda temos muito o que avançar e o nosso maior problema é o tempo. Os danos
ambientais são imediatos, já as soluções
precisam de muito tempo para surtirem
efeito. Essa discrepância pode nos levar a
um futuro muito instável do ponto de vista
ambiental. Sem dúvida, a conscientização
ambiental da sociedade é fundamental
para construirmos um futuro mais promissor, porém, é necessário implantarmos
algumas medidas emergenciais para conseguirmos o tempo que precisamos.
Alguém que resolve mudar seus hábitos
(consumindo menos, por exemplo) pode
mudar o mundo?
Não. Definitivamente não. Isso é uma utopia, uma ilusão que nos faz sentir menos
culpado ou mais responsável. É um discurso bacana, mas na prática não funciona.
Podemos sim, dar uma pequena contribuição para a conservação do meio ambiente mudando alguns hábitos, mas daí acreditar que vamos salvar o mundo é uma
enorme distância. Precisamos parar de
ser românticos nesse aspecto. As decisões
que realmente causam grandes impactos
ambientais não estão nas mãos do cidadão comum.
Que atitudes sustentáveis você incorporou à sua rotina?
Eu sempre procurei agir da maneira mais
racional possível sobre essa questão. Procuro cultivar bons hábitos ambientais,
como por exemplo, respeitar as áreas naturais que visito, não deixando lixo ou de-

gradando o local, por exemplo. Nesse aspecto sim, podemos dar uma contribuição
individual.
Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são termos muito utilizados hoje,
mas ainda gera confusão. Você pode dar
exemplos de como esse conceito funciona, na prática?
De fato, muitos termos ambientais, utilizados por especialistas ou técnicos, ainda
provocam muitas dúvidas na sociedade.
E, de modo geral, a população não tem
a mínima idéia de como esses conceitos
interferem em seu cotidiano. Esse é mais
um desafio que precisamos superar: aproximar o debate do cidadão comum. E a imprensa tem um papel fundamental nesse
processo. O desenvolvimento sustentável
é “onde” queremos chegar. A sustentabilidade é o “como”.
O Brasil está caminhando em direção à
sustentabilidade?
Existem iniciativas promissoras nesse sentido, porém não as vejo, ainda, como algo
consistente. Falar sobre sustentabilidade
parece que virou uma obrigação para as
empresas. O problema é que muitas delas
usam esse termo apenas como enfeite ou
marketing. O tal equilíbrio social, ambiental e econômico não faz parte da paisagem
brasileira. Como disse, ainda não definimos os caminhos que vamos seguir daqui
pra frente, portanto, tudo o que se disser
nesse sentindo será pura especulação.
Aproveito também para pedir uma recomendação: que livros podemos indicar
para quem quer saber mais sobre a temática socioambiental?
Sugiro um livro que se tornou um clássico:
O Ponto da Mutação, do Fritjof Capra.
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EDUCADORES BRASILEIROS
Sinopses por episódio (45 minutos):

Dois programas que apresentam a
biografia e a obra de grandes teóricos da educação no Brasil.
Temas: história; personalidades;
vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

Anísio Teixeira: educação não é privilégio
no ar em 9 de outubro
O programa revela a vida e a obra desse grande educador brasileiro. O objetivo principal é explorar a mais revolucionária
realização de Anísio Teixeira, o Centro Educacional Carneiro
Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque, e demonstrar o
quanto a sua trajetória esteve ligada à história política do Brasil, inclusive a sua própria morte. A narrativa é construída por
meio de um grande acervo de imagens de vídeos, filmes de arquivo, fotografias, documentos, além de depoimentos de filhos,
amigos e especialistas.
Darcy Ribeiro: um vulcão de ideias
no ar em 16 de outubro
O programa dá uma dimensão da multiplicidade de aspectos
presentes na vida e na obra de Darcy Ribeiro, destacando o seu
trabalho como educador. Construído com depoimentos captados em diferentes momentos de sua intensa vida e a partir de
textos de sua autoria, o documentário compõe uma espécie de
mosaico das ideias e ações do educador.
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EL SISTEMA

Temas: inclusão social; música; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 26 de dezembro
Duração: 65 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
PRÊMIOS:
Best Documentary Feature Award
Chicago International Movies and
Music Festival 2010
Silver Lei Award for Excellence in
Film Making Honolulu International Film Festival 2010
SRG SSR idée suisse Prize Honorary Mention
Temps D’Images Film Award for
the film which reflects the importance of art for society and life in
the most original way
11th International Panorama of
ICCTUC Thessaloniki: Best Foreign
Movie
Best Documentary Orlando Hispanic Film Festival 2009
Grand Prix “Golden Prague 2009”
Ecofilms Festival - Rodos Ecofilms:
Team Awards, Feature Film Copetition Award and Special Jury Prize

O premiado documentário retrata ações do El Sistema – Fundação do Estado para o Sistema Nacional das Orquestras Juvenis e Infantis da Venezuela
(FESNOJIV) – uma obra social do governo venezuelano com apoio de algumas instituições privadas, fundada há 34 anos pelo maestro José Antonio
Abreu. Documentando o cotidiano de algumas das crianças que fazem parte
do El Sistema na região de La Riconada, uma das mais pobres e violentas
da cidade de Caracas, o filme descortina a sistematização do ensino e da
prática coletiva da música, seja através da orquestra, do coro ou das atividades musicais para crianças, inclusive aquelas com dificuldades físicas e/
ou mentais. El Sistema é retratado também como um programa de inclusão
social que hoje atinge mais de 265 mil crianças e jovens, a maioria oriunda das classes populares, fazendo música de qualidade e reconhecida no
mundo todo. O documentário aponta para a importância dessa atividade
na vida das crianças que, além de trazer diversão, ocupação e disciplina,
pode contribuir para a mudança da vida e do futuro. O resultado é um filme
sensível, que mostra como a música pode mudar não somente uma pessoa
individualmente, mas o mundo de forma geral.
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ESCRITORES EM
PRIMEIRO PLANO
Sinopses por episódios (30 minutos):

Carlos Fuentes, Eduardo Galeano,
Mario Benedetti, Elena Poniatowska, Isabel Allende e Mario Vargas Llosa são alguns dos mais
destacados nomes da literatura
latino-americana. Esses e outros
referenciais da cultura literária
expõem o seu pensamento, falam
das suas obras e da sua visão sobre a realidade do continente. Visando aumentar o conhecimento
e despertar o interesse pela leitura das suas obras, Em 11 programas, Escritores em Primeiro Plano
aproxima dos espectadores a possibilidade de descobrir o fascinante mundo das letras.
Temas: história; leitura, literatura
e linguagem; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
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Mario Vargas Llosa – no ar em 1º de março
Um dos maiores escritores de língua espanhola da atualidade.
O início de sua carreira literária começou como revisor ortográfico de túmulos. Hoje, o escritor peruano é reconhecido
mundialmente como romancista, jornalista e político. Antes disso, casou-se com a própria tia (a quem dedicou Tia Julia e o Escrevinhador), separou-se, casou-se novamente (desta vez, com
a prima), viajou para Paris em busca de uma bolsa de estudos
que nunca veio, voltou ao Peru e candidatou-se a presidente da
República. De todas as experiências resultaram obras ricas em
suspense e humor, frequentemente comparadas às de García
Márquez. Uma boa introdução à literatura de Llosa é a partir de
Elogio da Madrasta, obra de 1988.
Isabel Allende – no ar em 8 de março
Célebre romancista chilena que atribui seu sucesso ao poeta
Pablo Neruda. Segundo a autora, foi ele quem a convenceu a
abandonar as redações de revistas para se dedicar aos livros
de ficção. Isabel demorou a atender à sugestão, mas teve reconhecimento imediato quando resolveu arriscar. Seu primeiro
livro, A Casa dos Espíritos (adaptado ao cinema em 1993), colocou seu nome na tradição literária latino-americana.
Rigoberta Menchú Tum – no ar em 15 de março
Indígena guatemalteca do grupo Quiché-Maia. Em 1992, recebeu o prêmio Nobel da Paz, pela obra e campanha pelos direitos
dos povos indígenas. Sua história ganhou o mundo através do
livro autobiográfico Me chamo Rigoberta Menchú e assim me
nasceu a consciência, em que descreve sua infância na plantação de café, em condições de vida tão difíceis que causaram a
morte de seus irmãos.

Mario Benedetti – no ar em 22 de março
Os poemas de Mario Benedetti já fizeram
parte de muitas histórias de amor. Os livros
do uruguaio já foram traduzidos para mais
de 20 idiomas e, hoje, Benedetti é considerado um dos principais autores da literatura latino-americana. Em 2005, recebeu
o Prêmio Internacional Menéndez Pelayo
por sua contribuição para a valorização
dos idiomas ibéricos. Uma de suas obras
mais conhecidas, Poemas de Oficina, é um
bom ponto de partida para conhecer melhor o universo poético do escritor.
Quino – no ar em 29 de março
Mafalda é um dos personagens mais fortes do universo dos quadrinhos. Seu “pai”
é o argentino Quino. Conhecido em todo
o mundo por seu humor inteligente e engajado, Quino teve seus quadrinhos traduzidos para vários idiomas e viu seus personagens circularem as páginas de humor
dos principais jornais do mundo.
Luis Sepúlveda – no ar em 5 de abril
É mundialmente conhecido como escritor,
apesar de ser também jornalista, ativista
político e realizador de cinema. Membro
da Juventude Comunista a partir de 1964,
licenciou-se em Santiago do Chile em En-

cenação Teatral. Em 1969, vence o Prêmio
Casa das Américas pelo seu primeiro livro,
Crônicas de Pedro Nadie, e também uma
bolsa de estudos de cinco anos, na Universidade Lomonosov de Moscovo. No entanto, só ficaria cinco meses na capital soviética, pois foi expulso da universidade por
“atentado à moral proletária”, causado, segundo a versão oficial, por Luis Sepúlveda
manter contatos com alguns dissidentes
soviéticos.
Antonio Skármeta
no ar em 12 de abril
Nasceu em Antofagasta (Chile), em 1940.
Estudou Filosofia e Letras no seu país e
em Nova York. De 1967 até 1973, ano em
que se instalou em Berlim, deu aulas de
Literatura na Universidade do Chile. A
partir de 1981, dedicou-se à escrita, ao cinema e ao teatro, sendo simultaneamente professor convidado de numerosas
universidades europeias e norte-americanas. Da sua produção literária destacam-se os romances Sone que la nieve
ardia, No pasó nada, La Insurrección e
Match-Ball e os livros de contos El entusiasmo, Desnudo en el tejado e Tiro libre,
todos eles traduzidos para vários idiomas
e inúmeras vezes premiados.
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Carlos Fuentes – no ar em 19 de abril
Nasceu no Panamá, mas, como seus pais
eram mexicanos, mais tarde se tornou
um cidadão desse país. Romancista, jornalista, dramaturgo e ensaísta, fez sucesso internacional com A morte de Artemio
Cruz, em 1962. Os principais temas de suas
obras são o poder ilimitado da fantasia, o
dilema da identidade nacional, e da promessa e do fracasso da revolução mexicana. Frequentemente, Fuentes tem sido
mencionado como candidato ao prêmio
Nobel de Literatura.
Eduardo Galeano
no ar em 26 de abril
Jornalista e escritor. Autor de mais de quarenta livros, traduzidos em diversos idiomas. Galeano nasceu em Montevidéu em
uma família católica de classe média de
ascendência europeia. Na infância, tinha o
sonho de se tornar um jogador de futebol;
esse desejo é retratado em algumas de
suas obras, como O futebol ao sol e à sombra (1995). Na adolescência, Galeano trabalhou em empregos nada usuais, como
pintor de letreiros, mensageiro, datilógrafo
e caixa de banco.
Elena Poniatowska
no ar em 3 de maio
Jornalista e historiadora. Nasceu em Paris
em 1932, mas ainda criança mudou-se para
o México com sua família. Seu jornalismo e
sua escrita se baseiam em fatos; também
é biógrafa e tradutora. Suas obras incluem
Hasta no verte, Jesús mio, Tinísima (uma
biografia sobre Tina Modotti, fotógrafa ita-
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liana), além de Nada, nadie. Las voces del
temblor, Paseo de la Reforma e Cartas de
Alvaro Mutis. Poniatowska ganhou inúmeros prêmios e honrarias, incluindo o Guggenheim Fellowship e uma bolsa de Emérito do Conselho Nacional do México de
Cultura e Artes. Em 1979, tornou-se a primeira mulher a ganhar o prêmio nacional
mexicano para o jornalismo. Poniatowska
tem livros traduzidos para vários idiomas,
incluindo inglês, francês, italiano, alemão,
dinamarquês e holandês.
Ariel Dorfman – no ar em 10 de maio
Nasceu em 1942, na Argentina. Pouco depois do seu nascimento, a família foi viver
nos Estados Unidos e, em 1954, mudou-se
para o Chile, onde Dorfman viveu até o golpe de Estado de 1973. Desde o conhecido
Para Leer el Pato Donald, escrito em coautoria com Armand Mattelart, Ariel tem
construído uma obra literária notável, já
traduzida em mais de trinta línguas. Das sua
obras, destacam-se Patos, Elefantes y Héroes, Acércate más y más: cuentos casi completos, La Muerte y la Doncella e o livro de
memórias Rumbo al Sur, Deseando el Norte.
FICHA TÉCNICA
Direção: Pablo García
Produção: Tranquilo Producciones
Distribuição: Canal Encuentro (Educ.ar Sociedad del
Estado)
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

ESPAÇO AMÉRICA

Vivemos no mesmo continente,
nossas línguas têm a mesma origem, mas ainda assim a América
Latina é um território desconhecido para muitos de nós. Para
cruzar essa fronteira, a faixa de
programação Espaço América é
dedicada à exibição de documentários, filmes e entrevistas sobre
a história política, social e cultural
do continente latino-americano.
Temas: diversidade cultural; história; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: não liberado

A DESCOBERTA DA AMÉRCIA (120 minutos)
no ar em 25 de julho
Cristóvão Colombo mudou o mundo. Embora os seus atos
tenham sido planejados, o resultado não foi intencional. Seu
objetivo era tornar-se rico e encontrar um novo caminho para
o Extremo Oriente navegando pelo Ocidente, mas ele acabou
por realizar muito mais. Descobrindo a América para os europeus, ele foi o catalisador para a transformação de ambos os
continentes, assim como da África e da Ásia. O filme recria a
primeira viagem desse desbravador, navegando pelo Atlântico,
Bahamas e Caribe, em réplicas das caravelas Pinta, Nina, Santa
Maria, e uma escuna de pesquisa. Em busca do mundo encontrado por ele, e do mundo como é hoje, este documentário
viaja através do tempo e do espaço, à procura do legado e da
aventura viva do primeiro encontro entre dois mundos.
FICHA TÉCNICA
Direção: Zvi Dor-Ner
Produção: WGBH Educational Foundation
Distribuição: PBS International
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CORES LATINAS
Em 13 capítulos, a série leva pela primeira
vez à tela uma completa e profunda história das artes visuais da América Latina,
da arte pré-colombiana até a contemporânea. Além de contar com as imagens mais
significativas da arte latino-americana, o
seriado reflete sobre a relação existente
entre os artistas dos diferentes países, a
influência exercida sobre outros, o contexto social e político que marcou as criações
e o impacto que as diferentes expressões
têm sobre a identidade latino-americana.
A UNTREF formou uma equipe de pesquisadores especializados em história
da arte, que aportou linhas de trabalho,
textos-chave e visões atualizadas sobre
os diferentes estilos, escolas e movimentos. São apresentadas 194 entrevistas com
pesquisadores, curadores e artistas de
toda a América Latina. Além disso, foram
registradas obras nos principais museus
e coleções da região, abrangendo México,
Guatemala, Cuba, Colômbia, Venezuela,
Peru, Brasil, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina.
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Sinopses por episódio (30 minutos):
O poder do sol – no ar em 3 de outubro
As chaves para compreender a arte dos
povos originários. As obras que encarnam
a religião e a cosmovisão destas culturas.
O poder da imagem
no ar em 10 de outubro
Os conquistadores espanhóis e portugueses
impõem o Barroco. Neste capítulo, o barroco
da selva, os sinais da arte colonial jesuítica.
Espadas, ouro e altares
no ar em 17 de outubro
Uma revista da pintura durante o período barroco na América Latina. As escolas
pictóricas que surgiram nos séculos XVII e
XVIII no Equador, no Peru e na Bolívia.
Retratos da independência
no ar em 24 de outubro
Durante o século XIX a produção artística
começa a plasmar a própria história dos
povos livres. O retrato dos heróis patriotas
e a criação da iconografia nacional.

Arte nos muros – no ar em 31 de outubro
O muralismo mexicano: uma arte popular
com cariz moderno. A monumental obra
de Rivera, Orozco e Siqueiros.
Novas linguagens
no ar em 7 de novembro
Primeiras vanguardas do século XX. A busca por novas linguagens. A modernidade e
a ruptura com o academicismo.
Recuperar o olhar
no ar em 14 de novembro
As raízes culturais e as lutas sociais transferidas ao campo da arte. Indianismo: a revalorização e a recuperação das temáticas
e linguagens visuais indígenas.
Além da realidade
no ar em 21 de novembro
As manifestações do movimento surrealista na América Latina. O cariz da cultura
latino-americana: o realismo mágico.
Ponto, linha e plano
no ar em 28 de novembro
A pintura liberta-se do objeto e da figura
e passa a ser uma livre composição de
formas e cores A perfeição da geometria
transfere-se à arte.

Destruição da forma
no ar em 5 de dezembro
A informalidade rompe com aquele mundo harmonioso, perfeito e racional criado
pelos artistas geométricos. O limite da
arte, a expressividade pura.
Pop! – no ar em 12 de dezembro
Arte de massas. Os meios massivos como
veículo e suporte da expressão artística. A
experimentação desbordante na década
de 60.
Militância artística
no ar em 19 de dezembro
No final dos anos 60, a política, a militância e a luta revolucionária têm a arte como
aliada. Os artistas usam a arte como forma de protesto e luta.
Arte sem fronteiras
no ar em 26 de dezembro
A influência dos diferentes períodos e movimentos artísticos latino-americanos na
produção dos artistas contemporâneos.
FICHA TÉCNICA
Direção: Ana Piterbarg
Produção: Untref e Gabriela Guerschanik
Distribuição: Canal Encuentro (Educ.ar Sociedad del
Estado)
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EXPLORANDO A AMÉRICA LATINA
Em 8 episódios, a série é um passeio guiado por Jorge Guinzburg por países como
Brasil, Cuba, México e Guatemala. O programa apresenta uma visão geral da realidade sociopolítica da região, abordando
assuntos como sociedade, cultura, história, personalidade e tradição.
Sinopses por episódio (60 minutos):
Ressurgimento dos povos indígenas – no ar em 1º de agosto
O primeiro episódio da série expõe o ressurgimento, nos últimos anos, de povos
nativos em toda a América Latina. Jorge
Ginzburg percorre diversas comunidades
do continente para resgatar suas histórias
de vida e suas lutas para preservação e
transmissão de sua cultura ancestral para
as novas gerações.
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Nomes da América
no ar em 8 de agosto
Este episódio recorda os vários nomes
atribuídos ao continente latino-americano
até se chegar ao nome atual.
Histórias das mulheres na América
Latina – no ar em 15 de agosto
O episódio aborda a invisibilidade das mulheres na história da América Latina. Algumas das protagonistas são Frida Kalho,
Malinche e Evita. Especialistas no assunto
destacam a importância e a participação da
mulher na construção da América Latina.
Cidades da América Latina
no ar em 22 de agosto
A história do crescimento das cidades latino-americanas desde sua conquista até a
atualidade é mostrada através de quatro
cidades escolhidas como referência: Cida-

de do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro
e São Paulo.
Relato de viagens e a construção
da América Latina
no ar em 29 de agosto
Ginzburg viaja por diferentes locais da
América Latina em busca da opinião de especialistas a respeito dos diversos viajantes que contribuíram para a construção do
continente. Colombo, Humboldt, Marti e
Che Guevara são alguns dos personagens
abordados neste episódio.
Identidades nacionais e integrações regionais – no ar em 5 de setembro
Após a globalização se formaram novas
alianças e estratégias entre os países latino-americanos. O episódio discorre sobre
a unidade dos blocos regionais como a
Alca, a Alba e o Nafta, com especial destaque para o Mercosul. Com a ajuda de
um especialista em política internacional,
o programa mostra como os países criaram alianças para formação do Mercosul
e como, apesar da globalização, o mundo
está cada vez mais dividido por fronteiras.

Democracias na América Latina: entre a ficção e a esperança
no ar em 12 de setembro
O episódio trata dos processos de formação das democracias na América Latina,
mostrando as semelhanças e diferenças
entre as nações desde o começo do século
até os dias de hoje. Diversos especialistas
expõem suas opiniões sobre o sentido teórico e prático da definição de democracia.
Novos movimentos sociais
no ar em 18 de setembro
O programa oferece uma visão geral dos
movimentos sociais ocorridos nas últimas
décadas, à parte de estruturas partidárias
tradicionais. Os movimentos dos Sem-Terra, das Mães da Praça de Maio e Zapatista
são o eixo principal da narrativa.
FICHA TÉCNICA
Apresentação: Jorge Ginzburg
Direção: Juan Cruz Saenz
Produção: Untref e Mariana Loterzpil
Distribuição: Canal Encuentro (Educ.ar Sociedad del
Estado)
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JORNADA MUSICAL (60 minutos)
no ar em 26 de setembro
O documentário é uma jornada lírica através do dia a dia da vida de dois jovens
compositores em Montevidéu, Uruguai.
Ernesto e Yisela se mudaram para essa
pequena capital sul-americana, ambos na
esperança de gravar seus primeiros discos
de canções originais. Enquanto Yisela se
esforça para conciliar as novas possibilidades para uma carreira no Uruguai com
seus planos de emigrar para a Argentina,
Ernesto deve defender a sua paixão criativa contra obstáculos emocionais e econômicos. Além de enfrentarem os desafios
específicos de fazer música em um país
pequeno do hemisfério sul no século XXI,
eles ainda procuram uma voz criativa que
reflita a identidade cultural, o que é uma
luta constante na qual o lado pessoal se
encontra com a política.
FICHA TÉCNICA
Produção: Honeycomb Filmes & Origami e Martín
Ubillos
Direção e Produção: Rachel Lears
Direção de fotografia: Rachel Lears
Música: Ernesto Díaz e Yisela Sosa
Edição: Raúl Barcelona e Rachel Lears
Distribuição: Honeycomb Films

MÚSICA PARA TODOS
A partir de uma apresentação de Leon
Gieco com um grupo de artistas portadores de deficiência no Salão Branco da Casa
de Governo na Argentina, dá-se início a
uma turnê pelo país. O objetivo é chamar a
atenção, através da arte e da cultura, para
questões como deficiência e integração.
A cada capítulo – num total de 10 – somos
apresentados à história de um destes artistas, ao mesmo tempo em que a turnê
segue seu caminho.
Sinopses por episódio (30 minutos):
Introdução – no ar em 14 de novembro
O primeiro episódio mostra a concepção
do projeto “Mundo Alas” e “Música para
Todos” (“Una Gira Diferente”). León Gieco
realiza uma turnê nacional e acompanha
os dez artistas portadores de deficiência
que aparecem nos episódios e que compartilham suas artes com o espectador.
León é o personagem que guia e conta a
história principal deste episódio. São apresentados casos curiosos e memórias que
ilustram como foi o primeiro encontro
com cada um dos protagonistas, ocorrido
há mais de quinze anos. Parte do show “Un
Salón Blanco diferente” [“Um Salão Branco diferente” – tradução livre], realizado na
Casa do Governo – que foi o primeiro show
que uniu todos os artistas que até então
não se conheciam – é apresentado. É o
ponto de partida para a turnê ser possível.
Damián Frontera
no ar em 21 de novembro
Aos 14 anos de idade Damián Frontera
sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. Após anos de luta, conseguiu se
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recuperar emocionalmente até se tornar
um atleta de nível olímpico. Hoje, em sua
cadeira de rodas e com o corpo e a mente
em ótimo estado, é um exímio dançarino,
pioneiro da dança inclusiva na Argentina.
Grupo Amar – no ar em 28 de novembro
A Companhia de Tango Danza Amar é
composta por Karina, Nidia, Lucrecia, Javier e Eduardo, todos com Síndrome de
Down. Criada a partir de uma oficina de
tango da Associação Amar para crianças
com deficiência mental, já dividiu o palco
com artistas como Juan Carlos Copes, Raúl
Lavie, Rodolfo Mederos e Darío Volante.
Alejandro Davio
no ar em 5 de dezembro
Alejandro Davio nasceu com hidrocefalia
congênita. Durante a infância foi submetido a 17 cirurgias no hospital Garraham.
Lá, entre hospitalizações e cirurgias, participou de oficinas de musicoterapia. Hoje
ainda participa das oficinas, mas como
professor. Ele compôs vários álbuns e tem
um ouvido absoluto. León o conheceu no
hospital e atualmente escreve letras para
muitas de suas músicas.
Carina Spina – no ar em 12 de dezembro
Carina Spina perdeu a visão na adolescên-

cia. É proveniente de uma família muito
humilde dos bairros mais pobres da periferia de Rosario. León Gieco ficou muito
impressionado com sua voz magnífica e
talento natural para o canto. Desde então,
e com o apoio de León, vem mudando sua
vida e a daqueles ao seu redor.
Maxi Lemos – no ar em 19 de dezembro
Maxi Lemos tem 20 anos e vive na província de San Luis. Nasceu com sequelas de
paralisia cerebral, e sua forma de viver é
através do canto. Lançou um álbum e se
tornou uma referência para a música de
protesto em sua província. Sempre que
León Gieco se apresenta em San Luis, convida-o para dividir o palco.
Pancho Chévez
no ar em 26 de dezembro
Pancho Chévez nasceu sem as extremidades superiores e inferiores. Vive no Lar
San Roque, em Capitán Bermúdez, desde
que foi abandonado com poucos dias de
vida. Hoje, aos 26 anos, canta e toca gaita
graças a León, que o levou para o caminho
da música. Tem sua própria banda e está
lançando seu segundo álbum com artistas
convidados, como León, La Bersuit e Las
Pelotas, entre outros.
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Carlos e Antonella, pintores sem
mãos – no ar em 2 de janeiro de 2011
O episódio mostra a vida de Carlos Sosa e
Antonella Semaan através de seus trabalhos em artes plásticas. Carlos Sosa tem tetraplegia espástica. O bairro La Boca é o seu
lar e a paisagem que aparece em suas pinturas. Ele pinta, expõe e vende seus quadros
no Caminito e as pessoas podem conhecer
o atelier onde cria. Antonella Semaan tem
18 anos. Cursa o último ano da escola secundária e há anos mantém uma relação
de amizade com Carlos Sosa. A paixão que
nutrem pelas artes plásticas os uniu. Antonella nasceu sem braços e aprendeu a fazer
todas as suas atividades diárias com as pernas e os pés: escrever, maquiar-se, comer
etc. No entanto, o que mais gosta de fazer
é pintar. Com os pés maneja um pincel com
grande destreza. Suas obras refletem uma
realidade colorida. Já expôs várias vezes e
uma de suas pinturas ganhou um prêmio
no Festival de Cannes.
Carlos e Raúl, os homens do rádio
no ar em 9 de janeiro de 2011
Raúl Romero e Carlos Mello fazem arte
com a palavra. Expressam-se diariamente através de um dos mais antigos meios
de comunicação de massa: o rádio. Raúl
Romero mora em Cottolengo Don Orione,
em Claypole, há 33 anos. É um dos responsáveis pela rádio Cottolengo. Possui uma
voz especial e sabe transmitir com paixão
toda vez que assume o microfone. Carlos
Mello convive com graves sequelas da paralisia cerebral, o que o limita a expressarse somente através da palavra. Suas ideias
são claras, assim como sua postura em
relação à vida. Suas reflexões sobre a deficiência e a sociedade costumam ocupar
grande parte de seus programas e discur-
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sos. Criou e dirigiu programas nas rádios
FM La Boca, FM Libertador e FM La Tribu.
Epílogo da turnê
no ar em 16 de janeiro de 2011
O último episódio encerra artisticamente
todos os pontos levantados no episódio
introdutório e no resto da série, além de
finalizar com todo o grupo reunido, mostrando o apoio, a amizade e o respeito
destes artistas que souberam encontrar o
amor de uma família nesta turnê diferente.
Revela a importância da família no desenvolvimento de todas as pessoas portadoras de deficiência. E o episódio, no qual todos os artistas são ouvidos, mostra ainda o
crescimento humano do grupo e retrata a
repercussão da turnê.
FICHA TÉCNICA
Apresentação: Leon Gieco
Direção: Leon Gieco, Sebastian Shindler e Fernando
Molnar
Produtora: Susana Fernandez
Produção: Magoya films
Distribuição: Canal Encuentro (Educ.ar Sociedad del
Estado)
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

ESQUADRÃO DO DESIGN
Sinopses por episódio (30 minutos):
Em busca de velocidade – no ar em 12 de julho
Um construtor profissional de carros de corrida desafia as
equipes do DS a converter brinquedos infantis – um carrinho
de puxar e um triciclo – em carros de corrida motorizados.

A série Esquadrão do Design, é
um reality show no qual jovens
mostram seus conhecimentos e
desenvolvem soluções de funcionamento para clientes do mundo
real – pessoas que estão em busca
do talento de uma nova geração
de inovadores. Desde criar alvos
móveis operados por controle remoto para acerto com bola de futebol para a Hasbro até fazer trenós de cachorros para a Equipe de
Cães de Trenó da Jamaica, tudo
se resolve no episódio final, quando os dois primeiros colocados
disputam o Grande Prêmio: uma
bolsa de estudos universitária no
valor de US$ 10.000 da Fundação
Intel.
Temas: ciência e tecnologia;
comportamento; juventude
Público-alvo: jovens
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: não liberado
PRÊMIOS: Emmy, BaKaFORUM e
Peabody

Botando para quebrar – no ar em 19 de julho
As equipes competem com a criação de instrumentos musicais originais – um de cordas e um de percussão – para a Off
White Noise, uma banda local. Os instrumentos são testados
quando a banda toca em uma boate.
Comendo poeira – no ar em 26 de julho
Quando um cara chamado Skunk aparece à procura de uma
moto estranha – o suficiente para impressionar os membros
da SCUL (Legião Urbana dos Motoqueiros Subversivos) – é
preciso dar-lhe o que ele deseja. A poeira vai subir quando o
DS desfilar suas motos recém-criadas em uma missão SCUL.
DS medieval – no ar em 2 de agosto
As equipes participam de um curso intensivo de técnicas de construções pré-industriais, competindo para construir pontes de seis
metros sem a ajuda de ferramentas elétricas ou empilhadeiras.
Fome de bola – no ar em 9 de agosto
Desafiados a desenvolver um modo de cobrir todos os ângulos
de um jogo de basquete usando câmeras operadas por controle remoto, as equipes encaram o desafio e competem para
provar quem tem fome de bola.
Uma colaboração cooperativa – no ar em 16 de agosto
As equipes concentram-se em criar uma manteiga de amendoim mais durável, de embalagem portátil e de menor custo,
elaborando máquinas para uma cooperativa de mulheres no
Haiti. Executado por mãos humanas e inspirando o coração humano, a DS mostra que a engenharia pode, de fato, mudar vidas.
Chute à vontade
no ar em 23 de agosto
O desafio: projetar um dispositivo revolucionário que alimente
de modo automático um atirador de bolas para Michael Parkhurst, um jogador profissional de futebol do time New England Revolution.
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Moda moderna – no ar em 30 de agosto
É um casamento da alta tecnologia com a
alta costura, conforme as equipes disputam para ver quem elabora a melhor roupa com os dois propósitos. Junte-se ao DS
na passarela para ver a estreia na moda
dos trajes/dispositivos.
A panqueca perfeita
no ar em 6 de setembro
Como fazer uma panqueca perfeita? As
equipes do DS buscam os ingredientes corretos para uma máquina que vai cozinhar,
virar e servir deliciosas panquecas em um
piscar de olhos. A máquina vencedora será
colocada para teste (de degustação) em
uma lanchonete com muitos clientes.
Escorregando
no ar em 13 de setembro
Um escorrega aquático de mais de três metros será uma novidade na piscina comunitária assim que houver uma bomba para
acionar a água. Veja qual invenção espalha
mais água nos frequentadores da ACM.
Ao balanço do vento
no ar em 20 de setembro
As equipes encontram seu lado artístico ao
competir para projetar e criar arte cinética
eólica a partir de materiais reciclados. A
escultura vencedora será colocada em exposição no Museu DeCordovae, no Parque
de Esculturas em Lincoln, Massachusetts.
Dançando com energia
no ar em 27 de setembro
Os membros do Esquadrão do Design simpatizaram com o artista de hip-hop Wyatt
Jackson e tentam criar um show de som
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e luz acionado pelos passos e movimentos de Jackson. Em uma apresentação ao
vivo, é a noite do DS no Strand Theatre!
Ao vencedor, tudo
no ar em 4 de outubro
A Continuum (uma empresa de consultoria em design) pede às equipes do DS que
desenvolvam e testem um “trenó de verão” para a gigante de vendas, a varejo L.
L. Bean. É uma descida cheia de obstáculos até a linha de chegada.
Mobília de papelão
no ar em 11 de outubro
Sente-se e relaxe, enquanto as equipes
do Esquadrão do Design criam mobílias
de papelão inovadoras e práticas para a
superloja de artigos para a casa, Ikea. Os
clientes sentam nas cadeiras dos juízes
para decidir qual é a equipe vencedora do
primeiro episódio da temporada.
Caiaque de PVC – no ar em 18 de outubro
Suba a bordo, pois Sean Gallagher, nativo
da ilha de King Island, Alasca, desafia as
equipes do Esquadrão do Design a construir caiaques de mais de três metros
usando métodos de construção tradicionais e materiais não tradicionais.
Máquinas ecológicas
no ar em 25 de outubro
As equipes entram na onda ecológica ao
trabalhar com a Food Project, uma organização que gera mudanças sociais através de agricultura sustentável. Dois jovens
voluntários da Food Project desafiam as
equipes a projetarem um guindaste para
adubo em sua fazenda urbana.

Bicicletas que desafiam a gravidade – no ar em 1º de novembro
Veja as equipes do Esquadrão do Design
em uma competição acirrada, construindo
bicicletas de alta velocidade para o campeão do Esportes Internacionais de Gravidade, Tom Whalen.
Dançando na água
no ar em 8 de novembro
A dançarina e artista performática Lisa
Bufano, amputada de duas pernas e dedos, desafia as equipes a construírem próteses específicas para um espetáculo submarino.
Uma volta de montanha-russa no
quintal – no ar em 15 de novembro
As equipes levam a adrenalina de um parque de diversões para o jardim de Andreas
Hoffman, de 13 anos.
Grandes insetos
no ar em 22 de novembro
O Esquadrão do Design volta à natureza
quando as equipes fazem esculturas de
insetos de grande escala a partir de materiais encontrados na floresta. O artrópode
vencedor ficará em exposição na exibição
de Grandes Insetos da Sociedade de Flores
Selvagens de New England.
Robótica aquática
no ar em 29 de novembro
A Super Duck Excursions, a empresa de
turismo terrestre-anfíbio de Boston, desafia as equipes a criarem robôs submarinos
controlados por rádio para apimentar seus
tours narrados.
Filme a banda – no ar em 6 de dezembro
Nada como ritmos da world music de Zili
Misik para colocar as equipes do Esquadrão do Design em uma vibração artística. A banda de oito integrantes, exclusi-

vamente feminina, desafia as equipes a
criarem sistemas de câmera operados por
controle remoto para cobrir sua apresentação ao vivo.
Sem choro no beisebol
no ar em 13 de dezembro
As equipes têm que marcar um home run,
pois Del “The Dogman” Christman – celebridade local e vendedor de cachorrosquentes no time de beisebol Lowell Spinners (afiliado do time Boston Red Sox)
– está precisando de um recipiente para
cebolas para turbinar seus hot dogs.
Gol de hóquei
no ar em 20 de dezembro
Apontar, marcar! O jogador de defesa do
time de hóquei Boston Bruins, Matt Lashoff, desafia as equipes a montarem gols para
hóquei operados por controle remoto.
Karts off-road
parte 1 – no ar em 27 de dezembro e parte
2 – no ar em 3 de janeiro de 2011
Neste último episódio da temporada, com
duas partes, as equipes remontam os carros de kart em uma corrida off-road de
alta velocidade. O carro de kart mais rápido irá aparecer na revista Make, e o competidor que terminar com o maior número
de pontos ganha uma bolsa de estudos
universitária cedida pela Fundação Intel.
FICHA TÉCNICA
Produção executiva: Marisa Wolsky
Direção e Produção: Dorothy Dickie
Prêmios: Emmy, BaKaFORUM e Peabody
Distribuição: PBS International e Public Media Distribution
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna
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GARRINCHA,
ALEGRIA DO POVO
Um filme sobre um dos maiores atletas de todos os tempos do futebol brasileiro: Garrincha. O longa mostra sua excepcional capacidade de encantar os torcedores, tanto pelo seu estilo como por suas
famosas pernas tortas e também por sua forma pouco convencional de surpreender seus adversários nas partidas de futebol.

Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e
Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas

TEMAS: esportes; personalidades; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 18 de junho
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
PRÊMIOS:
“Carmen Santos” Prêmio Governador da Guanabara, RJ, 1963;
Menção Honrosa (Joaquim Pedro de Andrade), Prêmio “Governador do Estado de São Paulo”. SP, 1964;
Taça “Carlos Alberto Chieza”, Festival de Filmes Esportivos, Cortina D’Ampezzo, Itália, 1964.
FICHA TÉCNICA
Direção: Joaquim Pedro de Andrade
Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos Barreto, Armando
Nogueira, Mário Carneiro e David E. Neves
Produção: Armando Nogueira
Coprodução: Produções Cinematográficas L. C. Barreto e Armando Nogueira Produções Cinematográficas
Música: Carlos Lyra
Som: Sérgio Montagna
Fotografia: Mário Carneiro
Câmera: José Rosa
Edição: Nello Melli e Joaquim Pedro de Andrade
Elenco: Manoel Francisco dos Santos (Garrincha), Nair dos Santos,
João Paulo Câmara, Ubirajara Oliveira, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda
Narração: Heron Domingues
Distribuição: Produções Cinematográficas LC Barreto
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Garrincha, a alegria do povo: conheça a vida do
jogador (dentro e fora de campo)
Publicado originalmente em www.futura.org.br
Em época de mundial, só se fala em futebol. A programação especial do Canal Futura
está cheia de opções para você não ficar de fora e sempre ter um assunto na manga:
são séries jornalísticas, documentários, filmes... Esta semana, o Cine Conhecimento
Especial vai exibir o premiado documentário Garrincha, a alegria do povo (sexta, dia 18).
O filme mostra cenas da vida de Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha dentro de campo:
em ação no Botafogo Futebol e Regatas (onde se consagrou) e na Seleção Brasileira (onde
foi bi-campeão, conquistando as Copas de 58 e 62). O documentário foi produzido pelo
diretor Joaquim Pedro de Andrade, justamente nessa época brilhante da carreira do
jogador.
Por causa da poliomielite contraída na infância, os médicos acharam que Garrincha nunca
conseguiria andar direito. Felizmente, estavam enganados. As pernas tortas, causadas pela doença, chamaram a atenção do mundo fazendo dribles inacreditáveis.
O filme também mostra cenas da vida do Garrincha fora dos gramados: durante o
treino de rotina no Botafogo, se preparando para entrar em campo com o time (também dá pra conferir imagens de outros jogadores da época, como Zagallo e Jairzinho), passeando no Rio de Janeiro, comprando discos, se divertindo com a família...
Mas mesmo com tantas cenas de cotidiano, é no campo que a imagem de Garrincha se destaca. Muitos dizem que o jogador foi o melhor ponta-direita da história do futebol. Outros,
como Zagallo (companheiro de equipe em 58 e 62), acreditam que “ninguém mais será capaz
de driblar como ele”.
Para conferir esses dribles, não perca o Cine Conhecimento Especial!
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GLOBO CIÊNCIA
Temas: ciência e tecnologia; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1985
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

Apresentar as diferentes visões
de mundo que ajudaram a construir o conhecimento científico é
a missão da nova série do Globo
Ciência. Quais foram as principais
contribuições dos primeiros pensadores a observar a Terra e o
universo? Quais as questões que
norteavam filósofos e cientistas
na busca por compreender a natureza? Quais foram os personagens que ajudaram a destrinchar
o mundo em que vivemos? A nova
temporada do Globo Ciência busca responder a essas perguntas e
lança outras tantas que ainda pedem respostas.
Nomes como Aristóteles, Ptolomeu, Pasteur, Galileu, Darwin,
Lavoisier, Marx, Einstein e Freud
são algumas das figuras centrais
dos novos programas. Costurando a história de cada um desses
personagens, guiados pelas vozes
de especialistas, os programas
mostram o retrato de uma época,
com suas inquietudes, invenções e
descobertas. Mas a série não olha
apenas para o passado. Procura
apresentar questões que ainda
intrigam os cientistas de nosso
tempo, tentando trazer esses
questionamentos para a realidade
brasileira.
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APRESENTADOR: Alexandre Henderson é ator e jornalista. No Canal Futura,
apresentou a série Nota 10 do projeto A Cor da Cultura. Em 2009, ganhou o
Troféu Raça Negra, na categoria de melhor apresentador de TV e em 2010,
recebeu homenagem do governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, pelo seu trabalho em prol da divulgação
científica do país.

Sinopses por episódio (30 minutos):
O mundo da razão – no ar em 25 de abril
Neste primeiro episódio, o apresentador Alexandre Henderson
mergulha nas ideias do filósofo grego Aristóteles. Como este
grande pensador via o universo, seu interesse pelos animais e
o lugar do homem no mundo são alguns dos temas abordados
com a ajuda de especialistas que se dedicam a estudar um dos
maiores pensadores de todos os tempos.
O tamanho do mundo – no ar em 2 de maio
O Globo Ciência se debruça sobre um time de filósofos envolvidos nas primeiras tentativas de se medir a Terra e o universo.
Alexandre Henderson e especialistas tarimbados falam sobre
os cálculos de Arquimedes, a matemática de Euclides e o experimento de Erastótenes, recriado na prática para o programa.

A história da história
no ar em 9 de maio
Neste episódio o espectador é convidado
a conhecer os primeiros grandes historiadores da humanidade. Sima Qian na China,
Heródoto na Grécia e Titto Lívio no Império Romano. Cada um deixou sua marca
no modo de fazer e registrar a história do
planeta. O apresentador fala ainda sobre
as primeiras representações históricas de
que se tem notícia e especialistas discutem
o que caracteriza um registro histórico.

Heng. Cientista que viveu no segundo
século da Era Cristã, Heng construiu o
primeiro sismógrafo do mundo, aparelho
que mede a intensidade de um terremoto. Com a ajuda de especialistas e visitas
a centros de excelência como a Estação
Ciência da USP, Alexandre Henderson desvenda todos os detalhes em torno de um
fenômeno natural que recentemente abalou países como o Chile, o Haiti, a Turquia
e a própria China.

O retrato do mundo
no ar em 16 de maio
Neste episódio, as práticas de Ptolomeu,
o primeiro grande cartógrafo da humanidade. Estudantes testam suas habilidades
para desenhar um mapa à mão; especialistas em navegação aérea e marinha falam
sobre a evolução da cartografia em suas
áreas; e, por fim, Alexandre chega ao moderno mundo do GPS e dos mapas desenvolvidos com imagens de satélites.

A luz do mundo – no ar em 28 de maio
No episódio, Alexandre Henderson volta
no tempo para mostrar como os conhecimentos sobre a visão e a natureza da luz
evoluíram ao longo dos séculos graças aos
estudos de cientistas como Alhazen, Descartes, Kepler, Huygens, Newton e Einstein.
Para ilustrar as teorias defendidas pelos
personagens, o programa conta algumas
experiências como a criação de uma máquina fotográfica por alunos do ensino
médio.

O dia em que a terra tremeu
no ar em 21 de maio
Neste episódio do Globo Ciência, o foco
está sobre os terremotos e o primeiro homem a tentar prevê-los: o chinês Zhang

A revolucionária visão de mundo
no ar em 4 de junho
Galileu Galilei é o protagonista do episódio
que foca uma das mais importantes quebras de paradigmas de todos os tempos.
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ratividade está presente no programa com
a visita ao Museu de Ciências e Tecnologia
da PUC-RS e com experimentos que simulam a gravidade lunar, por exemplo.

Após quase dois mil anos de sistema geocentrista, Galileu prova que o Sol e não
a Terra ocupa o centro do nosso sistema.
Fato que o levou a ser julgado pela Inquisição. Alexandre Henderson investiga ainda
outros paradigmas recentes como os tratamentos utilizando células-tronco.
O mundo invisível
no ar em 11 de junho
Este episódio do Globo Ciência mostra as
descobertas que cientistas como Robert
Hooke e Luis Pasteur fizeram através do
uso do microscópio. Para ilustrar os conceitos apresentados, são realizadas experiências práticas como a construção de um
microscópio em sala de aula e a análise de
amostras. O programa visita o laboratório
onde é produzida a maior parte das vacinas brasileiras e mostra as principais etapas da fabricação de bebidas fermentadas.
Por que as coisas caem?
no ar em 18 de junho
O personagem deste episódio do Globo
Ciência é o inglês Isaac Newton. Partindo
do insight da queda da maçã, o programa
explora detalhadamente como Newton
chegou às suas três leis da física e à Teoria
da Gravitação Universal, uma das mais importantes descobertas científicas. A inte-
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A forma do mundo
no ar em 25 de junho
Da geometria euclidiana estudada até hoje
em sala de aula à avançada teoria das supercordas, este episódio do Globo Ciência
fala sobre a geometria e as suas diversas
aplicações e apresenta estudos de verdadeiros gênios como Leonhard Euler, Carls
Gauss e Poincaré. Alexandre Henderson
desvenda ainda enigmas matemáticos
que ficaram sem explicação durante séculos. Na prática de campo, alunos do ensino
médio constroem poliedros com palitos de
churrasco e aprendem a calcular a relação
existente entre as suas faces, vértices e
arestas.
Um pouco de ordem na natureza
no ar em 2 de julho
Carl Lineu e Georges Cuvier dividem o espaço deste episódio do Globo Ciência, dedicado à classificação das espécies e à paleontologia. Percorrendo locações como o
Jardim Botânico e o Jardim Zoológico do
Rio de Janeiro, Alexandre Henderson revive os passos de Lineu que dividiu o mundo
em três reinos: vegetal, animal e mineral.
Depois, o apresentador segue para o Museu de Ciências da Terra para contar um
pouco sobre a história dos fósseis e seu
maior estudioso: Georges Cuvier.
A história da terra
no ar em 9 de julho
Neste episódio do Globo Ciência, Alexandre Henderson se desloca para cenários
ao ar livre a fim de mostrar as importantes
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formações geológicas do planeta e como
elas surgiram. Com a ajuda de especialistas e estudantes de geologia, o espectador
começa a entender como foi possível provar que a superfície terrestre se formou
em um lento e longo processo de transformações geológicas.
A energia que transforma e move o
mundo – no ar em 16 de julho
Este episódio do Globo Ciência apresenta
os experimentos de Antoine de Lavoisier
e Michael Faraday, dois grandes cientistas
que fizeram importantes descobertas sobre o calor e a energia. O programa volta
no tempo para descobrir como os alquimistas, considerados os primeiros químicos da história, dividiam os elementos da
natureza. E com a ajuda de um estudante,
Alexandre reproduz a construção do primeiro motor elétrico.
A origem das espécies
no ar em 23 de julho
Charles Darwin e sua teoria da Seleção

Natural constituem o tema deste episódio
do Globo Ciência. Como foi a vida deste
grande homem, por que ele se interessou
pela origem das espécies, suas viagens e
pesquisas pelo mundo e o medo de enfrentar a igreja e a comunidade científica
da época até decidir publicar seus estudos.
Alexandre, biólogos e até um teólogo ajudam a reconstruir a vida e a obra de mais
um gênio da ciência.
A economia move o mundo?
no ar em 30 de julho
O Globo Ciência apresenta as origens do
liberalismo econômico de Adam Smith e a
aplicação de suas ideias no mundo globalizado contemporâneo. Em contrapartida,
o programa desvenda a sociedade comunista proposta por Karl Marx. Alexandre
conversa com um estudante cubano para
saber, na prática, como funciona o regime
socialista e como ficou o seu país após o
fim da Guerra Fria.
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O tempo como nova dimensão
no ar em 6 de agosto
Este episódio mostra a biografia do cientista Albert Einstein, considerado o maior
gênio do século XX, e apresenta as teorias
que viraram de cabeça para baixo os conceitos de espaço, tempo e movimento. O
programa viaja no trem de Einstein para
comprovar a sua Teoria da Relatividade
Especial. E mostra como as ideias revolucionárias deste cientista influenciaram as
artes e a literatura do século XX.
Continetes à deriva
no ar em 13 de agosto
Em mais um episódio do Globo Ciência
que explora a evolução do conhecimento
e as descobertas de grandes cientistas,
os espectadores conhecem Alfred Wegener e sua Teoria da Deriva dos Continentes. Com o auxílio de vídeos animados, o
público assiste como os continentes eram
unidos há cerca de 200 milhões de anos e
o que aconteceu para que se afastassem,
formando o desenho que se conhece hoje.
Especialistas garantem ainda que essas
enormes placas continuam se movendo e
podem acabar se unindo novamente.
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O mundo atômico
no ar em 20 de agosto
O átomo e sua estrutura são o tema deste episódio do Globo Ciência. Junto com
o apresentador Alexandre Henderson, o
espectador acompanha a descoberta do
átomo pelo filósofo grego Demócrito; a
evolução dos modelos que dissecam a estrutura atômica em outras micropartículas, propostos por cientistas como Joseph
John Thompson, Ernest Rutherford e Niels
Bohr; e até a nanotecnologia, que estuda
partículas um milhão de vezes menor que
um milímetro. No fim do programa, estudantes de física mostram para o público
como a nanotecnologia é aplicada na vida
cotidiana.
O mundo quântico – no ar em 2
A origem da física quântica e os seus desdobramentos é o assunto deste episódio.
O programa conta como o físico alemão
Marx Plank chegou até a teoria quântica e
como ela foi utilizada por outros cientistas
como, por exemplo, Albert Einstein. O episódio mostra um experimento chamado
“gato de Schrodinger”, criado pelo cientista austríaco Erwin Schrodinger, que ajudou
a provar a possibilidade de uma partícula
estar em duas posições ao mesmo tempo.
E apresenta a teoria do entrelaçamento,
que serve de base para tecnologias como
a computação, a criptografia e o teletransporte quânticos.

Revista Galileu, abril 2010

O mundo do inconsciente
no ar em 3 de setembro
A vida, a obra e a coragem de Sigmund Freud, um homem totalmente à frente de seu tempo, é o tema deste episódio do Globo
Ciência. Como ele se interessou pela psicanálise, os primeiros estudos de caso, seus parceiros de trabalho, seus métodos utilizando a
hipnose e a interpretação de sonhos e as descobertas escandalosas
para a época, como as experiências sexuais no centro de traumas e
neuroses. Alexandre Henderson narra, profissionais da psicanálise
analisam e adeptos da terapia freudiana, muito em voga até hoje,
contam os benefícios do tratamento.
O estranho mundo da antimatéria
no ar em 10 de setembro
A antimatéria ainda é um enigma para a ciência. E o seu descobridor, o inglês Paul Dirac, foi um personagem muito estranho. As
peculiaridades desse cientista e os mistérios que envolvem o assunto são contados por Alexandre Henderson em mais um episódio do Globo Ciência. O programa mostra as aplicações da antimatéria na medicina e em outros ramos da ciência. E apresenta o
LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, que se propõe a
reproduzir, em menor escala, o momento da criação do universo.
A incerteza do mundo – no ar em 17 de setembro
Este episódio do Globo Ciência conta a história de Werner Heisenberg, o cientista que criou o famoso princípio da incerteza para
explicar o comportamento das partículas subatômicas. Além de
apresentar as grandes contribuições do cientista à física quântica,
o programa mostra também o lado obscuro de sua biografia: o
fato de Heisenberg ter colaborado com o programa nuclear da
Alemanha nazista.
O mundo do inconsciente
no ar em 24 de setembro
Alan Turing, o homem que inventou o primeiro computador, é o
personagem deste episódio. Além de contar a fascinante história
deste matemático britânico, o apresentador mostra passo a passo,
com pós-graduandos em Ciência da Computação, como funcionava a chamada Máquina de Turing, considerada a primeira máquina
pensante de que se tem notícia. Uma visita ao Museu da História
do Computador, em São Paulo, ilustra a evolução do computador
desde que ele foi criado. E bate-papos com especialistas abordam
questões como a utilização da física quântica na construção de
máquinas cada vez mais eficientes e menores.
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O mundo dos outros
no ar em 1º de outubro
Este episódio do Globo Ciência apresenta
a vida e a obra de dois importantes antropólogos: Margaret Mead e Claude LéviStrauss. Peritos em estudar o mundo do
outro, eles estabelecem paralelos entre os
povos primitivos e as civilizações ditas “civilizadas”, ajudando o espectador a compreender melhor o pensamento ocidental.
Alexandre Henderson propõe uma prática
de campo, em que os estudantes têm que
viver na pele o trabalho de um antropólogo ao investigar os hábitos de uma tribo
urbana.
O misterioso e intrigante cosmo
no ar em 8 de outubro
Um episódio dedicado aos mistérios que
rondam o Cosmo. Alexandre Henderson
começa o programa na cidade de Casimiro
de Abreu, famosa por relatos de aparições
extraterrestres. É que um dos cientistas
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biografados é Carl Sagan, grande divulgador da ciência que participou de vários
projetos à procura da vida fora do planeta
Terra. Mas os espectadores também vão
conhecer a fascinante história de vida e
superação de Stephen Hawking, que, entre outros feitos, estudou a fundo os intrigantes buracos negros que existem no
universo.
O futuro do mundo – no ar em 15 de
outubro
O Globo Ciência investiga a vida e a obra
do químico americano Charles Keeling, o
primeiro cientista a se preocupar com o
aumento da concentração de gás carbono
na atmosfera. Com o auxílio de especialistas, Alexandre Henderson propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas, o efeito
estufa e outros fenômenos que ameaçam
a vida no planeta Terra. E mostra algumas
atitudes que podem ajudar a preservar o
meio ambiente.

CONSULTORIA:
Ildeu de Castro Moreira é físico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do Departamento de Popularização e
Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT)
Cássio Vieira é jornalista e editor da área de Internacional da revista Ciência Hoje, do Instituto
Ciência Hoje, no Rio de Janeiro (RJ). Desenvolve
pesquisas nas áreas de história da física (com
ênfase no uso da fotografia como detector pelos
físicos do século XIX) e história da física no Brasil
(principalmente sobre a institucionalização da
física experimental no país). Colabora com o jornal Folha de S. Paulo. Dedica parte de seu tempo
à divulgação científica.
FICHA TÉCNICA
Direção geral: Renato Martins
Direção: Felipe Nepomuceno
Editora: Alicia Ivanissevich
Roteiro: Adriana Benevides e Maia
Edição: Rodrigo Nascimento e Camila Martinez
Produção executiva: Leonardo Edde e Eduardo
Albergaria
Direção de fotografia: Dante Belluti e Paulo Catiglioni
Pesquisa: Fábio Grotz
Equipe de produção: Daniela Rebello, Melina Rubin e Raquel Gandra
Figurino: Eliete Catraio
Câmera: Renato Costa
Videografismo: Caos Design
Abertura: Visionlab
Trilha sonora: Domenico Lancellotti
Produção: Urca Filmes
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Daniela Guedes
e Jaqueline Souza
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias:
Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Globo Ecologia: saiba como são
escolhidos os temas da série
Publicado originalmente em www.futura.org.br
Em 2010 o Globo Ecologia completa 20
anos de presença na televisão brasileira. Neste ano, celebramos também o ano
internacional da biodiversidade. Pensando nisso, a equipe do programa prepara
a nova temporada, prevista para estrear
em abril com novos assuntos à vista. Mas
como são escolhidos os temas da série?
Quem acompanha o Globo Ecologia já
sabe que os episódios procuram trazer
questões ambientais algumas vezes esquecidas, mas que estão intimamente
ligadas à nossa vida. O que muitos nem
imaginam é o tamanho da discussão que é
feita nos bastidores, antes que o programa
chegue às telas.
Para decidir os temas da nova temporada,
a equipe de Conteúdo do Canal Futura trouxe
suas propostas para uma avaliação coletiva, formada por especialistas, produtores
de TV e executivos da Globo e do Futura.
O Fórum do Globo Ecologia aconteceu dia
11 de fevereiro e reuniu análises, comentários e novas ideias para a série.
Não é a primeira vez que o Canal Futura organiza esse tipo de encontro. “Os fóruns
temáticos são uma forma de celebração
da inteligência coletiva. É uma maneira de
reunir pessoas que, juntas, podem chegar
a novas ideias e conclusões interessantes”
explica Débora Garcia, gerente de Conteúdo
e Novas Mídias do Canal.
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Além da preocupação em trazer conteúdo de qualidade, que tenha relevância no
momento, o Globo Ecologia tenta resgatar
conceitos que não podem ser esquecidos.
Rodrigo Medeiros, um dos especialistas
convidados do Fórum, reforça que a missão do programa é “retratar histórias que
sirvam de inspiração para o telespectador,
os professores e alunos”.
O importante é mostrar como os assuntos
tratados no Globo Ecologia fazem parte da
vida de todos nós. “As pessoas têm a ideia
de que o meio ambiente está lá fora, nos
oceanos, nas florestas, e esquecem que
ele está onde nós estamos; na cidade, na
rua, em casa...” lembra o especialista José
Augusto Pádua.
A partir das conclusões do fórum, são definidas as pautas definitivas da série. É o
momento em que a equipe conta também
com um consultor especial, que acompanha e orienta o desenvolvimento dos episódios.
Esse diálogo entre diferentes profissionais
consegue indicar o melhor caminho para
os assuntos que serão abordados. Já que
preservação é um trabalho coletivo, nada
mais apropriado do que pensar nela através de diversos pontos de vista.
Conheça os especialistas que participaram
do Fórum Globo Ecologia:

Hélion Povoa Neto
Professor do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios (Ippur/UFRJ). Consultor da
série Globo Ecologia - temporada 2008.
Henri Acselrad
Professor do Instituito de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ
(Ippur/UFRJ). Pesquisador de temas relacionados a conflitos socioambientais e cartografia social.
José Augusto Pádua
Professor do Departamento de História da UFRJ. Coordenador do Laboratório de História e Ecologia da UFRJ. Consultor da série Globo Ecologia - temporada 2008.
Rodrigo Medeiros
Professor do Departamento de Ciências Ambientais / Instituto de Florestas da UFRJ. Consultor da série Globo Ecologia - temporada 2008.
Sérgio Besserman
Professor de Economia Brasileira na PUC-Rio. Foi diretor de Planejamento de Meio Ambiente do BNDES e participou, como membro da missão
diplomática brasileira, das Conferências das Partes da Convenção Mundial do Clima. Consultor da série Globo Ecologia - temporada 2007.
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GLOBO ECOLOGIA
Na comemoração do vigésimo ano do Globo Ecologia, três séries foram apresentadas em 2010: Timor Leste II, O Bem Comum e Biodiversidade, o Que Está
em Jogo?
Na série de cinco episódios Timor Leste II, o Globo Ecologia, que esteve no
Timor em 2002, voltou ao país que, por décadas foi arrasado pelo conflito
armado, para mostrar que após oito anos, os avanços da reconstrução já podem ser vistos.
Temas: agricultura; ecologia e
ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1990
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: TV Globo

A série O Bem Comum coloca em primeiro plano as diferentes facetas da
relação homem e meio ambiente. A série apresenta histórias de pessoas e comunidades que passaram por momentos de grandes dificuldades por causa
da falência do seu meio ambiente. Porém, graças ao acesso ao conhecimento
científico, às tradições práticas no lidar com a Terra, ao respeito aos ciclos
naturais e ao amadurecimento nas relações entre as pessoas, conseguiram
reverter as situações e transformá-las em grandes exemplos de recuperação
ambiental.

APRESENTADOR: Max Fercondini
é ator. Na Rede Globo, atuou nas
novelas Viver a Vida, Páginas da
Vida, Ciranda de Pedra, Sete Pecados, Esplendor, entre outras.

Em abril de 2002, durante a 6ª Conferência das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB), realizada em Haia, Holanda, os países signatários se comprometeram a atingir, até 2010, uma redução signiﬁcativa da taxa
atual de perda de biodiversidade em níveis global, regional e nacional. A série
Biodiversidade, o Que Está em Jogo? apresenta de que maneira o Brasil se
preparou para encarar esse desafio, as dificuldades encontradas e os êxitos
obtidos. Também mostra como o país se preparou para a COP-10 e as novas
metas que serão definidas para a próxima década.

Sinopses por episódio (20 minutos):
Timor Leste II: a ilha do Timor – no ar em 24 de abril
O programa de abertura da série apresenta a ilha do Timor.
A sua localização geográfica é estratégica: uma ilha banhada
pelos oceanos Índico e Pacífico. Mesmo fazendo parte do continente asiático, o país tem muito mais da Oceania do que da
Ásia. Quando analisado o perfil de sua população, o timorense
guarda mais semelhanças com os aborígines australianos e os
nativos da Papua do que com os povos orientais. Numa ilha banhada pelo mar, a pesca é somente para subsistência. O timorense é um animista e, ao mesmo tempo, extremamente católico. Ele acredita que a ilha do Timor se originou de um crocodilo
e por este motivo o programa fala do mito da formação da ilha
do Timor, o mito do crocodilo, ou Lafaek. O episódio também
aborda a divisão política do país.
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Timor Leste II: a história
no ar em 1º de maio
A primeira riqueza do Timor Leste foi o
Sândalo, uma árvore valiosa que foi muito
cobiçada no mercado de especiarias. Não
foi à toa que os portugueses, durante o período das grandes navegações, aportaram
na ilha do Timor, exploraram esse precioso recurso natural e permaneceram por lá
até 1975. O episódio mostra que o Sândalo
está voltando à paisagem do Timor Leste.
Preocupado com o futuro da espécie, o
Distrito de Oecussi criou o Parque do Sândalo (4 mil mudas plantadas) para as futuras gerações.
                 
Timor Leste II: religião e resistência – no ar em 8 de maio
O episódio mostra o papel da Igreja Católica no Timor Leste durante os anos de
repressão e a função decisiva que ela tem
hoje na reconstrução do país. Por este motivo ela é a ponte entre a história recente
do país e o futuro do Timor Leste. As entrevistas relatam a importância da Igreja durante os anos de conflito e as experiências
pessoais durante a retirada da Indonésia e

como a Igreja foi decisiva nesse período.
O episódio também aborda o trabalho da
Pastoral da Criança no Timor Leste, uma
maneira que os timorenses encontraram
de homenagear Zilda Arns.
Timor Leste II: a reconstrução
no ar em 17 de maio
A reconstrução do Timor Leste passa também pela reafirmação da língua portuguesa como um dos idiomas oficiais do país.
O programa mostra os esforços da nação,
com o apoio do Brasil e de Portugal, para
que a língua volte a ser falada amplamente. A questão energética também é tema
do programa. Usinas de biogás começam
a ser construídas para gerar energia no
interior do país, e o uso da energia solar,
apesar de tímido, está sendo colocado em
prática. A descoberta de petróleo e o gás
natural indicam que o futuro do país pode
chegar mais rápido do que se imaginava.
E diante dessa possibilidade, como será
tratada a questão ambiental? O programa
também mostra como estão hoje alguns
dos personagens que apareceram na edição de 2002.
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Timor Leste II: o ecoturismo e o meio
ambiente – no ar em 24 de maio
Durante os anos de guerra as florestas do
Timor Leste foram sendo destruídas. A
fauna praticamente não sobreviveu aos 24
anos de lutas entre timorenses e indonésios. Mas o que está sendo feito hoje em
dia para recuperar o meio ambiente? São
apresentados os programas de reflorestamento que estão sendo realizados no país
e as leis ambientais que começam a sair
do papel. Depoimentos do presidente da
República e do ministro do Meio Ambiente
pontuam essas questões. O ecoturismo é
provavelmente a vocação natural do Timor
Leste, um país banhado por dois oceanos
e considerado um dos melhores lugares
do mundo para se mergulhar. O programa mostra ainda a incrível biodiversidade
marinha dessa região, e como a população
pode se beneficiar com o ecoturismo de
base comunitária que está sendo implantado em todo o país.
O bem comum – Sooretama-ES
no ar em 31 de maio
O Globo Ecologia inicia a série O Bem Comum com o trabalho da comunidade de
Sooretama, no Espírito Santo. Gente que,
diante de uma situação limite de falta de
água e empobrecimento do solo, decidiu
se organizar e arregaçar as mangas para
reflorestar a região que foi devastada por
sucessivos processos de desmatamento. O
programa mostra ainda a importância do
acesso às informações e a criação da Fundação Bionativa.
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O bem comum – Januária-MG
no ar em 7 de junho
O Globo Ecologia mostra a luta das comunidades agrícolas do norte de Minas Gerais
para revitalizar o Rio dos Cochos, afluente
do São Francisco. E revela por que nascentes e riachos que abasteciam o principal
rio da região secaram a partir da década
de 70, com a exploração do carvão vegetal. O programa também conta como
os moradores estão conseguindo fazer a
água voltar a correr em trechos onde só
havia areia.
O bem comum – Prainha do Canto
Verde-CE – no ar em 14 de junho
Esta edição do Globo Ecologia desvenda
o cotidiano dos pescadores artesanais de
lagosta da Prainha do Canto Verde, no litoral leste do Ceará. Uma das poucas comunidades tradicionais que ainda mantém a
pesca principalmente em jangadas e busca superar os desafios que vêm da terra e
do mar. O programa revela como acontece
a união entre os pescadores da vila pelo
bem comum, o território onde vivem e os
recursos naturais pesqueiros.
O bem comum – Guapimirim-RJ
no ar em 21 de junho
O episódio apresenta um lado pouco conhecido da Baía de Guanabara, a região do
recôncavo que abriga o último manguezal
contínuo de médio porte do estado do Rio
de Janeiro. E revela a história das comunidades que vivem na área de proteção ambiental, como as das famílias que sempre

viveram da pesca e da retirada de caranguejos e que aprenderam a lidar com os
recursos naturais de maneira sustentável.
O bem comum – Porto Seguro-BA
no ar em 28 de junho
A equipe do Globo Ecologia acompanha
o trabalho de resgate da cultura da etnia
pataxó no sul da Bahia após a conquista
da demarcação da Terra Indígena de Coroa Vermelha. Com a Reserva da Jaqueira,
localizada dentro da área demarcada, eles
estão conseguindo fortalecer a identidade
indígena e explorar de maneira sustentável a fibra da piaçava, uma palmeira nativa
da Mata Atlântica. Atividades como o ecoturismo também reforçam a relação entre
os índios e os visitantes.
O bem comum – Jutaí-AM
no ar em 5 de julho
Jutaí, Amazonas, Rio Solimões. O Globo
Ecologia visita comunidades ribeirinhas
que praticavam a pesca predatória do pirarucu nos lagos. A importância da união
dessas comunidades para reverter o quadro de degradação ambiental e social. Hoje
em dia, diversas comunidades pescam de
forma organizada, através do manejo dos
lagos.
O bem comum – Juazeirinho-PB
no ar em 12 de julho
O Globo Ecologia viaja até o oeste da Paraíba para mostrar como as comunidades de
Juazeirinho, Pocinhos e Soledade aprenderam a desenvolver estratégias de convi-

vência com a seca, a partir do manejo de
um bem comum, que historicamente não
era bem aproveitado na região: a água da
chuva. E revela como a vida dessas famílias mudou com a criação de cisternas e
barragens subterrâneas.
O bem comum – RDS do Rio Iratapuru-AP – no ar em 19 de julho
A equipe do Globo Ecologia foi pela primeira vez conhecer o trabalho dos extrativistas de castanhas-do-brasil, também
conhecidas como castanhas-do-pará, na
Amazônia. O estado escolhido foi o Amapá pelo destaque do esforço das comunidades para proteger o bem comum: a
castanheira. Uma árvore protegida por lei,
proibida de ser cortada e que há mais de
cem anos significa o sustento destes extrativistas. O programa acompanha o difícil
trajeto para chegar até a área de floresta
onde a castanha é coletada, a organização
em associações, o beneficiamento da castanha e também os fatos históricos que
marcaram as mudanças na Região Sul do
Amapá, como a instalação do Projeto Jari,
na década de 60.
O bem comum – Santarém-AM
no ar em 26 de julho
O programa mostra como as comunidades de Abaetetuba, no interior do Pará,
descobriram o valor do uso sustentável da
palmeira do açaí, unindo tradição e conhecimento técnico para aumentar a produtividade sem agredir o meio ambiente. O
episódio revela como o manejo adequado
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desse bem comum mudou a vida da população local e está garantindo a conservação das florestas de várzea da região.
O bem comum – Suzano-SP
no ar em 2 de agosto
O Globo Ecologia encerra a série O Bem Comum falando da terra. E mostra o exemplo
de pequenos agricultores que, mesmo sofrendo uma pressão dupla – de um lado a
expansão urbana da maior capital do país
e do outro as grandes propriedades rurais
– têm conseguido se manter no campo de
forma sustentável, cuidando adequadamente do solo e dos recursos naturais.
Biodiversidade, o que está em
jogo? – O ano da biodiversidade
no ar em 9 de agosto
O primeiro programa da série Biodiversidade, O Que Está em Jogo? apresenta uma
reflexão sobre o que foi feito para proteger as espécies e habitats ameaçados de
extinção desde a assinatura da Convenção Sobre Diversidade Biológica, em 1992.
O episódio traz ainda um retrato do que
a perda da biodiversidade pode provocar,
com o exemplo histórico da erosão generalizada no Vale do Paraíba-RJ.
Biodiversidade, o que está em
jogo? – As novas áreas protegidas
no ar em 16 de agosto
O programa mostra o empenho do Brasil
em atingir as metas estabelecidas pela
Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB) e ampliar as suas áreas protegi-
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das. O episódio apresenta duas unidades
de conservação recém-criadas no país, o
Parque Nacional de Boa Nova e o Refúgio
de Vida Silvestre de Boa Nova, na Bahia. E
revela como a criação dessas UCs contou
com a participação da comunidade local.
Biodiversidade, o que está em jogo?
A implementação das unidades de
conservação - no ar em 23 de agosto
O programa apresenta a importância de
se implementar as unidades de conservação no Brasil e investir em infraestrutura.
Como o Parque Nacional do Iguaçu estruturou os seus serviços de uso público e se
tornou referência na gestão de áreas protegidas no país. Através desse exemplo, o
episódio evidencia o quanto uma unidade
adequadamente implantada pode ajudar o
Brasil a atingir as metas da biodiversidade.
Biodiversidade, o que está em
jogo? – Cegen – no ar em 30 de agosto
De todas as metas da Convenção Sobre
Diversidade Biológica, uma das que menos
avançou nos últimos anos foi a que se refere ao acesso aos recursos genéticos e à
repartição dos benefícios. O Globo Ecologia mostra por que isso aconteceu, as dificuldades do governo, das instituições de
pesquisa e das empresas, e como o Brasil
está se estruturando para conseguir atingir os resultados esperados.
Biodiversidade, o que está em jogo?
– Consumo – no ar em 6 de setembro
O programa mostra que a conexão entre o

consumidor e a conservação de espécies e
ecossistemas depende do consumo responsável. Quanto mais consumirmos produtos
sustentáveis, mais eles serão produzidos
e, com isso poderemos contribuir cada vez
mais para as metas da biodiversidade. Como
exemplo, o episódio mostra produtos madeireiros e não madeireiros que tiveram origem
em uma cadeia de consumo sustentável.
Biodiversidade, o que está em
jogo? – Conservação da flora brasileira – no ar em 13 de setembro
O programa revela os riscos associados à
perda da diversidade das plantas brasileiras e os esforços para cumprir as metas
assumidas pelo Brasil para conhecer e
conservar suas espécies vegetais. Mostra
ainda a mobilização dos pesquisadores
para concluir a Lista da Flora do Brasil, o
primeiro levantamento completo da nossa
vegetação depois da Flora Brasiliensis, publicada há 104 anos.
Biodiversidade, o que está em
jogo? – O valor econômico da biodiversidade – no ar em 20 de setembro
O impacto das atividades humanas diminui
a capacidade da natureza de nos fornecer
bens e serviços, cuja importância não costuma aparecer nas contas da sociedade.
A ONU reuniu em Brasília pesquisadores
e representantes de governos e empresas
para discutir o tema. O programa apresenta também a comunidade Sempre Viva,
em Lassance-MG, onde o baru, um fruto
do cerrado, passou a ter valor econômico.

Biodiversidade, o que está em
jogo? – Biodiversidade marinha – no
ar em 27 de setembro
O Globo Ecologia apresenta o desafio e a
importância de conservar a biodiversidade marinha. Mostra que o Brasil não conseguiu atingir a meta de proteger 10% de
seu bioma costeiro e marinho até 2010 e
o que está sendo feito para reverter esse
quadro. E revela que a criação de zonas de
uso restrito em unidades de conservação
tem resultado na recuperação local dos
estoques pesqueiros.
Biodiversidade, o que está em jogo?
Quanto custa conservar a biodiversidade? – no ar em 4 de outubro
O programa mostra quanto custa conservar a biodiversidade, de onde vêm os recursos destinados a isso e a importância
da boa administração deles, além dos custos para consolidar as unidades de conservação no país. O episódio visita o terceiro
parque nacional mais antigo do país, o
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ),
para ver como é mantida a sua infraestrutura com os recursos recebidos.
Biodiversidade, o que está em
jogo? – COP-10 – no ar em 11 de outubro
O programa mostra a expectativa para a
COP-10, a décima Conferência das Partes
da Convenção sobre Diversidade Biológica, em outubro de 2010, no Japão, com o
objetico de traçar as metas para conservação da biodiversidade até 2020. O Globo
Ecologia fala sobre os assuntos que serão
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debatidos, a posição defendida pelo Brasil e a importância das decisões tomadas
para a vida de cada um de nós.
O papel das florestas
no ar em 18 de outubro
A Organização das Nações Unidas declarou 2011 como o ano internacional das
florestas. O Globo Ecologia repercute o assunto, discutindo a importância das florestas para a manutenção da vida no planeta.
O programa apresenta também os desafios do Brasil, que abriga a maior área de
floresta tropical do mundo, para conservar
esse patrimônio.
Globo Ecologia 20 anos
no ar em 25 de outubro
O Globo Ecologia comemora 20 anos com
um panorama do ambientalismo nas duas
últimas décadas. A construção da sustentabilidade, a relação entre ecologia e economia, o conhecimento popular e o saber
científico são alguns temas abordados pelos convidados Paulo Nogueira Neto, Claudio Padua e Sérgio Besserman.

8-04

112

Folha de SaoPaulo, 24-04

bo, 1

O Glo

CONSULTORIA
Rodrigo Medeiros é professor adjunto do Departamento de Ciências Ambientais/Instituto de Florestas
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É
mestre em Ecologia e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o pós-doutor
em Ecologia e Gestão da Biodiversidade pelo Museu
Nacional de História Natural de Paris (França). Atualmente, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável
da UFRRJ e docente e orientador de alunos de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais e Florestais da UFRRJ e no
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas,
Estratégias e Desenvolvimento da UFRJ. Orienta
ainda alunos de especialização no Curso de Especialização em Gestão da Biodiversidade da Escola
Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico
do RJ. É membro do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e
Desenvolvimento do CNPq, onde foi membro do comitê gestor e coordenador da linha “Biodiversidade,
Recursos Naturais e Culturais”.
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GLOBO EDUCAÇÃO
Sinopses por episódio (20 minutos):

A temporada de 2011 do Globo
Educação, traz novos quadros e
segue retratando grandes e boa
experiências sobre educação
exemplificando modelos de gestão e políticas públicas. A viagem
pelo Brasil documentando escolas,
experiências e processos positivos
de referência no universo escolar
continua, assim como os registros
de exemplos de unidades públicas
de ensino de vários estados apontam caminhos, inspirando e incentivando reflexões sobre a temática
no país.
TEMAs: escola; metodologias em
educação
Público-alvo: educadores e público em geral
Estreia: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: TV Globo
Apresentadora: Helena Lara
Resende é jornalista. No Canal Futura, apresentou o Jornal Futura,
Sala de Notícias Entrevista e Revelando os Brasis I.
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Escola Pará – Parceria pública privada em favor da
melhoria da melhoria da qualidade de ensino na Escola Municipal Pará – Rio de Janeiro-RJ – Ensino Fundamental – no ar em 24 de abril
Uma Escola Municipal do Rio de Janeiro faz parcerias com entidades públicas e privadas e usa esses apoios para fortalecer
seu projeto pedagógico, que visa proporcionar educação cidadã para todos os alunos.
CIEP Miguel de Cervantes – Gestão pedagógica e administrativa – Rio de Janeiro-RJ – Ensino Médio
no ar em 1º de maio
Quais os segredos de uma gestão eficiente? O Globo Educação
encontrou boas respostas no CIEP Miguel de Cervantes, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A escola aprendeu a administrar com
metas e números, mas sempre com um olho na escola e outro
na comunidade. O especialista Mário Sérgio Cortella faz um panorama da gestão escolar no Brasil e dá dicas para os diretores
melhorarem os resultados do seu trabalho.

Escola Família Agrícola de São Mateus (EFA São Mateus) – A relação
escola/comunidade – São MateusES – Ensino Fundamental
no ar em 8 de maio
A Escola Família Agrícola de São Mateus,
no Espírito Santo, encontrou na pedagogia
da alternância uma maneira de aproximar
o ambiente escolar do ambiente social. As
atividades se realizam na escola e também
em casa. O especialista Mário Sérgio Cortella fala dos desafios da educação rural no
Brasil e como as Escolas Famílias Agrícolas
podem fazer a diferença na aproximação
da escola com a comunidade e com a vida.
Escola Estadual Ponto do Alto
– Formação continuada de educadores – Ponto do Alto- ES – Ensinos
Fundamental e Médio
no ar em 15 de maio
Acompanhar as mudanças e adaptar-se a

novas realidades pode ser um desafio para
os educadores. Por isso, a Escola Estadual
Ponto do Alto, no Espírito Santo, incentiva
os seus profissionais a participarem dos
cursos de formação continuada. No quadro “De olho na educação”, o especialista
Mário Sérgio Cortella fala do papel da educação continuada na formação dos educadores brasileiros.
CONAE – Conferência Nacional de
Educação – Brasília-DF – O futuro da educação nos próximos dez
anos – no ar em 22 de maio
A educação é capaz de mudar um país.
Mas para isso é preciso estabelecer metas.
Em 2010, aconteceu a Conae, a Conferência Nacional de Educação que orienta a
redação do Plano Nacional de Educação.
Esse plano define as metas que nortearão
as políticas públicas para o ensino nos próximos dez anos.
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Colégio Pedro II: inovações no Ensino Médio – Rio de Janeiro-RJ – Ensino Médio – no ar em 29 de maio
É possível inovar no ensino médio? É o que o Globo Educação procura
saber durante uma visita a uma das escolas mais antigas e tradicionais
do país, o Colégio Pedro II. A escola desenvolve projetos de qualidade
que aproximam o aluno do mercado de trabalho através de disciplinas
eletivas e estágios. As iniciativas do Pedro II servem como modelo para
o desenvolvimento do programa Ensino Médio Inovador, criado pelo
MEC para incentivar as redes estaduais de educação a pensar diferente
e buscar soluções que deixem o currículo diversificado e mais atraente.
Centro Educacional 03 do Guará – Brasília-DF – Ensinos
Fundamental II e Médio – no ar em 5 de junho
Uma escola de Brasília propõe o trabalho como construção coletiva e
também faz do local um espaço de convivência.
Escola Estadual de Ensino Médio Irmão José Otão – Caxias
do Sul-RS – Ensinos Fundamental II e Médio
no ar em 12 de junho
Uma escola do sul do Brasil promove ações de voluntariado, valoriza a
cidadania e se transforma em referência em educação inclusiva.
Escolas Pedro Ivo e Augusto Vaz – Vassouras-RJ – Ensinos
Fundamental e Médio – no ar em 19 de junho
Duas escolas do interior do Rio de Janeiro aprenderam a valorizar as
várias formas de avaliação e os instrumentos de gestão. Juntas, trabalham para melhorar a qualidade do ensino na comunidade.
EETA: Escola Estadual Técnica de Agricultura – Ensino
Profissionalizante e Ensino Médio integrado – Viamão-RS
no ar em 26 de junho
Como construir um currículo profissionalizante sem comprometer a
qualidade da formação geral do ensino médio? O Globo Educação vai
até Viamão, no Rio Grande do Sul, para conhecer uma experiência de
ensino médio integrado ao técnico. A EETA – Escola Estadual Técnica
de Agricultura – ajuda os alunos do campo a melhorarem a sua produção, renda e qualidade de vida. Além do foco no mercado de trabalho,
a escola também oferece um ensino médio regular de qualidade, com
currículo amplo e diversificado, que busca aproximar o aluno do mundo do trabalho, além de prepará-lo para a universidade.
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Escola Cícero Dias: a educação do
século XXI – Recife-PE – Ensino Médio – no ar em 3 de julho
Qual é a cara da educação do século
XXI? O Globo Educação vai até Recife para mostrar uma experiência em
sintonia com as novas tecnologias – o
Centro Experimental Cícero Dias. A parceria da escola com a Oi Futuro, através
do programa do Núcleo Avançado em
Educação (Nave), e o governo do Estado de Pernambuco foi criada a partir de
um novo conceito: a educação interdimensional, que alia o lado racional e o
emocional da aprendizagem. A escola,
que existe há quatro anos, tem adotado
uma metodologia de ensino integrado,
em que une o ensino médio normal com
cursos profissionalizantes voltados para
as novas mídias.
Povo Xukuru – Escola Intermediária Monsenhor Olímpio Torres
(Cimbres) – Educação para a Diversidade: Educação Escolar Indígena
– Pesqueira-PE – Ensinos Fundamental e Médio – no ar em 10 de julho
O direito a uma educação de qualidade é
universal, ou seja, tem que valer para todos e para cada um. O direito a ser educado na sua própria língua e ter sua cultura
respeitada está garantido pela legislação
e na base de modalidades educacionais
voltadas para a diversidade dos alunos
brasileiros. Nas 24 aldeias que compõem o
território do Povo Xukuru, no município de
Pesqueira, em Pernambuco, suas 32 escolas seguem um projeto político-pedagógico específico de fortalecimento da cultura
étnica. Pioneira no estado, a bem-sucedida

iniciativa hoje é referência nacional em
educação escolar indígena, unindo a mobilização e a organização do Povo Xukuru
ao reconhecimento e à participação ativa
do estado.
Escola SESC-RJ – Rio de Janeiro-RJ –
Ensino Médio – no ar em 17 de julho
O Globo Educação visita a escola-modelo
do SESC, no Rio de Janeiro, para conhecer uma ideia inovadora que aposta numa
proposta plural, multicultural e interdisciplinar. Quais os limites de uma educação
integral? Alunos e professores moram
na escola e criam fortes laços de amizade, trocam conhecimentos do dia à noite
e convivem com a diversidade de ideias
e sotaques. Como funciona uma escolaresidência? De que forma a escola investe pesado para formar um cidadão crítico,
ético e pró-ativo? A busca pelas respostas
é através da rotina diversificada da escola SESC, no seu currículo diferenciado
e numa estrutura grandiosa, construída
para ensinar e aprender.
Escolas Municipais José Néu e Professor José Mendes – Conceição
das Crioulas: educação diferenciada numa comunidade quilombola de Pernambuco – Salgueiro-PE –
Ensinos Fundamental e Médio
no ar em 24 de julho
Uma comunidade quilombola no sertão
de Pernambuco transforma a experiência na educação diferenciada em referência para a criação de políticas públicas em todo o país.
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Escola do Centro de Atividades Edgar de Oliveira Medeiros e Escola
SESI – Unidade Itaperuna: aplicação
e ampliação da gratuidade no Sistema S – Itaperuna-RJ – Educação
de Jovens e Adultos – Ensino fundamental, Ensino Médio Regular e
Ensino Médio Articulado com Ensino Profissional (EBEP)
no ar em 31 de julho
O SESI, SENAC, SESC e SENAI formam o
Sistema S e se comprometeram com o governo federal a ampliar a oferta de educação de qualidade para os alunos de baixa
renda. De olho nisso, o SESI e o SENAI de
Itaperuna passaram o oferecer EJA gratuito para a população.
Ministro Sérgio Motta: parceria
público-privada na gestão municipal – Itapeva-SP – Ensino Fundamental – no ar em 7 de agosto
O Globo Educação vai até Itapeva, São
Paulo, investigar como a parceria públicoprivada pode ajudar a fortalecer a gestão
municipal. O programa Melhoria da Educação do Município, desenvolvido pelo
Itaú Social, Cenpec (Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária), Unicef e Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), capacita gestores municipais de
educação a fazer o diagnóstico da situação local e a análise das fragilidades do
sistema educacional. O resultado dessa
parceria pode ser visto na Escola Sérgio
Motta que, com os conteúdos aprendidos
no Programa, desenvolveu uma nova maneira de ensinar.
Colégio Estadual Sousa Aguiar –
Clima escolar: disciplina, motivação e cultura para construir um
futuro – Rio de Janeiro-RJ – Ensino
Médio – no ar em 14 de agosto
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Uma escola no Rio de Janeiro se diferencia
das outras por oferecer diferentes opções
que aproximam os alunos da vida profissional e incentivam o desenvolvimento
de suas habilidades artísticas e culturais.
Tudo isso sem abrir mão da organização e
da obediência às regras. O resultado é um
lugar de destaque no ranking do ENEM,
uma ótima avaliação de professores, pais,
alunos e um bom clima escolar.
Escolas SESI/SENAI – São Bernardo
do Campo: ensino articulado para
formar o cidadão para o mercado de trabalho – São Bernardo do
Campo-SP – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação de Jovens e Adultos
no ar em 21 de agosto
Duas escolas do sistema SESI/SENAI de
São Bernardo do Campo provam que o ensino articulado pode formar cidadãos muito mais completos, preparados e competentes para enfrentar os desafios da vida e
do mercado de trabalho.
Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek: Gestão democrática – Rio de Janeiro-RJ – Ensino Médio, Ensino Técnico e Pós-Médio
no ar em 28 de agosto
O que é uma gestão escolar democrática?
O Globo Educação encontra a resposta no
trabalho cooperativo da equipe de gestores da Escola Técnica Estadual Juscelino
Kubitschek, no Rio de Janeiro. Uma escola
da FAETEC – Fundação de Apoio à Escola
Técnica – onde alunos, professores, gestores e funcionários criam uma rede para
trocar ideias e compartilhar experiências.
Escola Municipal Professor Daniel
Alvarenga: quando a comunidade
vai à escola, e a escola vai à comunidade – Belo Horizonte-MG – Ensi-

no Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
no ar em 4 de setembro
O programa mostra como educadores, pais e alunos de uma escola da
periferia de Belo Horizonte conseguiram se organizar, exigindo seus
direitos e construindo um espaço de educação que é reconhecido
também como referência de identidade para a comunidade local.
Escola Municipal Secretário Humberto de Almeida – Violência escolar: estratégias para reverter a violência
nas escolas – Belo Horizonte-MG – Ensino Fundamental e
Ensino Médio – no ar em 11 de setembro
A Escola Municipal Secretário Humberto de Almeida, em Belo Horizonte, atende a alunos de diversas comunidades com altos índices de
vulnerabilidade social e está conseguindo reverter o quadro de grande violência na escola através da afetividade e da integração com a
comunidade. O Globo Educação vai até lá saber quais são as dificuldades e estratégias para se alcançar bons resultados e qual o papel do
apoio da Secretaria Municipal de Educação nesse processo.
Escola Municipal Oswaldo Cruz: autonomia na escola –
Belo Horizonte-MG – Ensino Fundamental e Ensino Médio
no ar em 18 de setembro
Como combater a violência sem isolar a escola da comunidade e promover a autonomia de alunos e professores? O Globo Educação vai
até Belo Horizonte conhecer uma escola que superou um passado de
violência e depredação com um trabalho pedagógico que desenvolve
a autonomia, melhora a convivência e o processo de ensino-aprendizagem. A Escola Municipal Oswaldo Cruz aposta em projetos como o
“Juventude e Polícia”, uma parceria entre o Grupo Cultural AfroReggae e a Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais para afastar os
alunos das drogas e do tráfico e melhorar o desempenho escolar.
Escola Fundação Bradesco do Rio Branco: Possibilidades
de melhoria da Educação Básica através da iniciativa privada. Rio Branco – AC - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos
no ar em 25 de setembro
As escolas da rede privada de ensino da Fundação Bradesco se empenham em atender a população de baixa renda com ensino gratuito e de qualidade. A unidade de Rio Branco, no Acre, existe desde
2001 e abraçou as metas do “Todos pela Educação” para transformar não só a escola, mas a própria comunidade. O investimento
privado na rede pública de ensino pode trazer grandes resultados
em benefício de toda a sociedade.
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Centro de Educação Profissional
Escola da Floresta Roberval Cardoso: educação profissional para
o desenvolvimento sustentável
da Amazônia – Rio Branco-AC – Ensino Técnico – no ar em 2 de outubro
Uma escola no Acre promove a educação
para o trabalho, que valoriza os recursos
naturais, a cultura e os conhecimentos locais para o desenvolvimento sustentável
da Amazônia.
Colégio Estadual Guadalajara: a
cultura e o protagonismo jovem
como resposta à violência – Caxias-RJ – Ensino fundamental do 5º
ao 9º ano e Ensino Médio – no ar em 9
de outubro
O Globo Educação conhece o Guadalajara,
um colégio que dribla os problemas de violência e discriminação da sua comunidade
com projetos e atividades culturais que estimulam o protagonismo jovem. No colégio, os próprios alunos criaram o Núcleo
de Cultura – responsável por dar a essa
escola da Baixada Fluminense, região que
possui 30% da população de baixa renda
do Estado do Rio de Janeiro, o título de escola inovadora pela Unesco. A experiência
do Guadalajara serve como exemplo para
que outras escolas do país aprendam a ouvir seus alunos e criem ambientes participativos e democráticos.
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro: o
desafio de aprimorar os processos educacionais sem se distanciar
da sociedade – Rio de Janeiro-RJ –
Ensino Fundamental e Ensino Médio
no ar em 16 de outubro
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Como os Colégios de Aplicação das Universidades Federais lutam para formar novos
professores, experimentar novas metodologias de ensino, sem perder de vista o diálogo com a sociedade e a comunicação
entre a escola e a universidade.
CONSULTORIA:
Thelma Polon
Possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestrado e Doutorado em Educação pela PUC-Rio. Suas pesquisas
referem-se ao campo das Políticas Públicas para a
Educação Básica. Tem experiência na área de Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar em instituições de Educação Básica públicas e privadas, além
de docência no Ensino Superior.
Patricia Lacerda
Graduada em Psicologia Social pela UFMG, mestre
e doutora em Educação pela PUC-Rio, pesquisadora na area de sociologia da educação. Foi assessora
na área de Educação da UNESCO - Rio de Janeiro.
Experiência em Coordenação, Planejamento, Avaliação e Sistematização de Projetos Sociais e Docência
na área da Educação tendo atuado junto a Empresas Públicas, Privadas e do Terceiro Setor. Atual Gerente de Educaçao, Arte e Cultura do Instituto C&A
de Desenvolvimento Social.
Alice Xavier
Pedagoga formada pela UFRJ, Mestre em Educação
Brasileira e Doutoranda em Educação pela PUC-Rio.
É pesquisadora do SOCED - Grupo de Pesquisas em
Sociologia da Educação (PUC-Rio) e professora de
Sociologia da Educação. Integrou o Grupo de Estudos dos Sistemas Educacionais - GESED (UFRJ), no
contexto de uma pesquisa sobre as Escolas Eficazes
da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de
Janeiro e atuou como Supervisora do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, notadamente na área de Monitoramento e Avaliação.
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GLOBO RURAL
Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura, história, meio ambiente e informações de utilidade para quem vive no campo ou na cidade. Em
2010, foram exibidos 51 episódios.
Temas: agricultura; atualidades;
ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1997
No ar a partir de 5 de janeiro
Duração: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

GLOBO UNIVERSIDADE
Programa sobre o meio acadêmico, que mostra o que há de melhor e de inovador nas universidades do Brasil e do exterior. Ensino, pesquisas e projetos
científicos são pautas de matérias e entrevistas. Em 2010, foram exibidos 48
episódios.
TEMA: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2008
No ar a partir de 3 de março
Duração: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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GLOBODOC
Sinopses por episódio (60 e 90 minutos):

Produzido pela Globo Internacional com supervisão da equipe do
Jornalismo da Globo, Globodoc é
uma série de documentários que
destaca manifestações brasileiras
de preservação de cultura e tradição, personalidades que deixaram
sua marca no mundo, o pioneirismo do espírito brasileiro em suas
iniciativas relativas à sustentabilidade e a riqueza de um país abençoado por sua vasta e variada
agricultura. Uma fascinante visão
do Brasil através dos olhos dos
próprios brasileiros.
Temas: diversidade cultural; história; personalidades; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

Burle Marx – o homem de mil talentos
no ar em 27 de dezembro
Roberto Burle Marx pertence a uma categoria rara: a dos
artistas de mil talentos. Considerado um dos maiores paisagistas de todos os tempos, era um homem de personalidade
multifacetada, dimensional, mesclada por obras que vão das
gravuras, pinturas e tapeçarias às cerâmicas, esculturas e até
mesmo culinária e o desenho de joias. Cores, rugosidades e
texturas da matéria viva compunham a sua paleta de trabalho.
Mas foi seu amor pela natureza que deu a Burle Marx o reconhecimento mundial.
Seu trabalho paisagístico completa e emoldura grandes projetos da arquitetura moderna brasileira. Seus jardins – meio
pinturas, meio esculturas – ultrapassam o âmbito arquitetônico
para reclamar vida própria ao longo da trajetória do artista. As
ideias e as mãos deste mestre da beleza transformaram espaços planos em cenários para o olhar e o sentir. Ele misturou
com sabedoria e responsabilidade a arte cubista e abstrata
com a exuberância da flora tropical. Em seus jardins aproximou
a flora brasileira dos próprios brasileiros. Foi um incansável pesquisador, introdutor e descobridor de novas espécies em viagens exploratórias no Brasil e no exterior. Criou um verdadeiro
laboratório a céu aberto em seu sítio em Guaratiba, Rio de Janeiro, para ser palco de suas experimentações, aclimatações
e polo propagador do paisagismo e das artes em geral. Burle
Marx não só transformou flores da mata em plantas ornamentais. Criou também espaços para o homem moderno voltado
para uma necessidade estética fundamental – que não é luxo,
nem desperdício, mas sim próprio da existência humana.
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Rituais secretos – no ar em 28 de dezembro
Os índios brasileiros são cercados de mistério. Por séculos não
foram compreendidos pelos chamados “homens brancos”.
Quando chegaram ao novo mundo, os colonizadores portugueses tentaram dominar os povos que encontraram. Conseguiram, em grande parte, mas os indígenas acharam maneiras
imprevistas para se defender. Um ritual em que o divino revela
verdades sobre os homens foi guardado a sete chaves, protegido dos olhares daqueles que não pertenciam ao grupo. Uma
cerimônia proibida por evocar espíritos e fazer uso de alucinógenos ficou viva na memória dos mais velhos. O fim do milênio
trouxe o prenúncio de novos tempos e a possibilidade de um
encontro jamais visto entre não índios e os índios do Brasil.
Os brancos se interessaram pelos segredos dos indígenas, não
para destruí-los como no passado, mas sim para aprender com
estes costumes. Por outro lado, os nativos decidiram permitir
pela primeira vez o registro de um universo até então oculto.
O resultado deste encontro, que resgata práticas ancestrais e
promete um futuro esperançoso, reserva para os espectadores muitas surpresas. As mesmas vividas pelos personagens
destas histórias, que viram, ouviram e trocaram experiências
inéditas.
Energia – uma fonte chamada Brasil
no ar em 29 de dezembro
Um dia inteiro sem energia seria o suficiente para instalar o
caos na sociedade contemporânea. A força que move o mundo é vital para o funcionamento de máquinas industriais, agrícolas e domésticas. É indispensável para que os milhões de veículos terrestres, aéreos e marítimos saiam do lugar. O cenário
de desenvolvimento global, definitivamente, ainda depende
da mesma fonte energética que proporcionou tanto progresso: o carbono fóssil. Encontrado na natureza sob as formas de
petróleo, carvão e gás natural, ele é responsável por 80% da
energia que consumimos. Mas é finito. Mesmo sabendo dos
danos e riscos ambientais que estão intimamente ligados à exploração desses insumos, a caça por novas jazidas é contínua
em diferentes pontos do planeta. No Brasil, a descoberta recente de uma gigantesca reserva, na camada conhecida como
pré-sal, pode elevar o país ao grupo dos dez maiores produtores internacionais de petróleo. Mas esse não é o único motivo
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que atrai olhares estrangeiros para essa
república continental. Nos férteis campos
brasileiros, cresce há mais de 30 anos um
combustível verde, capaz de enfrentar o
poderoso rival negro com eficiência – e
praticamente sem poluição. O investimento pioneiro no etanol da cana de açúcar dá
ao Brasil posição de mestre em um mercado não só promissor, mas também necessário: o mercado dos biocombustíveis.
Carnaval – ruas da alegria
no ar em 30 de dezembro
A maior manifestação popular da Terra
acontece todos os anos no meio do verão,
em um país conhecido pela personalidade
festiva de seu povo. No carnaval do Brasil,
milhões de pessoas vão às ruas com um
objetivo único: se divertir! A alegria contagiante dos foliões é embalada por ritmos
tão diversos quanto a cultura brasileira.
Além do consagrado samba, a marchinha,
o axé music e o frevo são as principais estrelas sonoras desta enorme e empolgante festa que se espalha por muitas cidades.
A imaginação dos participantes ganha co-

res e formas criativas, através de fantasias
cheias de humor e ludicidade. O espírito
brincalhão dos brasileiros atrai olhares de
diferentes países, aumenta o fluxo de turistas e movimenta milhões de dólares. As
potencialidades do carnaval de rua tornaram o evento um imenso e lucrativo negócio, que comercializa momentos de lazer
com uma boa dose de conforto àqueles
que podem pagar. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, o carnaval de rua do Brasil
continua sendo uma festa com essência
democrática, em que qualquer pessoa, de
qualquer lugar, é muito bem-vinda.
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JORNAL FUTURA

Um programa jornalístico, no formato de revista eletrônica interativa, que busca reportar projetos
e ações voltados para questões
sociais, que levem à reflexão sobre os problemas do nosso dia
a dia e suas possíveis soluções.
A pauta sobre a qual se debruça
diariamente a equipe do Jornal
Futura trata de temas que estão
diretamente ligados à cultura brasileira, ao meio ambiente, à saúde,
à educação, à cidadania, à qualidade de vida e à justiça social.
Problemas da estrutura do nosso
ensino, ações para a preservação
do meio ambiente com sustentabilidade, mercado de trabalho
diante do desenvolvimento do
país, diversidade étnica e direitos
humanos são alicerces da linha
editorial do jornal. Em 2010, séries
especiais permitiram aprofundar
ainda mais questões de alta relevância para a sociedade brasileira:
Saúde do Trabalhador, Semana da
Mulher, Agenda Escolar, Empreendedorismo, Unidades de Conservação, Gravidez na Adolescência,
Caminhos para a Universidade,
Deficiência e Acessibilidade.
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TEMA: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1997
No ar a partir de 1º de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN, TV Globo, TV Câmara, Opas, TV Soico (Moçambique), TV
Brasil – Canal Integración (América Latina), Bayer Schering Pharma e as TVs
Universitárias: TV Mackenzie, FURB TV, TV Lumen, TV Pitágoras, TV Serra
Azul, TV UESC, TV UFOP, TV UNAERP, TV Unama, TV Unifor, TV UNISC, TV
Unisinos, TV Univali, TV Univap, UPF TV, TV UNIMEP, TV Umesp, TV IFF, TV
PUC-MG, TV Univates, TV Unifra e TV Unesc.
APRESENTADOR: José Brito Cunha é jornalista formado pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso e pós-graduado em Cinema-Documentário pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, trabalha como repórter e editor do Canal. O
início da carreira foi no programa Globo Ecologia, onde passou oito anos desbravando o Brasil e, por algumas vezes, o mundo, para fazer reportagens
sobre meio ambiente. É membro da RBJA – Rede Brasileira de Jornalistas
Ambientais. Passou ainda pela Folha de S. Paulo, onde trabalhou como fotógrafo freelancer. É colaborador da revista Terra da Gente, da EPTV, afiliada da
Rede Globo em Campinas-SP. Em 2009, dirigiu o longa-metragem J. Carlos
– A Figura da Capa, que retrata vida e obra do cartunista J. Carlos durante a
primeira metade do século XX.
Ficha técnica
Apresentadores: José Brito Cunha, Dani Moura e Roberto Silva
Editora chefe: Ana Lagôa (até maio) e Suely Weller (a partir de outubro)
Editor executivo: Marcílio Brandão
Produção: Janaina Paixão (até maio)
Produção de jornalismo: Luciana Ribeiro
Repórteres: Dani Moura, Pablo de Moura e Roberto Silva
Produção: Jaqueline Souza
Estagiários: Tamiris Almeida, Carolina Vidal, Thiago Souza e Giulia Barretto
Repórteres cinematográficos: Carlos Felix e Jefferson de Paula
Operadores de áudio: André Ramos e Ricardo Conque
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Dicas para a vida escolar das
crianças: veja no Jornal Futura
Publicado originalmente em www.futura.org.br
A correria diária não é desculpa para
descuidar da vida escolar dos pequenos.
Criança precisa ser acompanhada de perto, sempre. E para ajudar os pais nessa árdua tarefa (ufa!), o Jornal Futura apresenta a série Agenda Escolar.
Utilizando divertida linguagem de animação em stop motion, a Agenda Escolar traz
dicas para diferentes aspectos do cotidiano do estudante. São situações que podem
passar despercebidas para os adultos, mas
que fazem uma grande diferença no dia a
dia das crianças.
Você já conferiu, por exemplo, o peso da
mochila do seu filho? Aquela quantidade
de livros, cadernos e brinquedos pode estar comprometendo a saúde da criança.
Assim como o que ela anda levando para a
hora do lanche. Que tal checar o conteúdo
da lancheira também? Aproveite e coloque em prática mais algumas dicas:
Primeiro dia de aula - Crianças pedem
apoio nos primeiros dias de aula. Um adulto membro da família deve acompanhar a
criança nesse período de adaptação. E nem
pensar em se atrasar na hora de ir buscar!
Um dos maiores medos dos pequenos é serem esquecidos em locais públicos.

Lancheira nutritiva - Cuide com o seu filho
leva na lancheira. Refrigerantes, frituras e
doces não alimentam. Melhor, escolher alimentos mais saudáveis e equilibrados.
Sem excesso de carga – Os médicos indicam que o peso da mochila deve ser 10%
o peso da criança. Ou seja, caso o seu filho tenha 30 quilos, a mochila não deve
passar de 3 quilos. Dê preferência para as
mochilas de rodinha. Lanches e lancheiras
devem ser levados fora da mochila para
evitar mais peso.
Dever de casa - Confira diariamente as lições e os trabalhos. Se pude ajudar, melhor ainda. Mas olhe lá, a regra é orientar.
Nunca faça as tarefas pela criança.
Bem na fita - Estar com o uniforme limpo
e em dia ajuda a criança a construir sua
auto-imagem. A criança que se sente bem
se relaciona melhor com os colegas. Que
tal cuidarem juntos do uniforme?
Acompanhar de perto - Tenha um canal
de comunicação direto com a escola e
procure estar sempre informado. Sempre que possível vá até a escola e converse com a professora sobre o desempenho do filho.
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LIVROS ANIMADOS
A COR DA CULTURA

Na segunda edição da série Livros
Animados – A Cor da Cultura, a
apresentadora Vanessa Pascale se
une a um grupo de crianças para
mergulhar no mundo dos livros
infantis. Juntos, eles conhecem diferentes histórias e seus autores,
por meio de animações. O programa – com 10 episódios – também
conta com muitas brincadeiras: as
crianças confeccionam bonecos,
testam fantasias e penteados, encenam um teatro de sombras, tocam instrumentos, pintam tecidos,
entre outras diversões. Os livros
que ilustram os episódios são relacionados à mitologia africana, à
manifestação da cultura afro-brasileira e ao cotidiano do negro no
Brasil, atendendo aos objetivos de
valorização da identidade negra
do projeto A Cor da Cultura.
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Temas: cultura afro-brasileira; leitura, literatura e linguagem; universo
infantil
Público-alvo: crianças e educadores
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
PARCEIROS: Petrobras, TV Globo, Cidan – Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, Seppir – Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, Ministério da Educação e Fundação Cultural
Palmares/Minc
Apresentadora: Vanessa Pascale é atriz. No Futura apresentou a primeira edição dessa série e na TV Globo participou das novelas A Cor do Pecado
e Sabor da Paixão.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Os ibejis e o carnaval / Adamastor, o pangaré
no ar em 22 de novembro
O primeiro livro conta a história de um par de gêmeos nascido numa família negra. A narrativa faz referência à tradição
de apresentar o recém-nascido à Lua. A segunda história tem
como protagonistas um gurizinho e sua família à espera de
uma irmã prestes a nascer.

Obax / Histórias trazidas por um
cavalo-marinho
no ar em 29 de novembro
Acreditem nas minhas histórias é o eixo
sobre o qual se desenvolve a apresentação da pequena Obax. Ao longo da busca para provar que dizia a verdade, o espectador acompanha um trançado das
pesquisas do ilustrador que também é o
poético autor do texto. “O Menino de Argila” é o conto selecionado do segundo
livro, desta vez, revelando a pesquisa do
personagem escultor. Mais do que isso,
seu desejo de dar vida às formas criadas
o fez levar a prometer o próprio filho à
Senhora das Águas caso um dos seus
peixes de argila respirasse.
menino parafuso / O colecionador
de pedras – no ar em 6 de dezembro
O Folguedo Parafuso, uma manifestação
folclórica de Sergipe, é a inspiração da primeira obra. Um menino começa a passar
por quintais cheios de roupas nos varais.
Entre gingas vai apanhando uma anágua
rendada, uma saia limpa aqui e aquela ainda molhada acolá. O menino dançarino do
vento vai amarrando as peças no corpo
formando babados. E, assim, chega à festa
rodopiando, o menino parafuso. O segundo título conta a história de Ambaye, um
menino pobre com uma rica imaginação,
que adorava pedras e inicia uma longa viagem a pé. Durante o percurso, ele encontra Noémia, uma moça muito triste.

Koumba e o Tambor Diambê / A menina e o tambor – no ar em 13 de dezembro
O primeiro livro apresenta Koumba e seu
instrumento musical – o Diambê –, que faz
ressoar a mensagem de cantar a igualdade e curtir a diferença. A segunda história
é um livro só de imagens que mostra a sagacidade de uma menina em sua busca de
comunicação com o mundo. Ela toca um
tamborzinho, no ritmo de seu coração, e
são essas batidas que atraem as pessoas
por onde ela passa.
Kofi, o menino fogo / Uma ideia luminosa – no ar em 20 de dezembro
O primeiro texto tematiza Gana. Esta entrada já é uma proposta para localizar que
“África é esta?”, contemplando a questão
da diversidade existente no continente. A
abordagem também realiza a aproximação da África com o Brasil por meio do assunto futebol, que é a paixão do menino
negro Kofi e que nunca tinha visto alguém
que não fosse como ele. O segundo livro
localiza a Eritreia, de onde vem a história
narrada por um senhor de cabelos brancos que havia lutado pela independência
de seu povo. O conto, da mesma forma,
irá se referir ao passado, um tempo em
que ainda eram dominados pelos etíopes.
Foi nesse tempo que um velho, pressentindo a morte, chama os três filhos para
um desafio misterioso.
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A lenda do Saci Pererê em cordel /
Cadarços desamarrados
no ar em 27 de dezembro
O primeiro livro apresenta uma versão
da lenda do saci na métrica dos cordéis.
Quem conta sobre o menino abandonado
que tinha só uma perna é um homem com
faces, metade vermelha, metade preta. O
segundo livro parte de um universo familiar onde vivia a menina Mariana, que em
casa, na escola, sempre era alertada sobre
seus cadarços desamarrados. No entanto,
a menina não consegue ter os pés no chão
e sua imaginação voa.
Três contos africanos de adivinhação (Os três gravetos e Três mercadorias MUITO ESTRANHAS) – no ar
em 3 de janeiro de 2011
O primeiro conto cita como referência o
grupo étnico Haussá, da Nigéria. Um monarca desafia o adivinho do reino a descobrir o ladrão de um anel que havia dado
à filha. E o adivinho o descobre com apenas três gravetos. O conto desafia a descobrir o truque do adivinho. No segundo
conto, um camponês precisa atravessar o
rio levando um leopardo que come cabra,
uma cabra que come inhame e um saco de
inhame. O problema está na canoa pequena, onde só cabe um dos produtos por vez.
O que deve ser feito?
Doce princesa negra / O super-herói e a fralda
no ar em 10 de janeiro de 2011
O primeiro livro traz referências a instantes da vida da menina Omolobake. O texto
curto, direcionado aos primeiros anos da
educação infantil, exalta a personagem valorizando aspectos de sua beleza. O leitor
acompanha a autopercepção positiva da
personagem negra. O segundo livro conta
a amizade da menina Janaína com o menino Jonas. Com personalidades opostas,
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eles se encontram no ônibus que os leva
para a escola. Cada qual carrega um brinquedo de estimação diferente; ele um super-herói de plástico, ela uma fralda velha.
Ele, agressivo, arruma encrenca com todo
mundo e vive solitário. Ela, ao contrário, é
disputada por todos. Como personalidades
diferentes irão conviver?
Falando Banto e Uma historinha
africana – no ar em 17 de janeiro de 2011
O repertório de palavras de origem banto
inseridas na linguagem cotidiana do Brasil
é o tema da primeira obra. Situações do dia
a dia, como os alimentos na quitanda por
exemplo, agrupam os termos rearranjados
em forma de pequenos versos. A segunda
história vem do universo iorubá: dois meninos, Doúm e Alabá, da cidade de Sokoto,
na Nigéria, eram muito amigos e nunca brigavam ou discutiam. Um dia, sentados debaixo de uma árvore sagrada perto da qual
ninguém podia mentir, deles se aproxima
um elegante senhor negro que usava um
chapéu. Os meninos começam uma discussão sobre a cor do chapéu: vermelha ou
branca? Quem terá razão: Doúm ou Alabá?
O marimbondo do quilombo / Histórias trazidas por um cavalo marinho (O nome do sol)
no ar em 24 de janeiro de 2011
Na primeira história, um carcará de bico
torto será o interlocutor do personagem
Muleke. Muleke vai tentar enganar o carcará para retornar ao lugar de onde foi
retirado, o reino de Zambi (Deus Banto).
A segunda história trata do nome do Sol,
que precisava ser lembrado e saudado
constantemente. Como os homens foram
esquecendo de fazê-lo, houve um tempo
em que este astro não vinha sem ser chamado. Para evitar a vida na escuridão, a
lembrança teve que voltar a surgir. E o galo
é quem não deixa esquecer.

Revista Galileu, novembro, 2010

FICHA TÉCNICA
Elenco: Gabrielly Moura Penna, Guilherme Soares
Moreira, Kaue Ribeiro de Souza, Kayo Tatsuo Issobe,
Laryssa Brenda do Nascimento, Lorena Loren Santana, Maria Fernanda Becker, Maria Luisa Becker,
Nicolas Santiago da Silva e Pedro Paulo Pedral Silva
Direção geral e Produção executiva: Luis Vidal
Direção: Gustavo Chermont
Roteiro: Fabiana Egrejas
Assistente de direção: Juliana Bach
Consultoria: Heloisa Pires Lima e Priscila Lemes
Equipe de produção: Carol Oliveira e Clarissa Torres
Direção de fotografia: Gustavo Nasr
Direção de arte: Tainá Xavier
Cenografia: Amir Gomes, Joana Lira e Marcos Paulo
Moura
Figurino: Lena Santana e Iara Gomes
Caracterização/Maquiagem: Cilene Gomes e Simone Costa
Edição: Rodrigo Brazão
Coordenação de animação: Luis Otavio Senna
Diretor de animação: Thiago Sacramento
Animadores: Inacio Freitas, Phill Canedo, Renato Vilarouca e Rico Vilarouca
Assistentes de animação: Adão Santana, Miguel
Aguiar e Nilo Ventura
Trilha sonora original: Fernando Moura
Percussão e Vozes: Carlos Negreiros
Câmeras de externa: Leo Ávila e Bruno Prada
Som: Pedro Moreira e Wilson Azevedo

Canal Futura
Coordenadora de Núcleo:
Maja Vargas
Abertura e Videografismo:
Stânio Soares e Diego Galluzzo
Produção: Joana Levy
Produtoras assistentes:
Maria Cecília Moutinho
e Marília Cruz
Equipe de mobilização:
Ana Paula Brandão
e Sandra Vale
Coordenador artístico:
Marcio Motokane
Analista de conteúdo:
Juliana Lins
Gerente de mobilização e articulação comunitária:
Marisa Vassimon
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas
mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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MATEMÁTICA EM TODA
A PARTE
Sinopses por episódio (30 minutos):

A série Matemática em Toda a
Parte busca trazer questões do
currículo do ensino da matemática para a vida real, dando significado às questões matemáticas e
concretizando-as com sugestões
de atividades. O programa, em 12
episódios, incentiva os professores a inovarem e diversificarem
suas aulas de matemática.
TEMAs: matemática; metodologias em educação
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Escola
FICHA TÉCNICA
Distribuição: TV Escola (Ministério
da Educação por intermédio da Secretaria de Educação a Distância)
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e
Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

Matemática na comunicação – no ar em 5 de outubro
O mundo de hoje é movido pela comunicação e foi por isso que
o apresentador, o professor Bigode e a professora Cássia resolveram explorar o ambiente de uma redação de um telejornal para
falar sobre códigos e símbolos matemáticos e como os nomes de
muitas coisas cotidianas expressam ideias matemáticas.
Matemática na escola – no ar em 12 de outubro
Bigode vai a Salvador, na Bahia, conversar sobre como a professora Cicília pode explorar matemática com seus alunos utilizando a
própria escola como ambiente de aprendizagem. Eles falam sobre
medidas, cálculos e geometria. E com a professora de Educação
Física conversa sobre como utilizar as tabelas de peso e altura dos
meninos como pontos de partida para o estudo de proporcionalidade.
Matemática nas finanças – no ar em 19 de outubro
O professor Bigode vai até a Bolsa de Valores de São Paulo e encontra a professora de Matemática Lilian Spalding e o consultor
financeiro Roberto Araújo. Lá eles conversam sobre salários, prestações, contas fixas, multas, juros, investimentos, perdas e ganhos
e de como estes temas que parecem tão áridos podem inspirar
boas aulas de matemática para alunos do ensino fundamental. De
maneira simples o programa mostra como trabalhar com frações,
porcentagens e razão. Neste programa os professores são estimulados a levar para sala de aula noções de planejamento de gastos
para a tomada de decisões.
Matemática no mercado – no ar em 16 de outubro
Compra, venda, troco, esses são alguns dos assuntos que tratamos com os vendedores quando vamos a uma feira ou mercado.
No Mercado Municipal, o apresentador e a professora Simone vão
explorar as possibilidades matemáticas nas compras do dia a dia.
O valor de cada produto, o cálculo necessário para se ter lucro nas
vendas, os códigos de barras e até mesmo a disposição da frutas
nas bancadas e caixas empilhadas são assuntos que dão bons temas para a aula de Matemática.
Matemática na cozinha
no ar em 2 de novembro
Se você pensava que a cozinha era um lugar apenas para preparar
alimentos, prepare-se para descobrir que conceitos de matemática
aparecem também nesse lugar. O professor Bigode e a professora
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Cássia vão mostrar que o cálculo certo na
hora de separar os ingredientes para preparar
os pratos e as proporções exatas são muito
importantes para o sabor de uma boa receita
e também de uma boa aula de Matemática.
Matemática no parque
no ar em 11 de novembro
Quando passeamos num parque vamos observar a paisagem e nos divertir. Mas quando Bigode vai ao parque ele observa a matemática da paisagem, da arquitetura e das
obras de arte. É isso que ele faz no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, com a professora
Luciana. Eles exploram as formas das esculturas do parque, medem a altura das árvores sem subir nelas e falam sobre história da
matemática.
Matemática na arte
no ar em 18 de novembro
Neste episódio, o apresentador convida a
professora Simone e a professora Lilian
para explorarem a matemática que existe
nas obras de artes. Eles vão descobrir possibilidades de usar os conceitos de geometria, utilizando obras de artistas como Antonio Peticov, Maurithius Escher, Max Bill e
Leonardo da Vinci.
Matemática no tansporte
no ar em 25 de novembro
Neste episódio Bigode e o professor Humberto Shimabukuro vão em um terminal intermunicipal de ônibus para explorar a matemática nos transportes. São apresentados
os cálculos para se medir a distância que os
ônibus percorrem desde a origem ao destino.
Mostra também como se define o valor de
uma tarifa de passagem, além de trabalhar
as relações entre velocidade e tempo entre
os trajetos percorridos por ônibus e trens.
Matemática no sítio
no ar em 2 de dezembro
Você já parou pra pensar quanta matemática você pode encontrar em um sítio ou
numa fazenda? Pois neste episódio você vai
descobrir junto com o professor Bigode e a
professora Lilian Spalding que existem mui-

tas possibilidades de explorar conceitos de
medidas e funções num ambiente agrícola.
Bigode e Lilian falam sobre as medidas, de
profundidade dos poços, de cálculo de área
de alqueire baiano. E falam também sobre o
cálculo de distâncias inatingíveis.
Matemática na construção
no ar em 9 de dezembro
Nas cidades o que mais tem é a construção
de prédios cada vez mais altos. Para que isso
seja possível, é necessário que muitos cálculos precisos sejam feitos por arquitetos,
engenheiros, pedreiros e marceneiros. O
professor Bigode e a professora Lilian Spalding entram em um conjunto de edifícios em
construção para buscar conceitos de razão,
cálculos, estimativas e proporções. E, claro,
de muita geometria. Eles mostram que uma
boa aula de matemática pode ser dada sim
num canteiro de obras.
Matemática no futebol
no ar em 16 de dezembro
O futebol é uma paixão nacional, quase todo
mundo pratica ou já praticou este esporte,
mas ninguém nunca pensou nele como fonte de estudos matemáticos. Neste episódio,
o professor Bigode, acompanhado da professora Luciana, procura boas ideias para aulas
de matemática conhecendo o estádio do Pacaembu, em São Paulo. A bola, o campo, as
arquibancadas, tudo vira pano de fundo para
se falar de equações, medidas e cálculos de
área.
Matemática na música
no ar em 23 de dezembro
Você vai descobrir que existem muitas coisas
em comum entre a música e a matemática.
O professor Bigode vai até a Escola de Música
de Piracicaba, em São Paulo, para encontrar o
professor Pedro Gobet e a professora Beatriz
para falar de escalas, frações e proporções.
Também em São Paulo, ele vai com o professor Pedro Salles a um ensaio da Escola de
Samba Unidos da Vila Maria fazer a mesma
investigação na música popular, no samba. E
durante essa viagem cenas do espetáculo teatral O Monocórdio de Pitágoras.
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BALANÇO DE PROGRAMAÇÃO
SEMANA CARNAVAL • Fevereiro
1 doc Carnaval em Montevidéu
2 interprogramas Desfilando pela História
SEMANA DA MULHER • Março
5 pgms Sala de Notícias em Debate Especial
Semana da Mulher
7 pgms Para Mulheres na Ciência
5 vinhetas conceituais Mulher
MÊS DO MEIO AMBIENTE • Junho
1 doc Dia da Terra
1 doc Chico Mendes – Cartas da Floresta
Faixa Verde
Faixa especial Globo Ecologia
10 interprogramas OMS
1 clipe Meio Ambiente
8 peças Animação ASA
COPA DO MUNDO • Junho
1 doc A História do Futebol
1 interprograma Conhecendo a África do Sul
5 interprogramas Copa no Mundo
SEMANA DA PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA • Setembro
1 Cine Especial O Jovem Pai
2 Campanhas de Prevenção à Gravidez na
Adolescência
1 vinheta Pesquisa sobre Gravidez na Adolescência
MÊS DA BOATEMÁTICA • Outubro
Série A História da Matemática na faixa
Mundo.doc
10 interprogramas Contagem Regressiva
10 interprogramas Eu Gosto de Contar
5 vinhetas Boatemática
2 vinhetas gerais da Campanha Boatemática
DIA DAS CRIANÇAS • Outubro
1 Cine Especial Mamãe, Virei um Peixe
Estreia da nova temporada Teca na TV
Estreia da nova temporada Mundo da Leitura
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SEMANA DIABETES • Novembro
10 peças Dicas Diabetes
SEMANA DO EMPREENDEDORISMO
Novembro
Programas que tratam sobre o tema foram
exibidos de segunda a sexta, às 7h30 e
16h30
Exibição do documentário vencedor do Pitching Social Momento Arrá
9 peças Mulher de Negócios
4 peças Alimente-se Bem
10 peças Técnico Empreendedor
DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Novembro
Série Mojubá • A Cor da Cultura
Série Nota 10 • A Cor da Cultura
Série Livros Animados • A Cor da Cultura
1 doc O Gênio Esquecido na faixa Mundo.doc
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS
Dezembro
1 doc Positivas na faixa Mundo.doc
1 doc Eu, Minha Vida e o HIV na faixa Mundo.
doc
1 doc O Efeito Lázaro
FIM DE ANO • Dezembro
1 especial Partimpim • Dois É Show
1 doc El Sistema
1 especial Umas Palavras entrevista Casseta
e Planeta

Interprogramas especiais
Nomes do Brasil: Zilda Arns, Joaquim Nabuco, João Cabral, Noel Rosa, Oscar Niemeyer,
Adoniran Barbosa, Ferreira Gullar e Pelé

TOTAL ANUAL:
CHAMADAS: 1.355 CHAMADAS
AGENDAS: 261 AGENDAS

Eu gosto de ler (10 peças)
Promoções
Promoção Tempos de Escola – 2 peças
Promoção Afinando a Língua – 3 peças
Promoção Adriana Partimpim – 3 peças + 4
clipes

HORAS INÉDITAS:
1.519 horas e 48 minutos

HORAS DE PRODUÇÃO:
911 horas e 35 minutos

CHAMADAS ESPECIAIS
JANEIRO
AO PONTO REMIX – 1 CHAMADA
MARÇO
TEMPOS DE ESCOLA NOVA TEMPORADA – 3
CHAMADAS
ABRIL
GLOBO CIÊNCIA NOVA TEMPORADA – 1
CHAMADA
MUNDO.DOC NOVA TEMPORADA – 2 CHAMADAS
MAIO
CAMPANHA NOVA GRADE – 5 CHAMADAS
CAMPANHA SEMANA MULHER – 6 VINHETAS
SETEMBRO
CINE CONHECIMENTO NOVA TEMPORADA –
3 CHAMADAS
UM PÉ DE QUÊ? SAKURA – 1 CHAMADA
CAMPANHA FUTURA 13 ANOS – 12 VINHETAS
DEZEMBRO
PROJETO TOLERÂNCIA – 3 VERSÕES CLIPE
/ 12 VINHETAS PARCEIROS
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MEMÓRIA POLÍTICA
JOSÉ MINDLIN
Documentário sobre a vida do bibliófilo e empresário José Mindlin. A partir
de depoimentos do próprio Mindlin, o filme registra a atuação política não
partidária do personagem, que atravessa vários momentos da história recente do país. Fala-se da sua colaboração na Revolução de 1930, da aproximação
da sociedade secreta conhecida como Bucha, do convívio com integralistas e
comunistas no ambiente universitário e de sua atuação como secretário de
cultura do estado de São Paulo, ocasião em que contratou Vladmir Herzog
para diretoria de jornalismo da TV Cultura.
Temas: história; personalidades; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 28 de março
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Distribuição: TV Câmara dos Deputados
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas
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MINHA VIDA É MINHA CARA
Sinopses por episódio (25 minutos):

Minha Vida é Minha Cara é uma
série com 51 programas sobre
pessoas que têm estilos de vida
opostos: pela sua profissão, pela
sua aparência pessoal, pela maneira como organizam seu cotidiano, por suas manias, seu temperamento etc. Cada programa
define um par de opostos e entrevista pessoas que fazem parte de
um e de outro. Os entrevistados
contam sua história pessoal, sua
trajetória, e comentam o modo
como aquela sua opção ou condição determina ou influencia a vida
que levam hoje.
TEMA: comportamento
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: Turner

Visto preto x Visto branco – no ar em 19 de maio
Pessoas que vestem exclusivamente o preto ou o branco. Elas
comentam a sua criação de uma “imagem” visual própria, sua
ligação com tribos urbanas ou a influência de pessoas que admiravam. Entre os entrevistados, o gótico Fábio Arbartavicius,
o compositor Billy Blanco, a punk Bel Zowie e o forrozeiro Alcimar Monteiro.
O palco x Os bastidores – no ar em 26 de maio
Artistas que vivem no palco, sob a luz dos holofotes, recebendo toda a atenção do público e da imprensa. Do outro lado,
técnicos e profissionais que são indispensáveis para um espetáculo, mas que ninguém conhece. Entre os entrevistados,
a cantora Fernanda Abreu, o produtor KK Mamoni (“Sandy &
Júnior”), a banda Teatro Mágico, o técnico de som Denilson
Campos e o dublê Robson.
Eu sou da gastronomia x Eu sou do fast-food
no ar em 2 de junho
De um lado, a cozinha refinada, sofisticada; do outro, os lanches rápidos e baratos que são uma característica de nossa
época. Quem produz um ou o outro tem sua história de vida
profissional, suas escolhas, suas receitas favoritas. Entre os
entrevistados, os donos de restaurantes Carla Pernambuco,
Henrique Fogaça e Douglas Van Der Ley, além do “chapeiro”
Ronaldo, o dono de hamburgueria Leonardo Melo e o dono de
barraca Edson Yamazaki.

APRESENTADORES: Otto é músico. Foi percussionista da primeira
formação da Nação Zumbi e do
Mundo Livre S/A. Também já participou como ator em filmes nacionais.
Hermila Guedes é atriz. Atuou nos
filmes Cinema, Aspirinas e Urubus
e O Céu de Suely. Na televisão participou do programa Por Toda a
Minha Vida, onde interpretou Elis
Regina, e da série Força Tarefa,
ambos na TV Globo.
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A pessoa X O
grupo – no ar
em 9 de junho
Há quem prefira
trabalhar sozinho e
quem prefira trabalhar
em grupo. Cada opção
destas condiciona nossa
vida profissional e, por tabela, nossa vida pessoal, que
acaba ficando (ou não) entrelaçada estreitamente à de outras
pessoas. Entre os entrevistados, o
grupo Roupa Nova (há 30 anos tocando juntos), o navegador Amyr Klink, a
Seleção Brasileira de Nado Sincronizado e
o violonista Yamandu Costa.
Eu surfo na praia x Eu surfo na
Net – no ar em 16 de junho
Pessoas que vivem ligadas à internet e aos
computadores o dia inteiro e pessoas que
se dedicam ao surfe propriamente dito. As
lições de vida e as oportunidades profissionais que cada um encontra na sua atividade. Entre os entrevistados, os surfistas
Carlo Burle e Eraldo Gueiros e os “netmaníacos” Edney Souza e Cecília Meira.
Gente grande x Gente miúda
no ar em 23 de junho
Pessoas fisicamente muito grandes ou
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muito pequenas têm que organizar sua
vida de acordo com seu tamanho, o qual
chega mesmo a decidir suas escolhas profissionais. Como é ser grande ou ser miúdo
num mundo feito em função de tipos medianos? Entre os entrevistados, o jogador
de vôlei Leonardo “Morro”, a ginasta Daiane dos Santos, o jóquei César Netto e o Rei
Momo Milton Rodrigues.
Rústico X High-Tech
no ar em 30 de junho
De um lado, a opção pela alta tecnologia do
século XXI, do outro, vidas dedicadas às técnicas artesanais e ao convívio com a natureza. Existem enormes diferenças e alguns
curiosos pontos de contato entre os dois estilos de vida. Entre os entrevistados, Cláudio
Espínola, da “Morada na Floresta”, o artista
“Ninguém” e o DJ Marcelinho da Lua.
O grande X O pequeno
no ar em 7 de julho
Lidar no trabalho com objetos muito grandes ou muito pequenos é algo que cria
uma relação diferente com o mundo. Para
comentar essas diferenças de escala e de
maneira de ser, o programa conversa com
o relojoeiro Laudeci Luizines, o grafiteiro
Eduardo Kobra, o artista Mário “Arroz”, o
bonequeiro Sílvio Botelho e o contrabaixista Talles Silveira, entre outros.

Falo muito x Falo pouco
no ar em 14 de julho
Pessoas que falam muito geralmente são
extrovertidas e expansivas, enquanto que
pessoas mais introspectivas tendem a ser
de poucas palavras. São detalhes de temperamento que influem na vida pessoal e
profissional e marcam o estilo de vida de
entrevistados como o cantor Alceu Valença,
o jornalista e humorista Xico Sá, a jornalista
Nina Lemos, o músico Geraldo Maia e o mestrando em Comunicação Paulo Carvalho.

reviravoltas? Entre os
entrevistados, o estilista Dudu Bertolini, a
blogueira Cris Guerra, a
estilista Graça Ottoni e o
cantor Supla.

Vegetariano x Carnívoro
no ar em 21 de julho
Nossos hábitos alimentares e nossas preferências gastronômicas têm uma relação
estreita com nosso estilo de vida. Comer
ou não comer carne são as opções debatidas por entrevistados como os donos de
restaurantes Marco Bassi e Belarmino Iglesias, a professora de ioga Isabel Sehbe e a
atriz Tereza Freire, entre outros.

Faço música eletrônica
x Faço música erudita
no ar em 4 de agosto
A música erudita tem uma importância cultural que não pode ser
negada, e hoje é inclusive uma possibilidade de ascensão social para jovens
talentosos. A música eletrônica, em suas
muitas variedades, tomou conta de nossas
cidades nas últimas décadas. Quais as semelhanças e as diferenças entre as duas?
Quem responde são o MC Galo, o maestro
Roberto Tibiriçá, a cantora lírica e pesquisadora Anna Maria Kieffer, o crítico de música Irineu Franco Perpétuo e a DJ Ingrid,
entre outros.

Consumo moda X Produzo moda
no ar em 28 de julho
Poucos conceitos são tão mutantes quanto
o conceito de moda. Há pessoas que procuram “estar na moda” e pessoas a quem
cabe às vezes criar a moda para os demais.
Como cada uma delas se situa nesse ambiente de perpétua mudança e constantes

Eu nasci para ser mãe x Eu posso
viver sem filhos – no ar em 11 de agosto
A maternidade é uma experiência decisiva
na vida de muitas mulheres. Ser mãe ou não
ser mãe envolve, muitas vezes, decisões difíceis, e ambas as opções podem ajudar uma
mulher a se realizar na vida da maneira que
mais lhe convém. Entre as entrevistadas es-
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tão a cantora Tata Fernandes, a advogada
Niara Carneiro da Cunha e o grupo musical/
familiar Carroça de Mamulengos.
Acelerado x Sem pressa
no ar em 18 de agosto
Alguns trabalhos exigem uma rapidez
fora do comum: é o caso de entrevistados
como o piloto de automobilismo Rodolfo
Pousa e os repentistas Caju & Castanha.
Outros são processos lentos que exigem
um longo tempo para serem concluídos:
entrevistamos o criador de “bonsais”
Eduardo Mizuno e a professora de Tai Chi
Chuan Angela Soci.
Eu trabalho em casa x Eu alugo um
espaço para trabalhar
no ar em 25 de agosto
Alguns trabalhos são geralmente realizados fora de casa, mas há pessoas que preferem trazê-los para o ambiente doméstico. Outras vezes, um trabalho em escala
caseira ganha tal proporção que precisa
de um espaço próprio. Entre os que trouxeram o trabalho de fora para casa, entrevistamos o músico Silvério Pessoa e o músico e artista plástico Alê Prade. Entre os
que levaram o trabalho de casa para fora,
a fabricante de bolos Cecília Chaves e a fabricante de adereços Amanda.
Fui para a Metrópole x Fui para o
Interior – no ar em 1º de setembro
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Sair de uma cidade pequena para viver
numa grande metrópole é o sonho de milhares de pessoas. Por outro lado, existe
quem prefira abandonar a vida na grande
cidade em busca de uma existência tranquila no interior. O que move as pessoas
que fazem essas escolhas? Qual o estilo
de vida que sonham para si mesmas? Entre os entrevistados, a empresária Tatiana Peebous, a estudante Gisele Gimenes,
a jornalista Luciana Lewis e o publicitário
Luciéllio Guimarães.
Eu conservo minha casa x Eu vivo
mudando – no ar em 8 de setembro
A relação que temos com a casa onde
moramos diz muito sobre nossa personalidade. Você é daquelas pessoas cuja casa
está sempre em obras, sempre com uma
reforma, um melhoramento? Ou é daquelas que curtem uma casa cuja aparência
precisa ser mantida exatamente da mesma forma, ao longo dos anos, e às vezes
de geração em geração? Entre os entrevistados, a escritora Luzilá Gonçalves, a
jornalista Cris Campos, o arquiteto Diogo
Viana e a empresária Solange Cavalazzi.
Alugo meu rosto x Alugo minha
voz – no ar em 15 de setembro
Profissionais cujo trabalho alcança milhões de pessoas, e que mesmo assim
continuam praticamente anônimos. São
modelos que emprestam seu rosto ou

seu corpo para a publicidade; dubladores que emprestam sua voz a atores estrangeiros ou personagens da animação;
locutores cuja voz ecoa em espaços públicos. Entre os entrevistados, o dublador
Márcio Seixas, os modelos Magali Bianchi
e Wesley Aguiar e as locutoras Mônica
Feijó e Tereza Freire.
Gosto de cães x Gosto de gatos
no ar em 22 de setembro
Criar animais domésticos é um hábito que
se incorporou ao estilo de vida de muitas
pessoas. Cães e gatos estão entre os animais preferidos, mas o que leva uma pessoa a escolher um ou o outro? Existem
pessoas que se dão bem apenas com cachorros, e pessoas que se dão bem apenas com gatos? Quais as recompensas
emocionais que cada uma dessas pessoas
extrai dos seus “pets”? Entre os entrevistados, a jornalista Bárbara Gancia, a escritora Índigo e a veterinária Ângela Caruso.
Digital x Analógico
no ar em 29 de setembro
As novas tecnologias digitais mudaram
nossa relação com a música, a fotografia,
o cinema. Elas estão produzindo novas relações econômicas e também novas possibilidades estéticas. Músicos, fotógrafos e
cineastas têm se dividido entre o modelo
tradicional e o novo modelo, cada qual
com suas vantagens e o seu charme parti-

cular. Entre os entrevistados, os cineastas
Walter Carvalho e Leonardo Lacca, os músicos DJ Dolores e Nicolas Sultanum e o
fotógrafo Fred Jordão.
Moro no morro x Moro numa cobertura – no ar em 6 de outubro
Morar num morro e morar numa cobertura nos dá a possibilidade de ver a cidade lá
do alto, mas geralmente são pessoas que
levam vidas muito diferentes. Como vê a
cidade quem a enxerga da Rocinha, do Vidigal, ou de uma cobertura num edifício
moderno? Entrevistamos o diretor teatral
Guti Fraga, a artista plástica Kakau Hofke,
a estilista Cléia da Silva e o cineasta Daniel
Aragão, entre outros.
Eu tenho boa memória x Eu esqueço quase tudo – no ar em 13 de outubro
Há pessoas que esquecem compromissos, nomes dos amigos, números de telefone; que deixam a chave na fechadura e
nunca sabem onde colocaram a bolsa. E
pessoas com memória privilegiada, que
trazem tudo na cabeça e até recitam de
cor longuíssimos poemas. Nossa memória
condiciona muitos dos nossos hábitos e da
nossa maneira de ser, e é sobre isto que
falam, entre outros entrevistados, o biblioteconomista Edson Nery da Fonseca, as
jornalistas Renana Lessa e Erika Valença,
o poeta Antonio Marinho Neto e a médica
Tânia Guerreiro.
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Trabalho na madrugada x Madrugo para trabalhar
no ar em 20 de outubro
Há pessoas que dormem o dia inteiro,
acordam à noite para trabalhar e vão dormir quando o dia amanhece. Outras precisam acordar muito cedo, e começam seu
dia de trabalho com o céu ainda escuro.
De que maneira isso influi no seu estilo de
vida? Quem nos responde são o radialista Edvaldo Moraes, o músico Xandinho, a
operadora de telemarketing Elaine Duarte
e o promoter Rodrigo Fernandes, entre outros entrevistados.
Sou vaidoso x Sou largadão
no ar em 27 de outubro
Nosso estilo pessoal se reflete em nossa
aparência, mais do que tudo. Pessoas vaidosas pensam nos mínimos detalhes de
roupa, cabelo etc., mas existem os indivíduos “largadões”, que se vestem de qualquer maneira e dizem não ligar para a própria aparência. Será verdade, ou será que
não ligar é também uma forma de ligar?
Quem responde são o apresentador Roger
de Renor, os músicos D’Ângelo Espíndola,
Alex Madureira e China, o jornalista Ivan
Moraes Filho e o jogador Leonardo Moura,
do Flamengo.
Adoro o verão x Adoro o inverno
no ar em 3 de novembro
No verão as pessoas costumam usar pouca
roupa, bronzear-se ao sol, ir à praia, aproveitar ao máximo a luz do dia. No inverno
elas se vestem com maior elegância, dão
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preferência aos programas entre quatro
paredes e a saborear com os amigos um
vinho e um fondue. Quem ama um e outro
defende com ardor sua estação preferida,
como é o caso das jornalistas Julie Krauniski e Tatiana Neves, dos empresários de
moda André Duek e Fabíola Lendemann,
do empresário musical Paulinho Rosa e da
família Casanova, de São Paulo.
Física da mente x Física do corpo
no ar em 10 de novembro
Existem os professores de Educação Física, que ajudam nosso corpo a desenvolver
toda a sua potencialidade, e os professores de Física, que trabalham com os problemas mais complexos da ciência teórica.
Qual a diferença entre quem desenvolve
o corpo e quem desenvolve a mente? Entre os entrevistados, os cientistas Marcelo
Byrro e Francisco Marcos de Assis, o iogue
Sandro Bosco, o psicanalista Contardo Caligaris e os bailarinos do Grupo Corpo, de
Belo Horizonte.
Moro numa grande avenida x Moro
num vilarejo
no ar em 17 de novembro
Morar numa avenida central implica um
dia a dia por entre prédios, trânsito intenso e muito barulho, mas perto de inúmeras
facilidades que a metrópole oferece. Por
outro lado, a vida num vilarejo interiorano
também tem suas vantagens e seus problemas. Quem discute esses dois estilos de
vida são o músico Garnizé, a artista plástica Tatiana Clouzet, a turismóloga Marina

Travassos e o médico homeopata
Roberto Martins.
Eu achei a arte x A arte me
achou – no ar em 24 de novembro
Existem artistas que praticamente
nascem no meio artístico, entram
no circuito das galerias e exposições, fazem cursos no exterior. E outros que acabam descobrindo a arte
depois de percorrerem variados caminhos. O programa traz, para falar
de suas trajetórias, o escultor Caciporé Torres, o xilogravador e poeta
J. Borges, e a artesã Marliete Rodrigues, entre outros.

Estado
de

Minas,

19-05

Brasileiros lá fora x Estrangeiros aqui
no ar em 1º de dezembro
Há muitos brasileiros que deixam
nosso país em busca de melhores
oportunidades de trabalho no estrangeiro, ou em busca de um estilo de
vida mais compatível com seus desejos. Por outro lado, muitos estrangeiros vêm para o Brasil porque acham
que aqui encontrarão a realização
dos seus sonhos. Entre os entrevistados que explicam sua escolha estão o
designer Edson Rosas, o dono de restaurante Marcus Herdle, a pesquisadora de cinema Sylvie Debs, o jornalista Silvino Ferreira e o cantor Wink.
Trabalho no silêncio x Trabalho no barulho
no ar em 8 de dezembro
Trabalhar num ambiente onde há
um barulho constante e ensurdecedor é muito diferente de trabalhar
Jornal do Commerio, PE, 19-05
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num local de silêncio obrigatório. Que diferença isso pode produzir no temperamento, no dia a dia e no estilo de vida de
uma pessoa? Quem responde são o bibliotecário Rutônio Santanna, o gráfico Ricardo Oliveira, a monja budista Miao Shang e
o mestre de bateria da Mangueira Niélson,
entre outros entrevistados.
Vivo da minha história x Vivo da
história dos outros
no ar em 15 de dezembro
Algumas pessoas fazem de sua história
de vida um exemplo de superação de dificuldades e de sucesso arduamente conquistado. Outras se dedicam a pesquisar
e divulgar a biografia de pessoas famosas
ou pouco conhecidas. Entre os entrevistados, o escritor Lira Neto, o músico MV Bill,
o piloto Klever Kolberg, o cineasta Roberto
Berliner e o empresário João Estrela.
Sou exuberante x Sou discreto
no ar em 22 de dezembro
Exuberância pessoal e discrição são elementos fundamentais para determinar um
estilo de vida e um jeito pessoal de ser. Pessoas com esses temperamentos opostos
costumam ter vidas bastante diferentes,
mas igualmente satisfatórias. Para conversar sobre isso, convidamos, entre outros,
a apresentadora Elke Maravilha, o escritor
Ronaldo Correia de Brito, o músico Siba, a
apresentadora de televisão Karyn Bravo, o
cantor Falcão e a cantora Paula Lima.
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Eu como de tudo x Eu sigo uma dieta – no ar em 29 de dezembro
A alimentação é um detalhe essencial do
nosso estilo de vida, seja no que diz respeito ao prazer gastronômico, seja pela
sua importância para a manutenção da
nossa saúde e de uma boa forma física. Há
pessoas que comem de tudo, sem medo
e sem culpa; e pessoas que seguem uma
dieta planejada, meticulosa, mesmo que
isto lhes custe algum sacrifício. Para discutir essas duas opções de estilo de vida, o
programa traz, entre outros entrevistados,
a blogueira Júlia Cômodo, o jornalista Fernando Oliveira, a empresária Tatiana Oliva
e o radiologista Mitchel Lewis.
Trabalho nas alturas x Trabalho
nas profundezas
no ar em 5 de janeiro de 2011
O que significa trabalhar numa altura
imensa, muitas vezes correndo riscos e
tendo que se cercar de medidas de segurança? E como é a vida de quem trabalha
nas profundezas da terra ou do mar, num
ambiente claustrofóbico, de difícil acesso?
Quem responde são, entre outros, o piloto
de helicóptero Wagner Monteiro, o mergulhador Gabriel Katter, o técnico do bondinho do Pão de Açúcar Diego Scorfan e a
operadora de metrô Vilma Gonçalves.
Eu só ando de carro x Eu nunca dirigi – no ar em 12 de janeiro de 2011
O automóvel é para muita gente uma ex-

tensão do próprio corpo. Usam o carro
até para cobrir pequenas distâncias, e não
saberiam viver sem ele. Mas há pessoas
que não apenas não possuem automóvel,
como nunca aprenderam a dirigir e nunca
tiveram carro. Como sobreviver na agitação urbana sem um carro? E como conviver com a necessidade vital e obrigatória
de um carro? Quem responde são o cantor
e compositor Chico César, a diretora Ivana
Braga, o comerciante Romildo Teixeira e o
programador Ricardo Malta, entre outros
entrevistados
Indústria do casamento x Indústria do divórcio
no ar em 19 de janeiro de 2011
Todos sabem que as festas de casamento são hoje uma atividade que envolve
dezenas de profissionais especializados,
gerando uma verdadeira indústria. Mas
existe também um esquema semelhante
para promover os divórcios e separações,
envolvendo advogados, consultores e psicólogos. O programa mostra os dois lados
do matrimônio, com os depoimentos, entre outros, da fotógrafa Camila Butcher, da
advogada Ana Luiza Borges, do cerimonialista Roberto Cohen e da empresária Fernanda Suplicy.
Eu vendo de tudo x Eu compro de
tudo – no ar em 26 de janeiro de 2011
Numa sociedade de grande circulação de
dinheiro e de produtos, não é difícil encontrar pessoas cuja
obsessão é comprar,
e pessoas que pensam o tempo todo
em vender. Atividades
que têm um pouco de

mania, um pouco de hobby e um pouco de
profissão. Com sutilezas são comentadas,
entre outros entrevistados, pelos comerciantes Caio Caprioli, José Rubens e Edival
Hermínio e a pesquisadora de mercado
Juliane Pessoa.
Eu tô em todas x Eu tô na minha
no ar em 2 de fevereiro de 2011
Tem gente que procura comparecer a todas as estreias, lançamentos, festas e coquetéis, dar entrevistas a torto e a direito,
ser fotografada. E há quem prefira ter uma
vida tranquila, sem se expor muito à curiosidade alheia, mesmo quando tem um trabalho dirigido ao grande público. Como vive
cada uma dessas pessoas tão diferentes?
As respostas são dadas pela ex-BBB Fani
Pacheco, a preparadora de atores Fátima
Toledo, a banda de rock Fresno e a cantora
Maria Gadú, entre outros entrevistados.
Famílias liberais x Famílias tradicionais – no ar em 9 de fevereiro de 2011
Algumas famílias seguem modelos tradicionais de educação dos filhos, herdando
valores e procedimentos muito semelhantes aos dos seus pais e avós. Outras
procuram experimentar novas formas de
relacionamento entre as gerações, assimilando tendências que estão em discussão
na sociedade contemporânea. Esses dois
estilos de vida familiar são debatidos, entre outros entrevistados, pela professora
Cris Teixeira, o jurista Gaspar Andrade, a
família de Dorany e Lisete Sampaio e o
médico Adonai Medeiros.
Eu ando de moto x Eu monto a cavalo – no ar em 16 de fevereiro de 2011
O prazer de andar a cavalo é parecido com

145

o de pilotar uma moto, mas são muitas as
diferenças entre estes dois passatempos
que podem também se transformar em
esporte competitivo e em profissão. Os
entrevistados descrevem os cuidados que
cada um tem com sua “montaria”, as competições de que participam, os riscos e os
prazeres dessas atividades. Entre eles estão o advogado Reinaldo de Carvalho Bueno, a veterinária Renata Socci, a funcionária pública Amália Vasquez e o cirurgião
Joaquim Branco.
Contemporâneos x Nostálgicos
no ar em 23 de fevereiro de 2011
Ser contemporâneo é estar ligado nas últimas novidades e nas tendências futuras
em todos os movimentos culturais. Contrastando com estes há os nostálgicos, que
se dedicam a preservar as coisas boas do
passado, ameaçadas de desaparecimento.
Para falar sobre a importância de cada um
desses estilos o produtor musical Carlos
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Eduardo Miranda, o colecionador de automóveis Paulo Bompastor, o escritor de
ficção científica Jacques Barcia e o grupo
musical Trovadores Urbanos, entre outros.
Crianças que já trabalham x Idosos que ainda trabalham
no ar em 2 de março de 2011
Algumas crianças manifestam desde cedo
um talento tão grande para certas atividades e uma energia produtiva tão grande,
que os pais não têm remédio senão permitir que o filho comece a praticar muito
cedo uma profissão. E existem idosos que,
mesmo tendo condições de se aposentar
e se entregar ao lazer, preferem continuar em plena atividade. Sobre isso falam a
jovem estilista Quitéria Andrezza, o professor de yoga Hermógenes, o cartunistamirim João Montanaro e o distribuidor de
filmes Sr. Silva.
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Famílias imensas x Famílias minúsculas – no ar em 9 de março de 2011
Existem famílias grandes e que cultivam
a convivência com parentes próximos, o
que resulta em casas permanentemente
cheias e reuniões festivas com muitas dezenas de pessoas. Mas há quem se sinta à
vontade com uma família de apenas dois
ou três membros. Para discutir os prós e
os contras destes dois estilos de família, falam os membros da família Cavalcanti, de
Pernambuco, e da família Tobias, de Minas
Gerais, além do técnico eletrônico Thiago
Holder e da decoradora Mônica Fonseca.
Adoro viagens x Não gosto de viajar – no ar em 16 de março de 2011
Para algumas pessoas não existe maior
prazer do que viajar, conhecer o Brasil e o
mundo, entrar em contato com outras pessoas e outras culturas. Outras, no entanto,
preferem uma vida tranquila no mesmo

lugar onde sempre viveram, e só viajam
quando alguma coisa muito importante
as obriga. O prazer de viajar e o de não
viajar nunca é comentado pela produtora
de eventos Juliana Cavalcanti, pelo músico
Dominguinhos e pelo jornalista Artur Veríssimo, entre outros.
Eu faço o original x Eu faço a cópia – no ar em 23 de março de 2011
Qual a diferença entre uma coisa original e
uma imitação super bem-feita? Entre um
cantor e um cover, uma flor verdadeira e
uma artificial, uma comida verdadeira e um
mock-up? Pessoas que se dedicam a essas
atividades explicam o segredo de suas profissões e a influência disso sobre suas vidas.
Entrevistas com o sushi-man André Saburó,
o cover de Michael Jackson Luiz Antônio, o
criador de mock-ups Eduardo Azevedo, os
artistas plásticos Adirana Alliz e Luciano Pinheiro e a bióloga Marta Moraes.
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Cuido de gente x Cuido de bicho
no ar em 30 de março de 2011
Médicos para tratar da saúde, cabeleireiros
para cuidar da aparência, professores para
educar... Não são apenas as pessoas que
têm esse privilégio: em nossa sociedade,
alguns animais recebem esse mesmo tratamento vip. Entrevistamos profissionais que
fazem trabalhos equivalentes em pessoas e
em bichos: o adestrador Gilberto Miranda,
as fotógrafas do Grupo Nude, o cabeleireiro
Thiago Parente e o médico acupunturista
Gustavo Sá Carneiro, entre outros.
Místicos x Céticos
no ar em 6 de abril de 2011
Pessoas místicas e religiosas geralmente
possuem um eixo em torno do qual orientam suas vidas, seus valores, sua maneira de ser. Será que isso também acontece
com os de mentalidade cética, que não
adotam nenhuma fé religiosa? Para responder essas questões, a numerologista
Anna Libório, o astrólogo Alexei Dodsworth, o advogado Joaquim Adolfo e o engenheiro civil Daniel Sottomayor.
Eu sou da hierarquia x Eu sou da cooperação – no ar em 13 de abril de 2011
Há organizações baseadas na hierarquia e
num organograma de funções e responsabilidades, em que ordens são dadas e
cumpridas. E há tentativas de criar grupos
profissionais “horizontalizados”, em que
todos os participantes dividem as responsabilidades, as decisões e os riscos. Quem
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explica o funcionamento de uns e de outros são o administrador Leonardo Lamartine, o empresário Caíto Maia, os membros
do Coletivo +Soma de São Paulo, o gerente de vendas Sérgio Paraíso e as participantes da Cooperativa de Costureiras de
Sorocaba.
Mulheres na profissão masculina
x Homens na profissão feminina
no ar em 20 de abril de 2011
Há muitas profissões que já foram consideradas tipicamente masculinas mas que
vêm aos poucos sendo ocupadas por mulheres. Por outro lado, existem homens
que, sem temer o preconceito, exercem
tarefas tradicionalmente femininas. Como
isso influi na sua realização profissional,
no seu relacionamento com os colegas, no
seu estilo de vida? Quem responde são a
chefe de segurança Nena Pacheco, o faxineiro Almir da Silva, a diretora de fotografia Kátia Coelho, o vendedor da Avon Paulo
Koury e o pedagogo Odirley Soares.
Eu viajo leve x Eu levo tudo que
posso – no ar em 27 de abril de 2011
Viajar com muita bagagem é, para uns, um
contratempo insuportável, e para outros
uma necessidade vital. Há quem só saiba
viajar levando roupas e objetos pessoais
para prevenir qualquer tipo de necessidade; e há quem se dê por satisfeito com
uma malinha de mão. Quem são essas pessoas, e como resolvem os seus problemas
em aeroportos, hotéis e deslocamentos?

Quem responde são a advogada Daniela
Alves, a empresária Andréa Galasso, o ambientalista Francisco Maciel, entre outros.
Casei uma vez x Casei muitas vezes
no ar em 4 de maio de 2011
Casar e ficar juntos para sempre é um sonho de muitos apaixonados, que alguns
chegam a realizar. Outras pessoas acham
que é possível encontrar a realização afetiva e pessoal em casamentos sucessivos,
que trazem diferentes experiências. Essas
duas tendências, tão presentes em nossa
sociedade, são comentadas por entrevistados como o músico Mr. Catra, os casais
José Ferrer & Luzia Costa, Francisco &
Beth, Renato & Vanda, e Denise.
FICHA TÉCNICA
Direção: Alexandre Alencar, Marcelo Pinheiro
e Lula Queiroga
Roteiro: Bráulio Tavares
Co-roteiro: Amin Stepple,Alexandre Alencar
e Marcelo Pinheiro
Produção executiva: Danielle Hoover
Coordenação de produção: Karina Hoover
Equipe de produção: Esther Vasconcelos ,
Luciana Teixeira e Sâmia Emerenciano
Pesquisa: Priscilla Dantas, Paulo Floro, Carolina
Leão, Dina Duarte, Ellyne Peixoto, Pedro Fonseca,
Sabrina Tenório e Diana Barros
Direção de fotografia e Câmeras: Ivanildo Machado
e Ricardo Lima
Captação de áudio: Roberto Carlos
e Phelipe Joannes
Eletricistas: Carlos Tareco e Lupercílio Victor
Direção de arte: Walter Homes
Figurino: Chris Garrido
Maquiagem: Fernando Costa
Edição: Cristiano Lemos, Mariana Valença,
Jeanine Brandão e Duduca Benevides
Videografismo: Ricardo Moyano e Ricardo Maia
Trilha sonora original: Luni Áudio e Eduardo Braga
Mixagem do áudio: Léo Dim

TURNER/FASHION TV
Produção geral: Florencia Perez Serqueira, Gabriela
Boghosian e Luiza Toledo
Assistente de produção: Melina Tupa
Programação: Evangelina Diaz
e Nahuel Martinez Cantó
Editora chefe: Maria Prata
Diretor: Daniel Conti
General manager: Gretchen Colon
CANAL FUTURA
Coordenador de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei
e Camila Campos
Analista de conteúdo: Isadora Andrade
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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MOJUBÁ
Sinopses por episódio (30 minutos)

Na nova série de programas Mojubá, o enfoque principal é o chamado universo cultural Banto,
dos africanos trazidos da região
Congo-Angola e Moçambique. A
história dessas regiões do continente africano, em especial a da
África Centro-Ocidental, se entrelaça de tal forma com a história do
Brasil que não se pode entender
uma sem conhecer a outra. Geografia, cultura, tradições, ciência
e tecnologia, famílias... Em cinco
episódios, a série Mojubá passeia
por onde a história da África se
entrelaça com a do Brasil.
Temas: cultura afro-brasileira;
história; identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
PARCEIROS: Petrobras, TV Globo,
Cidan – Centro de Informação e
Documentação do Artista Negro,
Seppir – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Ministério da Educação e
Fundação Cultural Palmares/Minc
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História e geografia – no ar em 9 de novembro
O primeiro episódio da série Mojubá é uma viagem pela história e geografia africanas. O programa aborda as migrações dos
grupos Banto, ao longo dos tempos. E foi, justamente, uma migração compulsória, ocorrida durante mais de três séculos, que
contribuiu sobremaneira para a formação da sociedade brasileira. Escravizados na África, milhões de seres humanos atravessaram o Atlântico e aportaram por aqui. Estima-se que 75%
desses homens e mulheres escravizados tinham origem Banto.
Este capítulo da diáspora africana deixou marcas profundas na
formação do povo brasileiro. Religiosidade, técnicas, hábitos alimentares, vocabulário, musicalidade são algumas das heranças
africanas presentes em nossa cultura.
Beleza – no ar em 16 de novembro
Olhos azuis, cabelos lisos, de preferência loiros, e, “claro”, pele
branca. Esse ainda é o padrão de beleza imposto por diversos
veículos de comunicação. Mas na década de 1960, a luta pelos
direitos civis dos negros norte-americanos afirmou que “Black
is beautiful!”. O lema atravessou fronteiras e chegou ao Brasil.
O resultado foi a valorização da estética negra, destacando os
traços fenotípicos, a musicalidade, as danças, as roupas, os grafismos, adereços e penteados. Manifestações que, ao fortalecerem o processo identitário, conseguiram reafirmar a origem
de afrodescendentes em todo o mundo. Este episódio da série
Mojubá explora a diversidade estética africana e a relação dela
com a corporeidade, a religiosidade e as manifestações culturais brasileiras.
Ciência e tecnologia – no ar em 23 de novembro
No terceiro episódio da série Mojubá são apresentadas algumas importantes contribuições africanas à ciência e à tecnologia. Rompendo com o paradigma de que africanos escravizados eram simples mão de obra, o programa evidencia o legado
científico e tecnológico que os povos africanos, sobretudo os de
origem Banto, trouxeram para o Brasil. Conhecimentos sobre
agricultura, pecuária, tecelagem, metalurgia, medicina e matemática eram dominados por sociedades africanas há milhares
de anos, muito antes da chegada dos europeus àquele continente. Conhecimentos que foram de suma importância para o
desenvolvimento da humanidade e a colonização do Brasil.

Tradição oral
no ar em 30 de novembro
A partir de contos, provérbios, músicas e
manifestações religiosas, o quarto episódio da série apresenta como a tradição
oral africana está presente na cultura brasileira. Resistindo ao processo de assimilação cultural, africanos e afro-brasileiros
mantiveram crenças e costumes. De geração a geração, preservaram a memória e
transmitiram oralmente valores e práticas
trazidos da África. Assim, por meio de palavras, de histórias, adágios, rezas e cantos
construiu-se uma identidade brasileira repleta de africanidades.
Famílias – no ar em 5 de dezembro
O processo de escravização dos africanos
destruiu a principal instituição africana: a
família. Ao serem arrancados do seio familiar na África, homens e mulheres precisaram reconstruir os laços de parentesco no
Brasil. As organizações religiosas foram os
espaços onde esta recriação pôde se dar
de forma mais intensa. Em irmandades católicas e terreiros de Candomblé, africanos
e afro-brasileiros recriaram irmãos, irmãs,
mães e pais – reconstruíram, deste lado do
Atlântico, algo semelhante às famílias extensas deixadas na África. Estas novas famílias à brasileira foram as depositárias das
tradições, dos valores, das crenças e da memória de milhares de africanos desterrados.
FICHA TÉCNICA
Direção geral: Luiz Antônio Pilar e Antônio Pompeo
Assistente de direção: Flávia Andrade
Roteiro: Inês Herzog
Locução: Felipe Koury
Produção executiva: Luiz Antônio Pilar
Direção de fotografia: Fernando Demello Macedo
e Daniel Leite
Pesquisa: Carlos Milhono
Equipe de produção: Flávia Trindade
e Fábio Adolpho de Sousa
Edição e Finalização: Duda Villa Verde
e André Correa

Projeto Gráfico e Videografismo: Radiográfico
Direção de arte: Olívia Ferreira e Pedro Caravaglia
Designer de vídeo: Mônica Puga
Designer gráfico: Bárbara Abbês
Abertura e Encerramento: Radiográfico
Trilha sonora: Filipe Pires
Edição e mixagem: Rocha Estúdios
Câmeras de externa: Duda Villa Verde
e Fernando Demello Macedo
Som direto: Wilson de Almeida e Felipe Jesus
Tema de abertura (intérprete): Maurício Tizumba
Música de abertura: “Vou Tocar Tambor Mineiro” -–
domínio público
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Coordenador artística: Márcio Motokane
Coordenadora de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Produtoras assistentes: Luciana Souza
e Camila Campos
Projeto A Cor da Cultura: Ana Paula Brandão
e Sandra Vale
Gerente de mobilização e articulação comunitária:
Marisa Vassimon
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
CONSULTORIA:
Mônica Lima – historiadora, doutora em História Social pela UFF, professora de história
da CAP/UFRJ.
Nei Lopes – escritor e pesquisador,
autor de livros
como O negro no
Rio de Janeiro e
sua tradição musical.
Délcio Teobaldo –
escritor, jornalista
e radialista.
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NA TELA, PELA TELA E ALÉM DA TELA.
O FUTURA EM DIFERENTES REDES!
Marisa Vassimon
Gerente de mobilização e articulação comunitária
Jacinta Rodrigues
Coordenadora de mobilização
Ana Paula Brandão
Coordenadora de PROJETOs
2010 foi um ano especial, de maturidade e
conquistas. O ciclo que se estabelece entre
a atuação da mobilização social nos territórios e a tela do Canal se fortaleceu com
a estreia do Conexão Futura, faixa de programação ao vivo no Canal. Através dela,
é possível trazer as agendas que são identificadas pela equipe de mobilizadores nas
diversas regiões do país, nas relações que
se estabelecem junto às redes da sociedade civil organizada.
Realizamos também, com participação direta e protagonista de crianças e jovens, as
séries Água: Vida e Alegria no Semiárido,
com a ASA e o Diz Aí sobre juventude rural
(com estreia em 2011 - saiba mais em www.
dizaijuventude.blogspot.com). A retomada
do A Cor da Cultura ampliou a atuação do
Futura junto às redes escolares, contribuindo no enfrentamento ao racismo, sensibilizando e mobilizando professores, coordenadores e gestores para revisitar a história
e a contribuição dos afrodescendentes na
história brasileira, implementando a Lei nº
10.639/03.
Conexão Futura – Diversidade e perfil
das instituições
O Conexão Futura não se resume apenas
a um programa de TV, mas se caracteriza sobretudo pelo comprometimento com
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causas e o acompanhamento sistemático de seus avanços, recuos e desafios. O
programa durante o ano esteve atento a
questões como o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, a
erradicação do trabalho infantil, humanização da saúde, luta antirracismo, liberdade religiosa, entre outras.
Conectando pessoas e grupos diretamente de fóruns, passeatas e instituições, a faixa possibilita uma abordagem
mais complexa de iniciativas de referência. Através do diálogo com pessoas e
grupos que lideram ações e são referência nas temáticas tratadas, o Conexão
apresentou maior diversidade de pontos
de vista e aprofundou visões em disputa,
prestando um serviço para que diferentes práticas e reflexões possam reverberar para o país.
Para o Canal, a faixa Conexão Futura traz
frescor, atualidade e proximidade com
muitas organizações, reafirmando o compromisso do Futura com a transformação
social. Nas organizações, acreditamos estar contribuindo para uma maior visibilidade das causas e promovendo maior interação entre as instituições de todo o Brasil
em torno de temáticas relevantes para
toda a população.

Mais de 50% das entradas diárias do Conexão estavam relacionadas as iniciativas
de parceiros nos territórios da Mobilização. Das 217 instituições que passaram as
tardes conectadas ao programa, a maior
presença é de ONGs parceiras nos territórios e que utilizam o conteúdo do Canal
em suas ações de projetos.
A faixa tem se mostrado uma ferramenta
imprescindível para ampliar e “fidelizar”
relacionamentos.
Esse espaço vem sendo valorizado pelos
grupos que difundem os links postados no
YouTube nas suas redes de relacionamento e ampliam o reconhecimento do Futura
como projeto social de comunicação. www.
youtube.com.br/canalfutura
Para além do Conexão Futura, do trabalho
no território para a tela, crianças e jovens
também participam da construção de narrativas e, diretamente, da realização de novos programas para o Futura. Junto a diferentes organizações que atuam em projetos de educação e fomento à participação
de jovens, a área de Mobilização articulou
parcerias e iniciativas que geraram conteúdos diferenciados, produzidos em redes
de colaboração para a tela do Canal.
A série Água: Vida e Alegria no Semiárido
A ASA – Articulação do Semiárido reúne
aproximadamente 720 instituições que
atuam no Nordeste e em Minas Gerais, e
tem uma longa história de relacionamento
com o Futura. Atuamos juntos em torno do
Pacto pela Criança e Adolescente do Semiárido, várias organizações da rede participam dos projetos Maleta Meio Ambiente,
Democracia e Saúde. Além disso, a ASA

cedeu a Cartilha “Uma aula diferente” para
compor o acervo da Maleta Saúde, lançada em 2009. Esse histórico de relacionamento ainda soma outras ações, como a
participação da ASA em programas jornalísticos do Futura e da série Diz Aí.
No trabalho com a Maleta Meio Ambiente
organizações locais registraram algumas
críticas sobre a ausência de conteúdos específicos sobre temáticas relacionadas ao
semiárido. Essa ausência motivou o estreitamento da parceria entre ASA e Futura e
resultou na realização da série Água: Vida
e Alegria no Semiárido. Oito animações de
curta duração foram construídas em conjunto com educadores e 16 estudantes que
cursavam a quarta série da Escola Doutor
João de Oliveira Campos, na comunidade
de Ponto Novo, em Riachão do Jacuípe, no
estado da Bahia. As crianças participaram
de duas oficinas, onde fizeram desenhos
sobre a realidade em que vivem e as alternativas de convivência com o semiárido
praticadas na comunidade, e redigiram as
histórias que serviram de base para a criação do roteiro dos desenhos animados. A
ASA foi a responsável por essa iniciativa,
apoiada pelas equipes de conteúdo, videografismo, jurídica e artística do Futura. Os
programas foram exibidos em junho, na
semana do meio ambiente, e passaram a
integrar a faixa infantil do Canal. Já na faixa Conexão Futura todo o processo de produção em diálogo da série foi apresentado
para o Brasil. Os episódios completos estão em exibição na faixa de programação
infantil do Canal. Veja nas páginas deste
Anuário as sinopses dos programas.
Da tela de volta para os territórios, a série Água: Vida e Alegria no Semiárido foi
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lançada em DVD como material de apoio
a educadores no Encontro Nacional da
ASA-ECONASA, em maio de 2010, em Juazeiro do Norte na Bahia, e está sendo implementada em escolas e projetos da rede
ASA. Em 2011, a série também será enviada como complemento à Maleta Meio Ambiente junto a instituições que atuam em
todas as regiões do país.
Para além da tela e junto a escolas públicas
Em 2010, foi retomado o A Cor da Cultura,
projeto social de reconhecimento da história e da contribuição da população negra
na sociedade brasileira. É uma contribuição à efetivação da Lei nº 10.639/03, que
prevê a inclusão da história e cultura afrobrasileira no currículo escolar. Essa iniciativa é realizada com parceiros estratégicos
nacionais, Ministério da Educação – MEC,
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – Seppir, Cidan - Centro de Informação
e Documentação do Artista Negro, TV Globo e Petrobras, e articula uma grande rede
de parceiros para produção e implementação de conteúdos do projeto.
Falar do A Cor da Cultura é falar do simbólico, de mediações e tensões, de novas fronteiras do conhecimento, especialmente da
história do Brasil e das relações étnico-raciais. No Estudo sobre Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar, publicada em setembro de 2009 no portal do MEC (portal.
mec.gov.br/dmdocuments/relatoriofinal.
pdf), os dados impressionam e apontam
que 99,3% dos entrevistados têm dificuldades com a diversidade e manifestam
preconceitos variados. Incomodam no
contexto escolar os portadores de neces-
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sidades especiais, 96,5%; seguidos pela
diferença étnico-racial, 94,2%. A dificuldade também se manifesta nas questões de
gênero, 93,5%, geracional, 91%, socioeconômicas, 87,5%, orientação sexual, 87,3%,
e territorial, 75,9% (síntese publicada na
revista Nova Escola).
Pela pesquisa, a intolerância está presente
em mais de 20% das situações de preconceito vividas na escola, que acabam em situações de violência, o chamado bullying.
A pesquisa ainda indica algumas pistas de
enfrentamento do problema: “Quando há
maior acesso aos meios de informação,
menores as situações de preconceito; e
quanto menor a situação de preconceito,
melhor o rendimento de alunos”. As conclusões da pesquisa refletem que serão
necessárias gerações e investimentos corajosos para que se modifiquem essas relações no chão de escola, que naturalizam
posturas de exclusão, subordinação e padrões homogeneizantes.
O A Cor da Cultura é para todos e se soma
a centenas de iniciativas em torno da temática étnico-racial em curso no Brasil,
realizadas por universidades, associações
de populações tradicionais, ONGs, escolas
e secretarias. Em uma primeira fase de implementação, o projeto atuou em sete estados brasileiros nos anos de 2005 e 2006.
O material e a metodologia desenvolvidos
estão registrados no Guia de Tecnologias
Educacionais do MEC (2008) para atuação
em torno da temática da diversidade.
Já a segunda edição do A Cor da Cultura
nos trouxe um desafio: como garantir a
sustentabilidade e a autonomia na utiliza-

ção dos materiais e metodologias do projeto, garantindo a qualidade da formação
e dos materiais pedagógicos produzidos?
Como garantir que o projeto amplie seu
alcance, sem depender da ação direta do
Futura/FRM?
Munidos da pesquisa avaliativa realizada
ao final da primeira etapa do projeto e
das avaliações das formações feitas pelos
professores, especialistas e membros do
Comitê do Gestor, percebeu-se que uma
das estratégias possíveis seria garantir
a expansão e o alcance, ao mesmo tempo agregando qualidade e diversidade ao
projeto, ao concretizar parcerias com organizações da sociedade civil (ONGs, universidades, associações) para serem elas
as responsáveis pela formação dos educadores. Incluir este novo interlocutor à parceria significa incluir a experiência, a capacidade e a articulação destas instituições
diretamente ao projeto.
Como resultado dessa parceria, temos
a formação direta, com duração de 40
horas, de 3 mil educadores, que serão
responsáveis pela multiplicação da metodologia em suas unidades escolares para
outros 15.000 professores. Os números
dão o tom do desafio: 37 secretarias de
educação articuladas, divididas em 13
polos, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e
Amazonas; 98 formadores ligados a seis
organizações não governamentais e cinco universidades; mais de 30 consultores
que nos ajudaram a construir 41 novos
programas (das séries Mojubá, Heróis de
Todo Mundo, Livros Animados, Nota 10 e
Ação), dois cadernos pedagógicos e mais

três mapas (África, Valores Civilizatórios
Afro-brasileiros e Diáspora Africana); e distribuição do novo conteúdo para os educadores que receberam o primeiro kit (52
programas, 3 cadernos pedagógicos, 1 CD
musical Gonguê, 1 jogo educativo Heróis
de Todo Mundo e o miniglossário Memória
das Palavras).
Ouvir as redes, os parceiros, os educadores
e dialogar com instituições especialistas
na temática étnico-racial foi fundamental para montar as estratégias de ação do
projeto A Cor da Cultura nesta sua segunda fase e culminar com uma programação
especial que estreou em novembro, em
comemoração ao mês da Consciência Negra. Conheça o projeto no site www.acordacultura.org.br e saiba mais sobre os novos programas neste Anuário.
Como disse Henry Jenkins no seu livro Cultura da Convergência (2009), “Nenhum de
nós pode saber tudo; cada um de nós sabe
alguma coisa; e podemos juntar as peças,
se associarmos nossos recursos e unirmos
nossas habilidades”. Em 2010, foram muitas frentes percorridas, vários interlocutores, parceiros, muitas causas. O Futura
segue atuando cada vez mais, conectando
e articulando redes de produção e colaboração para fortalecimento das necessárias
transformações sociais e redução das desigualdades no Brasil. Nos mantemos inspirados nesse caminho.
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MOMENTO ARRÁ
Temas: comportamento; empreendedorismo
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 19 de novembro
Duração: 20 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

Um dos vencedores do Primeiro
Pitching Social do Canal Futura,
Momento Arrá é um programa sobre empreendedores sociais que
a partir de um instante de revelação, um insight, conceberam projetos que impactaram a vida de
milhares de pessoas. Os entrevistados são: Vera Cordeiro, Ronaldo
Monteiro e Rodrigo Pimentel. Ela,
uma ex-médica do Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, que fundou a Associação Saúde Criança.
Ronaldo Monteiro, um ex-presidiário, que após cumprir pena de
14 anos fundou a Incubadora de
Empreendimentos de Egressos. E
Rodrigo Pimentel, ex-capitão do
Bope e atualmente consultor em
segurança pública, que mudou
sua vida e passou a acreditar que
seria mais útil à sociedade largando a farda e ajudando o governo a
implantar novas políticas públicas
de segurança.
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APRESENTADOR: Rodrigo Baggio é empreendedor social, diretor do CDI –
Comitê Para Democratização da Informática, que atua em 20 estados brasileiros e em 13 países, impactando a vida de mais de 1 milhão de pessoas.
FICHA TÉCNICA
Agradecimentos: Associação Saúde Criança e CISC – Centro de Integração
Social e Cultural
Direção e Edição: Marcos Horacio Azevedo
Direção e Roteiro: Marcello Serafim
Produção executiva: Gisele Costa
Direção de fotografia e Câmera: Othon Castro e Leo Maluf
Consultoria: Maria Eduarda Mattar
Equipe de produção: Mariana Benevello
Maquiagem: Marinez Rodrigues
Finalização: Bernardo Varela – Com Dominio Filmes
Abertura e Encerramento/Videografismo: Patrícia Breves
Trilha sonora original: Rô Tapajós
Som: Pedro Moreira e Laura Dalpian
Mixagem: François Wolff
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Coordenadora de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Camila Campos
Equipe de mobilização: Alexandre Arrais
Gerente de mobilização e articulação comunitária: Marisa Vassimon
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

MOSTRA GULBENKIAN
Sinopses por episódio:
SEMANA I: SOLIDÃO, SOLIDÕES
Sessão 1 – no ar em 6 de julho
O dedo
Um realizador se dá conta do talento da sua montadora.
Mostra de filmes produzidos pela
Fundação Calouste Gulbenkian,
com apresentação de António
Pinto Ribeiro. Reuniu filmes de
arte, ficção e documentários realizados por diretores de vários países reunidos ao redor de curadorias temáticas e de workshops de
aprofundamento em linguagem
audiovisual promovidos pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Temas: arte; diversidade cultural;
vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Estreia: 2010
Licenciamento: não liberado
APRESENTADOR: António Pinto
Ribeiro nasceu em Lisboa. Sua
formação acadêmica foi feita nas
áreas da Filosofia, Ciências da
Comunicação e Estudos Culturais. Nessas áreas têm desenvolvido o trabalho de investigação
e de produção teórica publicado
em revistas da especialidade. É
professor-conferencista de várias universidades internacionais.
Foi diretor artístico da Culturgest
(centro cultural em Lisboa) desde
a sua criação, em 1992, até abril
de 2004. Foi programador geral
do fórum cultural O Estado do
Mundo (2006/2007) na Fundação
Calouste Gulbenkian, coordenador do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística (20042008) e programador geral do
Programa Gulbenkian Distância e
Proximidade (2008).

Duração: 6 minutos
Direção: Luís Miguel Correia
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian e London Film School
Classificação indicativa: livre

Domingo
É domingo, dia de descanso. À beira rio, o pai pesca e bebe, a
mãe dorme, a filha brinca...
Duração: 5 minutos
Elenco principal: Gonçalo Amorim, Ana Brandão e Madalena Soutto e Veiga
Direção: José Filipe Costa
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Dispersão
Francisco, um escritor, deixa de conseguir se concentrar no
trabalho quando a namorada se muda para sua casa. As coisas
pioram quando o seu melhor amigo se instala como hóspede.
Duração: 5 minutos
Elenco principal: Marcello Urgeghe, Juana Pereira da Silva e João Ricardo
Direção: João Constâncio
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Superfície
Por mais calma que a superfície do oceano pareça ser, a cada
vez que cruzamos a linha que divide a terra do mar, entramos
num mundo desconhecido e imprevisto. Ao voltarmos a terra,
será que o nosso mundo permanece o mesmo?
Duração: 13 minutos
Elenco principal: Marcello Urgeghe, Ângelo Torres, Carlos Paca e José Mendes
Direção: Rui Xavier
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre
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Sessão 2 – no ar em 7 de julho
A enfermeira
Uma mulher acorda e fuma o primeiro cigarro do dia.
Duração: 5 minutos
Direção: Joana Cunha Ferreira
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Fim de semana
Uma casa de campo. Um fim de semana.
Uma família. O tempo passa. O silêncio
prevalece. “Mas escuta a respiração do espaço, a mensagem incessante que é feita
de silêncio.” – R. M. Rilke.
Duração: 8 minutos
Elenco principal: Adriana Moniz, Adriano Luz, Manuela Couto e João Gil
Direção: Cláudia Varejão
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

A minha mãe é pianista
Uma tarde no cotidiano de uma menina
cuja mãe é pianista.
Duração: 4 minutos
Elenco principal: Anne Kaasa e Beatriz Henriques
Direção: João Rosas
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian e London
Film School
Classificação indicativa: livre

Sessão 3 – no ar em 8 de julho
Um dia frio
Retrato de uma relação primeira, anterior
ao mundo externo, a da família. Num inverno em Lisboa, pai, mãe, filho e filha, traçam o percurso de um dia, a sós. Um filme
que se desenvolve em torno de personagens cujo antagonista não é mais do que a
própria vida com nada (e tudo) de heroico.
Duração: 27 minutos
Elenco principal: Vicente Carneiro e Maria d’Aires
Direção: Cláudia Varejão
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Produção: Filmes do Tejo, Fundação Calouste Gulbenkian e Radiotelevisão Portuguesa (RTP)
Classificação indicativa: 10 anos

Sessão 4 – no ar em 9 de julho
O destino do Sr. Souza
Inspirado no breve conto de Georges Simenon “Le Destin de Monsieur Saft”. O
filme conta a história de um homem que,
ao receber a notícia de que tem apenas
alguns meses de vida, não encontra consolo na fé em que foi educado, nem se desespera, mas, pelo contrário, começa, pela
primeira vez na vida, a agir e a procurar
para si aquilo que sempre desejou.
Duração: 31 minutos
Elenco principal: Rita Blanco, Rita Brutt, Filomena
Cautela, Luís Miguel Cintra, Rita Loureiro, Sofia Marques e João Pedro Vaz
Direção: João Constâncio
Produção: Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia (ICAM) e Solaris Multimédia
Classificação indicativa: 10 anos

Sessão 5 – no ar em 10 de julho
Heiko
Um esteta de 70 anos de idade mantém
uma relação com um jovem de nome Heiko. É uma relação fetichista que é levada a
um exotismo extremo.
Duração: 13 minutos
Elenco principal: Jaime Freitas e José Manuel Mendes
Direção: David Bonneville
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: 16 anos

Frequent Traveller
No controle de passageiros de um aeroporto, um homem procura ser tocado.
Hoje, ele atravessa outras fronteiras.
Duração: 8 minutos
Elenco principal: Pedro Carmo, Luís Filipe Costa e
Anton Skzrypiciel
Direção: Patrícia Bateira
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: 16 anos

SEMANA 2: O ESTADO DO MUNDO
Sessão 6 – no ar em 13 de julho
Brutality Factory
A China moderna. Num dia de sol, num estaleiro de construção civil, um complexo industrial está para ser desmantelado. Anoitece.
As ruínas das antigas fábricas estão vazias e
silenciosas. Surgem os fantasmas, ouvem-se
vozes contando suas histórias.
Duração: 17 minutos
Elenco principal: Xu Ning, Wu Gang, Wang Hongwei,
LuYe e Li Wake
Direção: Wang Bing
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: 16 anos

Sessão 7 – no ar em 14 de julho
Germano
Depois de vários anos a navegar na bela
e poluída Baía de Guanabara, Germano e
sua tripulação decidem pescar em outras
águas. Apesar do pequeno casco e do velho motor, eles navegam rumo ao alto-mar.
Durante a madrugada, o motor avaria-se:
era o destino sinalizando que a pesca artesanal está com os seus dias contados.
Germano não esmorece e lembra aos demais que estão no Atlântico e que o mar
é infinito. Mas, no dia seguinte, por ironia
do destino, quase são abalroados por um
imenso petroleiro russo.
Duração: 24 minutos
Elenco principal: Paschoal Vilaboim, Jurandir Ferreira, Babú Santana, Isaac Scheneider, Andrei Tibilov,
Jorge Kacharava e Vasil Tibilov
Direção: Vicente Ferraz
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Sessão 8 – no ar em 15 de julho
One way
No porão de um prédio residencial, a rotina diária do guarda do edifício é pontuada
pela narrativa da sua viagem desde as al-

tas montanhas do Nepal até o planalto de
Deccan na Índia.
Duração: 20 minutos
Direção: Ayisha Abraham
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Sessão 9 – no ar em 16 de julho
Luminous people
Um grupo de pessoas viaja num barco ao
longo do rio Mekong, na fronteira entre a
Tailândia e Laos. Viajam contra o vento,
antecipando uma despedida. Num certo
momento, a matriarca da família lança as
cinzas na água.
Duração: 20 minutos
Elenco principal: Sakda kaewbuadee, Jenjira Jansuda, Nophakraw Ngawvichai e Prasit Donsung
Direção: Apichatpong Weerasethakul
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Sessão 10 – no ar em 17 de julho
Tarrafal
Lugar da ilha de Santiago em Cabo Verde
onde, em 1936, Portugal criou uma colônia penal para presos políticos, que ficou
conhecida como “Campo da morte lenta”.
Duração: 20 minutos
Elenco principal: José Alberto Silva, Lucinda Tavares, Alfredo Mendes e Ventura
Direção: Pedro Costa
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

SEMANA 3: MOMENTOS
Sessão 11 – no ar em 20 de julho
Tombée de nuit sur Shangaï
Mais do que sons e mais do que imagens.
Sem hierarquia. Mona Lisa lado a lado com
um desenho animado e Chopin com a música americana dos anos 70/80, numa espécie de prazer ambíguo.
Duração: 19 minutos
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Elenco principal: José Alberto Silva, Lucinda Tavares, Alfredo Mendes e Ventura
Direção: Chantal Akerman
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Sessão 12 – no ar em 21 de julho
Estrela da tarde
Uma dona de casa lava a louça, estende a roupa, faz a cama, varre o chão. À
sua maneira. Ao som das suas músicas.
A dizer assim os seus dias. Até que o dia
chega ao fim.
Duração: 25 minutos
Elenco principal: Maria Helena
Direção: Madalena Miranda
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Sessão 13 – no ar em 22 de julho
Assembleia
Vamos entrar na Assembleia pela porta lateral e descobrir, com os funcionários que
ali trabalham, uma outra assembleia. Lá
em cima, no plenário, continuam a discutir-se as leis do país.
Duração: 27 minutos
Elenco principal: José Alberto Silva, Lucinda Tavares, Alfredo Mendes e Ventura
Direção: Leonor Noivo
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre

Sessão 14 – no ar em 23 de julho
Visita guiada
Todos os anos milhões de turistas visitam
Portugal para descobrir o país, o seu povo
e cultura. Muitos têm contato com guias
turísticos, que transmitem a história e a
identidade nacional, ilustrando o modo
como nos olhamos a nós próprios. Este filme é sobre o modo como essa identidade
é construída e interpretada.
Duração: 60 minutos
Direção: Tiago Hespanha
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre
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Sessão 15 – no ar em 24 de julho
Bab Sebta
Bab Sebta significa em árabe a porta de
Ceuta e é o nome da estreita passagem na
fronteira entre Marrocos e Ceuta. É o local
para onde convergem aqueles que, vindos
de todas as partes de África, procuram
chegar à Europa. O filme Bab Sebta percorre quatro cidades ao encontro dos rituais da espera e das vozes desses viajantes.
Duração: 120 minutos
Elenco principal: José Alberto Silva, Lucinda Tavares, Alfredo Mendes e Ventura
Direção: Luíza Homem
Produção: Gil & Miller, Patê e Raiva
Classificação indicativa: 12 anos

SEMANA 4: TÃO PERTO, TÃO LONGE
Sessão 16 – no ar em 27 de julho
Tão perto, tão longe
20 curtas de 20 realizadores internacionais: este projeto baseia-se entre a memória e o cotidiano. Vinte realizadores foram
convidados a escolher um aspecto singular da sua vivência e a realizar um filme de
cinco minutos, através do qual procuram
refletir sobre a miscigenação da nossa
“cultura global”.
Duração: 120 minutos
Direção: Margarida Cardoso, Tiago Hespanha, André
Godinho, Dan Oki, Bruno Ulmer, Svetlana e Zoran
Popovic, Roxana Pope, Vincent Moloi, Samba Felix
Ndiaye, Masaki Karatsu, Felipe Bragança, Donigan
Cumming, Afra Mejía, Yang Heng, Rui Xavier, Kim
Jong – Kwan, Kenji Murakami, Ricardo Iscar, Marco
Dutra, Sebastien Schindel.
Produção: Fundação Calouste Gulbenkian
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
DISTRIBUIÇÃO: Fundação Calouste Gulbenkian
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

MUNDO DA LEITURA
TEMAs: leitura, literatura e linguagem; universo infantil
Público-alvo: crianças
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com restrições
PARCEIROS: Universidade de Passo Fundo e UPFTV

Através das aventuras de Gali-Leu
e sua turma, o programa Mundo da
Leitura incentiva o público infantil à
leitura de forma lúdica e dinâmica
em múltiplas linguagens como
teatro de animação, contação de
histórias, poesia, contos, lendas,
brincadeiras com palavras (travalíngua) e curiosidades, além de
dicas culturais de músicas, filmes,
histórias em quadrinhos e, é claro,
livros para toda a criançada. Os
personagens Gali-Leu, Borralheira,
Ratazana e Reco-Reco vivem
aventuras
muito
divertidas,
dentro e fora dos livros. Vale
destacar que estes personagens
são bonecos, os protagonistas das
histórias. Gali-Leu e Borralheira
vivem na casa do Mundo da
Leitura, onde se divertem com os
humanos Natália e Mil-Faces. Mas
Ratazana e seu auxiliar Reco-Reco
estão sempre à espreita, com suas
tramas mirabolantes para destruir
o Mundo da Leitura.
O programa é produzido pela
Universidade de Passo Fundo,
por uma equipe interdisciplinar
que envolve os cursos de Letras,
Artes e Comunicação, Educação,
Ciências Exatas e a UPFTV, canal
de televisão afiliada do Canal
Futura.

ELENCO:
Natália Bohrer é jornalista, formada pela Universidade de Passo Fundo. É
especialista em Moda, Criatividade e Inovação, pela Faculdade de Tecnologia
SENAC-RS. No programa Mundo da Leitura atua como atriz e produtora.
Giancarlo Rotta de Camargo é ator, músico e graduado em Educação Física
pela Universidade de Passo Fundo. Trabalhou de 1998 a 2008 no Grupo de
Teatro da UPF e no Grupo Viramundos. Hoje atua como ator e manipulador
de bonecos no programa Mundo da Leitura, com os personagens Mil Faces,
Reco-Reco e Alberto.
Paulo Balardim, criador do gato Gali-Leu, é ator-bonequeiro e um dos
diretores da Cia. Caixa do Elefante Teatro de Bonecos, que faz bonecos
e cenários para teatro e televisão. Seu trabalho já figurou em diversos
programas e campanhas, entre eles: Nenhum Adulto Analfabeto (TVE-RS), A
Turma do Arrepio (SBT), Que Trabalho é Esse? (Futura), Pandorga (TVE-RS),
Estação Meia-noite (Telecine Cult) e Papos e Pratos (Bandeirantes).
Elisângela de Fátima Fernandes de Mello é mestre em Educação pela
Universidade de Passo Fundo. Atualmente, é assistente de criação do
Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura. Tem
experiência na área de formação do leitor, cria e aplica práticas leitoras. No
programa Mundo da Leitura faz a voz e a manipulação da gata Borralheira
e pesquisa enigmas para o quadro Labirinto.
Eliana Rodrigues Leite é graduada em Produção Cênica e cursa Educação
Artística na Universidade de Passo Fundo. É assistente de criação no Centro
de Referência em Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura. No programa
faz a voz e a manipulação da personagem Ratazana e é produtora de arte.
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QUADROS:
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
O quadro apresenta histórias da literatura
infanto-juvenil, contadas através de
diferentes técnicas de representação como
teatro de animação, teatro de imagens,
teatro de sombras e elementos cênicos.
OFICINA
Permite que a criança desenvolva
atividades lúdicas através da produção
criativa de elementos e objetos visando
ao desenvolvimento de habilidades nas
áreas das artes plásticas, ciências, música,
teatro e informática. Estas experiências
permitem que a criança entre em contato
com materiais de diferentes naturezas,
fazendo com que ela também desenvolva
o seu imaginário e o senso criativo.
JOGO MUNDO DA LEITURA
Consiste num jogo de conhecimento sobre
obras literárias infanto-juvenis disputado
entre duas equipes de estudantes, na faixa
etária dos 10 anos. A condução do jogo é
feita por Gali-Leu e Natália Bohrer. Uma
forma divertida de interpretar estórias
e conhecer os autores. Na segunda
temporada de 2010 o quadro saiu do ar.
Dia de gato
Os personagens Gali-Leu, Borralheira,
Ratazana e Reco-Reco vivem diferentes
situações que dão ao espectador a
oportunidade de conhecê-los um pouco
mais, através de aventuras muito
divertidas. Na segunda temporada, os
filhotes da Borralheira e Gali-Leu, Alice e
Alberto, nascem e se juntam à turma.
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FIQUE ESPERTO
Apresentar informações curiosas é o foco
deste quadro, que mostra, por exemplo,
como acontece a formação das cores, a
gagueira infantil, como surgiu o hip-hop,
o cinema, os cuidados com a obesidade
infantil. Além de visitas a instituições e
grupos culturais como o Viramundos,
um grupo de teatro que usa como palco
um ônibus que percorre o país. Os temas
abordados pelo quadro contemplam artes
plásticas, ciência, informática, dança,
teatro, literatura, entre outros.
LABIRINTO
O quadro propõe a solução de enigmas
e charadas para serem desvendadas
pelo Gali-Leu e pelos telespectadores. Os
enigmas são lançados pelo personagem
Mil-Faces e são solucionados no episódio
seguinte.
OUTROS QUADROS
Parlendas, poesias, dicas de leitura e
trava-línguas também fazem parte do
Mundo da Leitura, assim como o quadro
“Com a pulga atrás da orelha”, que é um
quiz envolvendo os temas abordados no
programa, e o quadro “Correspondência”,
que abre espaço para Gali-Leu ler os
e-mail’s e as cartas dos telespectadores.
Sinopses por episódio (30 minutos)
A formiga e o grão de trigo
no ar em 26 de maio
Borralheira e Natália caminham na praça,
enquanto conversam sobre Gali-Leu e a
gravidez de Borralheira. De repente, elas

avistam Reco-Reco distribuindo folhetos
da cartomante Cassandra. Com isso, nossa
gata tem certeza de que Cassandra é,
na verdade, Ratazana. Mais tarde, RecoReco chega à toca dos ratos, apavorado,
temendo que Borralheira denuncie
Ratazana. Confira a história A formiga e o
grão de trigo, e aprenda a fazer uma toca
do rato na Oficina.
O papel e a tinta – no ar em 2 de junho
Borralheira e Nati chegam ao Mundo da
Leitura. Borralheira conversa com GaliLeu sobre o flagra que deu em RecoReco, distribuindo folhetos de Cassandra.
Enquanto isso, Ratazana e Reco-Reco saem
para distribuir folhetos. Ratazana quer ter
certeza de que o flagra de Borralheira não
teve nenhum resultado. Curta a história O
papel e a tinta e saiba como funciona uma
rádio no Fique Esperto.
Caio? – no ar em 9 de junho
Ratazana e Reco-Reco, cheios de curativos,
chegam à toca. Ratazana fica sabendo
pelos jornais que denunciaram Cassandra
como uma falsa cartomante. Enquanto
isso, Gali-Leu e Borralheira comemoram
a notícia. Veja a história Caio? de Angela
Lago e aprenda a fazer um tambor
diferente na Oficina, com Mil-Faces.
O defunto que deviA
no ar em 16 de junho
Ratazana resolve doar uma grande
quantia em dinheiro para os ratos famintos
da Sibéria, a fim de melhorar a sua
imagem perante a mídia. No dia seguinte,
Borralheira vê matéria no jornal falando

da doação de Ratazana. Mais tarde,
Ratazana vai à banca de jornais conferir
a repercussão de sua boa ação. Assista à
história O defunto que devia e saiba como
descartar corretamente medicamentos
vencidos no Fique Esperto.
Os pêssegos – no ar em 23 de junho
Borralheira está descansando sob o olhar
atento de Gali-Leu, quando Nati chega
com um presentinho para o bebê que
vem por aí. Confira a história Os pêssegos
e aprenda a confeccionar um telefone de
lata na Oficina.
O ouro – no ar em 30 de junho
Gali-Leu, Borralheira e Nati fazem a sua
caminhada. O nosso gatinho anda todo
atencioso com Borralheira, pelo fato de estar
grávida. De repente, eles avistam Reco-Reco
e Ratazana. O que será que vai acontecer?
Assista à história “O ouro” e conheça a
Orquestra Beija-Flor no Fique Esperto.
Piloto – no ar em 7 de julho
Borralheira, Gali-Leu e Nati veem Ratazana,
a mais nova celebridade do momento,
sendo entrevistada por um repórter.
Nossa gatinha fica revoltada e quer falar
toda a verdade sobre a rata farsante para
a imprensa. Como isso vai terminar? Na
Contação de Histórias conheça o cachorro
Piloto e aprenda a fazer um pau de chuva
na Oficina.
Boa sentença – no ar em 14 de julho
Gali-Leu mostra a Borralheira a capa do
jornal do dia, onde ela aparece batendo
em Ratazana. Parece que a ideia da nossa
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gatinha de desmascarar Ratazana não deu
muito certo! Enquanto isso, a rata chega à
toca, toda machucada. Assista à história Boa
sentença e conheça um projeto de jogos de
computador educativos no Fique Esperto.
Querer é poder – no ar em 21 de julho
Natália convida Borralheira e Gali-Leu
para uma caminhada. No caminho, eles
encontram Reco-Reco tocando e cantando
uma música. Todos ficam surpresos com
o nosso rato gaguinho! Confira a história
Querer é poder e aprenda como fazer um
cartão 3D na Oficina.
Qual será rei? – no ar em 28 de julho
Borralheira, Gali-Leu e Natália caminham
na praça e conversam sobre Ratazana.
Nossa gatinha desconfia do motivo que
levou Ratazana a doar todo seu dinheiro
aos ratos famintos da Sibéria. Logo
depois, Reco-Reco chega à toca dos ratos
com o dinheiro ganho pela sua cantoria
na praça. Curta a história Qual será o
rei? e confira o Fique Esperto sobre
ilustrações de livros.
Os pequenos no bosque
no ar em 4 de agosto
Ratazana e Reco-Reco passeiam no
centro da cidade para comprar roupas e
instrumentos novos para Reco-Reco, o
novo cantor que ela pretende empresariar.
Gali-Leu e Borralheira, em casa, veem
pelo jornal que Ratazana está tentando
inserir nosso ratinho no mundo da música.
Assista à história Os pequenos no bosque
e aprenda a fazer um bilboquê de garrafa
pet na Oficina.
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Um nome inscrito no céu
no ar em 11 de agosto
Na sala de espera do hospital, Gali-Leu, Nati
e Mil-Faces aguardam ansiosos a chegada
dos filhotes de Borralheira. Enquanto isso,
Reco-Reco faz seu show como cantor e é
aplaudido por todos! Curta a história Um
nome inscrito no céu e saiba mais sobre
acompanhamento pré-natal no Fique
Esperto.
Turma do Gali-Leu 7
parte 1 – no ar em 18 de agosto e parte 2 –
no ar em 25 de agosto
Ratazana é desmascarada, publicamente,
como falsa cartomante, por Gali-Leu e
Borralheira. Ela não se abala (falem bem
ou mal de mim, mas falem de mim).
Para surpresa de todos, Ratazana doa
o dinheiro ganho como cartomante
para uma instituição de caridade. E para
surpresa própria, Ratazana não consegue
mais bolar nenhum plano malvado contra
os gatos ou o Mundo da Leitura. Pior ainda,
ela se vê fazendo coisas boas e ajudando
os outros, impensadamente, e depois
se arrepende do bem que fez. Ela entra
em crise existencial, e começa a duvidar
do caráter genuíno e perene da sua
maldade. Enquanto isso, Reco-Reco tenta
consolar a chefe e aproximá-la do GaliLeu e da Borralheira, no intervalo de suas
apresentações como cantor regionalista.
Agora, é ele quem traz o dinheiro para
casa, ou para a toca, mas logo Ratazana
assume o lugar de empresária do rato
cantor. Os gatos, por sua vez, curtem ao
máximo a gravidez da Borralheira e ficam
na expectativa da chegada dos filhotes.

O ceifeiro ladrão e sua filha
no ar em 13 de outubro
Gali-Leu e Borralheira curtem em casa
seus filhotes. Natália faz uma visita e
confere como anda a reforma do quarto
de Alice e Alberto. No Contação a história é
O ceifeiro ladrão e sua filha. Na Oficina, MilFaces ensina a fazer origami, e no quadro
Fique Esperto saiba como é o processo de
fabricação do sorvete.
O menino e o padre
no ar em 20 de outubro
O menino e o padre é a história no
quadro Contação. Na Oficina, Mil-Faces
ensina como fazer um óculos maluco, e
no quadro Fique Esperto Natália aborda
o tema pedras preciosas. Borralheira
e Reco-Reco conversam na frente
do Mundo da Leitura. Reco-Reco fica
apreensivo ao lembrar do tempo em
que Borralheira não gostava dele, mas
ela pede desculpas por não acreditar no
caráter dele. Enquanto isso, Ratazana
está em crise de identidade.
O violinista – no ar em 27 de outubro
Durante um passeio, Borralheira e GaliLeu conversam. Ela comenta que RecoReco acha que Ratazana está mudando de
comportamento, tornando-se boa. Em sua
toca, Ratazana conta dinheiro recebido no
show do Reco-Reco. No quadro Contação,
a história é O violinista. Na Oficina, MilFaces ensina como fazer uma aranha
de garrafa pet, e no Fique Esperto, uma
matéria sobre primatas.
O velho e o tesouro do rei
no ar em 3 de novembro
Gali-Leu e Borralheira ficam nostálgicos,
ao relembrar o primeiro ano de seus
gatinhos, revendo um álbum de fotografias.
Borralheira comenta que esse tempo
passou muito rápido. Alberto e Alice se

despedem de seus pais para irem à escola.
No quadro Contação, a história é O velho
e o tesouro do rei. Mil-Faces mostra, na
Oficina, como se faz o instrumento musical
gunga. E no Fique Esperto conheça uma
caravana que incentiva o uso consciente
da energia elétrica.
A lenda do tatu
no ar em 10 de novembro
Na ida para a escola, Alberto e Alice
conversam sobre Gali-Leu. Alice acha que
seu pai está muito desanimado, porque
não consegue ter inspiração para escrever
seus poemas. No quadro Contação,
a história A lenda do tatu, de Ricardo
Azevedo. Na Oficina, Mil-Faces ensina
como fazer maquiagem artesanal. E no
Fique Esperto, saiba mais sobre teatro
estudantil, com a Natália.
A cadela e o reflexo
no ar em 17 de novembro
Alice e Alberto estão a caminho da escola,
quando encontram Ratazana, vestida de
mestre Jedi. Ela se apresenta e conversa
com os dois gatinhos. O que será que esta
rata está tramando? Na Contação, assista
à história A cadela e o reflexo, de Tolstói.
Na Oficina, aprenda a fazer um boneco de
pote, e no Fique Esperto, saiba mais sobre
apicultura.
O cabrito e o lobo – no ar em 24 de
novembro
Reco-Reco está em sua toca ensaiando
uma música, quando chega Ratazana,
vestida de mestre Jedi. Nosso ratinho se
assusta com a nova roupa de sua chefinha,
mas ela garante que assim dominará o
Mundo da Leitura. Assista à história O
cabrito e o lobo e aprenda a confeccionar
um lança-confetes na Oficina. No Fique
Esperto, conheça crianças que adoram
uma coleção!
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O leão, o burro e a raposa
no ar em 1º de dezembro
Borralheira conversa com Gali-Leu e
reclama de Alberto, que está se saindo um
bagunceiro! Mas nosso gato leitor parece
nem ligar para isso. Nisso, Alberto e Alice
chegam da escola, sem serem percebidos
pelos pais. Confira a história O leão, o burro
e a raposa e saiba como fazer um violão
de caixa com Mil-Faces. No Fique Esperto,
conheça curiosidades sobre as flores.

O homem que pôs um ovo
no ar em 29 de dezembro
O momento é de descontração e felicidade!
Alice, Alberto, Nati, Mil-Faces e Borralheira
armam um piquenique para animar GaliLeu. A turma toda aproveita o dia para
conversar, comer e brincar. Até RecoReco participa da festa! Mas Ratazana,
observando tudo, anuncia que este período
de harmonia, se depender dela, vai acabar!
Assista à história O homem que pôs um
ovo na Contação. Na Oficina, veja como
se faz uma mão ioiô e saiba mais sobre o
autismo no Fique Esperto.

Turma do Gali-Leu 8
parte 1 – no ar em 5 de janeiro e parte 2 –
no ar em 12 de janeiro
Gali-Leu e Borralheira estão envolvidos com
a criação dos filhotes, desde a construção
do quarto para os bebês, os cuidados
com a alimentação etc. Reco-Reco é visita
constante na casa dos gatos e se afeiçoa a
Alberto e Alice. Ratazana continua em crise
existencial, incerta sobre o próprio caráter
(bom ou mau). Depois de uma passagem
de tempo, os filhotes já estão prontos para
iniciar suas atividades escolares. RecoReco já é um cantor de renome, mas vive
à mercê dos gostos e exigências de sua
empresária Ratazana. Em paralelo, RecoReco continua frequentando a casa dos
gatos e Alice descobre que ele não sabe
ler nem escrever. Alice faz um pacto com
Reco-Reco: não revelar esse segredo e
alfabetizá-lo, desde que ele prometa jamais
voltar a participar de um plano maligno da
Ratazana contra o Gali-Leu e a Borralheira.
Após algum tempo, Reco-Reco finalmente
domina a leitura e a escrita, e se torna
muito mais crítico e exigente, inclusive em
relação à Ratazana.

k

O prego – no ar em 8 de dezembro
Alice e Alberto pensam em algo para
animar Gali-Leu, que está sem inspiração
para escrever. Borralheira chega para
conversar com Alberto, mas não tem
coragem de repreendê-lo quando escuta
a conversa dos dois irmãos. Os gatinhos
contam à Borralheira sobre a mestre
Jedi que conheceram. Assista à história
O prego e aprenda a fazer um calendário,
na Oficina. No Fique Esperto, conheça os
benefícios da natação para as crianças.

uma camiseta customizada, com Mil-Faces.
E Nati vai conhecer o projeto que trabalha
com moda e crianças no Fique Esperto.

h

Pedro Urdemales
no ar em 15 de dezembro
Alberto e Alice, chegando à escola,
encontram a mestre Jedi, que na verdade
é Ratazana fantasiada. Os nossos gatinhos
pedem que ela mostre seus poderes, e
Ratazana levita uma caixa de papelão, para a
surpresa dos dois! Conheça a história Pedro
Urdemales e aprenda na Oficina como se
faz castanholas com material reciclado. O
karatê é o assunto do Fique Esperto!
O rei da folhagem
no ar em 22 de dezembro
Ratazana chega à toca e encontra RecoReco se lamentando, deitando em cima de
jornais velhos. Nosso ratinho gago conta
que está com muitas dores, por ter tido que
ficar pendurado em cima de uma árvore,
a mando de sua chefinha. Veja a história
O rei da folhagem e aprenda como fazer
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Paulo Becker graduou-se em Letras pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e é mestre e doutor
em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul. Desde 1997, leciona
na Universidade de Passo Fundo, onde participa
como roteirista e consultor da criação do programa
Mundo da Leitura. Publicou livros de ensaio, poesia e
literatura infantil e tem artigos publicados em revistas
especializadas em literatura.
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Direção geral UPF TV: José Henrique Fonseca
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e Multimeios – Mundo da Leitura: Tania M. K. Rösing
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Júlia Cômodo
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Lucieda Moreda e Camila
Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
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João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
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MUNDO.DOC
A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
A série, em 4 episódios e apresentada pelo professor de Oxford,
Marcus du Sautoy, é uma jornada de 30 mil anos através do
desenvolvimento das principais ideias matemáticas que sustentam
a ciência, a tecnologia e a cultura que molda nosso mundo.
Classificação indicativa: livre

O mundo é feito de histórias. Algumas remontam a eras passadas,
outras a regiões inóspitas. Mas todas trazem em si a emocionante
caminhada da humanidade pela
Terra. Saiba mais sobre as histórias que nos fazem humanos na
faixa Mundo.doc. Documentários
inéditos e exclusivos redescobrem
nosso passado, decifram lendas e
mitos de povos que vivem em diferentes partes do planeta e celebram a diversidade humana.
Temas: comportamento;
diversidade cultural; história;
personalidades; saúde; vídeos e
documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2006
Licenciamento: não liberado
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Sinopses por episódio (60 minutos):
A linguagem do universo – no ar em 7 de outubro
O primeiro programa da série revela a importância da
matemática em nossas vidas, para depois explorar a matemática
do Egito antigo, Mesopotâmia e Grécia. No Egito, ele nos mostra
o uso de um sistema decimal baseado nos dez dedos da mão.
Na Mesopotâmia, descobre que a atual forma de divisão do
dia em horas teve origem no sistema babilônico sexagesimal –
então, é graças aos babilônios que temos 60 segundos em um
minuto e 60 minutos em 1 hora – e descreve como os babilônios
usavam equações quadráticas para calcular a extensão de suas
terras. Na Grécia, Marcus revela as contribuições de alguns dos
gigantes da matemática, como Platão, Euclides, Arquimedes
e Pitágoras, que é considerado o precursor da transformação
da matemática de uma simples ferramenta de cálculo em uma
ciência analítica, como hoje a conhecemos.
Os gênios do Oriente – no ar em 14 de outubro
Quando a Grécia antiga caiu em declínio, o avanço da matemática
estagnava-se na medida em que a Europa adentrava a Idade
das Trevas. Mas, no Oriente, a matemática atingia novos
patamares. Na segunda etapa de sua jornada, Marcus du
Sautoy visita a China e examina como a matemática contribuiu
para a construção da China Imperial e seu papel fundamental
nas extraordinárias façanhas da engenharia, como a Grande
Muralha. Na Índia, descobre como o símbolo numérico zero foi
criado – um dos grandes marcos na evolução da matemática.
Também examina as teorias de matemáticos indianos sobre os
novos conceitos de infinito e números negativos, bem como seus

avanços em trigonometria. Na sequência,
investiga o progresso da matemática
no Oriente Médio, ao revelar a invenção
de uma nova linguagem da álgebra e a
evolução de uma solução para equações
cúbicas. Essa etapa de sua jornada termina
na Itália, onde ele examina a disseminação
de conhecimentos orientais no Ocidente
por meio de matemáticos como Leonardo
Fibonacci.
As fronteiras do espaço
no ar em 21 de outubro
No século XVII a Europa alcança o
status de potência mundial de ideias
matemáticas, ora ocupado pelo Oriente
Médio. Conquistam-se grandes avanços
na compreensão da geometria de objetos
fixos no tempo e no espaço. Então, iniciase a disputa de quem será o primeiro a
descobrir a matemática que descreve
objetos em movimento. Neste programa,
o apresentador visita a França para
investigar o trabalho de René Descartes,
um matemático extraordinário e um dos
grandes filósofos, que descobriu ser possível
a utilização da álgebra para a solução de
problemas de geometria. Na Inglaterra,
examina a evolução de Isaac Newton nos
cálculos, uma descoberta essencial para
a compreensão do comportamento dos
objetos móveis, que é hoje utilizada por
todo engenheiro. Também vai em busca
de grandes matemáticos, como Leonhard
Euler, o pai da topologia ou “geometria
articulada” e Carl Friedrich Gauss, que aos
24 anos foi o responsável pela invenção da
aritmética modular (uma nova forma de
manipulação de equações).

Para o infinito e além
no ar em 28 de outubro
No último programa da série, Marcus
du Sautoy examina alguns dos grandes
problemas, ainda sem solução, que
instigam a matemática no século XX e
relata a história de matemáticos que
lutam para decifrá-los, como a “Hipótese
de Riemann” – uma conjectura sobre a
distribuição dos números primos – que
são átomos do universo da matemática.
Atualmente, quem conseguir provar a
teoria de Riemann receberá um prêmio
de 1 milhão de dólares e terá um lugar de
destaque nos livros de história.
FICHA TÉCNICA
Apresentador: Marcus du Sautoy
Produção: Open University/BBC para BBC FOUR
Produtor executive BBC: David Okuefuna
Produtor executivo Open University: Catherine
McCarthy
Distribuição: BBC Worldwide Américas
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ALÉM DAS DIFERENÇAS (60 minutos)
no ar em 16 de dezembro
Com todos os problemas que o mundo
enfrenta hoje, incluindo guerras, pobreza,
armas, degradação ambiental, fome,
superpopulação e desespero severo
de milhões, pessoas anseiam por
significados. Muitos procuram respostas
na espiritualidade, mas frequentemente
a fé e a religião são utilizadas por alguns
fundamentalistas que usam o nome de
Deus para seus fins próprios. Com essa
dicotomia em mente, o filme faz um apelo a
líderes religiosos, políticos e personalidades
em seus respectivos campos para que
abordem as questões mais complexas
da era moderna, e ainda mostra o que
os inspira a realizar mudanças positivas.
A esperança é que suas experiências
pessoais forneçam uma nova perspectiva
sobre como a compaixão e o ativismo não
violento podem ser usados efetivamente
para resolver as mais difíceis disputas.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Peter Bisanz
Produção: Peter Bisanz, Vladimir Trushchenkov,
Catherine Tatge, Tonko Soljan, Karin Chien e Michael
Griffiths
Distribuição: PBS International
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CAMINHADA PARA A VIDA
(60 minutos) - no ar em 27 de maio
Conta as histórias de cinco mulheres
etíopes que sofreram lesões devastadoras
durante o parto e embarcam em uma
jornada espiritual para recuperar a
dignidade perdida. Rejeitadas por seus
maridos e excluídas por suas comunidades,
estas mulheres estão fadadas a passar
o resto de suas vidas na solidão e na
humilhação. As dificuldades que enfrentam
e as tentativas de reconstruir suas vidas
nos mostram uma história universal de
esperança, coragem e transformação.
Classificação indicativa: 10 anos
FICHA TÉCNICA
Direção: Mary Olive Smith e Amy Bucher
Produção: Engel Entertainment Production e Nova
Distribuição: PBS International

CARNAVAL EM MONTEVIDÉU
(80 minutos) – no ar em 16 de fevereiro
Os protagonistas deste documentário são
os veteranos da Murga (uma manifestação
musical e teatral tradicional no carnaval de
Montevidéu). Em 2004, eles se reuniram
mais uma vez para cantar e dançar ao
ritmo de “La Matinée”, uma murga que
é conhecida por “carregar a essência
histórica de um país e da sociedade da
América Latina”. Começando com relatos
sobre a gloriosa história do carnaval de
Montevidéu, o documentário acompanha
a preparação para “La Matinée”.
Classificação indicativa: 12 anos

FICHA TÉCNICA
Elenco principal: Edu Lombardo, Polanco, Salinas e
Tate Taveira
Roteiro e Direção: Sebastián Bednarick
Produção: Coral Films
Projeto: Marcelo Keoroglián, Edú Lombardo, Edén
Iturrióz e Sebastián Bednarik
Ideia original: Marcelo Keoroglián
Trilha: Edú Lombardo e Hugo Fattoruso
Distribuição: Coral Films
Prêmios:
Melhor roteiro, melhor filme e prêmio FIPRESCI –
Trieste Latin American Film Festival.
Melhor filme Ibero-americano – The Miami Film
Festival
Melhor filme – Montreal Latin American Film Festival.
Prêmio do júri (Fripesci/Uruguayan Press)/ Premiere
at San Sebastian, Jornada International de Cinema
de Bahia, Human Rights Film Festival (Belen, Rio de
Janeiro, Fortaleza y Recife), Muestra de San Pablo,
Festival de Florianópolis, Festival de Chicago, IFF
Munich, SANFIC, DOC Mexico.

CHICO MENDES – CARTAS DA FLORESTA (50 minutos)
no ar em 3 de junho
“Minha vida começou igual à de todos os
outros seringueiros: escravo submetido às
ordens do patrão. Comecei com nove anos
de idade. Em vez de receber as lições do
ABC, aprendi a sangrar a seringueira.” É
assim, com narração em primeira pessoa,
que o documentário da TV Câmara Chico
Mendes – Cartas da Floresta revela um lado
pouco conhecido do líder seringueiro que
morreu em defesa da Amazônia. Cartas,
bilhetes e entrevistas mostram como
Chico Mendes – criado longe dos bancos
da escola – aprendeu a ler, a escrever e
se tornou o maior líder seringueiro que o
Brasil já conheceu. Além de testemunhar
a luta dos seringueiros contra a pressão
do latifúndio e a devastação da floresta,

os textos revelam detalhes de como era
o dia a dia de Chico Mendes. A narração
das cartas é intercalada com depoimentos
atuais, gravados pela TV Câmara na
Reserva Extrativista Chico Mendes, no
Acre, 20 anos após o assassinato do líder
seringueiro.
Participam do documentário o escritor e
jornalista Zuenir Ventura, a antropóloga
Mary Allegretti, seringueiros, amigos e
parentes de Chico Mendes, entre eles as
filhas Elenira e Ângela. Com direção de
Dulce Queiroz e música de Victor Araújo,
a produção mostra, de forma delicada,
como Chico Mendes conseguiu chamar
a atenção do Brasil e do mundo para a
necessidade de se preservar a floresta,
numa época em que as preocupações com
o meio ambiente não constavam da pauta
política. De sua luta resultou a criação das
reservas extrativistas.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Roteiro e Direção: Dulce Queiroz
Imagens: Marcos Feijó
Edição de imagens: Joelson Maia e Ranivaldo Torres
Videografismo: Ernani Pelúcio
Produção: Pedro Henrique Sassi e Rita Andrade
Trilha original: Alberto Valério
Coordenação de longos formatos – TV Câmara:
Dulcídio Siqueira
Distribuição: TV Câmara dos Deputados
Prêmios: Menção Honrosa no Prêmio Vladimir
Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2009
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DIA DA TERRA (100 minutos)
no ar em 5 de junho
Dia da Terra faz um retorno ao surgimento
e ao desenvolvimento do movimento
ambientalista moderno – de seus sussurros
no pós-guerra da década de 50, passando
pela publicação do incendiário best-seller de
Rachel Carson, A primavera silenciosa, em
1962, à primeira bem-sucedida celebração
do Dia da Terra em 1970 e à subsequente
explosão de ações políticas. O filme mostra
depoimentos pessoais e raras imagens de
arquivo. As histórias extraordinárias dos
pioneiros do movimento ambientalista
– entre eles o ex-secretário do Interior
dos EUA, Stewart Udall; o biólogo e autor
de A bomba populacional, Paul Ehrlich; o
fundador do Whole Earth Catalog, Stewart
Brand; o astronauta da Apollo Nove, Rusty
Schweickart; e o pioneiro da energia
renovável, Hunter Lovins – são ilustradas
com uma incrível variedade de imagens.
Dirigido pelo aclamado documentarista
Robert Stone, Dia da Terra é ao mesmo
tempo uma meditação poética sobre a
complexa relação da humanidade com
a natureza e uma história envolvente
das
conquistas
revolucionárias
e
oportunidades perdidas do pioneiro
ativismo ecológico.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Roteiro, Produção e Direção: Robert Stone
Edição: Don Kleszy
Música: Michael Giacchino
Fotografia principal: Howard Shack
Produção: American Experience
Distribuição: PBS International / Public Media
Distribution

EU, MINHA VIDA E O HIV (45 minutos)
no ar em 3 de dezembro
Eu, Minha Vida e o HIV acompanha a
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vida de dois jovens de vinte e poucos
anos, ambos portadores do HIV: Slim, um
aspirante a DJ e produtor musical nascido
na Zâmbia, e Angelikah, uma universitária
norte-americana. O programa conta suas
histórias desde o início: aborda o porquê
da decisão de serem testados, passando
pelo momento do recebimento do
resultado até chegar aos dias atuais. Os
espectadores podem ver a complexidade
que o HIV pode trazer para cada decisão
cotidiana como namoro, viagens, trabalho
e amizades. Este é o primeiro reality show
da premiada campanha Staying Alive, que
divulga informações sobre HIV/AIDS.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Alex Stockley
Produção: MTV e Firecracker Films
Distribuição: MTV Networks Europe

FUTEBOL NO NOVO MUNDO (120
minutos) parte 1 – no ar em 12 de junho e
parte 2 – no ar em 17 de junho
O significado histórico do futebol e sua
influência na América do Norte e na
América do Sul são examinados através
de imagens de arquivo e entrevistas
reveladoras neste documentário com
duração de duas horas, exibidos em duas
partes. A História do Futebol destaca os
heróis (como Pelé, Stanley Matthews,
Roberto Bettega e Giorgio Chinaglia) que
ajudaram a popularizar o jogo, além de
analisar os obstáculos e desafios que
levaram o esporte a um desenvolvimento
com altos e baixos, para finalmente se
popularizar no Canadá e nos Estados
Unidos. Traçando a história do futebol
desde o século XVI até os dias de hoje, o
filme relata todos os problemas políticos

e as controvérsias que transformaram
diretamente o jogo no que ele se tornou
hoje: o esporte mais popular do mundo.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Claude Barnes
Produtor executivo, Roteirista e Narrador: Dale
Barnes
Distribuição: Octapixx Worldwide

GRANDES CONSTRUÇÕES
Em nosso cotidiano, nos deparamos com
grandes construções: túneis, pontes ou
gigantescos prédios. Mas como esses
extraordinários projetos são elaborados?
Como são construídos? As respostas
estão na série de cinco episódios, Grandes
Construções.
Classificação indicativa: livre
Sinopses por episódio (60 minutos):
Pontes – no ar em 2 de setembro
Como uma ponte resiste às forças da
natureza e ao tráfego? Este filme leva
os espectadores das pontes de pedra do
Império Romano à gigante do Japão,
a ponte suspensa toda em aço AkashiKaikyo, a maior do mundo. Através das
sagas épicas da ponte do Brooklyn,
Golden Gate e outras grandes pontes, o
episódio mostra como os engenheiros têm
conquistado distâncias cada vez maiores
com materiais de construção melhores e
projetos inovadores.
Barragens – no ar em 9 de setembro
Como uma barragem resiste ao impacto
de milhões de litros de água? O episódio
investiga a maior e mais cara estrutura do

arco de concreto de Hoover comparando
o rio Colorado à represa de Assuã, uma
verdadeira montanha submarina no leito
do rio Nilo, que retém um lago do tamanho
da Inglaterra.
Cúpulas – no ar em 16 de setembro
Por que algumas cúpulas têm janelas?
Todas as cúpulas são redondas? Desvende
esses segredos e aprenda ainda mais
sobre cúpulas com esse documentário.
Arranha-céus
no ar em 23 de setembro
O que é preciso para erguer um arranhacéu de cem andares de altura? Das torres
medievais de San Gimignano na Itália à
corrida de hoje para construir o arranhacéu mais alto do mundo, este filme narra a
nossa aptidão para as alturas, as notáveis
realizações dos construtores da catedral
gótica e a quase-catástrofe do Citigroup
Center em Nova York.
Túneis – no ar em 30 de setembro
O que evita que um túnel desmorone? Os
túneis evoluíram de passagens perigosas
e claustrofóbicas para redes subterrâneas
amplas e seguras, tão espaçosas como
shopping centers. Este filme leva os
espectadores ao subterrâneo para
explorar a história e engenhosidade por
trás de algumas das maravilhas do mundo
dos túneis.
FICHA TÉCNICA
Direação, Roteiro e Produção: Larry Klein, Judith
Dwan, Thomas Levenson, Joseph McMaster e
Eugenie Vink
Distribuição: PBS International
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JOGO LIMPO (60 minutos)
no ar em 10 de junho
Na Nova Zelândia, 300 pessoas invadem
um campo de rúgbi em sinal de protesto
com o intuito de interromper o jogo, o
que deixa 28 mil ardorosos fãs para lá
de exaltados. Mas isso foi a gota d’água
para a África do Sul. A polícia secreta sulafricana acusa falsamente um ativista
antiapartheid de assalto a banco. Excluído
das Olimpíadas e de quase todos os
principais eventos esportivos do mundo, o
rúgbi ainda permanece como o esporte em
que os sul-africanos brancos acreditam.
Mas até mesmo nesse ponto eles sofrem
uma derrota. Um boicote esportivo de
várias nações, realizado durante anos
contra a África do Sul, finalmente os isola
do resto do mundo.
Classificação indicativa: 10 anos
FICHA TÉCNICA
Produção e Direção: Connie Field
Edição: Gregory Scharpen e Gary Weimberg
Música: Todd Beokelheid
Narrador: Mmaboshadi M. Chauke
Produtor associado: Sage Brucia
Cinematografia principal: Tom Hurwitz
Roteiro: Jon Else, Connie Field e Gregory Scharpen
Pesquisa de arquivo e direitos: Lynn Adler e Sage
Brucia
Finalização de áudio: Berkeley Sound Artists –
James LeBrecht
Produção: Clarity Films
Distribuição: Steps International e Clarity Films

MATRIARCAS DA SAVANA
Sempre foi dito que os machos são
mais fortes, sedutores e protetores, e
naturalmente mais belos… em resumo,
os reis. Na verdade, as fêmeas reservam
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inúmeras surpresas. Antes, intituladas
seres obedientes, sensíveis, submissas,
complacentes e sempre leais, nessa
série, as fêmeas são apresentadas
como
dominadoras,
independentes,
manipuladoras, e não raro infiéis... E se
forem elas as verdadeiras rainhas da
savana?
Classificação indicativa: 10 anos
Sinopses por episódio (60 minutos):
A arte de ser rainha
no ar em 1º de julho
No primeiro episódio de Matriarcas da
Savana, é apresentado o modo como as
fêmeas procuram alimento no mundo
selvagem. Lauren, a leoa, a fêmea
dominante, precisa caçar para alimentar
sua família e a si própria. Ela está grávida
e luta para encontrar comida suficiente.
Suas noites não bastam: ela terá que caçar
também durante o dia, mesmo exausta.
Com a ajuda de outras fêmeas, será que
Lauren conseguirá sobreviver e alimentar
seu clã? Victoria, a chita fêmea, é melhor
caçadora, mas, infelizmente, sempre
roubam sua caça. Esther, a elefanta,
necessita de mais de cem quilos diários de
alimento, o que ela faz para consegui-los?
E o que fazem os machos enquanto estas
senhoras trabalham dia e noite?
A arte da sedução
no ar em 8 de julho
A difícil arte de seduzir as fêmeas...
Enquanto Lauren deseja o melhor – um
macho que prove seu valor, uma fera forte,
viril, cheio de vigor –, Josy, a babuína, não

tem muito sucesso na procura de um
par e precisa rever suas expectativas. A
elefanta Esther e seu grupo, assim como
várias outras fêmeas, não têm contato
com nenhum macho adulto há meses…
Eis que, de súbito, aparece um macho para
assediá-las com persistência.
A arte da maternidade
no ar em 15 de julho
No último episódio da série, a tentativa
é descobrir o modo como as fêmeas
educam seus filhotes na vida selvagem.
São apresentadas as várias estratégias
utilizadas pelos pais novatos para
educar suas crias. Lauren e Victoria
não se contentam apenas em criar seus
filhotes, elas os educam. Ao contrário
dos herbívoros, que não treinam seus
filhotes para enfrentar futuros rivais ou
caçar. Para eles, basta saber como escapar
rapidamente e se manter em constante
estado de alerta. Também existem pais
atenciosos. É o que Maurice mostra ao
longo deste episódio. Infelizmente, são
raros os machos tão dedicados quanto ele
na Savana.
FICHA TÉCNICA
Direção: Laurent Frapat
Produção: One Planet
Distribuição: Zed

NOSSOS ESPÍRITOS NÃO FALAM INGLÊS (60 minutos)
no ar em 9 de dezembro
O filme mostra a história obscura da antiga
política do governo americano que tirou
as crianças indígenas de suas casas e as

obrigou a ficar em internatos, eliminando
sistematicamente todas as maneiras
pelas quais estes jovens aborígines
poderiam aprender sobre suas culturas.
O documentário é um relato dramático
das inúmeras crianças indígenas que, até
o século XX, foram forçadas a fazer parte
de um sistema que foi projetado para
despi-los de sua cultura nativa americana
e relegá-los a cidadãos de segunda classe.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Chip Richie
Produção: Chip Richie e Steven R. Heape
Distribuição: Octapixx Worldwide

O GÊNIO ESQUECIDO (120 minutos)
parte 1 – no ar em 18 de novembro e
parte 2 – no ar em 25 de novembro
Este filme retrata a vida e a obra do químico
afro-americano do século XX, Percy
Julian. Nascido em 1899, neto de escravos
do Alabama, Julian superou a segregação
de Jim Crow, um sistema educacional
simplificado para negros e uma série de
obstáculos raciais intimidadores para obter
títulos acadêmicos avançados em Harvard
e na Universidade de Viena e tornar-se
um químico de prestígio internacional:
o primeiro negro eleito para a Academia
Nacional de Ciências. Em 1936, mais de
uma década antes de Jackie Robinson
entrar na Liga Profissional de Beisebol,
Julian se tornou o primeiro cientista
negro a dirigir um laboratório de pesquisa
industrial importante. Em seus 18 anos na
Divisão de Produtos da Soja da Glidden,
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Julian descobriu inúmeras utilizações para
a soja e fez contribuições fundamentais na
pesquisa de esteróides, ajudando a tornar
os hormônios sexuais artificiais e a droga
para artrite, a cortisona, disponível para
milhões de americanos a preços razoáveis.
O programa não só investiga a vida e as
realizações de Julian, mas o impacto da
ciência industrial na sociedade industrial
norte-americana e os obstáculos raciais
que afro-americanos enfrentaram ao
buscarem carreiras na ciência.
Classificação indicativa: 12 anos
FICHA TÉCNICA
Direção: Llewellyn M. Smith
Produção: Nova
Distribuição: PBS International e WGBH Educational
Foundation

O UNIVERSO ELEGANTE (180 minutos)
parte 1 – no ar em 8 de maio; parte 2 – no
ar em 15 de maio e parte 3 – no ar em 22
de maio
A teoria das cordas é o Santo Graal
da física: a busca pela lei máxima e a
ordem no universo. E, nos últimos anos,
o entusiasmo cresce entre os cientistas
enquanto buscam uma abordagem nova e
revolucionária para as forças unificadoras
da natureza. Para os não iniciados, é
totalmente impressionante. Mas o físico
Brian Greene tem um dom raro para a
transmissão da física nas imagens vívidas
do dia a dia, dom esse que tornou o seu
mais recente livro, O universo elegante,
em um grande best-seller. Agora Greene
traz seu talento, juventude e vitalidade
para a televisão pela primeira vez.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Joseph McMaster
Distribuição: PBS International
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OBCECADAS PELA MAGREZA
(60 minutos) – no ar em 11 de novembro
Uma epidemia de distúrbios alimentares
se espalha entre a juventude da América,
um contágio propagado pela obsessão da
mídia com celebridades muito magras.
Para milhões de jovens americanos, o
conflito entre imagens reais do corpo e o
que está na moda pode ser uma questão
de vida ou morte. O filme leva o espectador
aos bastidores de laboratórios e hospitais
onde os especialistas estão fazendo
experiências com novas abordagens para
os distúrbios alimentares.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Larkin McPhee
Produção: Nova
Distribuição: PBS International e WGBH Educational
Foundation

ORIGENS DO UNIVERSO (60 minutos)
no ar em 24 de abril
O universo sempre existiu? Como se
tornou um lugar que pode abrigar a vida?
Novas pistas das fronteiras da ciência são
apresentadas pelo dinâmico astrofísico,
Dr. Neil deGrasse Tyson, diretor do
Planetário Hayden do Museu Americano
de História Natural. Como apresentador
de “Origens: De Volta ao Início”, Tyson leva
os espectadores a uma viagem cósmica
ao início dos tempos e às profundezas do
espaço, em busca dos primeiros sinais de
vida e os seus vestígios em outros mundos.
Começando com o Big Bang, Tyson nos leva
aonde tudo começou, investigando como
as colossais e impressionantes forças dos
primórdios do universo tornaram possível
o surgimento de mundos habitáveis.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Alice Harper
Distribuição: PBS International

POSITIVAS (80 minutos)
no ar em 2 de dezembro
O documentário apresenta a experiência
de sete mulheres que contraíram o HIV
de seus parceiros fixos em relações
consideradas seguras. O fio condutor dos
relatos é a surpresa inicial do contágio:
a tristeza, o sofrimento, o preconceito e,
principalmente, a superação junto aos
amigos, familiares, companheiros de
trabalho e, sobretudo, em relação a elas
mesmas. São relatos emocionantes de
mulheres corajosas de diversas classes
sociais no enfrentamento do vírus e suas
consequências.
Classificação indicativa: livre
Prêmio: Melhor Longa-Metragem Documentário
pelo Voto Popular – Festival do Rio 2010
FICHA TÉCNICA
Direção e Roteiro: Susanna Lira
Produção executiva: Luciana Freitas
Direção de Fotografia: Pedro Faerstein
Assistência de direção/roteiro: Simone Melamed
Assistência de direção: Clarice Tenório
Montagem: Tiago Almeida, Tito Gomes e Susanna
Lira
Som direto: Bruno Armelim
Loader: Vladimir Mancaro
Finalização: Paulo de Andrade
Produtora: Modo Operante Produções
Distribuição: Modo Operante Produções Culturais
Ltda

REMÉDIO OU VENENO? (60 minutos)
no ar em 4 de novembro
Hoje, os médicos prescrevem para
milhões de crianças americanas remédios
modificadores
de
comportamento
poderosos como Ritalina, Prozac, Paxil
e Zoloft. Mas estes medicamentos são
realmente necessários – e seguros –
para crianças, ou apenas uma solução
rápida da nação estressada pelo
comportamento dessas crianças que
poderia ser considerado adequado para a
idade? Na primavera de 2001, a Frontline
investigou o uso crescente de drogas
psicoativas por crianças e os desafios
da paternidade e da educação em um
mundo de estresse elevado e crescente
desintegração da família. Através de um
retrato íntimo de várias famílias em um
subúrbio americano, a Frontline explora
a forma como a medicação faz cada vez
mais parte do cuidado com os nossos
filhos. O programa também analisa o papel
dos médicos, educadores, fabricantes de
produtos farmacêuticos e companhias de
seguros no avanço dessa tendência.
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Marcela Gaviria
Produção: Frontline
Distribuição: PBS International e WGBH
Educational Foundation
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UMA QUESTÃO DE SAÚDE
Das vacinas aos antibióticos, da água
limpa à nutrição, das ameaças de
bioterrorismo à pandemia do HIV/AIDS,
a série de seis episódios conta a história
cativante de desafios e sucessos da saúde
global. Utilizando sequências históricas e
acontecimentos atuais, a série apresenta
marcos importantes na história da saúde
pública, como a erradicação da varíola,
além de retratar os desafios atuais e
futuros, incluindo a SARS, uma possível
pandemia global de gripe e a recuperação
da catástrofe do tsunami na Ásia. A série é
narrada por Brad Pitt e alguns peritos no
assunto, como o diretor do Earth Institute
da Universidade de Columbia, Jeffrey
Sachs; o autor Laurie Garrett; o presidente
do Instituto de Medicina da Academia
Nacional de Ciências, Harvey Fineberg; o
presidente do Conselho Global de Saúde,
Nils Daulaire; e o diretor executivo adjunto
do Carter Center Donald Hopkins.
Classificação indicativa: livre
Sinopses por episódio (60 minutos):
Pesquisadores – no ar em 22 de julho
Este programa relata o trabalho pioneiro
dos primeiros pesquisadores, como
o famoso cientista Louis Pasteur, que
apontou os germes como a origem
da doença. Pasteur prosseguiu para
o desenvolvimento de uma vacina
antirrábica: um grande triunfo científico.
Atualmente, as vacinas apresentam
grandes avanços contra as epidemias,
vencendo a varíola e possibilitando a
erradicação global da poliomielite. Mas o
mundo ainda enfrenta grandes desafios na
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obtenção de vacinas básicas para aqueles
que ainda precisam delas e na criação
de novos instrumentos para combater
inimigos modernos, como a AIDS.
Superbactérias – no ar e m 29 de julho
A descoberta do primeiro antibiótico, a
penicilina, e o posterior desenvolvimento
de mais “drogas milagrosas” transformou
a face da medicina moderna. O epsiódio
relata estes sucessos históricos, bem
como a ameaça crescente de novos
tipos de bactérias, como tuberculose e
estafilococos, que são resistentes aos
melhores antibióticos. Estão os nossos
medicamentos mais fortes se tornando
obsoletos? Somos capazes de desenvolver
novas drogas a tempo de substituí-los?
Apresentando soluções
no ar em 5 de agosto
No despontar do século XXI, pode-se
prevenir, tratar ou curar a maioria das
doenças mais mortais conhecidas pela
humanidade, mas, ainda assim, milhões
de pessoas morrem desnecessariamente
a cada ano porque os benefícios da
medicina moderna e da saúde pública
não conseguem chegar até elas. Das
aldeias da Gâmbia até as cidades e áreas
urbanas da Tailândia, este episódio narra
os programas de saúde inovadores e
líderes carismáticos que, contra todas as
probabilidades, apresentam soluções para
milhões de indivíduos.
Os vetores – no ar em 12 de agosto
Desde que a praga matou milhões de
europeus na Idade Média, doenças
transmitidas por vetores – aqueles

que dependem de insetos e animais
para propagar agentes infecciosos –
representam uma ameaça séria à saúde
pública. Hoje, o vetor mais perigoso na
terra é o mosquito. Da malária à febre
amarela e ao vírus do Nilo Ocidental,
doenças transmitidas por mosquitos
continuam a ameaçar a saúde de milhões
em todo o mundo. Esse programa relata
as histórias de cientistas e profissionais
de saúde que lutaram contra o mosquito,
e ainda examina os esforços atuais
para o controle de doenças perigosas e
contagiosas transmitidas por vetores.
Prevenção – no ar em 19 de agosto
Desde que os marinheiros observaram
que o escorbuto poderia ser evitado com
frutas cítricas, ficou claro que a doença
poderia ser causada pela falta de certos
nutrientes. Muitos dos países mais pobres
sofrem com o duplo problema de má
nutrição e água contaminada, que são
responsáveis por uma série de doenças. O
episódio explora a ligação entre saúde e as
condições essenciais que tantas pessoas
não valorizam. Também examina como
uma superabundância de nutrição está
causando uma epidemia de obesidade que
se espalha por todo o mundo.
Novas ameaças – no ar em 26 de agosto
Durante os últimos cem anos, a
expectativa de vida mais do que duplicou
nos países desenvolvidos. Nas últimas
décadas, porém, trinta novas doenças
infecciosas surgiram, e uma delas – a
AIDS – possivelmente está se tornando a
mais devastadora epidemia da história.
Novas doenças viajam o mundo com
uma rapidez sem precedentes, e antigos
matadores que pareciam controláveis

estão de volta. Este programa analisa as
ameaças que enfrentamos hoje – incluindo
a gripe aviária – e a necessidade urgente
de reforçar os sistemas mundiais de saúde
pública.
FICHA TÉCNICA
Direção: Rob Whittlesey, Mike Beckham, Richard
Dale, Sarah Holt, Tabitha Jackson, Gail Willumsen e
Andrew Young
Produção: Nova
Distribuição: PBS International

VIDA FORA DA TERRA (60 minutos)
no ar em 1º de maio
Estamos sozinhos ou existem mundos
alienígenas esperando para serem
descobertos? Novas pistas das fronteiras
da ciência são apresentadas pelo dinâmico
astrofísico, Dr. Neil deGrasse Tyson, diretor
do Planetário Hayden do Museu Americano
de História Natural. Como apresentador
de “Origens: onde estão os alienígenas?”,
Tyson leva os espectadores a uma
viagem cósmica ao início dos tempos e
às profundezas do espaço, em busca dos
primeiros sinais de vida e os seus vestígios
em outros mundos, investigando questões
polêmicas como: os E.T.s se pareceriam
com os humanos ou com as criaturas da
ficção científica? E há planetas onde a vida
possa prosperar de forma rara ou comum
no nosso universo?
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Alice Harper
Distribuição: PBS International
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiários: Felipe Vianna e Lucas Caldas
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NOTA 10
A COR DA CULTURA

Temas: cultura afro-brasileira;
metodologias em educação
Público-alvo: educadores e
público em geral
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: Petrobras, TV Globo,
Cidan – Centro de Informação e
Documentação do Artista Negro,
Seppir – Secretaria Especial
de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, Ministério da
Educação e Fundação Cultural
Palmares/Minc
APRESENTADORES:
Mouhamed Harfouch é ator. No teatro, autou em várias peças como
Estação Baixo Gávea, Decolando
na Onda, Teen-Lover e Se Você
Me Ama. Ganhou o Prêmio Maria
Clara Machado, categoria especial Preparação Corporal, com o
espetáculo A Menina Que Perdeu
o Gato Enquanto Dançava o Frevo na Terça-Feira de Carnaval. Em
2002, foi o vencedor do Prêmio
Shell na mesma categoria com a
peça Auto do Novilho Furtado. Na
TV Globo, participou de programas como Você Decide, A Grande
Família e Carga Pesada e na novela Pé na Jaca. No Canal Futura participou do programa Teca na TV.
Dani Ornellas é atriz. Participou
de filmes como Cidade de Deus e
Filhas do Vento (2004), além de
participações nas novelas Duas
Caras e A Padroeira, na TV Globo.
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A série tem por objetivo divulgar boas experiências de educação básica,
recursos didáticos e pesquisas no campo da educação voltadas para a
implementação da Lei 10.639/03, algumas, inclusive, fruto do projeto A Cor
da Cultura, que destaca a riqueza da cultura e da história de africanos e de
afrodescendentes, ao conhecer e reconhecer nossas raízes e manifestações
contemporâneas, a partir de perspectivas afirmativas de valorização da
diversidade étnica que nos compõe. Cada programa da série tem como fio
condutor um tema específico da educação, o qual é explorado sob variados
pontos de vista. A opinião dos alunos, a troca de conhecimentos entre
professores e o comentário de especialistas trazem para a tela a realidade da
sala de aula – as dificuldades e conquistas em prol da implementação de uma
educação prazerosa e de qualidade.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Educação infantil – no ar em 23 de novembro
A educação infantil é uma etapa fundamental no desenvolvimento da criança. E esse momento de cuidado e formação
pode ter impactos significativos para o resto da vida de alguém.
Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Banco
Mundial e da Unesco mostram que as crianças que frequentam
a Educação Infantil dos 0 aos 3 anos tendem a estudar por mais
tempo ao longo da vida, a ter menor índice de reprovação e a
deter uma renda maior quando adultos. Mas o acesso à educação infantil ainda é desigual do ponto de vista étnico e racial.
Nota 10 investiga esse assunto e apresenta duas experiências
bem-sucedidas em São Carlos e Diadema.
Religiosidade – no ar em 30 de novembro
A partir do século XVI, milhões de negros africanos aportaram
na costa brasileira. Vinham de diversas regiões, pertenciam
a culturas variadas, falavam línguas diferentes. Mas tinham
uma coisa em comum: tinham sofrido forte ataque às suas
referências territoriais e comunitárias. A dura realidade da
escravidão forçou essas pessoas a recriarem suas culturas para
conseguir manter seus valores, seus princípios. E a religiosidade
foi um elemento crucial nesse processo de sobrevivência
e resistência das populações negras. Uma história que não
se encerra com a abolição da escravatura. Como trabalhar

a questão da religiosidade, a partir do
contexto da diversidade, em sala de aula?
Neste episódio, as experiências das escolas
Creche Vovô Zezinho, na Bahia, e do
quilombo Murumurutuba, em Santarém.
Educação quilombola
no ar em 7 de dezembro
A palavra quilombo tem origem na língua
banto e se refere a um tipo de instituição
sociopolítica militar conhecida na África
Central, mais especificamente a região
entre a Angola e a atual República do
Congo. No Brasil escravocrata, a palavra
foi usada para designar comunidades
organizadas por escravos negros fugidos,
mas que também abrigavam índios e
brancos pobres. Um dos quilombos mais
conhecidos é o de Palmares. Mesmo com o
fim da escravidão, muitas dessas povoações
se mantiveram. Somente mais tarde,
com a Constituição de 1988, o governo
brasileiro reconheceu a legitimidade
das comunidades remanescentes de
quilombo e abriu o espaço legal para
que elas lutassem pela posse coletiva de
suas terras. Atualmente, existem cerca
de 1.408 comunidades remanescentes
de quilombos certificadas em todo o

território nacional. Algumas em regiões
rurais, outras em áreas suburbanas, ou até
quilombos encravados nas cidades. Neste
episódio, as experiências de educação
quilombola em duas comunidades, Rio
das Rãs, em Bom Jesus da Lapa (BA), e
Murumurutuba, em Santarém (PA).
Multidisciplinaridade
no ar em 14 de dezembro
O Brasil é um país de cultura diversificada,
formado por gente de múltiplas cores,
raças, credos, ideais. Mesmo assim, até
bem pouco tempo, a representação da
sociedade brasileira na escola e nos
materiais didáticos era reduzida e pouco
plural. O legado africano e afrodescendente
para a construção da realidade brasileira
era frequentemente desvalorizado ou
até mesmo omitido. Na tentativa de
reverter essa situação de exclusão dos
afrodescendentes no contexto escolar, foi
criada a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de
2003, que alterou a Lei nº 9.394/1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. A Lei determina a
obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileiras e Africanas e que
esses conteúdos devem ser ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar da
educação básica. O Nota 10 mostra duas
experiências bem-sucedidas de inclusão
da temática no currículo, é o caso da
Escola Estadua Dr. Victor de Britto e da
Escola Municipal de Educação Básica Dr.
Liberato Salzano Vieira da Cunha, ambas
em Porto Alegre.
Arte – no ar em 21 de dezembro
O conceito de arte pode variar de época
para época, de lugar para lugar, de
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grupo para grupo. Tanto na forma de ser
produzida como na de ser recebida. Afinal,
arte é sobretudo o resultado da cultura
de cada povo, dos valores, dos anseios e
da subjetividade humana ao passar dos
tempos. Ao longo da história brasileira,
a arte denunciou e revelou talentos.
E também uniu valores simbólicos
distintos, transformou diversidade em
solidariedade, colaboração e inspiração! A
influência africana na arte, especialmente
no Brasil, é enorme. Para falar um pouco
disso e mostrar como este tema pode ser
trabalhado em sala de aula, o Nota 10 traz
as experiências da Escola Municipal Daisy
Amadio Fujiwara, de São Paulo, e da Escola
Estadual Antonio Lourenço Correa, de
Araraquara.
Identidade – no ar em 28 de dezembro
Este programa aborda a construção da
identidade afrodescendente e as diferenças
presentes em uma sociedade multicultural
como a brasileira. Evidencia a errônea
relação entre diferença e desigualdade e
revela a discrepância entre os percentuais
de brancos e negros no ensino superior
e no mercado de trabalho. Mas, se, por
um lado, estes dados socioeconômicos
traduzem uma sociedade brasileira em
que persiste a discriminação etnicorracial,
por outro, projetos pedagógicos trabalham
as origens, a religiosidade, as tradições
afrobrasileiras. Assim, elevam a autoestima
e fortalecem a identidade de estudantes
e cidadãos negros. As experiências são o
Centro Educacional Unificado Aricanduva
e Escola Estadual Bibliotecária Maria Luisa
Monteiro da Cunha, em São Paulo.

CONSULTORIA:
Maria Aparecida Bento é Doutora em Psicologia pelo
Instituto de Psicologia da USP e Diretora Executiva
do CEERT – Centro de Estudos das Relações de
Trabalho e Desigualdades
Lucia Silva é Doutora em Historia, professora do
Instituto Multidiciplinar Nova Iguaçu – Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e
pesquisadora do GESTHU/IPPUR – Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
FICHA TÉCNICA
Direção e Fotografia: Manuel Lampreia Carvalho
Roteiro: Gabriela Amaral
Coordenação de produção: Monique Nóbrega
Produção e Pesquisa: Andrea Rangel
Edição: Marcia Carvalho
Videografismo: Julia Lima
Câmeras: Manuel Lampreia Carvalho e Erik Crespin
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Ana Paula Brandão
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Coordenadora de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Projeto A Cor da Cultura: Sandra Vale
Gerente de mobilização e articulação comunitária:
Marisa Vassimon
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Globo, 17-09
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Fundo Futura: Fundação Roberto
Marinho e Itaú Unibanco juntos
pela educação
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A crença numa educação de qualidade no Brasil uniu o Itaú Unibanco e a Fundação
Roberto Marinho em uma nova parceria. O banco acaba de lançar o Fundo Social Itaú
Personnalité Futura, que destinará 30% (trinta por cento) do valor arrecadado com a
taxa de administração ao Supervisão geral:
“Com o lançamento desse fundo vinculado a um canal como Futura, 100% focado em
educação, inovamos na captação de recursos para projetos sociais, permitindo aos cotistas
contribuir para uma causa importante e ao mesmo tempo garantir a rentabilidade de sua
aplicação”, afirma Demosthenes Madureira, diretor da Itaú Unibanco Asset Management.
O novo produto está alinhado ao portfólio de fundos socialmente responsáveis que o
banco disponibiliza aos seus clientes. O Fundo Itaú Excelência Social foi um dos primeiros
a surgir e destina 50% (cinquenta por cento) do arrecadado com a taxa de administração
para projetos desenvolvidos por entidades sociais, também ligados à educação. Até hoje
já distribuiu cerca de R$ 12,8 milhões a 77 ONGs selecionadas.
“O lançamento desse fundo representa um passo muito significativo na trajetória
do Supervisão geral:. Além de se tratar de uma inovação importante no cenário de
sustentabilidade de um projeto de interesse público como é o Futura, essa iniciativa
representa uma oportunidade de estreitamento dos laços do canal com todos que
desejam contribuir com educação de qualidade”, afirma Lúcia Araújo, gerente geral do
Supervisão geral:.
O produto mais recente é o Fundo Itaú Índice de Carbono, primeiro fundo de investimentos
brasileiro vinculado a um índice de créditos de carbono, o Barclays Capital Global Carbon
Index Excess Return Euro (BGCI). Ainda dentro da gama de produtos relacionados à
preocupação do banco com o aquecimento global, há o Fundo Itaú Ecomudança, que
também contribui com o meio ambiente ao destinar 30% (trinta por cento) da taxa de
administração para projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa.
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NOVO TELECURSO
O Novo Telecurso é a ampliação do Telecurso 2000 através de novos
conteúdos e atualização de informações e conceitos. Os cursos do ensino
médio contam com novas disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música,
Teatro e Sociologia, que também enriqueceram a coleção, atendendo a
legislação brasileira para a educação básica.

Temas: escola; metodologias em
educação
Público-alvo: alunos dos ensinos fundamental e médio e público
em geral
Estreia: 2008
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP);
Serviço Social da Indústria (SESI/SP)
e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/SP)
ELENCO:
O elenco do Novo Telecurso é selecionado a partir de critérios pedagógicos, pensando sempre na qualidade de aprendizagem do aluno.
Cada personagem e cada ator têm
seu papel fundamental no processo
de construção do conhecimento,
bem como o ritmo dado ao texto e
às cenas. Cada disciplina do Novo
Telecurso possui um núcleo de dramaturgia composto por diferentes
atores, repórteres e apresentadores, que intervém adicionando informações ou entrevistando populares
com o objetivo de levantar questões
importantes que serão abordadas
durante as teleaulas. O Novo Telecurso conta ainda com a presença
de um casal de apresentadores fixos
conhecidos como “João“ e “Joana”,
representados pelos atores César
Mello e Anelis Assumpção, respectivamente. Este casal realiza a abertura de todos os cursos de cada disciplina, participa de cenas novas e
transmite mensagens sobre o meio
ambiente em algumas teleaulas.
Para o curso profissionalizante “Joana” recebeu um novo parceiro de
apresentação, “Célio”, representado
pelo ator Joaz Campos.
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Já o Novo Telecurso Profissionalizante conta com cursos novos de Automação,
Gestão de Pessoas e Administração da Manutenção. Também foram incluídas
novas linguagens e tecnologias de acessibilidade em todos os programas,
com a inserção de legendas ocultas (close caption) e Libras (Língua Brasileira
de Sinais). Outra novidade é a criação de um ambiente virtual para fomentar
e compartilhar informações e experiências entre os diferentes públicos do
Telecurso (www.telecurso.org.br)
O Novo Telecurso é resultado de um trabalho cooperativo que soma
conhecimento e experiências acumulados de milhares de educadores,
cientistas, especialistas de diversas universidades e instituições, assim como
produtores, alunos e professores que vivenciam o Telecurso em todo o país.
Todos se tornam, de certa forma, construtores na medida em que o projeto
“se alimenta” continuamente dessas fontes para aprimorar e criar materiais
pedagógicos e ações de implementação e de formação continuada.
Além da exibição em TV, o Novo Telecurso conta com implementações
através de telessalas, que podem ser instaladas em qualquer lugar. No
trabalho, na associação de moradores, na igreja e nas escolas, o aluno
conta com o acompanhamento fundamental do professor e pode concluir
o ensino fundamental ou médio de acordo com a disponibilidade de tempo
que ele tem para os estudos. O professor é muito importante no processo
de aprendizagem e sua atuação faz diferença nos resultados de ensino. A
telessala conta ainda com equipamentos como aparelho de vídeo/DVD,
TV, mapas, livros, dicionários e outros materiais didáticos que ajudam na
aprendizagem.
O Novo Telecurso continua cumprindo seu papel de responsabilidade e
inclusão social, dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos
diferentes.

Inéditos em 2010
105 episódios de 15 minutos
Novo Telecurso Ensinos Fundamental e Médio:
Geografia EM – 36 episódios
Física EM – 45 episódios
Sociologia EM – 5 episódios
Teatro – 5 episódios
Novo Telecurso Profissionalizante:
Gestão de Pessoas – 10 episódios
Administração da Manutenção: 10 episódios
Automação: 5 episódios
Universo da Mecânica: 5 episódios
Organização do Trabalho: 5 episódios
Normalização: 4 episódios
Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico – 40 episódios
Cálculo Técnico – 14 episódios
Metrologia – 30 episódios
Processos de Fabricação – 65 episódios

CONSULTORIA:
Professores autores do Novo Telecurso EF e EM:
Paulo Cavalcanti, Esequiel Rodrigues de Oliveira,
Joaquim dos Santos, Ana Cristina Loureiro Jurema,
Thamy Pogrebinschi, Rubens Lima Junior, Sandra
Portugal, Nélio Bizzo, José Trivellato Junior, Isabel
Ortigão, Luzia Mara Moniz Freire, Reiko Isuyama,
Peter Wilhelm Tiedemann, Jorge Andrey Wilhelms
Gut, Mauro Faro, Monica Lima, Alessandra Carvalho,
Claudio Egler, Cláudia Lafayette Pinto, Luiz Augusto
de Carvalho Carmo e Antonio Carlos S. Miranda
Consultoria pedagógica: Nélio Bizzo
Consultoria de conteúdo: Renato Janine Ribeiro,
Rejane Coutinho, Henrique Autran Dourado, Alberto
Guzik e Nestor Lellis Filho.
Consultoria em closed caption: Helena Dalle
Apoio técnico libras: Secretaria de Educação Especial/MEC
Ampliação, Revisão técnica e Autoria de conteúdos
do Novo Telecurso Profissionalizante: André Luiz de
Oliveira, Branca Manasses Penteado, Carlos Américo de Ângelo†, Carlos Armando Miola, Claudemir
Domingues, Diogo Miguel Parra, Donizeti Francisco
Santa Lucia, Eduardo Oliveira, Eduardo Rosseto, Edvaldo Ricardo Pereira, Inês Achcar, Ivan Aparecido
Laureano, Jeremias Silva de Souza, Jorge Antonio
Giles Ferrer, José Carlos de Oliveira, José Luis Ferreira, José Roberto da Silva, José Roberto Fernandez, Juliano Gonçalves, Leila Garcia Reis, Luciano
Santana, Luis Francisco Casteletti, Marcio Corazzim,
Márcio Rodolfo dos Santos, Marcos Gonçalves de
Oliveira, Marcos Vinicius Galvão, Michel Simão de
Carvalho, Nélio Martins, Nivaldo Pereira Lima, Reginaldo dos Santos Zormegnan, Robson Pereira
Loureiro, Ronaldo Secco, Rubens Corrêa, Sinésio
Silgueiro, Vagner Correia, Valdir Gonçalves, Valdir
Mariano Alves e Wagner Edmar Araújo Cunha.
Coordenação executiva: Célio Torrecilha, Marta Dias
Teixeira e Sandra Rodrigues da Silva Chang
FICHA TÉCNICA
Novo Telecurso Ensinos Fundamental e Médio
Direção artística: Ricardo Elias
Direção geral: Carlos Nascimbeni
Direção de arte: Osmar Muradas e Ana Mara Abreu
Diretores responsáveis: Carlos Justino, Durval Avelino Filho e Fernando Waisberg
Diretores: Jaílson de Almeida, Mário Masetti, Amílcar Claro, Quelany Vicente e Sérgio Zeigler
Direção de fotografia: Tércio Parisi, João Carlos
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Queiroz da Luz e Eduardo Poiano
Coordenação de roteiros: Marcelo Tas
Roteiros: Marcelo Macca, Edu Salemi, Dionísio Jacob, Beto Moraes, Cláudia Dalla Verde, Mariana Veríssimo, Claudio Yosida e Rosane Svartman
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Narração: Luiz Guilherme
Produtora delegada: Carla Esmeralda
Coordenação de produção: Carla Espósito, Marcelo
de Souza Pinto e André Calburza
Coordenação de finalização: Felipe Levra e Giovana
Saad
Pesquisa: Deize Bélgamo, Marco Paraná, Tica Carvalho e Ivana Sarmanho
Legenda oculta (closed caption): Time Line – SP
Trilha sonora de abertura: Fernando Moura
Trilha sonora e Finalização de áudio: Estudio Next e
Effects Filmes
Produtoras realizadoras: TVN Comunicação e GW
São Paulo Comunicação
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila Figueiredo, Joana
Levy e Paula Reis
Estagiária: Anne Rocha
Assistente administrativo: Janaína Cunha
Coordenação pedagógica: Tereza Farias, Sandra
Portugal, Fátima Gabriel, Matilde Oliveira, Edileuza
Moura da Silva, Helena Jaconina, Antonita Alencar.
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário geral: Hugo Barreto
Novo Telecurso Profissionalizante
Diretores responsáveis: Carlos Justino,
Durval Avelino Filho e Fernando Waisberg
Diretor: Sérgio Zeigler
Diretor assistente: Thiago Faelli
Direção de arte: Ana Mara Abreu
Roteiros: Claudio Yosida, Edu Salemi e Dionísio Jacob
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Apresentadores: Anellis Assumpção e Joaz Campos
Elenco: Silvia Faro, Fernando Vieira, Martha Meola
e Adriano Leonel
Narração: Luiz Guilherme
Produção: Ronaldo de Sena, Bruna Manuela, Bianca
Casemiro, Sônia Schaefer e Vanderlei de Souza Filho
Coordenação de produção: Deize Bélgamo
Edição: Rodrigo Mosca, Rebeca Fernandes,
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Igor Peticov e Jorge Luiz Salles
Computação gráfica: Aline Góis, Aline Meira,
Raphael Cavazin, Andressa Hell, Osmar Muradas
e Erico Fujiwara
Finalização: Sidney Cecchini
Coordenação de finalização: Felipe Levra
Trilha sonora: André Abujamra e Fernando Moura
Produtora realizadora: TVN Comunicação
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila Figueiredo
e Anne Rocha
Assistente administrativo: Janice Trigo
Coordenação pedagógica: Tereza Farias
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário geral: Hugo Barreto

O EFEITO LÁZARO
Esse documentário produzido por Spike Jonze e dirigido por Lance Bangs
conta a história de portadores do HIV que vivem na África e que, num curto
período de 40 dias, passam por uma notável transformação graças ao acesso a um tratamento que custa menos que 75 centavos de real por dia.
Temas: comportamento; saúde; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 1º de dezembro
Duração: 32 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Produção: Spike Jonze
Direção: Lance Bangs
Agradecimento: EBC/TV Brasil
Distribuição: The Persuaders, LLC
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna
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PARTIMPIM DOIS É SHOW
Este programa traz o show registrado no DVD “Adriana Partimpim Dois é
Show” com a cantora Adriana Calcanhotto, apresentando músicas voltadas
para o público infantil que agradam a toda família.

Temas: música; personalidades;
universo infantil
Público-alvo: crianças e público em geral
Estreia: 2010
No ar em 24 de dezembro
Duração: 90 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

FICHA TÉCNICA
Produzido por: Adriana Partimpim e Dé Palmeira
Direção artística: Sergio Bittencourt
Direção de produção: Leonardo Netto
Gravado e mixado por: Fabiano França Estevão, no estúdio Toca do Bandido,
Rio de Janeiro
Produção executiva: Suely Aguiar
Assistentes de produção: Hiromi Konishi e Cintia Carvalho
Masterizado por: Takayoshi Manabe, no Crown Mastering Studio, Tóquio
Assistente de gravação: Renato Godoy e Gabriel Schweidson
Preparação vocal: Felipe Abreu
Assistente Partimpim: Jorgito
Projeto gráfico: Luiz Henrique Sá sobre rabiscos da Partimpim
Assistente de design: Tay Binder
Foto e Make up: Fernando Torquatto
Supervisão de arte: Sandro Mesquita
A faixa “Bim Bom” contém sample do fonograma “Olodum” interpretado por
Bahia Black. Gentilmente cedido por The Island Def Jam Music Group sob
licença da Universal Music Enterprises.
Sony Music
Presidente: Alexandre Schiavo
Diretor de marketing: Marcus Fabricio
Diretor artístico (A&R): Sergio Bittencourt
Supervisora departamento artístico (A&R): Joselha Teles
Supervisor de arte: Sandro Mesquita
Assistente de arte: Priscilla Luiz
Agradecimentos: Susana Moraes, Marisa Monte, Monica Almeida, Roberto
Frejat, Constança Scofield, Tarta, staff da Toca, Rythm Foundation, Melanie
Moinos, Pedro Bernardes, Roberta Sudbrack, Isabel Diegues, Ricardo Garcia,
Claudia Faissol e às mães e pais das crianças vocalistas.
Distribuição: Sony Music Entertainment (Brasil) Ltda. com anuência de
Adriana Calcanhotto.
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna
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PARA MULHERES NA CIÊNCIA
Sinopses por episódio (7 minutos):

Os programas fazem parte da
edição do prêmio internacional
“Para Mulheres na Ciência”, que,
há seis edições na versão regional
no Brasil, premia jovens mulheres
cientistas. Idealizado pela L’Oréal
e apoiado pela Academia Brasileira de Ciências e pela UNESCO, tornou-se uma das mais importantes
premiações no setor. Os minidocumentários, produzidos para apresentar as cientistas no evento de
premiação, foram veiculados na
Semana Internacional da Mulher,
em março.
TEMA: ciência e tecnologia
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

Lea Grynberg – no ar em 8 de março
Apaixonada desde criança pelos mistérios do cérebro humano,
a cientista Lea Grynberg, da USP (São Paulo), conta das condições de mulher e ser cientista no Brasil. Explica sua pesquisa
para entender as doenças degenerativas cerebrais, a partir da
retirada de células cerebrais de pacientes portadores de tais
doenças e de uma pesquisa rigorosa do tipo de sintoma que
cada um apresentava.
Elysandra Figueredo – no ar em 9 de março
De origem humilde, a astrônoma Elysandra Figueredo, da USP
(São Paulo), conta de seu início em escolas públicas e de seu
fascínio pelas grandes perguntas universais: de onde viemos?,
para onde vamos? Muito viajada, já tendo morado no Chile e
no Japão, Elysandra explica o teor de sua pesquisa sobre a formação de estrelas de grande massa nos “berçários estelares”.
Flavia Meotti – no ar em 10 de março
Sempre com seu chimarrão, a gaúcha Flavia Meotti, da UFSC
(Santa Catarina), declara-se muito bem adaptada na aprazível
Florianópolis e rejeita a teoria de que cientistas são loucos ou
desajustados. Lá, leva uma vida normal em meio aos intensos
estudos. Flavia propõe uma pesquisa para investigar outras
causas da cistite na mulher, além dos micro-organismos já conhecidos.
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Annelise Casellato
no ar em 11 de março
A química paulista Annelise Casellato, da
UFRJ (Rio de Janeiro), diz que ama tanto
seu trabalho que o confunde com hobby.
Em meio às belezas da cidade de Niterói,
propôs uma pesquisa em que compostos
sintetizados possam acelerar a degradação e assim diminuir a toxicidade de pesticidas orgânicos, como os utilizados em
plantações.

diz que amar estudar é uma característica fundamental para ser cientista. Mas
também leva vida normal: gosta de andar
e sair à noite em Belo Horizonte, cidade
onde mora. Ela propõe em sua pesquisa
identificar as causas da pré-eclampsia nas
gestantes – a não dilatação dos vasos que
irrigam a placenta – através da coleta de
sangue delas para serem postos em contato com células que determinam a dilatação desses vasos.

Alessandra Zugno – no ar em 12 de março
Em meio à rotina de cuidar da filha de 1
ano e lecionar na universidade, a gaúcha
Alessandra Zugno, da UNESC (Santa Catarina), ainda encontra tempo para seus
sonhos de contribuir para a descoberta de
tratamento mais específico para determinados tipo de esquizofrenia. Propõe induzir em ratos o estado de esquizofrenia e
assim estudar como reduzir os sintomas.

FICHA TÉCNICA
Direção: Beto Macedo
Fotografia: Marco Fadiga e Mariano Kweller
Edição: Beto Macedo e Marco Fadiga
Finalização: Marco Fadiga
Produção: Caju Filmes
Distribuição: Plot Point Filmes Ltda. (Caju Filmes)

Sheila Caetano – no ar em 13 de março
Ela pensava em ser socióloga, por seu interesse no ser humano, mas apaixonou-se
pela medicina. Daí, a psiquiatria mostrouse um caminho natural. A cientista Sheila
Caetano, da USP (São Paulo), em meio à
notícia da gravidez, propõe uma pesquisa em que estuda quais as características
genéticas que foram transmitidas dos pais
para os filhos com transtorno bipolar e
ainda como é este ambiente familiar em
grupo de pacientes, para assim entender
que fatores desencadeiam a doença.
Valéria Sandrim
no ar em 13 de março
A cientista de Ribeirão Preto Valéria Sandrim, da Santa Casa de Misericórdia (MG),
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Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas

PASSAGEM PARA... CUBA
Sinopses por episódio (30 minutos):

Os programas da série Passagem
Para... são documentários em que
o jornalista Luís Nachbin mostra
com um tom intimista vários aspectos dos países que visita sozinho, acompanhado apenas por
sua câmera. Nessa nova temporada, quatro programas especiais
sobre Cuba.
TEMAs: diversidade cultural; história; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2004
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
APRESENTADOR: Luís Nachbin é
formado em Ciências Econômicas
pela UFRJ e em jornalismo pela
PUC-RJ. É mestre em televisão
pela San Francisco State University. Foi correspondente internacio
nal do jornal O Globo, repórter da
TV Educativa e da Rede Globo. É
produtor independente e professor de Telejornalismo da PUC-RJ.

A escolha de Magalys – no ar em 25 de janeiro
Em vários episódios do Passagem Para…, Luís Nachbin conversa, aqui no Brasil, com imigrantes do país documentado.
Para Cuba, uma nação socialista sobre a qual há muitos mitos
e poucas certezas, a proposta é diferente: a imigrante Magalys
Fernandez, personagem do exílio cubano, acompanha Nachbin
na viagem à capital Havana e nos apresenta amigos, lugares e
uma visão pessoal da vida na ilha.
E-revolução – no ar em 26 de janeiro
A liberdade de expressão é um tema polêmico na Cuba socialista. Mas, para países onde há censura, a internet é sempre
uma opção paras as vozes dissonantes – e um desafio para
seus perseguidores. Luís Nachbin entrevista a blogueira Yoani
Sánchez, mundialmente conhecida por suas críticas ao regime, e registra o nascimento da Academia Blog, que pretende
ensinar aos cubanos os atalhos da rede.
Liberdade sentimental – no ar em 27 de janeiro
Em Cuba, Luís Nachbin não é um viajante solitário. Pela primeira vez, ele trabalha acompanhado da mulher e da filha. Nachbin e família alugam um carro e convidam para entrar alguns
dos muitos cubanos que esperam por uma carona à beira da
estrada. No caminho, conversas que vão do futebol à telenovela, e descobertas como uma escritora de cartas de amor.
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Ludmila e Liudmila – no ar em 28 de janeiro
A cidade de Sancti Spíritus é uma das paradas da viagem
de Luís Nachbin e família por Cuba. É também onde vive
Liudmila Quincoses, uma escritora de cartas de amor.
Nachbin encomenda uma carta destinada à sua mulher,
Ludmila Rosa, e põe o pé na estrada – à espera da declaração de amor com que deseja encerrar a jornada do
Passagem Para… pela América Latina.
FICHA TÉCNICA
Direção e edição: Luís Nachbin e Marco André Sanctos
Roteiro: Ana Chaves de Melo, Lara Francischetti e Luís Gustavo Ferraz
Assistentes de direção: Ana Chaves de Melo e Luís Gustavo Ferraz
Consultoria: Eduarda Hamann
Pesquisa: Emily Sasson
Equipe de produção: Alessandra Perret, Bernard Nagel, Luís Gustavo
Ferraz, Renata Viot e Clarice Tenório
Direção de arte: Bruno Ribeiro
Videografismo: Kabum
Trilha sonora original: Gabriel Pinheiro, Rodrigo Marçal e
Fabiano Krieger
Produção: Nach Vídeo
Canal Futura
Coordenador de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei e Camila Campos
Analista de conteúdo: Leonardo Machado
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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PEQUENAS EMPRESAS
GRANDES NEGÓCIOS
O programa orienta empresários de pequenos e médios empreendimentos
e apresenta oportunidades de negócios, novos mercados, tendências, franchising e sugestões para gestão de empresas. Em 2010, foram exibidos 56
programas.
TEMA: empreendedorismo
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1997
No ar a partir de 4 de janeiro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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VÁRIOS MUNDOS NO MESMO LUGAR

Vanessa Jardim – gerente de produção e ativos
Em 22 de setembro de 2010, o Canal Futura completou 13 anos.
Entramos na puberdade. Lá no inicio, em 1997, nossa programação era bem focada em
uma grade de programas educativos, estrito senso.
No fim do ano de 2000, nosso presidente José Roberto Marinho reorientou nossa equipe
com o desafio de transformarmos este canal estritamente educativo em um canal com
uma programação voltada para a prática do edutainment (educação/entretenimento).
Nesse mesmo ano, estreamos a série Um Pé de Quê?, apresentada por Regina Casé.
Tendo como ponto de partida alguma espécie da flora brasileira e mundial, o programa
conta de uma maneira leve e instigante um pouco de história, geografia, cultura, culinária,
lendas e, claro, botânica, ensinando e divertindo o telespectador que passeia junto com
Regina por inúmeros lugares no Brasil e em séries especiais como em Moçambique e no
Japão.
São 18 programas que já viraram DVDs, livros e um site com tudo sobre as 117 árvores
apresentadas e versões reduzidas de todos os episódios já produzidos.
Em 2001, estreamos nosso programa de viagem chamado Passagem Para..., uma série
que não veio para a tela para mostrar os pontos turísticos dos lugares visitados. Não,
esse programa, através da visão particular e intimista do jornalista Luís Nachbin, nos
apresenta as mais variadas curiosidades do mundo, desde um casamento na Índia, onde
a câmera segue as várias fases que a noiva e o noivo vivenciaram até o dia do casamento
– um verdadeiro making of dessa vida real –, até a blogueira mais acessada no mundo,
Yoani Sánchez, uma cubana que venceu as dificuldades impostas pelo sistema desse país
e divulga para o mundo a sua visão e a de seu grupo de colaboradores sobre as muitas
experiências e os acontecimentos dessa ilha tão peculiar.
São 143 programas tratando das mais variadas experiências locais em 50 países, em que
a equipe de pesquisa, como verdadeiros detetives, descobre e nos oferece para juntos
conhecermos.
Presente na grade do Futura desde o seu nascimento, o Cine Conhecimento é uma
faixa de programação dedicada à sétima arte. Hoje, compramos, trocamos, captamos,
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coproduzimos uma gama diversa e de qualidade de filmes e documentários para exibirmos
na tela do Canal Futura. Vão desde Entre os Muros da Escola, de Laurent Cantet, Pro
Dia Nascer Feliz, de João Jardim, bem como Um Táxi para a Escuridão, de Alex Gibney,
vencedor do Oscar de 2008 como melhor documentário, passando por Paulinho da Viola
– Meu Tempo É Hoje – um relato sobre a vida e a obra desse grande artista – de Isabel
Jaguaribe, conhecendo curiosidades através de documentários franceses da distribuidora
ZED, como a série Patrimônio Vivo, até filmes imortais como O Último Imperador, de
Bernardo Bertolucci, Tempos Modernos, Luzes da Cidade e O Grande Ditador, de Charles
Chaplin, A Mulher do Lado e Os Incompreendidos, de François Truffaut, O Homem com a
Câmera, de Dziga Vertov, entre tantos outros.
Um verdadeiro passeio pelo Brasil e pelo mundo, para que eu, você, nosso vizinho, um
telespectador lá de Manaus, possamos viajar mundo afora, através da tela da TV.
Sintonize, navegue pela internet, assista ao Canal Futura, até porque, de fato, “o
conhecimento é irresistível!”
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O Futura em congressos, simpósios e feiras
O Canal Futura está sempre presente em congressos, simpósios e feiras no Brasil e no
exterior. A intenção é levar a experiência do Canal e trocar conhecimentos com novos
agentes. Confira onde marcamos presença em 2010!
Janeiro:
- BaKaFORUM – Karlsruhe/Alemanha (Lúcia
Araújo)
- Palestra sobre Educação e Novas Mídias –
Colégio Mopi – Rio de Janeiro/RJ (Débora
Garcia)
- Fórum Social Mundial 10 Anos Grande Porto
Alegre – Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo,
Novo Hamburgo/RS – coorganização de
oficinas e presença nas grandes conferências
(Cleuza Ramos, Zilda Piovesan, Priscila Pereira
e Carlos Humberto)
- BaKaFORUM, participação em mesas e
discussões sobre audiovisual – Karlsruhe /
Alemanha (Alexandre Arrais)
Março:
- Conferência Internacional sobre o Futuro
da Língua Portuguesa no Sistema Mundial –
Brasília/DF (Lúcia Araújo)
- II Mostra Ibero-Americana de Televisão Infantil
– Bogotá/Colômbia (Márcio Motokane)
- VII EnconASA – Encontro Nacional da
Articulação do Semiárido Brasileiro, plenária
de lançamento das animações Água: Vida e
Alegria no Semiárido – Juazeiro/BA (Cinthia
Sarinho)
Abril:
- 6º Congresso GIFE sobre Investimento
Social Privado-RJ – Mesa: Mobilização Social
para Educação: experiências inovadoras de
articulação local, organizada pelo Instituto
Votorantim – Rio de Janeiro/RJ (Mônica Pinto)
Maio:
- III Fórum Mundial da Aliança de Civilizações –
MAM – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)
- Celacom 2010 – A Televisão Vai ao Campus –
São Paulo/SP (Beatriz Tompson)
- Seminário de Sustentabilidade – palestra: O
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tema sustentabilidade no Canal Futura – Rio de
Janeiro/RJ (Débora Garcia)
- III Congresso Nacional de Responsabilidade
Socioambiental – Londrina/PR (André Libonati)
- Seminário sobre ESCA, na mesa de debate
Ações de enfrentamento aos crimes e violações
de direitos de crianças e adolescentes; a mídia
como parceira – Camaragibe/PE (Cinthia
Sarinho)
- II Seminário municipal de enfrentamento
ao abuso e exploração sexual de crianças
e adolescentes em Camaragibe na mesa
Exploração sexual de crianças e adolescentes
– Faces Ocultas – Camaragibe/PE (Cinthia
Sarinho)
- Lançamento da VIII Jornada estadual contra
a violência e a exploração sexual de crianças e
adolescentes com apresentação da série Que
Exploração É Essa?– Porto Alegre/RS – (Cleuza
Ramos e Zilda Piovesan)
- Bienal do Livro de Minas Gerais – Belo
Horizonte/MG (João Alegria)
Junho:
- Summit on Children and Media – Karlstad,
Suécia (Lúcia Araújo)
- Sunny Side of the Doc – La Rochelle, França
(Lúcia Araújo)
- Fórum Tela Viva – 30 minutos com Canal
Futura – São Paulo/SP (Débora Garcia)
- Palestra Linguagem Audiovisual Unimep –
Piracicaba/SP (Márcio Motokane)
- Mesa-redonda – Produção audiovisual,
políticas públicas para cultura e protagonismo
juvenil – Lançamento da TV Educativa e
Cultural em Currais Novos – Currais Novos/RN
(Ana Amélia Melo)
- 36º Congresso de Recursos Humanos do Rio
de Janeiro – O essencial e visível aos olhos –
Rio de Janeiro/RJ (João Alegria)

Julho:
- Escola contemporânea: novos tempos e
espaços – Inhotim/MG (João Alegria)
Agosto:
- Flip – Paraty/RJ (Lúcia Araújo)
- Comissão julgadora Premiação Concurso
CNN – São Paulo/SP (Lúcia Araújo)
- Júri semifinalistas do Emmy Internacional de
2010 – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)
- Seminário Captação de Recursos no 3º Setor
– desafios e oportunidades – Rio de Janeiro/RJ
(Lúcia Araújo)
- Seminário UNESCO – Brasília/DF (Lúcia
Araújo)
- Semana Acadêmica UNISC – Santa Cruz do
Sul/RS (Márcio Motokane)
- Seminário de avaliação e revisão do plano
municipal de enfrentamento à exploração
sexual de crianças e adolescentes do Recife
(participação de Cinthia Sarinho na abertura
do seminário, com apresentação e exibição
da série Que Exploração É Essa? e do site
www.queexploracaoeessa.org.br) – Recife/PE
(Cinthia Sarinho
- Fórum DiverCidades Criativas – CataguasesMG (João Alegria)
- Seminário Midiatização da Ciência – São
Leopoldo/RS (João Alegria)
- III Congresso Internacional Cotidiano e
Diálogos Sobre Diálogos – Niterói/RJ (João
Alegria)
- FLIPinha – Festa Literária Internacional de
Paraty – Paraty/MG (João Alegria)
- II Encontro Brasileiro de Educomunicação –
Diálogo entre sociedade civil e universidade –
São Paulo/SP (João Alegria)
Setembro:
- VII Encontro de Fundações da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa – CPLP – São
Paulo/SP (Lúcia Araújo)
- 2nd US – Brazil Innovation Summit –
Washington/USA (Lúcia Araújo)
- Clinton Initiative Event – Clinton Foundation –
Nova York/EUA (Lúcia Araújo)
- 1º Fórum de Juventude, Cultura e Cidadania
– Juventude e cultura no debate de políticas

públicas – Cataguases/ MG (Carlos Humberto)
- VII Encontro Internacional das Fundações
da CPLP – São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ
(João Alegria)
- Seminário Juntos pelo ECA – FIESP/SP –
Mesa: Perspectivas para os próximos 20 anos
(Mônica Pinto)
- Seminário Unomarketing – Comunicação
Consciente – Mesa: Responsabilidade pessoal:
ética, inovação e autenticidade como
condutores dos processos criativos – São
Paulo/SP (Mônica Pinto)
Outubro:
- SWU Music and Arts Festival – Fórum de
sustentabilidade – Itu/SP (Lúcia Araújo)
- 10ª Conferência das partes da convenção
sobre diversidade biológica (COP-10) – Painel:
Futura Channel: a green plataform for
education and community outreach in Brazil –
Nagoya/Japão (Lúcia Araújo)
- Semana Acadêmica UPF – Passo Fundo/RS
(José Brito)
Novembro:
- Regulação da radiodifusão: construindo o
modelo brasileiro – Brasília/DF (Lúcia Araújo)
- Emmy Awards – Nova York/EUA (Lúcia Araújo)
- Premiação nacional da Olimpíada de Língua
Portuguesa – Brasília/DF (Lúcia Araújo)
- VII Simpósio de Educação e Sociedade
Contemporânea. Mesa: Práticas formativas
para além do espaço escolar – Rio de Janeiro/
RJ (Tatiana Azevedo)
Dezembro:
- Semana Jornalismo Unifor – Fortaleza/CE
(José Brito)
- Oficina Interprogramas – Piracicaba/SP
(Marcio Motokane)
- I Fórum Internacional de Conteúdo – TVs
públicas “Novas linguagens e formatos
inovadores” – Belém/PA (Márcio Motokane)
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PONTO DE VIRADA - O DIA
QUE MUDOU SUA VIDA
As perguntas mais simples são muitas vezes a partida para a elaboração de
reflexões fundamentais. É desse princípio que parte o documentário Ponto
de Virada – O Dia Que Mudou Sua Vida, longa-metragem de estreia do diretor
Frank Mora. Nele, dez personalidades do mundo dos esportes e da cultura,
como Marcelo Rubens Paiva, Kiko Zambianchi, Zé Celso e Eder Jofre, são
convidados a responder à questão: “Qual foi o dia que mudou a sua vida?”.
Temas: comportamento; personalidades; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar em 1º de janeiro
Duração: 70 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção e Roteiro: Frank Mora
Fotografia: Cesar Tuma
Montagem: Frank Mora e João Carlos Landi Guimarães
Música: Kiko Zambianchi
Produtora: Renata Mora
Produção: Trato – produção cultural
Distribuição: Frank Mora
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas
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PRÊMIO GESTÃO
ESCOLAR 2009

Temas: escola; metodologias em
educação
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2002
No ar em 8 de novembro
DURAÇÃO: 26 minutos
Licenciamento: não liberado

O Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar foi
criado em 1998 com a proposta de estimular a melhoria da
gestão nas escolas. Mas, ao incentivar a autoavaliação das
instituições públicas e valorizar as boas práticas no ensino,
a proposta foi muito além. Motivou bons resultados em índices que medem a qualidade da educação, o que ajuda a
reforçar o objetivo de sua criação.
O prêmio é uma parceria entre o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação – Consed, a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, a Unesco no
Brasil e a Fundação Roberto Marinho. E tem ainda o apoio da
Embaixada dos Estados Unidos da América, dos movimentos
Todos Pela Educação e Brasil Competitivo, do Grupo Gol e da
Gerdau. Desde 1998, quando foi criado, o prêmio contou com a
participação de mais de 20 mil escolas públicas de todo o país.
O envolvimento de pais, estudantes, professores, diretores e ainda de toda a comunidade do entorno da escola é fundamental
nesse processo de motivação e orientação. Podem participar
escolas das redes públicas estaduais, municipais ou conveniadas, com mais de cem alunos matriculados na educação básica.
A escola precisa fazer a autoavaliação sobre o ano que passou
contendo: gestão de resultados educacionais, gestão participativa, pedagógica, de pessoas e de serviços e recursos. Após a
inscrição, são formados comitês estaduais para avaliar as escolas inscritas e escolher a que vai representar o estado na etapa
nacional. A melhor de cada estado recebe um diploma e uma
coletânea de vídeos da Fundação Roberto Marinho.
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Bahia – Escola Estadual Casa Jovem, do
município de Igrapiúna
Ceará – Escola Municipal Caic Senador
Carlos Jereissati, do município de Russas
Mato Grosso – Escola Estadual Odorico
Leocádio da Rosa, de Rondonópolis
Mato Grosso do Sul – Escola Estadual Paulo Freire, do município de Iguatemi
Minas Gerais – Escola Estadual Menino Jesus de Praga, do município de Caratinga
Santa Catarina – Escola de Educação Básica Júlia Lopes de Almeida, do município
de Blumenau
Em 2010, os diretores participam de uma
viagem de intercâmbio de gestão nos Estados Unidos. Para este cerimônia, o comitê organizador do prêmio selecionou seis
escolas para concorrer ao título Escola
Destaque Brasil.
O Jornal Futura foi transmitido ao vivo direto do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde aconteceu a entrega do PGE. Na
edição especial do dia 8 de novembro, as
equipes de reportagem acompanharam a
mobilização dos alunos, pais e professores
na torcida por suas escolas nos seis estados finalistas:
A vencedora do título foi a Escola Estadual Casa Jovem, Bahia, que valorizou
a cultura da comunidade quilombola no
ambiente escolar.
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FICHA TÉCNICA
Apresentação: José Brito Cunha
Coordenação núcleo de jornalismo: Suely Weller
Editor executivo: Marcilio Brandão
Reportagem: Pablo de Moura, Adriana Oliveira,
Fátima Medeiros, Luana Nogueira, Anderson Frigo,
Marina Campos e Denise Felix
Produtores locais: Jôni Nicolino, Tadeu Lima,
Tatiane Pereira, Fabianna, Carol Benjamin
e Carolina Soria
Produção: Luciana Ribeiro e Jaqueline de Souza
Educação e implementação: Ingrid Castro Bertoldo
Videografismo: Stânio Soares
Diretor de imagens: Luis Ricardo Santos
Iluminação e Vídeo: Danilo Santos
Câmeras: Guilherme Chagas
Assistente de estúdio: Gercino Souza
Operadora de caracteres: Natasha
Operador de VT: Pierre Porto Bayot
Operador de áudio: Marcos Antônio Pereira
Figurino: Domingos de Alcântara
Maquiagem: Amauri Rabelo
Supervisão de operações: Gelson Ferreira
e Jairo Neiva Jr.
Coordenação de operações: Arlécia Duarte
Engenheiro responsável: Marcio Pereira
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral de educação e implementação:
Vilma Guimarães
Gerente geral Canal Futura: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

SALA DE NOTÍCIAS
Apresentadores:
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Sinopses por episódio (30 minutos):
Ritmos do Carnaval
no ar em 10 de fevereiro
Os ritmos que embalam o carnaval brasileiro são um patrimônio da nossa cultura,
fruto da influência de outras culturas, do
registro das histórias do cotidiano do nosso povo, do talento de nossos poetas, uma
mistura que produz uma festa dinâmica,
das mais populares do planeta. Neste Sala
de Notícias, os pesquisadores Felipe Ferreira e Haroldo Costa ajudam a entender
como surgiram os ritmos que animam o
carnaval brasileiro.
Carnaval: folia e tradições
no ar em 15 de fevereiro
O Sala de Notícias percorre o caminho da
folia de norte a sul do Brasil e fala sobre a
origem do carnaval e sobre as principais
tradições carnavalescas. Em Recife e Olinda, os blocos de maracatu. Em Minas Gerais, o carnaval não sai dos trilhos e o trenzinho leva os foliões a viajarem no tempo
dos antigos carnavais. E no Rio de Janeiro
as surpresas das escolas de samba, a cada
ano mais grandiosas e criativas. Tem funk
no samba, comissão de frente coreografada, paradinhas da bateria e a maior inovação dos últimos carnavais, os chamados
“carros alegóricos vivos”!
1891: a Constituição da República
no ar em 24 de fevereiro
A república brasileira foi legitimada no momento da promulgação da primeira constituição republicana – a de 1891. O Sala de
Notícias mostra que a carta de 1891 instituiu princípios do regime republicano que
duram até hoje. O federalismo, o sistema
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presidencialista, o conceito de voto universal, a extinção da pena de morte e a
constituição dos três poderes: legislativo,
executivo e judiciário, como poderes autônomos. E, para temperar com bom humor,
algumas curiosidades sobre a escolha da
bandeira nacional, o programa mostra que
nem tudo aconteceu como a história oficial conta.
Câncer de pele
no ar em 1º de março
No Sala de Notícias, os riscos do câncer
de pele, uma doença cujo principal fator
de risco é a exposição excessiva ao sol.
No Brasil, país tropical onde há um culto
ao bronzeado, o INCA – Instituto Nacional
do Câncer – estima que, em 2010, um quinto de todos os novos casos de câncer no
país seja de câncer de pele. No programa,
a médica dermatologista Maria Cristina de
Castro, integrante da Sociedade Brasileira
de Dermatologia, alerta que os cuidados
com a saúde da pele precisam ser rigorosos desde a infância, pois a qualidade dos
raios ultravioleta piora a cada ano e os
efeitos do sol são cumulativos.
50 anos da pílula
no ar em 10 de março
Um medicamento que permitiu às mulheres uma série de conquistas. A pílula anticoncepcional chega aos 50 anos como um
marco de transformações significativas na
família, no mercado de trabalho e na relação entre homens e mulheres. A possibilidade de planejar o número de filhos e
quando tê-los mudou a sociedade definitivamente e abriu um imenso campo para as
mulheres. No Sala de Notícias, uma reflexão

sobre as mudanças sociais e culturais que
só foram possíveis a partir da chegada da
pílula anticoncepcional ao mercado.
Antônio Conselheiro
no ar em 15 de março
Nos 180 anos do nascimento de um dos
maiores mitos do Nordeste brasileiro, o
Sala de Notícias conta a saga de Antônio
Conselheiro, o homem que travou uma
guerra contra o exército brasileiro, na então recém-instaurada república. O programa mostra a marcha, que cooptou milhares de seguidores; a fundação do Arraial
de Belo Monte, em Canudos; as disputas
políticas com os coronéis da região e com
a Igreja, a perseguição e, finalmente, a
guerra. O programa vai à região que testemunhou um massacre e mostra como
vivem, hoje, os habitantes da nova Canudos. A antiga cidade, em ruínas, está a 15
metros de profundidade, sob as águas do
açude de Cocorobó. Mas a lembrança da
batalha, que vitimou 25 mil pessoas durante a primeira república, está muito presente na memória do povo de Canudos.
São Luiz do Paraitinga
no ar em 22 de março
Na virada do ano de 2009 para 2010, a
cidade de São Luiz do Paraitinga, localizada no Vale do Paraíba, estado de São
Paulo, foi atingida pela maior enchente da
sua história. A água do rio Paraitinga subiu onze metros acima do nível normal e
avançou pelo centro histórico, destruindo
80% dos casarões dos séculos XVIII e XIX,
além de igrejas e o comércio. Os poucos
mais de dez mil moradores ficaram sem
opções de moradia e renda. A economia

da cidade ficou comprometida. Lá, todos
sobrevivem basicamente de atividades ligadas ao turismo. A equipe do Sala de Notícias visitou a cidade uma semana após a
tragédia. Especialistas em preservação do
patrimônio histórico analisam as opções
para recuperação do conjunto arquitetônico da cidade, que estava em vias de receber o título do IPHAN.
Ensino da música
no ar em 29 de março
Os gestores da educação brasileira se
preparam para colocar em prática uma
lei sancionada pelo presidente Lula em
2008, que prevê o ensino obrigatório da
música em todas as escolas da educação
básica do país a partir de 2012. O desafio
é enorme: qualificar professores do ensino fundamental e músicos que queiram
se tornar professores, além de organizar
materiais didáticos apropriados. No Sala
de Notícias o violonista Turíbio Santos, diretor do Museu Villa-Lobos, e Maya Suemi
Lemos, coordenadora do Centro de Estudos e Qualificação do Centro de Música da
FUNARTE, falam sobre a importância das
artes, em especial da música, na vida escolar e de como essa experiência pode ser
definitiva na construção do senso estético
do cidadão.
Golpe militar
no ar em 31 de março
Os governos militares que vieram após o
golpe de 1964 causaram mudanças profundas no país. Eles queriam levar o Brasil
à condição de potência mundial e criaram
um modelo de desenvolvimento baseado
na construção de obras grandiosas, o que
acabou provocando o endividamento externo. Ao mesmo tempo em que investiam
na repressão aos movimentos sociais e às
organizações políticas, os militares conseguiram fortalecer a opção pela indústria

203

de base e criaram instituições financeiras
importantes que se mantêm até hoje. O
Sala de Notícias ouviu o historiador Carlos
Fico e o sociólogo Liszt Vieira, que explicam como as diferenças sociais se acentuaram no Brasil durante o regime militar
e como o país conseguiu superar anos
de estagnação econômica para se transformar na economia mais importante da
América Latina.
Terremotos
no ar em 5 de abril
Durante muitos séculos, os terremotos foram vistos como castigo divino, mas eles
são fenômenos absolutamente naturais e
impressionantes, tanto pela sua capacidade de destruição quanto pela impossibilidade de prevê-los. Existem antes do que
qualquer tipo de vida no planeta. A ciência
já sabe que ocorrem de 12 a 14 mil tremores de terra por ano, mas, apesar desse
conhecimento, ainda não é possível prever quando um terremoto vai acontecer.
No Sala de Notícias, o geógrafo Marcelo
Motta explica o movimento das placas tectônicas, as principais responsáveis pelos
terremotos, e o que devemos fazer para
minimizar os estragos causados por eles.
Distribuição de riquezas
no ar em 12 de abril
O Brasil possui uma imensa reserva de
petróleo e gás, o chamado pré-sal, cuja riqueza é estimada em 90 bilhões de barris,
sete vezes a reserva atual do país. O Sala
de Notícias explica como o risco da exploração desse produto é dividido entre a Petrobras e cerca de 70 empresas nacionais
e estrangeiras. E mostra como essa regra
pode mudar a partir de um novo modelo,
no qual se criaria uma nova estatal, dando
mais poderes à Petrobras e fazendo com
que estados e municípios venham a receber uma parcela maior dessa riqueza.
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As nações indígenas
no ar em 19 de abril
Quando os europeus entraram em contato
com os habitantes das Américas, eles não
sabiam que esses povos eram constituídos de grupos diferenciados, com línguas
e culturas próprias, verdadeiras nações
nativas. Ao longo dos cinco séculos desde
que os portugueses chegaram ao Brasil,
o processo de colonização oscilou entre
a segregação e a idealização da figura
do indígena, ora visto como inimigo, ora
visto como “o bom selvagem”. O Sala de
Notícias mostra como os povos indígenas
lidam com a pressão da sociedade dominante, colocando-se entre aculturados e
excluídos. O antropólogo João Pacheco
Oliveira ajuda a entender a luta das nações
indígenas no Brasil para manter suas tradições, sua identidade e sua cultura.
50 anos de Brasília
no ar em 21 de abril
Brasília completa 50 anos. O que era considerado um delírio do presidente Juscelino
Kubitscheck ou uma daquelas ideias que
nunca saem do papel tem hoje mais de dois
milhões e quatrocentos mil habitantes. É
patrimônio cultural da humanidade e foi a
primeira cidade moderna a conquistar esse
status. Mas Brasília, uma cidade planejada,
ficou parecida com as outras. Cresceu de
forma desordenada e viu aumentar a violência e a desigualdade social. No programa
“Brasília 50 anos” um panorama da evolução da cidade e uma entrevista com Ana
Luiza Nobre, professora do curso de pósgraduação em Arquitetura da PUC-Rio e exdiretora da Casa Lúcio Costa.

Nova cartografia social – Oliveira
dos Brejinhos – BA
no ar em 26 de abril
No sertão baiano, moradores de comunidades tradicionais vivem da criação de bodes
e do extrativismo de frutas, como o umbu. O
estilo de vida é conhecido pelo uso comum
dos recursos naturais. São as comunidades
de Fundos de Pasto. O programa mostra a
organização social destas comunidades a
partir de um projeto de cartografia. O repórter José Brito Cunha viajou com uma câmera portátil e um laptop e, acompanhado
do mobilizador comunitário Roberto Sousa,
participou dos debates nas oficinas do projeto Nova Cartografia Social nas comunidades de Fundo de Pasto do interior da Bahia.
Na cidade de Senhor do Bonfim, a cinco
horas de Salvador, nossa equipe conversou com lideranças comunitárias em uma
assembleia de trabalhadores rurais. Perto
dali, moradores de comunidades mostram
a riqueza e os desafios da Caatinga. Com o
conhecimento tradicional dos moradores,
antropólogos orientam os grupos a interpretar mapas convencionais e elaborar novos documentos que envolvam a realidade
deles. Estes novos mapas são usados para
reivindicação de políticas públicas para as
comunidades de Fundo de Pasto que, apesar do desenvolvimento, convivem ainda
com problemas com conflitos de terra, invasões, desmatamento, construção de estradas e outras ameaças.
Aurélio Buarque
no ar em 3 de maio
No ano do centenário de Aurélio Buarque
de Holanda, o Sala de Notícias conversa
com pessoas que foram importantes na
sua trajetória. Sua mulher e assistente no

trabalho de elaboração do Novo Dicionário
da Língua Portuguesa, Marina Baird; o aluno e amigo, o acadêmico Cícero Sandroni;
o amigo de adolescência e das primeiras
incursões literárias, o acadêmico Ledo
Ivo e o filho mais velho, Aurélio Ferreira.
O programa mostra o homem apaixonado pelas palavras, que escreveu uma obra
essencial para a língua portuguesa e que
mudou para sempre a relação do brasileiro com o seu próprio idioma.
Zilda Arns
no ar em 10 de maio
Ela morreu como viveu nas três últimas
décadas. Ao lado das pessoas mais sofridas e vulneráveis. A doutora Zilda Arns,
pediatra e sanitarista, alma e coração da
Pastoral da Criança, estava em uma igreja,
em janeiro de 2010, quando um terremoto atingiu Porto Príncipe, capital do Haiti.
A dedicação e o carisma da doutora Zilda
marcaram a atuação da Pastoral da Criança. Em poucas décadas o trabalho da Pastoral conseguiu transformar a realidade de
milhões de famílias brasileiras com medidas simples e eficazes. Redes de solidariedade humana foram criadas em mais de
quatro mil municípios brasileiros, fazendo
cair os índices de mortalidade infantil e as
experiências bem-sucedidas no Brasil foram ampliadas para mais 19 países. O Sala
de Notícias mostra a trajetória da Pastoral
da Criança sob a coordenação de Zilda
Arns, e Clóvis Boufler, gestor de Relações
Institucionais da Pastoral da Criança, fala
sobre o desafio de continuar o trabalho
sem a doutora Zilda Arns.
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Hipertensão
no ar em 7 de junho
Somos quase 30 milhões de hipertensos
em todo o Brasil e a doença já não atinge
apenas as pessoas mais velhas. Crianças,
jovens e adultos estão também ficando
com a pressão arterial acima dos limites
recomendados. As causas são muitas e
variadas. Vão dos antecedentes familiares
até o excesso de peso, tudo agravado por
hábitos nocivos, como alimentos gordurosos, cigarro e vida sedentária. O Sala de
Notícias mostra como o não cuidado com
a pressão arterial tem graves consequências, e o cardiologista Wille Oigman explica
por que é importante medir com frequência a pressão arterial para um diagnóstico
precoce, e, para quem é hipertenso, a continuidade do tratamento significa melhor
qualidade de vida.
Memórias da Copa do Mundo I
no ar 10 de junho
A conquista de cinco Copas do Mundo é
um dos orgulhos da nação brasileira. Os
jogadores são considerados heróis e as
escalações dos times que mais impressionaram são recitadas como poemas
épicos. Qual é a copa que mais marcou a
sua vida? A partir dessa pergunta entrevistamos torcedores e jogadores em busca de lembranças e histórias interessantes.
Carlos Alberto Torres, o capitão do tri, em
1970, Cafu, o capitão do penta, e grandes
craques como Rivelino e Sócrates falam
sobre as copas das quais participaram. E
torcedores como o ator Stepan Nercessian
e a jornalista Soninha Francine relembram
as dores e as alegrias da torcida.
Família: novos arranjos
no ar em 14 de junho
A mudança é lenta e muitas vezes, invisível, mas ela está criando novos modelos
de família, bem diferentes daqueles que
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conhecemos. São os novos arranjos familiares, com relações baseadas, sobretudo,
no afeto. O Sala de Notícias mostra as novas modalidades de famílias e como elas
indicam o declínio do modelo de família
patriarcal, em que o homem exercia autoridade absoluta sobre a mulher e os filhos.
O advogado da vara de família Gustavo
Kloh e a psicóloga Andréa Seixas analisam
a diversidade dos novos arranjos familiares e explicam por que a família, como instituição, não vai desaparecer.
Memórias da Copa do Mundo II
no ar 21 de junho
O que representa a seleção no imaginário
do brasileiro? Assim como o país tem quase um técnico por cidadão, tem também
visões diferentes sobre o que significa a
nossa seleção, principalmente em disputa
de uma Copa do Mundo. Mas o Brasil não
é mais a pátria de chuteiras como imaginou o dramaturgo Nelson Rodrigues. E o
futebol não é mais um dos nosso poucos
orgulhos nacionais. O país se democratizou, cresceu, se modernizou, o futebol
se globalizou e hoje os times do coração
dos torcedores são mais importantes do
que a seleção, algo impensável há vinte
anos. Então, que sentimento é esse que
ainda anima a torcida verde e amarela?
Para responder a essa pergunta, uma
conversa com os sociólogos e estudiosos do futebol Ronaldo Helal e Maurício
Murad, o antropólogo Michel Gherman, a
jornalista Soninha Francine, o ator Stepan
Nercessian e jogadores que participaram
de Copas do Mundo como Rivelino, Cafu e
Gilmar Rinaldi.

Festas Juninas
no ar em 23 de junho
Em tempo de festas juninas, as cidades
brasileiras se enfeitam para homenagear
três santos católicos: São João, São Pedro
e Santo Antônio. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, as pessoas se reuniam
nessa época em torno das fogueiras para
celebrar o solstício do verão. Eram festas
pagãs, bem anteriores ao cristianismo. Entre os dias 22 e 23 de junho, o Sol volta
a brilhar nos países do Hemisfério Norte.
Só a partir do século VI depois de Cristo
a Igreja Católica juntou a festa pagã ao
aniversário de São João. Aqui no Brasil,
a tradição chegou com os portugueses
e também significa agradecimento aos
santos pela chuva que cai nas lavouras e
garante a colheita. No Sala de Notícias, o
pesquisador Dil Fonseca explica a tradição
das festas juninas no Brasil.
África do Sul: o país da Copa
no ar em 5 de julho
Sediar o maior e mais importante torneio
internacional de futebol é a chance que
a África do Sul tem de mostrar ao mundo um país que, apesar das desigualdades
sociais e do triste legado do Apartheid,
está em reconstrução e quer mudar sua
imagem no cenário internacional. O Sala
de Notícias, apresenta o país que recebe
a primeira Copa do Mundo do continente
africano com a ajuda de Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais
da UERJ, e Maurício Parada, professor de
História da PUC-Rio.
Refugiados
no ar em 12 de julho
A trajetória dos refugiados é repleta de duros desafios: ser obrigado a fugir do local
de origem, se adaptar a novos costumes,
aprender uma nova língua, conseguir um
emprego e enfrentar o preconceito. De

acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, são atualmente 15,2 milhões de pessoas nesta situação no mundo, pouco mais de 4 milhões
vivendo no Brasil. O Sala de Notícias mostra as condições dos refugiados que vivem
no nosso país e traz uma discussão contemporânea sobre o tema: como a comunidade internacional deve se comportar
nos próximos anos em relação às pessoas
que se deslocam por causa dos efeitos das
mudanças climáticas, os chamados refugiados ambientais.
Moradias
no ar em 19 de julho
No Brasil, 7 milhões de famílias não têm
casa própria, 90% delas têm renda mensal de até três salários mínimos e uma boa
parcela desse grupo vive de forma precária em áreas de risco. Garantir o acesso
da população a formas de comprar um
imóvel é um dos grandes desafios do país.
O Sala de Notícias discuti quais os pontos
principais do déficit habitacional no Brasil
e analisa o programa popular de habitação
do governo federal, o Minha Casa Minha
Vida. E, ainda: especialistas explicam por
que apenas o título de propriedade de um
imóvel não basta para garantir o sucesso
de uma política de habitação.
Política nacional de resíduos
no ar em 2 de agosto
Podemos medir a riqueza de uma pessoa
pelo lixo que ela produz? O mesmo vale
para os países? Para os especialistas, a produção do lixo está ligada a uma economia
em que as pessoas consomem cada vez
mais. Com a diferença de que o “lixo rico”
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é muito mais perigoso para a saúde do
planeta. Até a metade do século passado,
a composição do lixo era basicamente orgânica. Hoje, estamos produzindo resíduos
perigosos, como plásticos, isopores, pilhas,
baterias de celular e lâmpadas. Os países
mais desenvolvidos estão conseguindo dar
um tratamento adequado a uma parte do
lixo que produzem. E países como o Brasil
estão criando leis, como a que foi aprovada
pelo Congresso Nacional e se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Sala de
Notícias conversa com o diretor-executivo
da Abrelpe, Carlos Roberto Vieira Filho, e
com o professor da UERJ/UFF, Emílio Eigenheer sobre as mudanças que virão a partir da aplicação da nova lei.
Radiografia da juventude
no ar em 12 de agosto
Vinte anos depois da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, quase um
terço da população brasileira tem menos de
dezoito anos. Nas duas últimas décadas a
sociedade mudou a relação com as novas
gerações e o jovem vive hoje uma situação bem mais confortável. Os especialistas
acreditam que os grandes avanços dos últimos vinte anos são: o acesso de crianças
e adolescentes à escola e a diminuição da
mortalidade infantil. Mas o grande desafio é
criar condições mais eficientes para democratizar o acesso de crianças, adolescentes
e jovens a todos os direitos garantidos na
Constituição Federal. O Sala de Notícias
conversa com Paulo Carrasco, coordenador
do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense sobre o assunto.
Adoniran Barbosa
no ar em 16 de agosto
O Sala de Notícias faz uma homenagem ao

208

ator, cantor e compositor paulista Adoniran Barbosa. No ano do centenário de seu
nascimento, o programa conta a história
do artista, descreve a São Paulo que serviu de inspiração para suas composições,
analisa a linguagem muito particular que
fizeram dos sambas de Adoniran obras
únicas e mostra como as novas gerações
da música popular brasileira estão revisitando a obra do compositor. O Sala de Notícias traz também análises de biógrafos,
linguístas e especialistas em comunicação
e as opiniões do pesquisador de MPB, Ricardo Cravo Albin, sobre a vida e a obra de
Adoniran Barbosa.
Trabalho doméstico
no ar em 17 de agosto
Um trabalho pesado, invisível e pouco reconhecido: trabalho doméstico. De acordo
com IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – em 2008, mais de seis
milhões e quinhentos mil trabalhadores
pertenciam a essa categoria. Mas as pesquisas revelam que essa é uma atividade
que está em declínio, o que é uma boa
notícia. No Brasil, o trabalho doméstico
foi regulamentado em 1972, mas até hoje
muitos patrões não assinam a carteira de
seus empregados. O trabalho doméstico
também emprega muitas crianças, o que é
ilegal. Além do mais, são frequentes as denúncias de assédio moral e sexual. O Sala
de Notícias discuti o trabalho doméstico no
Brasil e na América do Sul com a participação de Carli Maria dos Santos, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Rio de Janeiro, e Suse Valente Reis,
gerente do portal Doméstica Legal.
Globish
no ar em 23 de agosto
O Sala de Notícias mostra como o mundo
está se reorganizando a partir de novas
forças políticas, econômicas e uma diver-

sidade étnica, cultural e linguística nunca
vista antes. Potências emergentes ajudaram a salvar a economia, durante a crise
global. Na política, países antes periféricos querem participar do eixo das decisões internacionais e estão conseguindo.
Ao mesmo tempo, a globalização permite
que etnias invisibilizadas em outros tempos ganhem voz. Uma nova ordem está se
formando e o Brasil quer ser protagonista
nesse cenário. E você, entende o mundo
em que está vivendo?
Felicidade
no ar em 30 de agosto
O Sala de Notícias fala sobre “Felicidade”.
Um sentimento tão importante para a sociedade contemporânea que filósofos, antropólogos, neurocientistas e outros estudiosos não param de buscar explicações
sobre o que é, aparentemente, inexplicável.
Uma proposta de emenda constitucional
pode ser levada ao Congresso Nacional
para incluir na carta magna o direito à felicidade para todos os brasileiros! O programa
apresenta as recentes pesquisas de cientistas britânicos que garantem ter encontrado
a fórmula da felicidade, o alimento que, segundo nutricionistas, estimula a sensação
de bem-estar e felicidade. E os estudos de
neurocientistas que dizem ter descoberto
quem é o homem mais feliz do mundo
Orquestras
no ar em 6 de setembro
O Sala de Notícias fala sobre as orquestras
brasileiras. Pesquisa da Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo revelou que 75
a cada 100 pessoas das classes A e B nunca foram a um concerto de música erudita. Nas classes D e E esse número sobre
para 96. Por que a música erudita tem tido
dificuldade para renovar seu público? Do
que sobrevivem as orquestras? Maestros
jovens contam como é o trabalho deles e

o que se deve fazer para atrair mais gente
para os concertos. O programa mostra os
caminhos percorridos pelo maior de nossos maestros, Heitor Villa-Lobos, em busca
da alma musical do Brasil, os talentos descobertos nas favelas e periferias do país
e a trajetória do maior pianista brasileiro,
Nelson Freire.
Alimentação saudável
no ar em 13 de setembro
Pesquisa do IBGE revelou que a população
brasileira está ficando mais gorda. O excesso de peso já atinge metade da população adulta e as crianças estão indo pelo
mesmo caminho. O programa busca a opinião dos nutricionistas sobre como deve
ser uma alimentação adequada, quais são
os alimentos que previnem doenças como
câncer e hipertensão arterial e como fazer
as crianças mudarem os hábitos alimentares e experimentarem frutas, verduras e
legumes. E ainda: os mitos e verdades sobre alguns alimentos que durante anos foram considerados vilões. O ovo, por exemplo, faz bem ou faz mal à saúde?
Iraque: o fim do pesadelo americano - no ar em 20 de setembro
Dezenove de agosto de 2010 tornou-se um
dia histórico. A data em que os Estados
Unidos retiraram a última brigada de combate do Iraque. Foram quase dois meses
de guerra e sete anos de ocupação. Ficam
em solo iraquiano apenas 56 mil soldados,
até janeiro de 2012. Eles vão treinar as forças iraquianas para um futuro incerto. O
país, segundo os analistas, ainda é muito
vulnerável aos extremistas, apesar dos
750 bilhões de dólares gastos para pacifi-
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cá-lo. O número de mortos impressiona: 4
mil militares americanos, 10 mil soldados
iraquianos e 100 mil civis. A pergunta que
se faz é a seguinte: valeu a pena?
Os novos velhos
no ar em 27 de setembro
A expectativa de vida do brasileiro passou
em uma década de 69,9 anos para 73 anos.
Em 2050, será de 81 anos! O Brasil, que já
foi o país do futuro, um país de jovens, está
amadurecendo a passos largos. E aqueles
que chamamos de “idosos”, levam, hoje,
uma vida bem diferente do que levavam
tempos atrás. Eles namoram, se exercitam, trabalham e ainda sustentam a família! O Sala de Notícias mostra quem são os
“novos velhos” do século XX. E como fazer
para se preparar para viver, quem sabe,
até depois dos 100 anos!
Redes sociais
no ar em 4 de outubro
O Sala de Notícias fala sobre o crescimento
das redes sociais no Brasil. Segundo pesquisa do Ibope, 87% dos internautas brasileiros já acessam as redes. E 20% da população pretende entrar, num futuro próximo.
Redes sociais são ferramentas para entretenimento, mas também para fazer negócios, encontrar emprego e até influenciar
no processo eleitoral. O programa mostra
como as empresas estão selecionando candidatos através do perfil que eles expõem
nas redes sociais. Os principais golpes na internet. E especialistas recomendam cautela
com o que se compartilha nas redes sociais.
Tudo o que você postar poderá ser usado a
favor ou contra você no futuro!
A importância de brincar
no ar em 12 de outubro
Na semana dedicada à criança, o Sala de
Notícias faz uma reflexão sobre a impor-
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tância de brincar. Cada vez mais, neurocientistas, educadores e psicólogos avaliam que brincadeira é o que pode haver
de mais sério na infância de cada um. As
atividades lúdicas, desde a primeira infância, têm impacto definitivo no desenvolvimento do cérebro e na habilidade de
aprender e controlar as emoções. O programa mostra como surgiram as brincadeiras que atravessaram gerações, como
os pais podem fazer para estimular seus
filhos ainda bebês e como as crianças brasileiras estão perdendo esse tempo precioso de brincar, por causa da vida corrida e
cada vez mais competitiva.
A ameaça do crack
no ar em 13 de outubro
O combate ao crack é um dos desafios do
Brasil. Governo federal, governos estaduais
e o Congresso Nacional parecem ter despertado para o problema. Não existem números definitivos mas segundo o Ministério
da Saúde mais de 600 mil brasileiros são
dependentes da droga. O governo federal
lançou em maio de 2010 o plano integrado para o enfrentamento do crack e outras
drogas, que promete atuar em três frentes:
combate, prevenção e tratamento. O governo pretende também reforçar a fiscalização
nas fronteiras para impedir que a droga entre no país. A inovação em relação a outros
planos é a proposta de capacitar lideranças
comunitárias e professores como agentes
de informação. No Sala de Notícias uma radiografia sobre a ameaça do crack e uma
entrevista com a professora Ivone Ponczek,
diretora do Núcleo de Estudos e Pesquisa
em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Arquitetura sustentável
no ar em 18 de outubro
A construção civil é o segmento que mais
consome matérias-primas e recursos naturais no planeta, além de ser o terceiro
maior responsável pela emissão de gases poluentes. É também responsável por
grande parte do lixo nas grandes cidades,
com toneladas de entulho. Mas esse entulho pode se transformar em matéria tão
boa quanto as tradicionais. Por essas e outras é que sustentabilidade é uma palavrachave para o país, que tem um déficit de
cinco milhões e oitocentos mil domicílios.
A maioria, mais de 80%, em áreas urbanas
e concentradas na faixa de renda entre um
e cinco salários mínimos, segundo dados
da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais. No Sala de Notícias uma discussão sobre reciclagem, meio ambiente e moradia
com Mauro Santos, do Laboratório de Habitação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e Pedro da Luz, vice-presidente
do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção
Rio de Janeiro.
Educação inclusiva, um direito de
todos – no ar em 20 de outubro
Mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros com algum tipo de deficiência física e intelectual já está matriculada
na escola regular. Segundo o Ministério
da Educação, nenhuma escola pública ou
particular pode recusar a matrícula. Mas
nem sempre é isso que acontece. Muitas
escolas ainda não aceitam receber alunos
com deficiência, porque dizem não estar
preparadas. O Sala de Notícias mostra que
os professores devem ter mais capacitação, mas precisam principalmente não ter

receio de trabalhar com esses alunos. Uma
cartilha ensina os pais a lutarem pelo direito dos filhos com deficiência, e o exemplo
de escolas e professores que promoveram
a inclusão.
Qualidade de vida no trabalho
no ar em 25 de outubro
O Sala de Notícias fala sobre qualidade de
vida no trabalho. Pesquisas revelam que é
cada vez maior o número de empresas que
se preocupam com isso. Já não basta oferecer apenas salário competitivo e pacote
de benefícios. Horário flexível, atividades
de lazer durante o expediente e permissão
para levar os filhos para o trabalho são iniciativas que têm sido testadas e aprovadas
por patrões e empregados. Qualidade de
vida no trabalho garante maior produtividade para a empresa e bem-estar para
quem trabalha nela.
A fome no mundo
no ar em 27 de outubro
O Brasil cumpriu antes do tempo o objetivo de reduzir pela metade o número de
pessoas vivendo na linha da pobreza. Esse
prazo iria até 2015. A redução de 8,4%
para 4,2% da população é uma boa notícia. Mesmo assim, 7 milhões de brasileiros
ainda ganham menos de um dólar por dia.
Segundo a FAO, Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação,
a fome no mundo diminuiu pela primeira vez em 15 anos, mas mesmo assim os
números ainda são inaceitáveis: 925 milhões de pessoas ainda passam fome. Os
objetivos de desenvolvimento do milênio,
estabelecidos pela ONU, têm como meta
a redução da fome no mundo a menos de
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10% da população global. Uma meta que,
infelizmente, ainda parece distante.
Biodiversidade brasileira
parte 1 – no ar em 1º de novembro e parte
2 – no ar em 3 de novembro
Você sabe o que é um bioma? É um conjunto de ecossistemas que funciona de
forma estável e que possui um tipo principal de vegetação onde seres vivos estão
completamente adaptados às condições
da natureza. O Brasil é considerado país
megadiverso. Estima-se que aqui está
uma em cada dez espécies de plantas ou
animais existentes. O país é rico em biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica, Pantanal e Pampa e esses biomas são apresentados em dois programas
especiais, com comentários do analista
ambiental Rogério Rocco.
Novos desafios da Amazônia
no ar em 8 de novembro
O Brasil não conhece o Brasil e conhece
menos ainda a Região Amazônica. E esse
desconhecimento dá margem a muitos
equívocos. O estado do Amazonas, por
exemplo, é campeão em preservação, mas
pouca gente sabe disso. Ao mesmo tempo,
a capital do Amazonas, Manaus, que tinha
300 mil habitantes em 1968, hoje tem 2
milhões e é um grande centro urbano. Ao
contrário do que muitos pensam, 80% dos
habitantes da Amazônia moram em cidades. E existe um consenso, segundo o qual,
é impossível manter a floresta intocada. Afinal, a população da Amazônia tem direito
às conquistas do desenvolvimento. Mas é
consenso também que o melhor caminho
é conciliar progresso e preservação. No
Sala de Notícias um olhar sobre os novos
desafios da Amazônia com a participação
do geógrafo Cláudio Belmonte, professor
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
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Saneamento básico
no ar em 10 de novembro
Sistemas satisfatórios de saneamento
básico pressupõem ações planejadas por
parte do poder público e investimentos
contínuos. Sem saneamento, lixo e esgoto
não tratados, contaminam a água consumida pela população, causam doenças, o
que aumenta os gastos em atendimentos na rede pública de saúde e impacta a
produtividade dos trabalhadores e o valor
imobiliário das áreas degradadas. No Brasil, metade da população não é atendida
por redes de esgoto. No Sala de Notícias,
os desafios do saneamento básico no país.
Empreendedorismo 2010
no ar em 16 de novembro
O empreendedorismo está crescendo no
Brasil. As micro e pequenas empresas já
respondem por 20% do PIB – Produto Interno Bruto –, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Essas empresas
são responsáveis também pela maior parte
dos empregos gerados no Brasil. Todos os
anos são criados em média 580 mil empregos no país, mas pelo menos 27% dos
novos empreendimentos fecham as portas
no primeiro ano de vida. No entanto, cresce
o número de empreendedores por oportunidade, aqueles que se preparam para ter
o próprio negócio e não são empresários
por necessidade, como é o caso dos que
empreendem porque perderam o emprego, por exemplo. Os especialistas afirmam
que o brasileiro tem espírito empreendedor,
mas é necessário investir na qualificação
dos nossos futuros empresários, o que deve
começar ainda no ensino fundamental, a
exemplo de outros países. E para esclarecer

dúvidas e mostrar os caminhos do empreendedorismo, o Sala de Notícias entrevista
o superintendente do SEBRAE – Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – do
Rio de Janeiro, Sérgio Malta.
Superbactéria
no ar em 17 de novembro
Uma superbactéria resistente, que em
2010 se disseminou por hospitais públicos
e privados de vários estados, colocou as
autoridades brasileiras de saúde em alerta. O uso indiscriminado de antibióticos é
apontado como a principal causa do surgimento de bactérias que não respondem a
nenhum medicamento, mas a disseminação dessas bactérias que provocam infecções hospitalares tem origem em falhas
nos protocolos de higiene e atenção aos
pacientes internados.
Caminhos da universidade
no ar em 22 de novembro
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio – PNAD – de 2009,
um milhão e meio de estudantes estão
matriculados em instituições públicas de
ensino superior, enquanto a maioria, quatro milhões e novecentos mil, estuda na
rede particular de ensino. Nos últimos 15
anos vem sendo empreendido um grande
esforço para aumentar o número de vagas
no ensino superior, melhorar a qualidade
dos ensinos fundamental e médio e democratizar o acesso à universidade. Mas esse
é um projeto que demanda tempo, vontade política e uma boa gestão. No Sala de
Notícias, a democratização do acesso à
universidade e os vários caminhos possíveis para os estudantes.
Guerra cambial
no ar em 24 de novembro
Importantes países no jogo global desva-

lorizam suas moedas, tornam os produtos
que fabricam mais baratos e atraentes
para compradores de outros países e obrigam economias emergentes a tomarem
medidas internas para também conseguirem participar do comércio internacional.
É o que está sendo chamado de guerra
cambial, uma das consequências mais
agudas dos desequilíbrios e conflitos decorrentes da crise financeira de 2008. O
Sala de Notícias, analisa os mecanismos da
guerra cambial e os impactos dos eventos
internacionais na economia brasileira
Doenças invisíveis
no ar em 29 de novembro
A globalização é uma realidade, mas a intensa circulação de pessoas e produtos
têm seus inconvenientes. E um deles tem
relação com as políticas públicas de saúde.
Doenças que estavam praticamente erradicadas estão voltando. Mal de Chagas,
malária e tuberculose são algumas delas.
No Brasil, estas doenças estão entre as
principais preocupações das autoridades
sanitárias, mas, infelizmente, além dessas,
outras doenças que sumiram do mapa
por dezenas de anos estão se alastrando
de forma preocupante. Na realidade, essas são doenças pelas quais a indústria
farmacêutica não se interessa. No Sala
de Notícias, as doenças invisíveis e as observações de análises de um dos maiores
especialistas do país nas chamadas doenças negligenciadas, o pesquisador Carlos
Morel, coordenador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.
AIDS – no ar em 1º de dezembro
Os dados divulgados recentemente da
Unaids, a agência da ONU dedicada ao enfrentamento da AIDS, mostram uma tendência de redução da expansão da epide-
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mia no mundo. A diminuição do número de
novos casos e de mortes em decorrência
da doença está relacionada aos esforços
que têm sido feitos em relação à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao acesso
de mais pessoas ao tratamento com antirretrovirais. O Sala de Notícias apresenta o
avanço das pesquisas para a busca de uma
vacina, os estudos para tratamentos com
antirretrovirais e a importância do uso do
preservativo.
Gerações 2010
no ar em 6 de dezembro
Nos dias de hoje, nas empresas, convivem
pelo menos três gerações muito diferentes
entre si: baby boomers, geração X e geração Y. Três maneiras de se comportar e ver
o mundo, frequentemente conflitantes. De
forma geral, os baby boomers priorizam o
trabalho, não viram os filhos crescer e são
fiéis à empresa. Os representantes da geração X são mais autônomos e contestadores. Essa é a geração na qual as mulheres começaram a ingressar em massa no
mercado de trabalho. Os Y querem fazer
carreira rapidamente, são autocentrados e
não sentem nenhum constrangimento em
aceitar uma proposta melhor da concorrência. No Sala de Notícias, a convivência
intensa, rica e muitas vezes conflituosa entre os baby boomers e as gerações X e Y.
Crise na Europa
no ar em 13 de dezembro
Primeiro foi a Grécia, que enfrentou uma
séria crise no fim de 2009. E depois Portugal, Irlanda e Espanha, que acabaram
por formar um grupo que é conhecido
como PIGS. No momento, o país que mais
preocupa é a Irlanda. Depois de quase 20
anos servindo como exemplo de economia bem-sucedida, a Irlanda entrou em recessão, vítima de uma “bolha” imobiliária,
a exemplo do que aconteceu nos Estados
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Unidos, no fim de 2008. Apesar de ser um
país pequeno, de pouco mais de quatro
milhões e meio de habitantes, a situação
da Irlanda causa preocupação em toda a
Europa. Na realidade, o problema dos PIGS
é comum: gastaram mais do que tinham.
E países como Itália, França e Inglaterra
também sofrem ajustes que incluem aumento dos impostos, redução dos salários
dos servidores públicos e corte nos investimentos. No Sala de Notícias, as raízes da
crise europeia com a participação da economista e professora da PUC-RJ, Lia Valls.
Impostos – no ar em 16 de dezembro
O brasileiro trabalha quatro meses por ano
só para pagar impostos. A carga tributária
no país chega a 34% do PIB, mas os serviços que o governo oferece não satisfazem à sociedade. Especialistas dizem que
os brasileiros pagam impostos como ricos
mas que possuem serviços de países pobres. O Sala de Notícias tenta entender por
que isso acontece; os impactos da tributação dos itens da cesta básica no bolso da
população; a possível volta da CPMF; e por
que é tão difícil fazer uma reforma tributária no Brasil.
Saúde do trabalhador
no ar em 20 de dezembro
As doenças ocupacionais são cada vez
mais comuns e estão relacionadas à atividade ou às condições a que estão submetidos os trabalhadores. As mais frequentes
são as lesões por esforço repetitivo – L. E.
R. No campo elas atingem, principalmente, os cortadores de cana. Nas cidades, as
categorias profissionais mais afetadas são
bancários, digitadores, operadores de linha
de montagem e operadores de telemarketing. O Sala de Notícias discute o problema
que causa prejuízos a trabalhadores, empresas e ao Ministério da Previdência Social, que arca com os pagamentos dos be-

nefícios daqueles que ficam afastados do
trabalho. E conta com as informações de
um especialista no assunto, Gualter Maior,
presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho.
O caminho das águas
no ar em 22 de dezembro
Administrar bem os recursos hídricos
é uma exigência do nosso tempo. A demanda é crescente em todo o mundo
e hoje, em cada grupo de seis pessoas,
uma não tem acesso a água. Estudos
mostram que, seguindo esse ritmo, haverá escassez de água no futuro. E isso não
se deve somente ao aumento da demanda mas à poluição das fontes e também
pela falta de saneamento básico, que
gera impacto na saúde da população. O
Sala de Notícias apresentada algumas
questões importantes sobre a água com
a participação de Paulo Canedo, especialista em hidrologia e professor da Coppe,
Instituto Luiz Coimbra de Pós-Gradução e
Pesquisa de Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
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SALA DE NOTÍCIAS
SÉRIE O JOVEM E O MERCADO DE TRABALHO
Sinopses por episódio (30 minutos):

A difícil transição do jovem da
escola para o mundo do trabalho é uma questão que preocupa
governos do mundo inteiro. Este
é o tema da série O Jovem e o
Mercado do Trabalho, de 23 programas, apresentada pelo Sala de
Notícias. Parte do material integra
o Projeto Going Professional, do
BaKaFORUM – fórum de cooperação e troca de experiências entre
emissoras de TV, produtores independentes e organizações sociais
orientadas para o desenvolvimento da educação, da cultura e da
programação de qualidade. E foi
produzido por TVs de vários países, inclusive o Canal Futura. Para
compor a série, o Futura ouviu
grandes conhecedores do mercado de trabalho, do nosso sistema
educacional e das estratégias de
formação profissional.
Temas: atualidades; mercado de
trabalho
Público-alvo: jovens e público
em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
Parceiro: Projeto Going Professional, do BaKaFORUM
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O jovem e o mercado de trabalho 1
no ar em 3 de março
No Brasil, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, existem mais de 34 milhões de jovens entre 15 e 24
anos, o que corresponde a 18% da população. Mas a taxa de desemprego deles é três vezes maior que a dos adultos, segundo
o relatório Trabalho Decente e Juventude no Brasil, feito pela
O. I. T., a partir de dados do IBGE. No entanto, há razões para
otimismo: o crescimento econômico, a estabilidade política e a
maior escolaridade dos jovens são razões suficientes para projetar um futuro melhor.
O jovem e o mercado de trabalho 2
no ar em 17 de março
No segundo programa três exemplos da importância da escolha de uma profissão para os jovens e como essa decisão é
difícil. E também como eles necessitam de orientação. Na Suécia, por exemplo, depois de formados em cursos técnicos os
profissionais fazem intercâmbio em outros países da Europa.
Não chegamos a esse ponto, mas para os jovens brasileiros que
estão entrando no mercado de trabalho já existem instituições
e projetos que buscam auxiliá-los nesse difícil momento. Para
ajudar a entender essa passagem na vida dos jovens, dois conhecedores do mercado de trabalho, o economista e presidente do IPEA, Marcio Pochman e a economista e professora da
UFRJ, Lena Lavinas.
O jovem e o mercado de trabalho 3
no em 24 de março
A inserção do jovem no mercado de trabalho é um problema
mundial. No Brasil, uma das principais dificuldades dos jovens
na busca por seu primeiro emprego é a formação básica. Tanto quanto a formação profissional, uma boa educação formal
é fundamental para enfrentar exigências como a globalização de produtos, as novas tecnologias, a concorrência cada
vez mais acirrada e consumidores cada vez mais exigentes e

conscientes. O programa entrevista o economista Marcelo Neri, chefe do Centro de
Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro e o professor Gaudêncio Frigotto, especialista em educação
para o trabalho.

músicos mostram como é ganhar a vida
fazendo arte. No programa, entrevistas
com o diretor da Escola Nacional de Circo, Zezo Oliveira, o professor e especialista
em educação e trabalho Gaudêncio Frigotto e a economista Lena Lavinas.

O jovem e o mercado de trabalho 4
no ar em 7 de abril
O mundo está passando por uma verdadeira revolução. A velocidade das inovações tecnológicas é grande. E só há uma
certeza: os equipamentos e processos que
surgem hoje serão obsoletos amanhã. E
quem está chegando ao mercado de trabalho precisa estar consciente dessas mudanças. A Olimpíada do Conhecimento do
SENAI, por exemplo, é um evento destinado a treinar os jovens que vão trabalhar na
indústria. Quem nos ajuda a entender esse
mercado é o professor Alberto Araújo, assessor da Presidência da Confederação
Nacional da Indústria. Ao mesmo tempo,
o mercado de trabalho é cada vez mais
amplo e as possibilidades fora das fábricas
e escritórios são cada vez maiores. Como
dançar ou jogar futebol. Ronaldo Helal,
que realiza pesquisas sobre o futebol, e a
bailarina Tatiana Ferreira falam sobre as
particularidades desses mercados.

O jovem e o mercado de trabalho 6
no ar em 28 de abril
Fazer o que gosta ou aproveitar as oportunidades que a vida oferece? Esse é um
dilema de muitos jovens. O mercado de
trabalho nos dia de hoje é difícil para todos e nada garante que um formado em
Engenharia ou Medicina terá sucesso profissional. Por outro lado, profissionais anticonvencionais podem achar o seu espaço, conseguir prestígio e ganhar dinheiro.
Quem deseja algo diferente deve estar
atento a novas atividades que surgem todos os dias. No entanto, garantem os especialistas, o talento apenas não é suficiente. É preciso comprometimento, estudo e
atualização permanente em qualquer atividade. No Sala de Notícias, informações
e dicas sobre novas possibilidades profissionais como grafiteiro e manipulador. E
para ajudar a entender essas atividades,
o programa entrevista o grafiteiro Vini e
o produtor executivo de uma das maiores
produtoras do país, a Conspiração Filmes,
Luis Noronha.

O jovem e o mercado de trabalho 5
no ar em 14 de abril
Nem sempre trabalho é sinônimo de rotina, horários rígidos e cartão de ponto. O
setor das artes – como os circos e as orquestras – oferece também boas oportunidades profissionais, mas exige, mais do
que em outros setores, vocação e paixão.
Neste Sala de Notícias, artistas de circo e

O jovem e o mercado de trabalho 7
no ar em 5 de maio
Quando se fala em profissão, sempre vem
à cabeça atividades como médico, engenheiro, motorista, marceneiro, comerciário. Mas o mercado de trabalho oferece
opções para os mais variados gostos e ta-
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lentos. Luthier e restaurador, por exemplo,
são duas profissões em que as possibilidades de trabalho vêm aumentando. Um circuito de shows que cobre o país inteiro e o
hábito de música ao vivo em bares e restaurantes garante emprego para músicos.
É quem é músico sempre precisa de um luthier. E uma preocupação cada vez maior
com a memória e o patrimônio histórico
está atraindo profissionais da construção
civil para a restauração. No Sala de Notícias, informações e dicas sobre essas duas
profissões com o luthier Leandro Nahar e
o arquiteto e restaurador Wallace Caldas.
O jovem e o mercado de trabalho 8
no ar em 12 de maio
Os jovens que estão em busca do primeiro emprego precisam ficar atentos a uma
série de questões importantes para entender as mudanças pela quais está passando
o mercado de trabalho. Já não se fala tanto em emprego, mas em empregabilidade.
E algumas áreas como a Comunicação e
Artes ganham cada vez mais espaço. Independente da escolha, a qualificação, o senso de oportunidade, espírito empreendedor e um plano de carreira podem tornar
a busca pelo primeiro emprego mais fácil.
O jovem e o mercado de trabalho 9
no ar em 2 de junho
Nos últimos cinquenta anos, um dos fenômenos mais marcantes da sociedade brasileira foi a crescente participação da mulher no mercado de trabalho. A industrialização, o processo de urbanização e um
número cada vez menor de filhos contribuíram para essa mudança. As mulheres
foram à luta e estão conquistando áreas
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antes exclusivamente masculinas como a
mecânica de automóveis. O programa dá
dicas e reflexões de gente que entende de
educação e formação profissional como a
pesquisadora Eliane Ribeiro, da UNIRIO, o
professor Alberto Araújo, assessor da Confederação Nacional da Indústria e Kennea
Lima, uma bem-sucedida mecânica de automóveis de apenas 21 anos.
O jovem e o mercado de trabalho 10
no ar em 16 de junho
O Brasil está diante de uma real possibilidade de crescimento econômico e um desafio: superar a falta de mão de obra qualificada especialmente engenheiros, técnicos e tecnólogos. E a tendência é de que
a situação se complique com a implementação de grandes projetos de infraestrutura como o Programa de Aceleração do
Crescimento, o Pré-Sal, a Copa de 2014 e
as Olimpíadas de 2016. O programa conta
com a participação do vice-presidente do
Conselho Regional de Engenharia do Rio
de Janeiro, Luiz Antônio Consenza e Max
Suell Dutra, coordenador do Curso de PósGraduação em Engenharia Mecatrônica
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O jovem e o mercado de trabalho 11
no ar em 30 de junho
Muitas profissões exigem características específicas daqueles que pretendem
segui-las. As ligadas à medicina são um
exemplo. Portanto, quem escolhe uma
profissão como médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista ou mesmo massagista precisa ter
consciência do compromisso que está assumindo. A medicina ainda exerce grande

fascínio sobre os jovens, mas ser médico
no Brasil significa ter vários empregos,
enfrentar longos plantões, nem sempre
em condições adequadas. Mas existem
outras possibilidade na área como Biologia, Bioquímica ou Análises. No Sala de
Notícias, os desafios da área médica com
dicas e orientações de profissionais que
conhecem bem o mercado de trabalho,
como o pediatra Ricardo Chaves, o biólogo Breno Marques e o massoterapeuta
Eduardo Marino.
O jovem e o mercado de trabalho 12
no ar em 14 de julho
Os diferentes caminhos e as dificuldades
dos jovens no caminho da profissionalização. E as alternativas que estão além das
fábricas e escritórios. Que tal trabalhar no
teatro? Ou ganhar a vida com criatividade? No Sala de Notícias, dicas de gente experiente como Aurélio Di, que há 34 anos
ilumina os principais espetáculos teatrais
do país. E Daniela Brayer, da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro, que explica
o que é Indústria Criativa e as oportunidades que o setor oferece.
O jovem e o mercado de trabalho 13
no ar em 21 de julho
Para jovens que vivem em locais de risco
os perigos são muitos. Em várias áreas de
grandes cidades do mundo existem regiões ameaçadas em que a criminalidade assusta famílias e muitas vezes impõe a sua
cultura e o seu poder. A explosiva mistura
entre violência, pobreza e ausência do Estado é responsável pelos descaminhos de
milhares de jovens pelo mundo afora. Mas
é preciso combater a ideia de que a pobre-

za está diretamente ligada ao crime. Políticas públicas consistentes, projetos sociais
bem formulados e oportunidades para
os jovens são os melhores antídotos para
esse sério problema social. O programa
mostra experiências com jovens em áreas
de risco na Itália e no Brasil e como o rap
é capaz de traduzir os anseios e inquietações de jovens de comunidades carentes
e as possibilidades de profissionalização,
apesar das dificuldades.
O jovem e o mercado de trabalho 14
no ar em 28 de julho
Dizem que a música é o alimento da alma.
Por trás de cada nota, de cada acorde,
uma canção se revela. O Sala de Notícias
mostra que a profissão de músico é uma
opção que está em alta. O mercado de trabalho é muito exigente e competitivo, mas
ao mesmo tempo as áreas de atuação são
muito variadas. Além de poder ser um profissional independente, o músico pode trabalhar em rádio, televisão, teatro, cinema e
agências de publicidade. Ao optar por uma
carreira clássica, o músico pode reger orquestras e corais. E para os que gostam de
ensinar, a carreira de professor também é
uma possibilidade. No programa, as dicas
para quem desejar seguir a carreira de instrumentista e de professor de música e os
conselhos de um DJ, uma profissão exercida não só por músicos, mas que está em
alta no mercado e atrai o público jovem.
O jovem e o mercado de trabalho 15
no ar em 4 de agosto
Escolher a profissão é uma das decisões
mais difíceis de serem tomadas na vida de
uma pessoa, principalmente quando se é
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jovem. Muitas vezes, as escolhas são equivocadas. O cardápio de profissões é muito
vasto e as incertezas quanto ao futuro são
muitas. A procura por cursos técnicos é
cada vez maior nos dias de hoje. Um dos
cursos que está em alta no mercado de
trabalho atualmente é o de gastronomia.
O gourmet, ou o gastrônomo, é o profissional que se ocupa do refinamento das
refeições, do modo de preparar os alimentos e da forma como eles são apresentados. No programa, dicas de dois chefes de
cozinha, de um especialista em vinhos e de
um confeiteiro. Nos últimos anos, o mercado de trabalho aumentou tanto na área da
gastronomia que os profissionais têm atuado como apresentadores em programas
de televisão e consultores gastronômicos.
O jovem e o mercado de trabalho 16
no ar em 11 de agosto
O avanço da tecnologia provocou uma verdadeira revolução em praticamente todas
as atividades profissionais. Em algumas, a
máquina substituiu o homem. Em outras,
serviu para agilizar o processo e melhorar
a qualidade do trabalho. E ainda há aquelas
atividades que foram criadas por causa do
computador e que ganharam ainda mais
espaço com a internet. No Sala de Notícias,
duas profissões que mudaram muito com
o avanço tecnológico: a de cartunista e a
de animador, curiosamente, trabalhos em
que o jovem encontra mais oportunidades
e ofertas de trabalho. O programa conta
com a participação do cartunista André
Dahmer, autor de Malvados, que dá dicas
sobre a profissão, e uma conversa com um
jovem desenhista, Léo João, autor das tirinhas Vida Barata, que busca um espaço no
mundo dos quadrinhos. O animador Erick
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Grigorovski também dá conselhos e fala
do mercado de trabalho de animação para
o profissional brasileiro.
O jovem e o mercado de trabalho 17
no ar em 25 de agosto
Num mundo globalizado, aprender uma
língua estrangeira é fundamental, principalmente o inglês, ou o Globish, uma redução muito funcional que permite àqueles
que não tem o inglês como língua nativa
se comunicar, fazer negócios e trocar experiências. Idiomas são hoje uma excelente oportunidade de carreira. E não é só o
inglês; espanhol, alemão, japonês e chinês
são idiomas cada vez mais utilizados. Um
outro fenômeno que não é tão novo assim,
mas que vem modificando definitivamente
as relações e o nosso modo de vida, é a presença cada vez maior da mulher no mercado de trabalho. No programa, as participações do professor Luis Sinclair e o presidente da Associação Brasileira de Recursos
Humanos no Rio de Janeiro, Fábio Ribeiro.
O jovem e o mercado de trabalho 18
no ar em 1º de setembro
O sonho de todo jovem é conseguir um
emprego sem muito sofrimento quando
chega a hora, mas isso não é fácil. É preciso se qualificar, se reciclar e ter muito
empenho. Existe um consenso segundo
o qual cursos profissionalizantes são essenciais, mas, infelizmente, nem todos os
jovens têm acesso a esses cursos e entram no mercado prematuramente. Mesmo quando tudo vai bem, é difícil escolher
uma profissão, afinal, é uma decisão que,
na maioria dos casos, é para a vida toda.
Mas a inspiração pode estar dentro de
casa ou a escolha ser natural. No Sala de

Notícias, a história de um jovem argentino
que descobre a pesca através do pai e uma
modelista de bem com a vida.
O jovem e o mercado de trabalho 19
no ar em 8 de setembro
Muita gente encara o setor das artes: música, dança, teatro, cinema etc. não como
um trabalho, mas como pura diversão.
Nada mais falso. Obviamente que essas
profissões dão prazer e permitem se divertir, mas o trabalho é duro, exige dedicação, estudo e disposição para o risco. Um
exemplo: você já pensou na formação de
um cantor lírico? O Sala de Notícias apresenta o Scala de Milão, um dos teatros
mais importantes do mundo; famoso por
suas montagens operísticas e que também tem uma escola de cantores líricos. O
programa fala também sobre teatro e uma
profissão que é tão nova quanto promissora, fundamental para a comunicação nos
dias de hoje: o web design. Para dar dicas e
explicar como é o mundo do canto lírico, o
teatro e o design, profissionais bem-sucedidos e experientes: a cantora lírica Carol
Mc Davit, a atriz Débora Olivieri e o web
designer João Henrique.
O jovem e o mercado de trabalho 20
no ar em 15 de setembro
O que você vai ser quando crescer? Todo
jovem, quando chega a hora de enfrentar
o mercado de trabalho, lembra que no passado ouviu essa pergunta, embora muitas
vezes não se lembre da resposta que deu.
Projetos profissionais podem mudar em
função de novas descobertas ou oportunidades que surgem. Nesse programa, três
profissões muito diferentes entre si, mas
que têm em comum o fato de que são recentes e seguem exigências do mercado:
operador de call center, uma profissão globalizada; tecnólogo de produção musical,

uma atividade que está mudando o mercado fonográfico, e inspetor de controle
dimensional, uma função essencial para
a indústria e cada vez mais valorizada. No
programa, entrevistas com o coordenador
de projetos para educação da FIRJAN – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro,
Alain José Fonseca, e Fabiano Carvalho,
gerente de Telemarketing.
O jovem e o mercado de trabalho 21
no ar em 22 de setembro
Num mundo em que a tecnologia ocupa
cada vez mais o nosso dia a dia, é bom
saber que felizmente ainda existe espaço
para atividades como a produção artesanal de vidro, uma especialidade dos italianos, verdadeiras obras de arte. O programa apresenta como as autoridades
italianas investem na formação de novos
profissionais e também fala de Segurança
no Trabalho e sobre a Lei do Aprendiz, que
apesar da sua importância para os jovens
que estão chegando ao mercado de trabalho, é daquelas leis que ainda não pegaram. Para tratar desses temas, José Luiz
Barros, gerente de Segurança do Trabalho
do Sistema FIRJAN, e Marília Lins Pinto,
presidente da Anavidro – Associação Nacional de Vidraçarias.
O jovem e o mercado de trabalho 22
no ar em 29 de setembro
A preparação do jovem para o mercado
de trabalho é um dos gargalos do país.
Empresas e escolas não dialogam ou têm
pouco contato. O Sala de Notícias apresenta como funciona o sistema alemão, que
realiza com sucesso essa difícil integração
e também uma experiência de formação
para o mundo do trabalho que vem de São
Paulo e se destina aos estudantes das escolas públicas, além de novos desafios da
profissão de padeiro no século XXI, que
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está se sofisticando. E para esse programa as observações da educadora Bertha
do Valle, da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro, e do diretor do Instituto de Panificação e Confeitaria do Rio de Janeiro,
Dalton Salles.
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O jovem e o mercado de trabalho 23
no ar em 6 de outubro
Quando chega a hora de escolher uma profissão, lá pelos 16, 17, 18 anos, as dúvidas se
acumulam na cabeça dos jovens, que, em
geral, até aquele momento, tiveram pouco contato com o mundo do trabalho. Obviamente, existem exceções: aqueles que
fizeram cursos profissionalizantes, cursos
técnicos ou estágios. O programa mostra
como funciona o eficiente sistema alemão,
em que há uma completa integração entre
a escola e o mercado de trabalho. No Rio
de Janeiro, uma experiência em que o carnaval se transformou em via de acesso do
jovem para o mercado de trabalho e uma
profissão em alta, o editor de imagens. O
programa ainda conta com a educadora
Bertha do Valle, da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, e do editor de imagens
Raphael Medeiros.

FICHA TÉCNICA
Editora chefe: Ana Lagôa (até maio)
Produtora de jornalismo: Janaina Paixão (até maio)
Coordenação núcleo de jornalismo: Suely Weller
(a partir de outubro)
Apresentação e Edição: Renata Affonso,
Amanda Pinheiro e Carmen Camargo
Editor executivo: Jorge Melo
Produção: Renata Ferraz, Andrea Loureiro
e Jaqueline Souza
Estagiários: Pedro Staite, Emylinn Lobo
e Thiago Souza
Figurino: Domingos de Alcântara e Evelyn Branco
Maquiagem: Amauri Rabelo
Videografismo: Stânio Soares
Câmera: Guilherme Chagas
Iluminador: Danilo Neves
Assistente de estúdio: Gercino de Souza
Operadora de caracteres:
Natasha Castello Branco Proença
Operador de VT: Pierre Porto Bayot
Edição de imagem: Marcio Inácio e Sandro Barbieta
Supervisão de operações: Jairo Neiva
Coordenadora de operações: Arlécia Duarte
Engenheiro responsável: Márcio Pereira
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

SALA DE NOTÍCIAS
EM DEBATE
Episódios de 60 minutos:

O Sala de Notícias em Debate
reúne pessoas de nossa sociedade para uma conversa em que é
discutida as visões de mundo e
opiniões. A pauta tenta refletir a
diversidade do mundo contemporâneo. Em 2010, foram produzidos
49 programas.
TEMA: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
PARCEIROS: CNN e TV Globo

O jovem e o mercado de trabalho
no ar em 2 de fevereiro
Marcio Porchmann – presidente do IPEA
Moisés Balassiano – coordenador do Centro de Estudos sobre
Carreiras da FGV-RJ
Maria Ciavatta – professora de Trabalho e Educação da UFF-RJ
Ana Carolina Rodrigues – jovem que entrou no mercado de
trabalho
Internet segura – no ar em 9 de fevereiro
Rodrigo Nejm – diretor de prevenção e atendimento da Safernet
Felipe Lima Pedreira Nobre – internauta compulsivo
Vera Veronez – advogada que fiscaliza o acesso do filho à internet
Ana Lucia de Melo – promotora do Ministério Público do Rio
de Janeiro
O que pensa a geração Y? – no ar em 23 de fevereiro
Anderson Sant’Anna – especialista em comportamento humano
e coordenador do núcleo de liderança da Fundação Dom Cabral
Breno Lima – jovem economista
Bruno Mascarenhas – jovem instrutor de recursos humanos
Sylvia Vergara – professora da escola de administração pública
e de empresas da Fundação Getúlio Vargas-RJ
Responsabilidade sócio-ambiental
no ar em 2 de março
Ana Cristina – assessoria de responsabilidade social da Firjan
Heloisa Torres de Mello – gerente de operações do Instituto Akatu
Anna Toni – economista da Fundação Ford
Mulher e poder – no ar em 8 de março
Marta Suplicy – ex-prefeita de São Paulo
Priscila Azevedo – capitã da Polícia Militar
Isabel Lustosa – historiadora
Paula Lavigne – empresária
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Mulher e o mundo doméstico
no ar em 9 de março
Lya Luft – escritora
Ana Arruda Callado – jornalista
Cristina Lima – consultora de recursos humanos
Mary Del Priori – historiadora da universo
Mulher e saúde – no ar em 10 de março
Sandra Abrahão – clínica geral
Thereza de Lamare – representante do Ministério da Saúde
Albertina Duarte – ginecologista e obstetra
do Hospital das Clínicas-SP
Ângela Vieira – atriz
Mulher e os direitos humanos
no ar em 11 de março
Bete Mendes – atriz
Marisa Chaves – presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de São
Gonçalo-RJ
Rebecca Tavares – representante da Unifem Brasil e Cone Sul
Sônia Malheiros – Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres
Mulher e esporte
no ar em 12 de março
Aline Peregrino – jogadora do Santos Futebol Clube
Glenda Kozlowski – jornalista
Christiane Paquelet – diretora cultural do
Comitê Olímpico Brasileiro
Simone Xavier – árbitra da FIFA
Transporte público
no ar em 16 de março
Deusdith de Souza Júnior – diretor do departamento de mobilidade urbana do Mi-
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nistério das Cidades
Ronaldo Balassiano – professor da Coppe/
UFRJ
Fernando José – diretor da ONG de Transporte Público
Lélis Marcos Teixeira – presidente da Rio
Ônibus e presidente executivo da Fetranspor
Extermínio de jovens
no ar em 23 de março
Jorge Luiz de Quadros – coordenador do
Pronasci
Janete Schubert – Cedeca Poa (Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre)
David da Silva das Graças – ONG Raízes em
Movimento
Rogério Carlos Scantamburlo – procurador da Justiça
A herança de 1964
no ar em 30 de março
Geraldo Cavagnari – núcleo de estudos estratégicos da Unicamp
Daniel Aarão Reis – professor de História
Contemporânea da UFF-RJ
José Amaral Argolo – professor da ESG
Wanderley Guilherme dos Santos – cientista político - UFRJ
Cidade em alerta
no ar em 13 de abril
Márcio Fortes – ministro das cidades
Marcelo Motta – geólogo PUC
Luciano Simplício – morador da comunidade Castro Alves em Niterói
Major Neto por telefone – diretor de prevenção e preparação de desastres da defesa civil de Blumenau-SC

50 anos de Brasília
no ar em 20 de abril
Paulo Knauss – historiador da UFF
João Masao Kamita – arquiteto e urbanista
Leonardo Barreto – cientista político da
Universidade de Brasília
Novo plano na educação
no ar em 27 de abril
Luiz Araújo – consultor educacional da Undime
Cícero Mauro Fialho Rodrigues – representante do MEC no Rio de Janeiro
Flavia Cale – UNE
Gisele Cordeiro – coordenadora pedagógica do CIEP e professora de ciências de
escola municipal
Emprego ou trabalho: qual o futuro? – no ar em 4 de maio
Darby Lemos Igayara – presidente da CUT-RJ
Marcelo Neri – economista da FGV – chefe
do Centro de Políticas Sociais
Marcos Arruda – coordenador geral do
PACS, mestre em economia do desenvolvimento, doutor em educação e professor
do Fórum Brasileiro de Economia Solidária
(FBES)
A Ficha Limpa é para valer?
no ar em 11 de maio
Marcus Figueiredo – professor do IUPERJ,
cientista político
Rogério Schmitt – cientista político/IUPERJ
Carlos Moura – diretor da Sec. Executiva
MCCE (Movimento Contra Corrupção Eleitoral)
Silvana Batini – procuradora Regional Eleitoral do RJ
Deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP)
(por telefone)
Comunicação e sustentabilidade
no ar em 18 de maio
Amélia Gonzalez – editora do Razão Social

do jornal O Globo
Ricardo Barreto – coordenador de comunicação do centro de estudos em sustentabilidade da FGV
Silmara Gimenez – publicitária, gestora
ambiental e sócia da Bazza Produções
Sustentáveis
Combate à homofobia
no ar em 25 de maio
Deco Ribeiro – diretor da Escola Jovem LGBT
Carolina Derivi – jornalista
Gustavo Kloh – advogado e doutor em Direito Civil
Código florestal
no ar em 1º de junho
Carlos Young – economista da UFRJ
Alberto Broch – presidente da Contag
Cesário Ramalho da Silva – presidente da
Sociedade Rural Brasileira – SRB
Alexandre Mata – engenheiro agrônomo
Futebol: ainda somos os melhores
do mundo? – no ar em 8 de junho
Ronaldo Helal – sociólogo e professor da
UERJ
Claudio Uchoa – jornalista do Sport TV
Moacyr Luz – músico e torcedor fanático e
autor do livro Camisa, short e meião.
Redes sociais – no ar em 15 de junho
Augusto de Franco – especialista em redes
sociais
Beto Largman – jornalista e blogueiro
Anapuaka – portal Aldeia Brasil Indígena
Você entende o mundo em que está
vivendo? Novas relações de poder
no ar em 22 de junho
Marcos Azambuja – embaixador
Ângelo Segrillo – professor de história da
USP
Antônio Celso de Alves Pereira – cientista
político
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Você entende o mundo em que está
vivendo? Etnias e religiões
no ar em 29 de junho
Paulo Gabriel Hilu da Rocha – antropólogo
e coordenador do núcleo de estudos sobre
o Oriente Médio – Universidade Federal
Fluminense - RJ
Leonardo Paz Neves – cientista político
Nelson Franco Jobim – jornalista e consultor de RI
Renato Galeno – jornalista
Você entende o mundo em que está
vivendo? A nova economia
no ar em 6 de julho
Roberto Abdenur – diplomata
Sérgio Besserman – economista do meio
ambiente
Lia Valls Pereira – Instituto Brasileiro de
Economia FGV-RJ
Marcelo Neri – economista da FGV-RJ
Você entende o mundo em que está
vivendo? A nova comunicação
no ar em 13 de julho
Carlos Nepomuceno – jornalista
Ivana Bentes – diretora escola comunicação UFRJ
Henrique Antoun – pesquisador de cibercultura
Inês Miller – letras PUC-RJ
Violência contra a mulher
no ar em 20 de julho
Nicéa Freire – ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres
Eva Blay – sociologia USP
Cristiane Xavier – defensora pública da
vara de família
Fernando Acosta – psicólogo e diretor do
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CEARH (Centro de Estudos, Atenção e Referência para Homens)
Palmada educa? – no ar em 27 de julho
Ângela Donato – psicologia social UERJ
Bernardo Jablonski – psicólogo PUC-RJ
Fábio Feitosa – presidente Conanda
Rosilene Alvim – antropologia social UFRJ
Novo estatuto do torcedor
no ar em 3 de agosto
Alcino Reis – assessor especial do Ministério dos Esportes
Alex Escobar – jornalista
Flávio Martins Frajola – vice-presidente Fetorj (Federação de Torcidas Organizadas
do Rio de Janeiro)
Maurício Murad – sociólogo UERJ e Universo
Justiça: quem acredita?
no ar em 10 de agosto
Fabrício Castro – vice-presidente da AJUFE
Luciana Cunha – cientista política FGV-SP e
coordenadora da Pesquisa ICJ Brasil
Ronaldo Cramer – procurador geral OAB-RJ
Rubens Rihl – secretário geral do CNJ
Censo 2010: a nova cara do Brasil
no ar em 17 de agosto
Eduardo Pereira Nunes – presidente do
IBGE
José Marcos Pinto da Cunha – demógrafo
Unicamp e presidente da Abep
Marcelo Neri – economista FGV - RJ
Simon Schwartzman – sociólogo e pesquisador do Lets
Planos de saúde – no ar em 24 de agosto
Fabio Fassini – diretor adjunto da Agência
Nacional de Saúde

Flávio de Ávila – presidente Aussesp
Roberto Pfeiffer – diretor executivo do
PROCON-SP
Restrições da Lei Eleitoral
no ar em 31 de agosto
Valeriano Costa – cientista político Unicamp
Fabio Brisolla – jornalista
Vinicius Cordeiro – professor de Direito
Eleitoral
O Brasil já é o país do futuro?
no ar em 7 de setembro
Marcos Bretas – História UFRJ
Reinaldo Gonçalves – Economia UFRJ
Roberto Romano – Ética e Política Unicamp
Rodrigo Mendes Ribeiro – diretor Instituto
de Pesquisa Opinião República
Alienação parental
no ar em 14 de setembro
Analicia Martins – Psicologia UFRRJ
Elizio Luiz Perez – juiz e autor do anteprojeto da Lei da Alienação Parental
Gisela Freitas – defensora pública
Rodrigo Dias – fundador do grupo Pais Pra
Sempre
Comportamento no trânsito
no ar em 21 de setembro
Márcio Fortes de Almeida – ministro de estado das cidades
Eva Vider – engenheira de tráfego e professora UFRJ
Marcos Muzafir – fundador da ONG Trânsito Amigo
Roberta Torres – diretora da Feneauto (Federação Nacional das Auto Escolas)

Prevenção da gravidez na adolescência – no ar em 28 de setembro
Sandra Aguiar – programa Ato da Bayer
Dyne Moura – jovem mãe
Marcos Ribeiro – sexólogo
Samuel Marques – jovem pai
Dengue – no ar em 5 de outubro
Giovanini Coelho – coordenador nacional
do programa de combate à dengue do ministro da Saúde
Edimilson Migowski – médico infectologista e professor UFRJ
Marcos Roig – presidente da Avide – Associação das Vítimas da Dengue
Carlos Brito – médico, professor da UFPE e
doutor em saúde pública
Os desafios do professor
no ar em 12 de outubro
Beatriz Cardoso – coordenadora executiva
do Cedac
Maria Eulália do Carmo Ferreira – professora de História de escolas pública e particular no Rio de Janeiro
Sandro Luiz Casarini – professora de Geografia de uma escola municipal da periferia de Suzano-SP
Luiz Felipe Lins – professor de Matemática de
escolas pública e particular no Rio de Janeiro
A nova cara do Congresso Nacional – no ar em 19 de outubro
Chico Otávio – jornalista de política do jornal O Globo
Geraldo Tadeu – sociólogo e cientista político, presidente do IBPS
Sylvio Costa – diretor do site Congresso em
Foco
Gilberto Palma – diretor do Instituto Ágora
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Aborto: uma questão de saúde pública no Brasil – no ar em 26 de outubro
Marcelo Medeiros – professor da UNB e coordenador da Pesquisa Nacional do Aborto
Beatriz Galli – coordenadora de pesquisa
do Ipas Brasil
Hildoberto de Oliveira – ginecologista obstetra do Hospital Pedro Ernesto e professor da UERJ
Maria Cecília Erthal – ginecologista obstetra e médica da Maternidade Leila Diniz
E agora, presidente? – no ar em 2 de
novembro
Jorge Abrahão – diretor de estudos e políticas sociais do Ipea
Ricardo Ismael – cientista político da PUC-RJ
Raul Velloso – consultor econômico
Rede de intolerância
no ar em 9 de novembro
Daniel Ximenes – diretor de estudos e
acompanhamento das Vulnerabilidades
Educacionais – Deave / MEC
Sylvia Dantas – coordenador do grupo de
pesquisa de diálogos interculturais da USP
Durval Muniz de Albuquerque Junior – historiador da UFRN
Empreender é um bom negócio?
no ar em 16 de novembro
Sergio Malta – diretor superintendente do
SEBRAE-RJ
Marcelo Salim – coordenador do centro de
empreendedorismo (CEI) do Ibmec-RJ
Michel Jager – fundador da Koni Store
Nicolau Priante – pesquisador cooperado
da Coorimbatá
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Uma prova difícil para o Enem
no ar em 23 de novembro
Mozart Neves – presidente do Todos Pela
Educação
Sergio Tiezzi – conselheiro da Secretaria
de Estado da Cultura de São Paulo
Ocimar Munhoz Alavarse – professor da
Faculdade de Educação da USP
Roberto Salles – reitor da UFF
AIDS 2010 – no ar em 30 de novembro
Valdiléa Veloso – pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e investigadora do estudo iPrEx
Nara Vieira – assessora técnica do Ministério da Saúde
Thiago Victor Barbosa – voluntário da ONG
Vhiver
Amanda Pinheiro – jornalista do Canal
Futura que participou da 18ª Conferência
Mundial de AIDS em Viena.
A paz será duradoura?
no ar em 7 de dezembro
Elizabeth Süssekind – coordenadora do
núcleo de estudos sobre justiça criminal e
segurança pública da UniRio.
Roberto Kant de Lima – antropólogo e professor da UFF
Michel Misse – coordenador do núcleo de
estudos em cidadania, conflito e violência
urbana (NECVU) da UFRJ.
O último ano da década
no ar em 14 de dezembro
Carlos Affonso – vice-coordenador do centro de tecnologia e sociedade da FGV-RJ
Ricardo Ismael – cientista político da PUC-RJ
Sergio Besserman – economista do meio
ambiente

Reprovação escolar
no ar em 21 de dezembro
Andrea Fetzner – professora do programa
de pós de educação UniRio
Gaudêncio Frigotto – professor da Faculdade de Educação UERJ
Carlos Artexes – diretor de currículos da
educação básica – CEB/MEC
Josefa Alves – mãe de aluno da rede pública de ensino
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Leia entrevista com Elinor Ostrom,
prêmio Nobel de Economia
Publicado originalmente em www.futura.org.br
Ela acompanhou associações de pescadores
e cooperativas de madeireiros, pesquisou
como essas comunidades funcionam e revelou um modelo de economia criado há gerações e que nos ensina uma relação sustentável entre o homem e os ecossistemas. A
simpática senhora de quem estamos falando
é Elinor Ostrom, a primeira mulher na história a receber o prêmio Nobel de Economia.
Elinor Ostrom, 76 anos, é cientista política e
professora da Universidade de Indiana. O Canal Futura foi até lá descobrir um pouco mais
sobre a mulher que desafiou o conhecimento
convencional ao criar uma linha de pesquisa
na área de bens comuns, estruturado na administração alternativa. Confira a entrevista.
Equipe Site Futura: Professora, em algumas
das suas entrevistas, a senhora diz que tem
origens humildes, que lutou para estudar.
Como foi isso?
Elinor Ostrom: Eu nasci em 1933. Minha infância foi durante a Depressão. Meus pais
passavam dificuldades. Meu pai era artista e
artistas não necessariamente ganham muito dinheiro. Minha mãe era musicista. Sou
de uma família ligada às Artes. Meu pai abriu
um ateliê e criava os cenários da Civic Light
Opera, em Los Angeles e São Francisco. Mas
passamos muitas dificuldades durante a Depressão. Eu lembro que ele trabalhou como
pedreiro. Um artista não tem mãos para isso
como um operário tem. Era uma grande preocupação para ele porque tinha bolhas, as
mãos sangravam etc. Portanto, a época da
Depressão está muito presente na minha formação inicial. Eu nasci pobre, não há dúvida.
Eu soube que foi proibida de estudar Matemática.
Não toda a Matemática, eu amava Geome-

230

tria e tirei nota máxima. Não tinha o mesmo
entusiasmo com Álgebra e tirei uma nota
um pouco mais baixa. Depois, fui me matricular em Trigonometria e disseram que não
era possível com a nota que tirei em Álgebra. Precisava de nota máxima nas duas,
pois, normalmente, só permitiam a matrícula de mulheres com nota máxima em ambas.
Como não era o meu caso, eles me explicaram que, grávida e descalça na cozinha, eu
não precisaria de Cálculo. Não sei quantas
vezes ouvi essa expressão “grávida e descalça na cozinha” na minha juventude.
O que a senhora sentiu? Porque é uma ironia
ter recebido um Nobel de Economia, tendo
passado por tantas dificuldades.
Eu não guardo rancor. Só cito porque acho
muito importante que as moças saibam que
não devem desanimar. Eu não pude estudar
Cálculo na faculdade porque não tinha estudado Trigonometria, que era um pré-requisito. Mas eu estudei Economia o bastante e
fui aprovada no último ano de faculdade. A
Economia, na época, era ensinada de forma
bastante geométrica. Eu adorava e conseguia entender porque eu adoro Geometria.
Eu fui aprovada, o que fortaleceu ainda mais
essa visão. Mas eu não pude estudar Cálculo
na faculdade, e não pude ser aceita no programa de Ph.D. em Economia.
Sério?
Tudo porque não tirei nota máxima em Trigonometria.
Pode nos explicar de que se trata a Tragédia
dos Comuns? Seu trabalho contestou muitas noções. Contestou a ideia de que “nunca
podemos resolver”.
Eu disse que, se fôssemos um grupo de pescadores e vivêssemos perto de um lago,

como na Amazônia, onde há comunidades às
margens de lagos. Se eu fosse pescar, esses
peixes não estariam mais disponíveis para
você. Se você os pescasse, eles não estariam
disponíveis para mim. Se sua preocupação
for a existência de peixe suficiente, o incentivo pode ser: “Vou sair mais cedo, com um
barco maior, e pegar todos os peixes que eu
puder.” No entanto, o que descobrimos em
campo foi que as pessoas podiam conversar
e conquistar a confiança uma das outras, de
uma forma recíproca. Se você cooperar, poderei confiar em você, e nós cresceremos.
Mas, se você estivesse faminto e tivesse pouca comida armazenada, e outra pessoa precisasse de metade dela, você daria metade a
ela? Em muitas regiões, sim. Mas é uma decisão difícil se não houver confiança e trabalho
em conjunto. Muitas pesquisas de campo demonstraram que as pessoas talvez consigam
resolver, mas não demonstra que sempre
resolverão. A teoria dizia que nunca resolveriam. Nós conseguimos mostrar que, muitas
vezes, conseguem. E muitas vezes, se saem
melhor que o governo ou o setor privado.
Nossa grande descoberta foi que não há um
meio único de se obter uma solução. As pessoas têm que desenvolver formas diferentes
de resolver, dada a variedade de problemas
que enfrentam.
A senhora acha que há fatores cruciais para
o sucesso ou o fracasso em um acordo de
cooperação?
Sim, eu acho, mas eu listaria dez, em vez de
um. Um deles é a relação entre o tamanho
do recurso e o tamanho do grupo. Existe um
plano em comum? Existe liderança? As pessoas têm noção das consequências? Às vezes, as pessoas consideram os recursos muito ricos e abundantes. Então, por que deveriam preservar? Se o conhecimento não for
correto, as pessoas continuarão colhendo e,
de repente... Surpresa! Há um número de fatores relacionados ao grupo, à liderança, ao
desenvolvimento, à confiança que têm entre
eles. Comunidades que têm uma longa tradição frequentemente são capazes, por terem
essa longa tradição, de obter a compreen-

são local, normas e regras locais. Talvez não
sejam escritas. Muitas vezes, autoridades
externas, principalmente poderes coloniais,
nem mesmo sabiam que elas existiam. Em
uma comunidade, parte da reciprocidade
pode ser pensada como um seguro.
É estratégico, hoje em dia, observar essas
pequenas comunidades, essa sabedoria popular, o que acontece fora do domínio do Estado? Porque nós estamos em uma encruzilhada na nossa sociedade, no mundo. A
senhora acha que esses arranjos oferecem
uma alternativa? Uma maneira de abordar
nossos problemas, os problemas que precisaremos resolver?
Sim, porque, mesmo em uma cidade muito grande, existem bairros. Em uma cidade
grande, os moradores de um bairro podem
se organizar e fazer coisas. Se houver o que
chamamos de “sistema policêntrico”, podem
ser organizações comunitárias em pequena
escala, até cozinhas comunitárias, hortas
comunitárias. Uma das coisas mais importantes em uma comunidade é pegar um
terreno baldio, conseguir permissão e fazer
nele uma horta comunitária. Dessa forma,
uma alimentação saudável é disponibilizada
aos moradores desse bairro. Isso pode fazer
uma enorme diferença, tanto no auxílio às
pessoas em tempos de pobreza ou adversidade, quanto em mudar o clima do bairro,
reduzir a poluição local, obter todo tipo de
consequências positivas.
A senhora acha possível construir um modelo? Conhece alguma experiência que tenha unido os interesses da comunidade local aos interesses de uma imensa empresa
multinacional?
É possível, mas não existe um modelo único.
Se funciona no local A, não se leva automaticamente para o local B. Empresas muito grandes, às vezes, são muito ativas e desenvolvem trabalho de equipe internamente. Então,
o trabalho de equipe não ocorre apenas com
a comunidade, para obter recursos valiosos.
Uma empresa muito boa não ganha dinheiro
a longo prazo se não tiver um eficiente traba-
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lho interno de equipe. Novamente: confiança
e comunicação. Não se pode explicar uma
atividade econômica bem-sucedida sem que
se desenvolvam regras adequadas aos problemas, comunicando-se e confiando. Não é
contra o mercado. Às vezes, nossa visão do
mercado é simplificada demais. Se tivermos
apenas “o mercado” e “o Estado”, isso limitará nossa forma de pensar.
Existe uma maneira de analisar e comparar
a lógica que mobiliza a comunidade para os
recursos naturais sustentáveis e a que movimenta o mercado global dos negócios? É
possível que ambas coexistam?
Claro! Sim! Em parte, pense no... Como se
chama mesmo? “Açai”... Uma fruta do Brasil. Muita gente não conhecia. Uma das cadeias que compram o açaí tenta se certificar
de que a população local seja relativamente
bem paga. Há uma cooperativa local. É uma
maneira de gerar renda de uma forma embasada no conhecimento local. Precisamos
reconhecer que os seres humanos dão importância a uma variedade de coisas. Um
dos meus colegas está estudando um grupo
de comunidades no México. Existe uma ONG
permanente, e as comunidades criaram um
“sindicato”. A ONG pôde levar a eles todo
tipo de informação técnica. Eles não queriam derrubar árvores, mas precisavam de
renda. A ONG descobriu uma maneira de
plantar orquídeas e depois viram como fazer
a exportação e ganhar dinheiro. A população local ganhou dinheiro de verdade com a
floresta tropical.
Sem a destruir.
Exatamente. Eles puderam colocar os filhos
em escolas. Alguns dos alunos fizeram mestrado e voltarão à comunidade por, pelo menos, 5 anos. Fizeram estradas novas, escolas
novas, todo tipo de coisa.
Voltando ao meio ambiente e à empresa.
Qual é a necessidade e o papel da educação
nesses arranjos?
Meu marido era um menino pobre de fazenda e eu era pobre da cidade. Quando crian-
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ça, ele não tinha luz nem água encanada, até
chegar ao ensino médio. Ele tinha que sair
para colher frutas e aprendeu a época das
frutas, quando era a melhor época de colhêlas. Crianças que moram em fazendas perto
de florestas aprendem muito sobre ecologia.
Quais cogumelos são comestíveis, quais não
são. Por que determinado inseto é um problema? Estão inseridos na situação e podem
conversar a respeito. Se você mora no centro de Los Angeles, talvez jamais veja isso.
Parte do problema é como ensinar as crianças de grandes cidades como Rio, São Paulo,
sobre aves, biodiversidade e outras coisas.
Algumas universidades estão trabalhando
no envolvimento dos alunos na equipe de
pesquisa. Precisamos da contagem de aves.
Se os alunos se interessarem em fazer essa
contagem, poderão aprender a reconhecer
várias aves. Um jovem de 15 anos, ou mesmo
de 12 anos, pode muito bem fazer parte de
uma equipe. Ele não deve ser o idealizador
de nada, mas pode participar. Uma das possibilidades é pedir aos alunos do ensino médio que meçam a poluição nas águas. Eles
aprendem a colocar a vareta, depois a fazer
todos os testes químicos e podem registrar
tudo. Se fizerem o trabalho com cuidado,
pode ser muito importante, tanto para rastreamento, quanto para descobrir: “Aquela
indústria ali está jogando produtos no nosso
rio, na água que bebemos”.
Nós aprendemos na África que algumas culturas de lá dizem: “é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”. A senhora
diria que o mesmo vale para o meio ambiente? É necessário uma aldeia para cuidar do
meio ambiente?
Sim, sim. Em parte, é tentar obter o conhecimento de pessoas que tiveram
uma longa experiência ou estiveram em
uma região e, depois, em outra, e podem
reunir esse conhecimento. Parte do nosso
problema é como partilhamos experiências
e aprendemos uns com os outros. Esse ditado se refere à importância de compartilhar.
Muitas equipes de trabalho compartilham.
Dentro das empresas privadas, compartilhar

é muito eficiente. Veja grandes empresas
como a Google ou outras que desenvolvem
programas e coisas do tipo. Uma quantidade
imensa de inovações aconteceu. Algumas
vezes, tudo começou em uma garagem. Jovens pensaram: “deve haver um jeito melhor
de fazer isso”. Brincaram e mexeram nas
coisas. As invenções frequentemente são
resultado de trabalho em equipe. Pense na
diversidade de pessoas que você conhece,
suas capacidades, formações etc. Uma das
coisas que cada vez mais vemos é que a diversidade de formações e de tudo ajuda a
resolver melhor os problemas. Veja a aldeia,
dentro da aldeia há homens, mulheres, mais
idosos, mais jovens, agricultores...
Os sacerdotes.
Sim! Se achar meios de permitir que as pessoas se encontrem e trabalhem juntas, poderá se sair muito melhor do que se cada
uma trabalhar separadamente.
A senhora acha que a mídia pode ter um
papel em ajudar a promover todas essas experiências?
Sim!
Que tipo de papel a mídia poderia ter?
Primeiro, não analisar simplesmente as pessoas que vivem nas cidades e se concentrar
no tipo de conteúdo de alguns programas.
Mostrar algumas inovações conquistadas e
tentar fazer os jovens se interessarem mais
pelo meio ambiente, pelo que está acontecendo, procurando saber como ajudar etc.
Dar ideias sem dizer: “Faça isso”.
A senhora chamou a atenção mundial para a
importância do conhecimento popular local.
Sim. Nós tiramos de muitos povos indígenas
o direito de usarem suas florestas. Muitos
deles encontraram maneiras, curandeiros
e outros muito interessados em determinadas plantas e coisas do tipo. Não que todos
os curandeiros tenham esse conhecimento, porque não têm, mas há conhecimento
que foi descoberto mais tarde: “Meu Deus!
Não entendíamos isso!” Pense nas milhões

de espécies de plantas e animais. É por isso
que chamamos de “biodiversidade”. Mas a
biodiversidade daqui, no sul de Indiana, é
muito diferente da de São Paulo e arredores. Não existe uma grande e única enciclopédia. Quando vou trabalhar com colegas
na floresta eu conheço as árvores de alguns
ambientes, mas em muitos outros eu não
conheço. Precisamos encontrar a população
local. Às vezes, aprendemos algo que não
está em livros.
Analisando sua vida e sua criação bastante comum, quais foram os principais traços,
experiências e sentimentos que já existiam
na jovem Elinor?
Meu pai era artista. Uma das coisas que ele
costumava fazer quando saíamos para caminhar, era apontar para algo e perguntar:
“Quantas cores tem ali? Quantas cores diferentes?” Ele realmente me ensinou a observar o meu meio, porque, sendo artista,
ele enxergava as variações, não apenas o
vermelho, digamos. Acho que isso foi muito
importante. Mais recentemente, trabalhando
com meu marido, nós fizemos móveis em
uma oficina. Vimos todo o trabalho artesanal de ótimos fabricantes de armários e outros que trabalhavam com ferramentas. Por
isso, chamamos nosso centro de pesquisa de
“Oficina de Teoria Política e Análise de Diretrizes”. Foi para enfatizar a importância do
artesanato na criação de artefatos. E a Ciência é uma forma de artefato que existe para
que nós analisemos, contestemos, mudemos e atualizemos. Você faz uma vez e pode
ficar uma beleza, mas pode descobrir que
estava errado. Então, como você aprimora?
Se estiver em um ambiente com professores convidados, alunos formandos e outros,
você pode aprimorar.
Gosta de trabalhar com jovens?
Gosto!
Por que? A senhora sempre se entusiasma
ao falar dos jovens.
Bem, eles são o futuro, nos dão inspiração e
são divertidos.
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SALA DE NOTÍCIAS
ENTREVISTA
Sinopses por episódio (30 minutos):

O Sala de Notícias Entrevista
busca revelar a vida e a obra de
brasileiros que, de alguma forma,
contribuem para a formação da
brasilidade. Profissionais e pensadores brasileiros e estrangeiros
que se tornaram referências e que
podem nos ajudar a entender o
mundo em que vivemos.
Temas: atualidades; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2002
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: liberado com
restrições
APRESENTADORES: Amanda Pinheiro, Renata Afonso, José Brito
Cunha, Helena Lara Resende, Cristina Amaral, Fernando Rossetti e
Simone Braga

Dráuzio Varella – no ar em 1º de janeiro
Neste Sala de Notícias Entrevista, Fernando Rossetti conversa
com Dráuzio Varella, médico oncologista formado pela USP.
No início da carreira, deu aulas em cursinho e tratou de moléstias infecciosas importantes como a AIDS. É autor de livros
abordando aspectos da saúde e de suas experiências vividas
no consultório, na casa de detenção do Carandiru e na Floresta Amazônica. Além de campanhas e séries em programas de
rádio e TV, entre eles, rádio Jovem Pan e TV Globo. Em seu
consultório, em São Paulo, ele fala sobre como utiliza a comunicação para popularizar a medicina no Brasil.
Carlos Nobre – no ar em 15 de janeiro  
O mundo se assusta e se preocupa com as mudanças climáticas. Mas a vontade política dos governantes não parece acompanhar a gravidade da situação. Em conversa com a jornalista
Cristina Amaral, Carlos Nobre, climatologista e pesquisador do
INPE, afirma que nós já passamos do ponto de retorno em muitos aspectos e teremos que conviver com várias consequências
do aquecimento global.
Sergio Malta – no ar em 22 de janeiro
Na formação do preço final de uma mercadoria entram vários
itens: o material usado, o design, se existe demanda para aquele produto, o lucro dos intermediários etc. Mas, incrivelmente,
só agora uma variável é levada em consideração: será que a
pessoa que produziu aquele material teve uma remuneração
justa? Esse é o princípio do Comércio Justo, uma prática que
se torna cada vez mais comum na Europa e que começa a se
difundir aqui no Brasil. Para falar sobre Comércio Justo, o Sala
de Notícias Entrevista convidou o diretor do SEBRAE Rio de Janeiro, Sérgio Malta.
Luis Carlos Ewald – no ar em 29 de janeiro
Ele se tornou popular por suas participações no Fantástico,
como o Dr. Dinheiro. Com dicas que ensinam a evitar gastos
e fazer o dinheiro render, o economista Luis Carlos Ewald conquistou o público, que muitas vezes atribui a ele a harmonia
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alcançada em sua casa desde que o salário da família passou a ser suficiente para
pagar as contas. A jornalista Simone Braga
conversa com o economista da Fundação
Getúlio Vargas sobre planejamento, orçamento doméstico, décimo terceiro, férias
escolares e como evitar gastos comuns do
dia a dia.
Maria Juçá – no ar em 5 de março
Idealizadora do Circo Voador, Maria Juçá
sempre lutou por um espaço que contribuísse para difusão da música e da cultura
brasileira. Na década de 80, viveu momentos de glória ao ver passar pelo Circo Voador nomes como Raul Seixas, Tim Maia,
Barão Vermelho, Legião Urbana e muitos
outros. A produtora cultural conta como
levou Raul Seixas e Tim Maia para o palco
do Circo e lembra de histórias curiosas do
rock nacional. Durante a conversa com a
jornalista Simone Braga, ela faz sua aposta
em novas revelações da música brasileira
e fala do papel social do Circo Voador, que
vai além dos shows, organizando oficinas
de vídeos, de inclusão digital e atividades
sociais para a juventude.
Elinor Ostrom – no ar em 12 de março
No Sala de Notícias Entrevista, especial da
semana da mulher, uma entrevista exclusiva com a cientista política norte-americana Elinor Ostrom, professora da Universidade de Indiana, nos EUA, e vencedora do
Prêmio Nobel de Economia de 2009. Ostrom estudou como populações locais de
várias partes do mundo atuam em áreas
ricas em recursos naturais, gerando renda
e preservando o meio ambiente. Concluiu
que as soluções dependem de pouca ou
nenhuma intervenção do Estado; que na

base do sucesso da cooperação entre as
comunidades está a comunicação e a confiança mútua; e que esse princípio também pode nortear a atuação de grandes
corporações.
Rainer Nolvak – no ar em 6 de agosto
No Sala de Notícias Entrevista, Cristina
Amaral conversa com o empresário e ambientalista Rainer Nolvak, no 3º Fórum
Internacional de Comunicação e Sustentabilidade. Em seu país natal, a Estônia,
Nolvak conseguiu reunir 50 mil pessoas
em campanha para limpar o país inteiro
em apenas um dia. O projeto, batizado de
“Let’s do it 2008”, já inspirou países como
Eslovênia e Portugal, e está vindo para cá.
O empresário explicou como desenvolveu
a campanha e deu dicas de como o projeto
pode dar certo aqui no Brasil, um país muito maior e mais populoso que a Estônia.
Lucian Tarnowski
no ar em 24 de setembro
A geração do inglês Lucian Tarnowski
cresceu com o computador. Uma geração
que chega agora ao mercado de trabalho
conhecendo profundamente o funcionamento da web, redes sociais virtuais e as
mudanças de comportamento que a tecnologia trouxe com ela. Um conhecimento
– e uma vivência – vital para o sucesso de
qualquer empresa hoje em dia, e que, muitas vezes, nem mesmo o próprio CEO das
empresas tem. Com menos de 30 anos,
Lucian é um empresário de sucesso, um
jovem líder reconhecido até pelo Fórum
Econômico Mundial e um profundo defensor da informática como ferramenta para
mudar o mundo.
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José Eli da Veiga
no ar em 8 de outubro
Professor titular da USP, José Eli da Veiga
fala em entrevista ao jornalista José Brito
Cunha sobre a política ambiental brasileira e o papel da sociedade na construção
de um mundo mais sustentável. Autor dos
livros Mundo em transe: do aquecimento
global ao ecodesenvolvimento e Desenvolvimento sustentável – que bicho é esse?,
José Eli faz uma análise dos cenários sociais e econômicos do Brasil, explora as
diferenças entre propostas de desenvolvimento mais justas para as futuras gerações e algumas práticas adotadas pela
indústria e governos no mundo todo. A
entrevista esclarece ainda algumas das
razões pelas quais indicadores como PIB
e IDH não serem mais suficientes para o
entendimento de uma nação sustentável e traz novos questionamentos: após
cúpulas como Rio-92, Kioto-97 e Copenhague-2009, quais as escolhas mais importantes que países ricos e emergentes
devem fazer nos próximos anos e como o
cidadão pode se informar e atuar melhor
nesse contexto? Qual o papel da juventude
e das lideranças comunitárias que se formam neste cenário acadêmico preocupados com o meio ambiente no século XXI?
Aleida Guevara
no ar em 29 de outubro
No Sala de Notícias Entrevista, a jornalista Renata Affonso conversa com a cubana Aleida Guevara. Filha do revolucionário
Che Guevara, Aleida fala sobre o legado do
pai, capturado e executado pelo exército
boliviano, há exatos 43 anos, em outubro
de 1967. Aleida diz que não suporta ver
a imagem de Che explorada como ícone
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pop, para vender produtos do capitalismo
que ele tanto detestava. Médica, ela conta
como se vive hoje em Cuba, critica duramente o governo norte-americano pelo
embargo econômico a Cuba e se irrita
com os que afirmam haver censura na ilha
e prisão de opositores do regime castrista.
Andreas Scheicher
no ar em 17 de dezembro
O Brasil ficou em 53º lugar entre os 65 países que participaram do último PISA – o
Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes – um dos mais importantes
indicadores educacionais do mundo, que
avalia alunos de 15 anos em provas de leitura, matemática e ciências e cujos resultados servem de base para a formulação
de políticas públicas nacionais. No Sala
de Notícias Entrevista, Andreas Scheicher,
idealizador do PISA, analisa os resultados
do Brasil e os sistemas educacionais dos
países cujos estudantes tiveram bons desempenhos.
FICHA TÉCNICA
Editora chefe: Ana Lagôa (até maio)
Produtora de jornalismo: Janaina Paixão (até maio)
Coordenação núcleo de jornalismo: Suely Weller
(a partir de outubro)
Produção: Renata Ferraz e Jaqueline Souza
Estagiária: Ana Beatriz Petrini
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

SAÚDE DO PROFESSOR
Programa que, por meio de depoimentos e registro de experiências, apresenta os principais problemas relacionados à saúde do professor e sugere
soluções para melhorar a qualidade de vida desse profissional.
Temas: comportamento; saúde; vídeos e documentários
Público-alvo: educadores e público em geral
Estreia: 2010
No ar em 23 de outubro
Duração: 36 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
DISTRIBUIÇÃO: TV Escola (Ministério da Educação por intermédio da Secretaria de Educação a Distância)
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna
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SÉCULO XXI
Sinopses por episódio (30 minutos):

A série de programas da UNTV –
United Nations TV – coloca um refletor sobre o nosso planeta através de diversas histórias. Em cada
episódio, os personagens vivem
situações que trazem algumas
das mais importantes questões
que atualmente afetam o mundo
e as nossas vidas. As câmeras oferecem acesso único e inigualável
a pessoas, lugares e estadias para
trazer as histórias e seus desdobramentos através do tempo. Da
exploração do trabalho infantil na
Tanzânia para a luta da mulher
no Afeganistão, e da pobreza nas
ruas da Somália à frente da guerrilha na Colômbia, esta série relata
casos e temas que preocupam os
telespectadores e o mundo.
Temas: atualidades; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12
anos
Licenciamento: não liberado
Parceiro: United Nations TV

PROGRAMA 33 – no ar em 5 de fevereiro
Chipre: os Desaparecidos
A dor de perder um ente querido é insuportável, em qualquer
circunstância. Imagine então esperar por décadas para descobrir que um parente faleceu. Essa é a situação de pessoas de
ambos os lados da nação dividida da ilha do Chipre. Porém, estes angustiantes mistérios poderão ser resolvidos em breve.
A história de Sosan: violência doméstica no Afeganistão
Oito anos após a queda do Talibã, a violência contra as mulheres no Afeganistão está de volta e em níveis alarmantes. Mulheres de todas as idades passam por violências física e sexual
brutais em suas próprias casas. Poucas dessas mulheres têm
a sorte de encontrar um dos apenas seis abrigos no país. Um
deles é apresentado.
PROGRAMA 34 – no ar em 12 de março
Camboja: um ovo para duas pessoas
Durante uma década, as vidas de jovens mulheres cambojanas
foram transformadas pelos trabalhos na indústria têxtil. Porém,
a crise econômica mundial mudou tudo isso, ameaçando destruir dez anos de progresso.
Guiana: a migração ameaça o sistema de saúde
Quem resiste à tentação de um salário melhor – muito melhor
– em um país mais rico? Enfermeiras de todo o mundo enfrentam atualmente essa sistuação. Enquanto países ricos como os
EUA as atraem com dólares, seus países de origem ficam desprovidos de seus serviços.
Hong Kong: encarando as ideias erradas sobre deficiência
Durante anos, as pessoas com deficiência física têm sido vistas
como um fardo para a sociedade – como pessoas indefesas incapazes de cuidar de si mesmas e nem de sustentar uma família. Mas isso está começando a mudar. Em Hong Kong, um homem, determinado a superar a discriminação, está mudando o
modo como a sociedade vê os deficientes.
PROGRAMA 35 – no ar em 2 de abril
Itália: a segurança dos campeões
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Eventos esportivos de grande porte são sempre
eventos de grande participação… Porém, eles podem facilmente se transformar em um pesadelo
para a segurança. A equipe do programa viajou para
a final do jogo da Liga dos Campeões da Europa
para ver como os países estão trabalhando juntos
a fim de garantir a segurança em grandes eventos.
Caçada mortal: albinos na Tanzânia
Na Tanzânia, os albinos – pessoas com falta de pigmentação na pele, cabelos e olhos – vêm sendo discriminados há anos, mas recentemente passaram a
viver um terror. Os rumores de que eles possuem poderes mágicos estão tendo consequências mortais.
Afeganistão: um destino turístico incomum
O Afeganistão, país arrasado por guerras, é um destino turístico incomum, porém há esperança de que
seus locais arqueológicos de Patrimônio Mundial e
o primeiro parque nacional possam atrair turistas, a
fim de ajudar a economia local.
PROGRAMA 36 – no ar em 7 de maio
Geleiras da Bolívia: um futuro em desaparecimento
O programa começa na América do Sul – onde vários bolivianos são vítimas do aquecimento global.
No alto das montanhas dos Andes um desastre está
a caminho.
Aquecimento global: o novo inimigo do Vietnã
Em seguida, o Vietnã, um país cuja economia está
prosperando após décadas de guerras. Porém, um
novo e traiçoeiro inimigo está atingindo o país do
sudeste asiático com uma força mortal.
Jacarta – uma cidade ameaçada
O aquecimento global e as mudanças climáticas
estão ameaçando toda a região do país do leste
asiático – e não somente as áreas rurais. Uma das
maiores cidades do mundo, a capital da Indonésia,
Jacarta, está especialmente vulnerável.
PROGRAMA 37 – no ar em 3 de julho
Guatemala: a luta por justiça
A Guatemala é um dos países mais violentos do
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mundo: assassinato, extorsão, tráfico de drogas e lutas de
gangues estão por toda parte. Porém, poucos criminosos
violentos são condenados. Uma mulher está arriscando sua
vida para mudar esse quadro.
Nepal: mulheres em ação
Milhões de mulheres trabalham no exterior todos os anos
– quase meio milhão somente do Nepal. O dinheiro que
mandam para casa está ajudando suas famílias, mas muitas dessas mulheres são cruelmente exploradas. Agora, o
Nepal está ajudando suas trabalhadoras migrantes a lutar
por seus direitos.
Sri Lanka – limpando a água intoxicada
No Sri Lanka, as águas subterrâneas estão contaminadas
por químicos e ameaçando a saúde das pessoas. Um pesquisador está usando a natureza para limpar um problema
feito pelo homem.
PROGRAMA 38 – no ar em 7 de agosto
Suécia: preparando-se para agir
Minas terrestres e outros resíduos explosivos de guerra matam ou mutilam milhares de pessoas a cada ano. E, para
desarmar essas ameaças fatais, são necessárias diversas
técnicas sofisticadas. O programa foi até a Suécia para participar de um treinamento que provou ser quase tão tenso
quanto as situações reais.
Cabul: mulheres atrás das grades
No Afeganistão, centenas de mulheres encontram-se presas, algumas delas por motivos surpreendentes. Muitas não
têm outra escolha senão levar consigo seus filhos. A prisão
é um lugar ideal para se criar uma criança?
Transformando Quibera: a história de David
A história emocionante de um jovem: David Were, 19 anos,
mora na maior favela da África, onde água poluída, doenças e segurança fazem parte da rotina diária.
PROGRAMA 39 – no ar em 16 de outubro
Síria: cineastas iraquianos refugiados
Eles fugiram da violência que assola o Iraque, mas ficaram encurralados no deserto. Até dias recentes, esse era o destino de
centenas de refugiados palestinos. Mas alguns deles encontraram um modo criativo de mudar suas vidas para melhor.
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Trinidad & Tobago: em uma só viagem
O tráfico internacional de drogas ilegais
atinge a impressionante cifra de 523 bilhões de dólares, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Com tamanha quantidade de dinheiro
passando por diversas mãos, algumas pessoas pensam ser esta uma solução fácil
para seus problemas financeiros.
PROGRAMA 40 – no ar em 23 de outubro
Butão: o tsunami vindo do céu
Todos sabemos que as mudanças climáticas estão provocando o derretimento de
gelo nas calotas polares, ameaçando de
extinção pequenas ilhas e devastando populações devido à seca. Mas quantos de
nós já ouviram falar de um tsunami vindo
do céu? Isso está pondo em risco um pequeno país do Himalaia, o Butão.
Zorro, o protetor dos animais selvagens
Esta é a história de um homem extraordinário que dedicou sua vida a resgatar e
curar algumas das maiores e mais ferozes
criaturas do mundo. O queniano Zahoor
Kashmiri não suportava ver o sofrimento dos animais. Sua paixão trouxe conse
quências decisivas.
FICHA TÉCNICA
Direção: David Woodie, Silas Odhiambo, Evelyn Awuor, Edith Champagne e Aubrey Smith.
Produção: United Nations Television – Department
of Public Information
Distribuição: United Nations Television
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiários: Lucas Caldas e Felipe Vianna
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SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
Episódios de 30 minutos:
A BELA E A FERA

Uma das séries de maior sucesso
na televisão brasileira. A nova série, baseada na obra de Monteiro
Lobato, e também produzida pela
TV Globo, aproxima-se da atualidade, mas não deixa de fora o
aspecto rural presente no formato original, de 1977. As histórias
são ambientadas no sítio de Dona
Benta, uma simpática senhora
que vive afastada da correria e do
barulho da cidade. Ela conta com
a amizade de Tia Nastácia, que
cozinha deliciosos quitutes para
ela e para sua neta, Lúcia, mais
conhecida como Narizinho. Ao
lado da inseparável boneca Emília, Narizinho é uma menina doce
e cheia de sonhos, que cria um
mundo de fantasias ao seu redor.
Durante as férias escolares, a menina recebe a visita do primo Pedrinho, que vive na cidade grande.
Assim como sua prima, Pedrinho
também tem um amigo inseparável, o Visconde de Sabugosa, boneco feito por Tia Nastácia a partir de uma espiga de milho velha.
O Visconde, por ter vivido muito
tempo entre os livros, está sempre
exibindo sua sabedoria. Embarque
junto com essa turma em inúmeras aventuras.
TEMA: universo infantil
Público-alvo: infanto-juvenil
Estreia: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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episódio 1 – no ar em 4 de janeiro
episódio 2 – no ar em 5 de janeiro
episódio 3 – no ar em 6 de janeiro
episódio 4 – no ar em 7 de janeiro
episódio 5 – no ar em 8 de janeiro
episódio 6 – no ar em 11 de janeiro
episódio 7 – no ar em 12 de janeiro
episódio 8 – no ar em 13 de janeiro
episódio 9 – no ar em 14 de janeiro
episódio 10 – no ar em 15 de janeiro

JUCA PIRAMA
episódio 1 – no ar em 18 de janeiro
episódio 2 – no ar em 19 de janeiro
episódio 3 – no ar em 20 de janeiro
episódio 4 – no ar em 21 de janeiro
episódio 5 – no ar em 22 de janeiro
episódio 6 – no ar em 25 de janeiro

RAPUNZEL
episódio 1 – no ar em 26 de janeiro
episódio 2 – no ar em 27 de janeiro
episódio 3 – no ar em 28 de janeiro
episódio 4 – no ar em 29 de janeiro
episódio 5 – no ar em 1 de fevereiro
episódio 6 – no ar em 2 de fevereiro

ANHANGUERA –
OS BANDEIRANTES
episódio 1 – no ar em 3 de fevereiro
episódio 2 – no ar em 4 de fevereiro
episódio 3 – no ar em 5 de fevereiro
episódio 4 – no ar em 8 de fevereiro
episódio 5 – no ar em 9 de fevereiro
episódio 6 – no ar em 10 de fevereiro
episódio 7 – no ar em 11 de fevereiro
episódio 8 – no ar em 12 de fevereiro
episódio 9 – no ar em 15 de fevereiro
episódio 10 – no ar em 16 de fevereiro
episódio 11 – no ar em 17 de fevereiro
episódio 12 – no ar em 18 de fevereiro
episódio 13 – no ar em 19 de fevereiro
episódio 14 – no ar em 22 de fevereiro
episódio 15 – no ar em 23 de fevereiro
episódio 16 – no ar em 24 de fevereiro
episódio 17 – no ar em 25 de fevereiro
episódio 18 – no ar em 26 de fevereiro
episódio 19 – no ar em 1º de março
episódio 20 – no ar em 2 de março
episódio 21 – no ar em 3 de março
episódio 22 – no ar em 4 de março

O SUMIÇO DE EMÍLIA
episódio 1 – no ar em 5 de março
episódio 2 – no ar em 8 de março
episódio 3 – no ar em 9 de março
episódio 4 – no ar em 10 de março
episódio 5 – no ar em 11 de março
episódio 6 – no ar em 12 de março
episódio 7 – no ar em 15 de março
episódio 8 – no ar em 16 de março
episódio 9 – no ar em 17 de março
episódio 10 – no ar em 18 de março
episódio 11 – no ar em 19 de março
episódio 12 – no ar em 22 de março
episódio 13 – no ar em 23 de março
episódio 14 – no ar em 24 de março
episódio 15 – no ar em 25 de março
episódio 16 – no ar em 26 de março
episódio 17 – no ar em 29 de março
episódio 18 – no ar em 30 de março
episódio 19 – no ar em 31 de março
episódio 20 – no ar em 1º de abril
episódio 21 – no ar em 2 de abril

GRAN CIRCO MEFISTOFÉLICO

episódio 2 – no ar em 6 de abril
episódio 3 – no ar em 7 de abril
episódio 4 – no ar em 8 de abril
episódio 5 – no ar em 9 de abril
episódio 6 – no ar em 12 de abril
episódio 7 – no ar em 13 de abril
episódio 8 – no ar em 14 de abril
episódio 9 – no ar em 15 de abril
episódio 10 – no ar em 16 de abril
episódio 11 – no ar em 19 de abril
episódio 12 – no ar em 20 de abril
episódio 13 – no ar em 21 de abril
episódio 14 – no ar em 22 de abril
episódio 15 – no ar em 23 de abril
episódio 16 – no ar em 26 de abril
episódio 17 – no ar em 27 de abril
episódio 18 – no ar em 28 de abril
episódio 19 – no ar em 29 de abril
episódio 20 – no ar em 30 de abril
episódio 21 – no ar em 3 de maio
episódio 22 – no ar em 4 de maio
episódio 23 – no ar em 5 de maio
episódio 24 – no ar em 6 de maio
episódio 25 – no ar em 7 de maio
episódio 26 – no ar em 10 de maio
episódio 27 – no ar em 11 de maio

RODEIO
episódio 1 – no ar em 12 de maio
episódio 2 – no ar em 13 de maio
episódio 3 – no ar em 14 de maio
episódio 4 – no ar em 17 de maio
episódio 5 – no ar em 18 de maio
episódio 6 – no ar em 19 de maio
episódio 7 – no ar em 20 de maio
episódio 8 – no ar em 21 de maio
episódio 9 – no ar em 24 de maio
episódio 10 – no ar em 25 de maio
episódio 11 – no ar em 26 de maio
episódio 12 – no ar em 27 de maio
episódio 13 – no ar em 28 de maio
episódio 14 – no ar em 31 de maio
episódio 15 – no ar em 1º de junho
episódio 16 – no ar em 2 de junho
episódio 17 – no ar em 3 de junho
episódio 18 – no ar em 4 de junho
episódio 19 – no ar em 7 de junho
episódio 20 – no ar em 8 de junho
episódio 21 – no ar em 9 de junho
episódio 22 – no ar em 10 de junho

episódio 1 – no ar em 5 de abril
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A ESTRADA
episódio 1 – no ar em 11 de junho
episódio 2 – no ar em 14 de junho
episódio 3 – no ar em 15 de junho
episódio 4 – no ar em 16 de junho
episódio 5 – no ar em 17 de junho
episódio 6 – no ar em 18 de junho
episódio 7 – no ar em 21 de junho
episódio 8 – no ar em 22 de junho
episódio 9 – no ar em 23 de junho
episódio 10 – no ar em 24 de junho
episódio 11 – no ar em 25 de junho
episódio 12 – no ar em 28 de junho
episódio 13 – no ar em 29 de junho
episódio 14 – no ar em 30 de junho
episódio 15 – no ar em 1º de julho
episódio 16 – no ar em 2 de julho
episódio 17 – no ar em 5 de julho

A MENINA DA SELVA
episódio 1 – no ar em 6 de julho
episódio 2 – no ar em 7 de julho
episódio 3 – no ar em 8 de julho
episódio 4 – no ar em 9 de julho
episódio 5 – no ar em 12 de julho
episódio 6 – no ar em 13 de julho
episódio 7 – no ar em 14 de julho
episódio 8 – no ar em 15 de julho
episódio 9 – no ar em 16 de julho
episódio 10 – no ar em 19 de julho
episódio 11 – no ar em 20 de julho
episódio 12 – no ar em 21 de julho
episódio 13 – no ar em 22 de julho
episódio 14 – no ar em 23 de julho
episódio 15 – no ar em 26 de julho
episódio 16 – no ar em 27 de julho
episódio 17 – no ar em 28 de julho
episódio 18 – no ar em 29 de julho
episódio 19 – no ar em 30 de julho
episódio 20 – no ar em 2 de agosto

DANCE
episódio 1 – no ar em 3 de agosto
episódio 2 – no ar em 4 de agosto
episódio 3 – no ar em 5 de agosto
episódio 4 – no ar em 6 de agosto
episódio 5 – no ar em 9 de agosto
episódio 6 – no ar em 10 de agosto
episódio 7 – no ar em 11 de agosto
episódio 8 – no ar em 12 de agosto
episódio 9 – no ar em 13 de agosto
episódio 10 – no ar em 16 de agosto
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episódio 11 – no ar em 17 de agosto
episódio 12 – no ar em 18 de agosto
episódio 13 – no ar em 19 de agosto
episódio 14 – no ar em 20 de agosto
episódio 15 – no ar em 23 de agosto
episódio 16 – no ar em 24 de agosto
episódio 17 – no ar em 25 de agosto
episódio 18 – no ar em 26 de agosto
episódio 19 – no ar em 27 de agosto
episódio 20 – no ar em 30 de agosto
episódio 21 – no ar em 31 de agosto
episódio 22 – no ar em 1º de setembro
episódio 23 – no ar em 2 de setembro
episódio 24 – no ar em 3 de setembro
episódio 25 – no ar em 6 de setembro
episódio 26 – no ar em 7 de setembro

A DAMA DOS PÉS DE CABRA
episódio 1 – no ar em 8 de setembro
episódio 2 – no ar em 9 de setembro
episódio 3 – no ar em 10 de setembro
episódio 4 – no ar em 13 de setembro
episódio 5 – no ar em 14 de setembro
episódio 6 – no ar em 15 de setembro
episódio 7 – no ar em 16 de setembro
episódio 8 – no ar em 17 de setembro
episódio 9 – no ar em 20 de setembro
episódio 10 – no ar em 21 de setembro
episódio 11 – no ar em 22 de setembro
episódio 12 – no ar em 23 de setembro
episódio 13 – no ar em 24 de setembro
episódio 14 – no ar em 27 de setembro
episódio 15 – no ar em 28 de setembro
episódio 16 – no ar em 29 de setembro
episódio 17 – no ar em 30 de setembro
episódio 18 – no ar em 1º de outubro
episódio 19 – no ar em 4 de outubro
episódio 20 – no ar em 5 de outubro

ALADIM
episódio 1 – no ar em 6 de outubro
episódio 2 – no ar em 7 de outubro
episódio 3 – no ar em 8 de outubro
episódio 4 – no ar em 11 de outubro
episódio 5 – no ar em 12 de outubro
episódio 6 – no ar em 13 de outubro
episódio 7 – no ar em 14 de outubro
episódio 8 – no ar em 15 de outubro
episódio 9 – no ar em 18 de outubro
episódio 10 – no ar em 19 de outubro
episódio 11 – no ar em 20 de outubro
episódio 12 – no ar em 21 de outubro

episódio 13 – no ar em 22 de outubro
episódio 14 – no ar em 25 de outubro
episódio 15 – no ar em 26 de outubro
episódio 16 – no ar em 27 de outubro
episódio 17 – no ar em 28 de outubro
episódio 18 – no ar em 29 de outubro
episódio 19 – no ar em 1º de novembro
episódio 20 – no ar em 2 de novembro
episódio 21 – no ar em 3 de novembro
episódio 22 – no ar em 4 de novembro
episódio 23 – no ar em 5 de novembro
episódio 24 – no ar em 8 de novembro
episódio 25 – no ar em 9 de novembro
episódio 26 – no ar em 10 de novembro
episódio 27 – no ar em 11 de novembro

O PEQUENO SAMURAI
episódio 1 – no ar em 12 de novembro
episódio 2 – no ar em 15 de novembro
episódio 3 – no ar em 16 de novembro
episódio 4 – no ar em 17 de novembro
episódio 5 – no ar em 18 de novembro
episódio 6 – no ar em 19 de novembro
episódio 7 – no ar em 22 de novembro
episódio 8 – no ar em 23 de novembro
episódio 9 – no ar em 24 de novembro
episódio 10 – no ar em 25 de novembro
episódio 11 – no ar em 26 de novembro
episódio 12 – no ar em 29 de novembro
episódio 13 – no ar em 30 de novembro
episódio 14 – no ar em 1º de dezembro
episódio 15 – no ar em 2 de dezembro
episódio 16 – no ar em 3 de dezembro
episódio 17 – no ar em 6 de dezembro
episódio 18 – no ar em 7 de dezembro
episódio 19 – no ar em 8 de dezembro
episódio 20 – no ar em 9 de dezembro
episódio 21 – no ar em 10 de dezembro
episódio 22 – no ar em 13 de dezembro
episódio 23 – no ar em 14 de dezembro
episódio 24 – no ar em 15 de dezembro
episódio 25 – no ar em 16 de dezembro
episódio 26 – no ar em 17 de dezembro
episódio 27 – no ar em 20 de dezembro
episódio 28 – no ar em 21 de dezembro
episódio 29 – no ar em 22 de dezembro
episódio 30 – no ar em 23 de dezembro
episódio 31 – no ar em 24 de dezembro
episódio 32 – no ar em 27 de dezembro
episódio 33 – no ar em 28 de dezembro
episódio 34 – no ar em 29 de dezembro
episódio 35 – no ar em 30 de dezembro
episódio 36 – no ar em 31 de dezembro
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TEMPOS DE ESCOLA
Sinopses por episódio (30 minutos):

Programa de entrevistas com
apresentação de Serginho Groisman que se propõe a revisitar os
tempos de escola de personalidades do esporte, da música, das artes e da televisão. Os convidados
relembram professores, amigos e
situações, analisam fatos históricos que marcaram o país e o mundo na época em que estudaram e
refletem sobre a importância do
colégio em suas escolhas de vida.
Em 2010 foram produzidos 12 episódios.
Temas: escola; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições

Lenine – no ar em 18 de março
“Eu era um bicho muito esquisito, enclausurado”, lembra o músico sobre sua época de adolescente. Tímido e com dificuldade
em fazer amizade, Lenine diz que a música foi o seu salvo-conduto, sua descoberta. No Colégio Salesiano, de Recife, foi integrante da banda Grilo dos Guararapes e isso o tornou popular
na escola e também com as meninas. “Minha atitude perante a
música é um tipo de alquimia que eu descobri lá!” Lenine conclui que a escola foi fundamental em sua formação e que saber
propagar informação é a principal aptidão do professor. “Tenho
curiosidade de saber as coisas e tenho certeza que isso veio do
Salesiano Recife.”
Dan Stulbach – no ar em 25 de março
Dan Stulbach lembra até hoje das palavras do pai: “Eu trabalho.
Sua mãe cuida de vocês e você tira boas notas!”. Assim ele fez.
Toda sua vida escolar foi no Colégio Rio Branco, em São Paulo,
e foi lá que o ator descobriu o teatro. O ator também recorda
sobre a influência da abertura política no Brasil na sua vida.
Mart’nália – no ar em 1º de abril
Mart’nália relembra do tempo em que estudou no colégio ADN,
no Rio de Janeiro. Líder da bagunça, sempre escapava da punição com seu sorriso largo e carisma. Utilizava letras de samba
para facilitar o entendimento de algumas matérias, principalmente História. A cantora também se lembra de momentos difíceis, como a dificuldade de adaptação em outras escolas, o
preconceito por ser negra nas escolas particulares e também
nas escolas públicas por ter uma situação financeiramente favorável.
Andreas Kisser – no ar em 8 de abril
Nascido e criado no ABC Paulista, Andreas Kisser conta a experiência de estudar num momento significativo para a história do país: os movimentos sindicais liderados por Lula e o
surgimento do PT. Também relembra sua essência metaleira,
já naquela época, durante um show de sua banda na escola.
Andreas diz que a escola molda o caráter do aluno.
Alex Atala – no ar em 15 de abril
O chef Alex Atala relembra do período em que estudou no Co-
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légio Santa Maria, em São Paulo. Inquieto,
passou por muitas escolas e, em algumas,
foi “convidado” a se retirar. Ele relembra
que os professores não tratavam o vestibular como um tabu e sim como uma trajetória de vida do aluno.
Dudu Nobre – no ar em 22 de abril
O cantor conta que era líder da turma no
Colégio Barão de Lucena, em Vila Isabel,
no Rio de Janeiro. Aos dez anos já ganhava dinheiro com música e com onze
tocava banjo na festa do Cacique de Ramos, em Olaria. Sua rotina era pesada e o
resultado disso eram os muitos cochilos
durante a aula. Mas os professores compreendiam, até porque muitos deles o encontravam na noite. “Minhas lembranças
de escola não são de pipa, ou bola, mas
de música. Vivo na rua e sozinho desde
os onze anos. Foi a escola que foi me ensinando o certo e o errado”.
Luiza Possi – no ar em 29 de abril
A cantora estudou no Colégio Sion, de São
Paulo. No programa, ela relembra momentos dessa época, como quando faltava às
aulas de Educação Física com as colegas e
quando compunha músicas e criava coreografias para poder decorar as matérias.
Luiza diz também que as amizades de escola são para sempre e que professores e
diretores ajudam a formar o caráter e a
personalidade da criança.
Fernanda Takai – no ar em 6 de maio
A cantora relembra como a música permeou sua vida escolar. Ela e as amigas aju-

davam a escolher a trilha sonora da rádio
da escola e ela participava de uma banda.
Diz que era quieta, reservada, mas nunca
foi tímida. Relembra que tinha tanto o hábito da leitura, que na escola havia uma
lenda de que lia Karl Marx durante as aulas. A cantora acredita que teve estímulo
e liberdade na escola e completa: “Tenho
muito carinho e respeito por quem ensina
a gostar de estudar”.
MV Bill – no ar em 13 de maio
“Eu era fascinado por merendas”. relembra MV Bill, que estudou em uma escola
pública da Cidade de Deus, Rio de Janeiro.
Diz que passava a maior parte do tempo
batucando, ouvindo música norte-americana e que não demorou para descobrir o
rap e o hip hop. Sobre a escola, lamenta
o constante rodízio de professores. “Tinha
uma professora, a Denise, de quem eu gostava muito. Só depois entendi a necessidade dela de procurar empregos melhores”,
conta.
Isay Weinfeld – no ar em 20 de maio
O arquiteto Isay Weinfeld relembra de
quando estudou no Colégio Rio Branco, em
São Paulo. Conta da importância do professor de português em sua vida. Apaixonado por cinema, o professor apresentou
aos alunos o filme Morangos Silvestres, de
Ingmar Bergman, e diz que isso foi um divisor de águas na sua vida. Também credita
ao mestre o gosto pela leitura e por escrever. Conclui dizendo que o período escolar
deve ser o momento de voar, de deixar a
imaginação fluir.
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Douglas Silva – no ar em 27 de maio
Menos de quinze minutos de gravação, pausa para as lágrimas. Douglas Silva emocionase ao rever o palco de teatro da escola. O ator fala de como esta época teve influência em
sua vida. Conta que seus professores sempre foram bons, apesar da falta de estrutura no
colégio e que muitos de seus amigos acabaram saindo para a criminalidade.
Cléber Machado – no ar em 3 de junho
O locutor esportivo estudou em escolas públicas. Tímido, tinha poucos, porém bons amigos. Sempre gostou de esportes, adorava futebol de botão e brincava de narrar os jogos.
Acredita que a maior diferença entre sua geração e a das crianças de hoje é o interesse
pelos assuntos, pela informação e também a respeitar o outro. Na escola, aprendeu a ser
amigo, parceiro de verdade e leva isso para sua vida.
FICHA TÉCNICA
Agradecimento: Rentalcam
Apresentador e Roteirista: Serginho Groisman
Direção: Lecuck
Produção executiva: Denise Gomes e Paula Cosenza
Pesquisa: Juliana Ferreira
Direção de fotografia: Lula Maluf
Coordenação de produção: Melinha Lobo e Paulo Leite
Equipe de produção: Joana Gomes, Juliana Schwanz , Mariana
Cuchiarelli , Marcos Aquino , Luana Binta, Leonardo Pietrocola, Cesar Primo Juliane, Luizão, Wagner , Lucimar Rodrigues e
Waldir Batista
Cabelo e Maquiagem: Renato Pessoa
Edição: Thiago Lucena e Felipe Cechi
Câmeras: Arci Costa Reis, Ari Costa Reis e Marcos Macambyra
Áudio: Célio Santos
Logger: Paulo Alex
Vídeo assistente: Alexandre Cândido
Operador de vídeo: André Carvalho
Finalização de áudio e Trilha original: Dino Vicente para DVM
Produções LTDA.
CANAL FUTURA
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei e Marília Cruz
Produtora: Joana Levy
Coordenador artístico: Marcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Debora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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UM PÉ DE QUÊ?
ESPECIAL JAPÃO
Sinopses por episódio (20 minutos):

Um Pé de Quê? comemora dez
anos com uma viagem à festa do
Hanami – prática de contemplação de flores. Tokyo e Kyoto foram as cidades visitadas na ida de
Regina Casé e equipe ao Japão.
A floração da cerejeira, Sakura, é
apresentada nos dois primeiros
programas da série. A relação da
cultura japonesa com a natureza,
é o tema dos dois episódios finais.
Temas: ecologia e ecossistemas;
história
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
Apresentadora: Regina Casé
foi uma das criadoras do Grupo
Asdrúbal Trouxe o Trombone.
Chegou à TV Globo e trabalhou
em novelas e programas como
TV Pirata, Programa Legal, Brasil
Legal, Muvuca, Esquenta além de
quadros no Fantástico.

Especial Japão Sakura 1 – no ar em 22 de setembro
O episódio apresenta a Sakura, Prunus Yedonensis. Guiados
pelo biólogo Jin Murata, diretor do Jardim Botânico da Universidade de Tokyo, descobre-se que existem mais de 50 espécies de cerejeiras e que a Sakura Somei Yoshino é um híbrido
resultado do cruzamento de outras duas cerejeiras, a Prunus
subhirtella e a Prunus serrulata. No Ueno Parque, Regina Casé
participa de uma festa do Hanami – prática de contemplação
de flores.
Especial Japão Sakura 2 – no ar em 29 de setembro
A Sakura simboliza a natureza efêmera, a intensidade da vida,
a mortalidade, a beleza e a felicidade extrema que não dura
para sempre. Em entrevista com a professora Emiko OhnukiTiernry, da Wisconsin University, Regina descobre que esse
símbolo do Japão, a Sakura, tem origem em crenças rurais,
se fortaleceu no período Edo e na 2ª Guerra Mundial foi usado
como inspiração na missão suicida dos Kamikaze. Em viagem
a Kyoto, Regina Casé vai à apresentação de gueixas do teatro
Gion Kobu Kaburenjo e conhece o Caminho do Filósofo, 2 km
de cerejeiras floridas.
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Especial Japão Natureza 1
no ar em 6 de outubro
Qual a relação da cultura japonesa com
a natureza? Em Kyoto, Regina Casé visita
os jardins zen do Templo Ryoan-ji, Templo
Kinkakuji e Templo Ginkakuji. Em Tokyo, no
Roppongi Hills Mohri Garden, Regina entrevista um dos maiores paisagistas japoneses, Hachiro Sakakibara.
Especial Japão Natureza 2
no ar em 13 de outubro
Os japoneses têm uma relação muito especial com as plantas. É comum andar
nas cidades e ver árvores cobertas com
palha para ficarem protegidas do frio.
Ou árvores centenárias cuidadosamente
escoradas para não perderem parte de
seus galhos.
Regina conhece algumas das espécies de
árvore mais presentes no dia a dia dos japoneses. Além da estrela Sakura, a cerejeira, ela conhece o pinheiro Sugi – muito
usado para reflorestamento mas que seu
pólen provoca alergia em muitos japoneses. E as inúmeras utilidades e simbologias
do Bambu.
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FICHA TÉCNICA
Direção e produção: Estevão Ciavatta
Assistente de direção: Alice Lutz
Produção: Fabio Bruno e Lívia Nunes
Pesquisa: Raquel Valadares
Produção local: Roberto Maxwell e Sanae Ono
Fotografia: Estevão Ciavatta, Hélio Yoshida,
César Suehiro
Figurino: Regina Casé e Benedita Casé
Edição: Alexandre Saggese
Assistente de edição: Cris Carneiro
Videografismo: Patrícia Chueke e Phil – Chapa Estúdio
Ilustração: Luisa Borja
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos
Trilha sonora original: Flórida Musica (Berna Ceppas
e Kassin)
Mixagem: Daniel Carvalho e Gabriel Muzak
Imagens adicionais: Carlos Henrique Nascimento
e Fabio Bruno
Som direto: João Pedro Januário
Tradução: Fabio Kimura, Masako Tamaka, Megumi
Arai, Pamela Hata, Yohan Passos e Sanae Ono
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza
e Camila Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analistas de conteúdo: Isadora Andrade
e André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Revista Galileu, setembro, 2010

UMAS PALAVRAS
Sinopses por episódio (30 minutos):

O programa exibe o encontro da
escritora Bia Corrêa do Lago com
personalidades nacionais e estrangeiras ligadas aos universos
da literatura e da música. Os convidados têm em comum o fato de
usarem a palavra como forma privilegiada de expressão: são compositores, dramaturgos, poetas,
romancistas, cronistas etc. As entrevistas – 13 programas em 2010
– revelam a maneira como cada
um produz seus trabalhos, assim
como a relação que eles têm com
as infinitas possibilidades de uso
da língua.
Temas: leitura, literatura e linguagem; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
Apresentadora: Bia Côrrea do
Lago é carioca e psicanalista de
formação. Filha do escritor Rubem Fonseca, cresceu entre livros
e escritores. Teve sua formação
acadêmica em psicologia, tendo
se dedicado à psicanálise por dez
anos. Dirige a Capivara Editora, especializada em livros de arte, e é
autora de diversos livros de fotografia brasileira do século XIX. Publicou também vários textos sobre
o pintor holandês Frans Post, que
pintou o Nordeste brasileiro no século XVII.
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Gilberto Gil – parte 1 – no ar em 6 de agosto e parte 2 – no
ar em 13 de agosto
Nascido na Bahia em 1942, Gilberto Gil é um dos mais importantes compositores da música popular brasileira com mais de 52
álbuns lançados com sucesso no Brasil e no mundo. A entrevista
que o “Umas Palavras” fez com ele é dividida em duas partes. Na
primeira, a conversa é sobre seu novo CD, “Fé na Festa”, lançado em maio de 2010 e dedicado às festas juninas. Gil fala sobre
essas influências em suas escolhas musicais. A segunda parte
versa sobre seu percurso profissional desde Salvador, quando
conhece Gal, Bethânia e Caetano e inicia sua carreira musical
de sucesso, e também sobre sua trajetória na política baiana e
depois como ministro da Cultura do governo Lula.
Heloisa Buarque de Holanda – no ar em 20 de agosto
Partindo de sua autobiografia Escolhas lançada em 2009,
quando fez 70 anos, Heloísa Buarque fala também sobre as
coletâneas que organizou sobre poesia, arte, vanguarda e política e de sua carreira na UFRJ como professora do mestrado
de Comunicação.

Clóvis Bulcão – no ar em 27 de agosto
Clovis Bulcão de Moraes é escritor e historiador e nasceu no Rio de Janeiro em
1959. Seu primeiro livro foi o romance histórico A quarta parte do mundo, que relata a chegada dos primeiros templários ao
Brasil, em 1555. Depois disso, publicou outros livros de história com destaque para
as biografias do padre Antonio Vieira e da
princesa Leopoldina.
Alberto Mussa – no ar em 3 de setembro
Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro
em 1961 e, além de autor de romances,
contos e ensaios, é também tradutor do
árabe. Entre suas traduções está a coletânea de poemas pré-islâmicos, Poemas
suspensos.
Lourenço Mutarelli
no ar em 10 de setembro
Lourenço Mutarelli nasceu em São Paulo
no dia 18 de abril de 1964 e estudou Belas
Artes, tendo inicialmente publicado quadrinhos antes dos quatro romances bem
acolhidos pela crítica, dois dos quais, O
cheiro do ralo e Natimorto foram adaptados para o cinema.
Nuno Ramos – no ar em 17 de setembro
Escultor, pintor, desenhista, cenógrafo, ensaísta, videomaker, Nuno Ramos nasceu
em São Paulo em 1960. Cursou filosofia na
USP e começou a pintar em 1983. Em 1986,
realizou os primeiros trabalhos tridimensionais. Para compor suas obras, o artista
emprega diferentes suportes e materiais,
e trabalha com gravura, pintura, fotografia, instalação, poesia e vídeo. Publica, em

1993, o livro em prosa Cujo, além de mais
quatro livros de ficção e ensaio. Recebeu
o Prêmio Portugal Telecom de Literatura
em 2009.
Jorge Caldeira
no ar em 24 de setembro
Jorge Caldeira nasceu em São Paulo em
1955. É doutor em Ciência Política e mestre em Sociologia. Escreveu vários livros
de sucesso dedicados à história do Brasil,
com ênfase na nossa história econômica.
Seu maior sucesso foi o livro Mauá, empresário do Império, publicado em 1995, modelo de biografia que inspirou dezenas de
outras que apareceram no mercado editorial posteriormente.
Beatriz Bracher – no ar em 1º de outubro
Beatriz Bracher nasceu em São Paulo em
1963 e é uma das fundadoras da revista
34 Letras e da Editora 34. É autora de três
romances e de um livro de contos pelos
quais recebeu vários prêmios entre eles o
Jabuti em 2007.
Edson Nery da Fonseca
no ar em 8 de outubro
Edson Nery da Fonseca nasceu no Recife
em 1920 e se tornou um dos mais proeminentes bibliotecários do país, tendo escrito
vários livros sobre o tema. Tornou-se amigo
de grandes nomes da nossa literatura como
Manuel Bandeira e Gilberto Freire e sobre
eles escreveu relevantes livros como Alumbramentos e perplexidades e Em torno de
Gilberto Freire. Com sua memória prodigiosa, sabe de cor e recita com grande talento
os mais belos poemas de nossa língua.
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Benedito Nunes – no ar em 15 de outubro
Benedito Nunes nasceu em Belém do Pará
em 1929. Fundou a primeira universidade
de Filosofia do Pará, onde lecionou a matéria até se aposentar. Escreveu 15 livros
de ensaios e inúmeros textos sobre filosofia e crítica literária, a maioria deles reunidos em livros como A clave do poético e O
dorso do tigre.
Salman Rushdie
no ar em 22 de outubro
Nascido em Mumbai na Índia em 1947, é
um dos mais aclamados autores do mundo, tendo ganhado com seus 15 livros publicados todos os grandes prêmios literários com exceção do Nobel, que muitos
acreditam que está por vir. Estudou na
Inglaterra e depois se mudou para Nova
York. Em 1989, foi condenado à morte pelo
Aiatolá Khomeini em função da menção
ao Alcorão no livro Versos satânicos, considerada ofensiva. Com a morte do Aiatolá
esta condenação perdeu a força e Salman
Rushdie tem vivido a última década com
mais tranquilidade.
Casseta e Planeta – no ar em 31 de dezembro (especial com 60 minutos)
Num clima muito descontraído e animado, Bia Corrêa do Lago entrevista o grupo
Casseta e Planeta. No primeiro bloco, Helio de La Peña, Beto Silva e Hubert falam
sobre a história do grupo e o funcionamento do programa Casseta e Planeta Urgente. Conversam também sobre os livros

254

que publicaram em grupo e individualmente. A notícia do fim do programa Casseta e Planeta Urgente, divulgada poucos
dias antes da gravação do segundo bloco,
também faz parte da conversa com Marcelo Madureira, Reinaldo e Cláudio Manoel, além dos planos futuros da turma e de
cada um. Cláudio Manoel fala também de
Bussunda e sobre seu documentário “Simonal – ninguém sabe o duro que eu dei”,
bem recebido pela crítica e pelo público.
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FICHA TÉCNICA
Roteiro e Edição de texto: Bia Corrêa do Lago
Direção: Roger Nascimento e Silva
Produção executiva: Tânia Leite Haddad
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich
e Guilherme Azevedo
Câmeras: Marcelo Augusto, Guilherme Azevedo
e Jairo Alves Ferreira
Edição: ABfilmes
Áudio: Carlos Sotto e Júlio Mauro
Maquiagem: Helena D’ Araújo
Produtora realizadora: Capivara
Canal Futura
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho
e Marília Cruz
Produtora: Joana Levy
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analistas de conteúdo: Paulo Vicente Alves Cruz
e Priscila Beleli
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Correio Braziliense, 29-12
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VALORES DA MÚSICA
Sinopses por episódio (30 minutos):

A série Valores da Música é uma
realização do SESI. Os episódios
são apresentados pelo maestro
Silvio Barbato, ex-aluno de música
do SESI. De forma descontraída e
despojada, o maestro apresenta
peças musicais, teatros brasileiros
que recebem grandes óperas, diferentes profissionais envolvidos
com música, a formação de uma
orquestra, variadas manifestações
musicais eruditas ou populares,
iniciativas de projetos sociais que
têm como tema a música, entre
muitos outros temas. Em homenagem ao maestro, falecido no
acidente da Air France, em maio
de 2009, foram exibidos no mesmo ano somente três programas,
com duração de 8 minutos. A série completa é formada por dez
programas, exibidos em 2010.
TEMA: música
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: CNI/SESI
APRESENTADOR: Silvio Barbato.
Maestro e compositor, doutor em
Filosofia da Música pela Universidade de Chicago, foi o mais jovem
músico a comandar uma ópera
completa no Teatro Municipal do
Rio de Janeiro. Dirigiu também a
Sinfônica de Brasília. Foi o autor
da trilha sonora do filme VillaLobos - Uma Vida de Paixão, de
Zelito Viana.
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Música brasileira I – no ar em 14 de fevereiro
O chorinho é considerado o ritmo musical original brasileiro. O
programa mostra um dos clubes responsáveis pela recuperação deste gênero musical: o Clube de Choro de Brasília. Neste
episódio, o maestro Silvio Barbato investiga também se o frevo
é música ou dança e como este ritmo musical é parte vital da
cultura pernambucana e brasileira. O episódio conta ainda um
pouco da história do samba discutindo sua evolução e como é
produzido hoje.
Música brasileira II – no ar em 21 de fevereiro
Neste episódio, o maestro revela projetos dedicados ao registro
e à divulgação das músicas das etnias indígenas brasileiras, já
que muito dessa música tão rica pode ter se perdido por falta
de registro. O programa mostra também como é construída a
tradicional viola caipira, instrumento síntese de todo um gênero musical. Por fim, como o Hino Brasileiro é oficialmente a nossa música, o episódio investiga ainda a sua história.
Aprender música – no ar em 28 de fevereiro
Estudar música não é só para músicos. O episódio mostra como
a educação musical pode contribuir para a formação de qualquer pessoa e como a música pode ser trabalhada nas escolas. O programa investiga ainda os elementos que compõem
qualquer música: ritmo, melodia, harmonia e timbre, e revela
um projeto que está levando formação musical para crianças e
jovens carentes que não teriam esta oportunidade.
Música de orquestra – no ar em 7 de março
O maestro Silvio Barbato mostra como uma orquestra é organizada, comparando-a com outro ambiente profissional – uma
empresa de construção civil –, e apresenta a sua formação. O
episódio investiga a história e a evolução da função de regente
e como marcar tempo, a partir de um mestre de bateria de
escola de samba e a experiência de um maestro. O programa
revela ainda o que é e para que serve uma partitura.

Instrumentos musicais
no ar em 14 de março
Já que a voz é um instrumento que todos
têm, a partir da experiência de corais, o
episódio mostra que todos podem cantar. O maestro investiga a experiência do
profissional que faz os instrumentos das
orquestras. O programa apresenta um importante luthier brasileiro e revela também
o trabalho que este realiza com a Orquestra da Grota, no Rio de Janeiro. O programa ainda vai até uma fábrica para mostrar
as modernas tecnologias incorporadas ao
processo de fabricação dos instrumentos
musicais.
Quem faz música – no ar em 21 de março
Este episódio procura revelar as dificuldades e delícias das carreiras de músicos
profissionais de orquestra e de cantores
líricos. O programa desvenda o cotidiano
de músicos compositores e explora aspectos como: a formação necessária para
exercer estas profissões, o treinamento e
a preparação constantes e contínuos e as
expectativas destas carreiras.
Mulheres na música
no ar em 28 de março
As mulheres são as protagonistas do fazer
musical. O programa acompanha o cotidiano de algumas profissionais da música.
Entre outras instrumentistas, revela como
uma percussionista trilhou os caminhos
da sua carreira. O episódio desvenda que
tocar músicas não é apenas para profissionais, pode ser uma grande diversão,
principalmente quando feito em grupo. O
programa apresenta ainda um grupo de
mulheres que estão se divertindo com a
música.

FICHA TÉCNICA
Direção de projeto: Monica Monteiro e Luciana Pires
Direção geral: Sérgio Raposo
Direção de conteúdo: Alan Arrais
Conteúdos: Maestro Silvio Barbato
Roteiros: Alan Arrais e Mirella Martorelli
Direção de fotografia: Leonardo Nunes
Pprodução: Sydney Diniz e Felipe Favoretto
Ttécnico de som: Daniel Alves
Direção de arte: Rafael Jukowsky
Produção executiva: Mônica Monteiro
e Luciana Pires
Coordenação de produção: Carlos Alberto Varella
Assistente de produção: Fernanda Mujica, Mariana
Moraes Brauner, Bárbara Libânio e Karla García
Montagem: Alessandro Rodrigues, Rodrigo Cardoso,
Thiago Frade Alexandre Comar e Felipe Moraes
Finalização: Rodrigo Cardoso
Assistente de edição: Alfredo Neto Sanara Medeiros
Mixagem e Trilha sonora: Tecknológica
Áudio Produtora
Produtora realizadora: Cinevídeo
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho
e Marília Cruz
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Renata Couto
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Fórum Global SWU: Veja balanço com
os principais momentos da discussão
Publicado originalmente em www.futura.org.br
Logo no primeiro dia do Fórum Global de
Sustentabilidade SWU um rapaz que estava na plateia pega o microfone e conta que veio desde a capital paulista até a
fazenda Maeda, em Itu, de bicicleta para
participar do evento. Felipe Montanari, de
30 anos, passou oito horas de pedaladas
e obstáculos para entrar no clima do movimento pela sustentabilidade e desabafa:
“afinal, as cidades são feitas para os carros
ou para as pessoas?”. O resto da plateia
aplaudiu de pé.
Durante os três dias agitados do festival,
o Fórum, que começava ao meio dia em
ponto, lotou a arena. Mais de mil jovens
acordaram cedo depois de uma longa noite de shows para participar do disputado
fórum que reuniu personalidades nacionais e internacionais para discutir soluções, oportunidades, ideias e experiências
para um mundo mais sustentável.
“Não podia perder isso de jeito nenhum.
Ver todas essas pessoas juntas, buscando
soluções de verdade, sem utopia nem papo-furado, é inspirador” conta o estudante
de design Marcio Corso, de 26 anos.
O Canal Futura estava lá, no centro das discussões e faz um balanço dos principais
momentos do Fórum.
Negócios sustentáveis
No sábado (09), primeiro dia do evento, o
assunto da mesa foi economia. Como tornar os negócios sustentáveis algo viável
economicamente? Gary Schwartz, presi-
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dente do Móbile Entertainment Fórum,
resume: “para mudar o comportamento, é preciso sentir no bolso”. E para ele,
isso já está acontecendo. Como exemplo,
Schwartz cita o próprio evento: “as empresas estão aqui, mostrando que estão preocupadas em parecerem engajadas frente
ao público”.
O brasileiro Ladislau Dowbor, presidente do
Conselho do Núcleo de Estudos do Futuro
da PUC-SP levantou questões emergentes
como gestão de valores, desenvolvimento
e responsabilidade social. Ladislau ganhou
a simpatia do público ao defender que a
preocupação, hoje, precisa ser qualidade
de vida: “o novo PIB se chama Felicidade
Interna Bruta”.
Quando perguntado sobre a definição de
sustentabilidade em um contexto prático,
Leonard Schelesinger, presidente da Babson, maior faculdade de empreendedorismo do mundo, explica que não existe
sustentabilidade sem empreendedorismo
responsável. O que nada mais é do que
“pensar nas consequências das suas ações
para gerar renda”.
Matt O’Hayer estava lá para provar que
esse empreendedorismo responsável é
possível. Ele é presidente e fundador da Vital Farms, empresa que produz comida em
escala comercial sem abrir mão do compromisso ambiental. O’Hayer começou
vendendo ovos de porta em porta e hoje
possui quatro fazendas de ovos orgânicos
provenientes de galinhas criadas ao ar li-

vre. Alimentos orgânicos ainda saem mais
caros? Sim, O’Hayer admite. Mas para ele,
é uma questão de custo/benefício: “ou
você paga mais por alimentos que não estão cheios de pesticidas e hormônios ou
vai acabar pagando mais na farmácia”.
Outro caso de negócio sustentável foi
apresentado pela jovem Alessandra França, presidente do Banco Pérola. O banco
disponibiliza microcrédito para jovens de
baixa renda e estimula o empreendedorismo e a consciência ambiental nas comunidades. Ela fala que o Banco Pérola tem um
dos índices mais baixos de inadimplência.
“Pouca gente confia em gente jovem, o
que é um erro. Os jovens são mais responsáveis do que se pensa e têm visão sustentável. Um exemplo disso é esse auditório
cheio”, comenta Alessandra.
E auditório estava mesmo cheio. Tanto que,
Steven D’Esposito, presidente da RESOLVE
(uma organização independente que ajuda a desenvolver soluções para questões
ambientais e de saúde pública), deixa seu
recado diretamente para o pessoal da fila:
“a questão não está no primeiro, segundo
ou terceiro dia de evento. O que mais interessa é: o que vamos fazer depois?”. Ele
quer chamar atenção para a importância
do momento em que foi possível mobilizar uma multidão apoiar para um discurso
inevitável e urgente.
Inclusão de minorias
Convidados de diversas áreas de atuação
reuniram-se no segundo dia do festival, no
domingo (10), para debater maneiras de
despertar o engajamento. O Canal Futura
estava lá, representado pela diretora Lúcia
Araújo, que falou sobre a cultura do Canal
e a importância da televisão: “o que a mídia
precisa fazer é tirar o tema sustentabilidade
do nicho ambiental e levar para a vida”.

Lúcia entende que a televisão já é naturalmente uma ferramenta de conscientização, mas que ainda pode (e deve) ir além.
“O poder da televisão é enorme e queremos ir além da educação, mas que seja o
meio para uma conscientização e mudança social na vida das pessoas. Sustentabilidade é o paradigma do futuro. As pessoas
precisam parar de confundir crescimento
com desenvolvimento e podemos fazer
isso por meio da televisão”, explica.
Também foi o que Youtchi Von Lintel defendeu. Diretor da produtora independente que produziu o filme Uma Verdade Inconveniente, ele reforça também o papel
do cinema: “a ideia é criar impacto e provocar mudanças. Vamos contar boas histórias, que façam as pessoas olharem para
sua realidade e para os que estão ao seu
redor, percebendo que somos todos parte
da solução.”
O jornalista Denis Russo concorda. À frente da revista Superinteressante por muitos
anos, hoje ele é diretor da WebCitizen (empresa que utiliza tecnologias da informação para promover engajamento cívico)
e defende que a mudança vai acontecer
de forma colaborativa e não apenas com
alguém falando o que e como deve ser
feito. Uma dessas maneiras são encontros
como este, no fórum do SWU, em que as
ideias são compartilhadas em redes. O jornalista aproveitou o evento para divulgar
o TEDxAmazônia, uma conferência sobre
qualidade de vida que acontecerá em novembro na própria floresta.
A indiana Ruma Brose passou um ano com
Madre Teresa, escreveu um livro sobre a
experiência (Madre Teresa CEO: Unexpected Principles for Pratical Leadership) e
fez o pré-lançamento no Fórum. Ruma diz
que Madre Teresa é um exemplo de sus-
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tentabilidade em uma época em que nem
se sabia direito o que era: “ela não se via
como uma pessoa sustentável, simplesmente vivia assim”, conta.
Encerrando o segundo dia de discussões,
o músico e compositor Marcelo Yuka emocionou a plateia com suas histórias e experiências de vida. Yuka é engajado em
questões político-sociais mesmo antes do
acidente que o deixou paraplégico. Hoje,
comanda o projeto F.Ur.T.O (Frente Urbana
de Trabalhos Organizados) e lidera a ONG
B.O.C.A (Brigada Organizada de Cultura
Ativista), que desenvolve atividades culturais junto à população carcerária.
O jovem e o meio ambiente
No último dia do Fórum Global de Sustentabilidade, na segunda (11), a discurso foi para
os jovens, que mais uma vez lotaram a arena mostrando que sim, eles estão dispostos a ouvir. Abrindo a primeira discussão,
Gilliam Caldwel, diretora da 1Sky.org (organização ligada às questões ambientais), cita
Albert Einstein: “a crise é uma oportunidade e não deve ser desperdiçada”.
Mas oportunidade de quê? O jornalista Washington Novaes, que há mais de 50 anos
escreve sobre sustentabilidade, acha que
precisamos dar uma chance para mudar o
modo de ver as coisas. A melhor maneira
de fazer isso, segundo Novaes, é através da
informação. Levar os jovens a entenderem
que o nosso modo de viver é absolutamente incompatível com a sustentabilidade. E
ele aproveita para fazer um apelo: “a discussão precisa ser divulgada, as pessoas
precisam saber o que está acontecendo e
o que pode acontecer. Não tratem os jornalistas ambientais por ecochatos”.
Gustavo Salles Nappo, do grupo Rejuma
(Rede da Juventude pelo Meio Ambiente

262

e Sustentabilidade) fala que colaboração é
a palavra de ordem. “É assim que o jovem
sente-se realmente motivado a se engajar”.
E Felipe Montanari, aquele rapaz que apareceu no primeiro dia contando que pedalou aproximadamente 100km de São Paulo
até Itu, levantou-se novamente para dizer
o que achou do evento: “Shows eu posso
ver em qualquer lugar, mas essa discussão
é única”, elogiou.
Agora, como diz o próprio lema do festival,
começa com você. Aproveite o que você
acompanhou do Fórum de Sustentabilidade, pesquise mais, procure conhecer melhor as iniciativas que aparecem por aí e
faça a sua parte.

VOZES DO CLIMA
Apresentada por Marcos Palmeira, a série, em cinco episódios, revela o que
está acontecendo no país e as maneiras pelas quais os brasileiros podem
enfrentar – e já estão enfrentando – as consequências das mudanças climáticas. Vozes do Clima percorre estados como São Paulo, Ceará, Amazonas,
Minas Gerais e Rio de Janeiro para comprovar que o aquecimento global é
uma realidade no Brasil.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Temas: atualidades; ecologia e
ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
APRESENTADOR: Marcos Palmeira é ator. Possui um currículo extenso e consagrado em atuações
no teatro, cinema e televisão.
Entre outros filmes, participou
de Garota Dourada, Memórias do
Cárcere, Leila Diniz, Romance da
Empregada, Dedé Mamata, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil,
onde representou D. Pedro I, Buena Sorte, Dom, Como Ser Solteiro,
Villa-Lobos – Uma Vida de Paixão.
No teatro, Os Meninos da Rua
Paulo, Adão e Eva, Mais Uma Vez
Amor, entre outros. Na TV, participou de inúmeras novelas como
Mandala, Vale Tudo, a segunda
versão de Irmãos Coragem, Renascer, Esperança, Celebridade,
Belíssima, Cama de Gato e séries
como A Comédia da Vida Privada, Mandrake e Casos e Acasos.
Recebeu prêmios como o Kikito
de Ouro na categoria de Melhor
Ator, no Festival de Gramado, por
Barrela - Escola de Crimes (1990)
e o de Melhor Ator Coadjuvante,
no Festival de Gramado, por Dedé
Mamata (1988).

Cidades – no ar em 19 de maio
O episódio questiona se as cidades estão preparadas para as
catástrofes climáticas. Como Santa Catarina está se reconstituindo? Pela primeira vez temos mais pessoas vivendo nas cidades do que nos campos, caracterizando o chamado inchaço
urbano. A cidade de São Paulo saiu na frente ao assumir metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa (GEE).
Agricultura – no ar em 28 de maio
“Agricultura” discute como as mudanças no clima afetam a
geografia da produção agrícola no Brasil, mostra a forma pela
qual o aquecimento global colocará em risco a segurança alimentar nos próximos anos e revela a queda na produção da
tradicional região cafeeira no Sul de Minas Gerais. Edison Vianna, agricultor médio, conta como perdeu toda a sua produção
de café após uma chuva de granizo. Sem alternativas, cortou
todas as plantas e doou a madeira para vendedores de lenha.
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Semiárido – no ar em 2 de junho
“Semiárido” aborda a região brasileira que
sentirá de forma mais severa as mudanças
climáticas. O aumento na temperatura média – 4ºC nos últimos 40 anos – e a diminuição da quantidade de chuvas entre 15 e
20% geram o avanço da desertificação, o
enfraquecimento do bioma e a má utilização da terra.
Energia e desenvolvimento socioeconômico
no ar em 9 de junho
O episódio tenta entender por que o governo brasileiro está “sujando” a sua matriz energética, sendo um dos países do
mundo com maior potencial de exploração
das energias alternativas. Questões como
o que é economia sustentável, como as
mudanças climáticas afetarão o desenvolvimento do país e o novo paradigma surgido com a demanda por produtos verdes
são esclarecidas.
Amazônia – no ar 16 de junho
“Amazônia” revela que o desmatamento
da floresta coloca o Brasil como o quarto
maior emissor de CO2 do mundo. Nesse
caso, qual é o papel do consumidor? 80%
da madeira e 90% da carne produzidas na
região são consumidas no país. O que é o
Fundo Amazônico e o Bolsa Floresta?
FICHA TÉCNICA
Direção e Fotografia: Gian Carlo Bellotti
Direção geral: Estevão Ciavatta   
Produção executiva: Nuno Godolphim
Edição: Pablo Ribeiro e Gian Carlo Bellotti
Roteiro: Maira Fernandes de Melo
e Gian Carlo Bellotti
Assistência de direção: Rafael Fejes,
Maria Flor Brazil e Maira Fernandes de Melo
Produção: Maria Flor Brazil e Livia Nunes
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Produtora de finalização: Fernanda Oliveira
Assistente de edição: Cecilia Pestana
Correção de cor: Leo Hallal
Som: Carlos Nascimento
Trilha: Flórida Musica e Kassim
Mixagem: Daniel Carvalho e Gabriel Muzak
Pesquisa: Ana Carolina Oliveira, Maria Flor Brazil,
Rafael Fejes, Tiago Carvalho e Natália Bruscky
Distribuição: Pindorama Filmes Ltda.
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e Renata Lima
Estagiário: Lucas Calda

ÁGUA: VIDA E ALEGRIA NO SEMIÁRIDO

TEMAs: ecologias e ecossistemas;
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 31 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: ASA – Articulação do
Semiárido, Auçuba e ZQuatro Animação

No país da abundância hídrica, uma parcela importante do nosso território é castigada pela seca. Boa parte da população que
vive no semiárido brasileiro enfrenta mais da metade do ano
de estiagem. Para eles, a água tem um valor especial: o da vida.
Por isso, a ASA (Articulação no Semiárido Brasileiro) idealizou
o projeto “Água: vida e alegria no semiárido”, que conta com
a parceria da ONG Auçuba e do Canal Futura. Trata-se de uma
série de animação voltada para o público infantil que trata da
importância da água no semiárido brasileiro. Realizada pela
Zquatro Animação, a série é composta por oito episódios de
cinco minutos cada, feitos a partir dos desenhos de crianças
do interior da Bahia. Elas participaram de oficinas dedicadas
ao registro de histórias e experiências culturais do Nordeste
brasileiro que se relacionassem com o tema da água. A série é
também usada por ONGs e escolas de toda a região.
Episódios de 5 minutos:
Açude
Cisterna
Uso racional da água
Ciclo da água

Saúde e higiene
Poluição dos rios
Passado, presente e futuro
Direito à água potável

ALIMENTE-SE BEM

TEMA: nutrição
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2001
No ar a partir de 22 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: SESI/FIESP
Apresentadora:
Legiane Rigamontti é nutricionista integrante do programa Alimente-se Bem, do SESI/FIESP.
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A série apresenta receitas criativas, nutritivas, rápidas e fáceis
de fazer. Todos os pratos são desenvolvidos por nutricionistas do Serviço Social da Indústria (SESI). O diferencial está no
aproveitamento de sobras de alimentos que normalmente vão
para o lixo, como cascas de frutas e legumes, além de talos
de verduras. Alimente-se Bem traz também dicas que sugerem
modificações de hábitos alimentares, formas de higienização e
decoração de pratos.

Episódios de 1 minuto e 15 segundos a 3 minutos:
Açaí turbinado
Patê Halloween
Ricota caseira
Bolo radical
Shake energético
Piña balada
Amarelix
Pasta tropicália
Bem muffinhos
Creme de limão
Creme de laranja
Salada diferente
Salada de casca de abóbora
Arroz verdinho
Brasileirinho
Doce de casca de abacaxi
Arroz com banana e queijo

Salada de canjica com talos de brócolis e
ameixa
Salada caipira
Cubos refrescantes de melancia
Suco de melancia e acelga
Patê verde
Suco de melão com coco
Suco de mamão com laranja
Sopa cremosa com aveia
Sopa de soja
Sopa de milho verde com leite de coco
Creme de abacate
Salada de feijão fradinho com casca de manga e gengibre
Macarrão ao molho verde
Risoto de talos de agrião com mostarda
Salada de cereais com chuchu

ALÔ, BRASIL, AQUI TEM EDUCAÇÃO

Temas: cidadania e democracia;
cultura regional; diversidade cultural; leitura, literatura e linguagem; nutrição
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2005
No ar a partir de 12 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

Peças destinadas à prestação de serviços e divulgação de assuntos ligados à cultura brasileira. Com duração de 1 minuto,
algumas peças têm apresentação feita por Serginho Groisman. Os produtos são exibidos no FADE (intervalos decorrentes de espaços livres de exibição) da Globo Parabólica e da
Globo Internacional e também no Canal Futura e Geradora São
Gonçalo. Este material é uma compilação de programas e interprogramas do Canal. São veiculadas 18 peças por mês.
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BEM-VINDO, TURISTA
Realizada através de técnicas de videografismo e animação, a
série com 10 peças, apresenta os principais públicos estrangeiros que visitam o Brasil, promovendo a aceitação das diferenças e peculiaridades culturais dos visitantes. A série faz parte
do projeto Olá, Turista!

Temas: diversidade cultural; idiomas; leitura, literatura e linguagem
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 14 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: Ministério do Turismo
FICHA TÉCNICA:
Locutores: Maurício Bergqvist e Juliana de Oliveira
Direção: Bruno Safadi
Consultoria: Fátima Tropia, Marcia
Villela Abreu dos Santos e Ricardo
Irigoyen
Roteiro: Juliana Lins
Produção: Vivien Lynch, Alessandra
Perret
Edição: Mario Neves da Rocha dos
Santos
Trilha sonora: Fernando Moura
Designer gráfico: Fernando César
Araújo e Renata Glasner
Produtora realizadora: Mixer
Canal Futura
Coordenadora de núcleo:
Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília
Moutinho, Renata Gazé e Marília Cruz
Coordenador artístico:
Márcio Motokane
Analista de conteúdo:
Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Episódios de 1 minuto:
Argentina
Itália
Alemanha
EUA
Chile
Portugal
Uruguai
França
Paraguai
Espanha

CAMPANHA HUMANIZE

Temas: comportamento; música
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 23 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

A campanha aborda a urgência de um mundo mais humano. O
clipe, com letra e música de Marcelo Yuka, ressalta a importância de nossas atitudes para uma convivência mais harmoniosa.
A gravação aconteceu em parceria com a comunidade Santa
Marta, no Rio de Janeiro, onde casas e fachadas ganharam
cores e formas com projeções na arquitetura local, através da
técnica de videomapping. Também foi oferecida uma oficina
aos jovens da comunidade, de criação visual e mapeamento.
Clipe com 2 minutos e 45 segundos e vinhetas com 15 segundos

ziliense,

25-11

Correio B
ra

O Dia, RJ,

24-12

FICHA TÉCNICA
Direção: Larissa Machado
e Daniele Pimentel
Direção de fotografia: Edu Band,
Márcio Zavareze e Roberto Riva
Motion: Diego Galluzzo
e Victor Marcelo
Efeitos Visuais: Beeld
Coordenação de videografismo:
Stânio Soares
Coordenação de programação:
Sabrina Albuquerque
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1980 – O TELESPECTADOR TEM O CONTROLE
Larissa Machado – redatora publicitária

Celebrando os 60 anos da chegada da TV no Brasil, vamos falar de outra data importante: o
ano de 1980. Data da popularização do controle remoto, que marcou o início do efeito zapping.
Quando começamos a perder o telespectador durante nossos breaks e intervalos. Se para a
história da televisão essa data já é importante, imagina para um departamento que é responsável
exatamente por produzir peças para esse espaço. Pois é exatamente nele que atua o Núcleo de
Promoções, divulgando estreias, horários, campanhas e novidades do Canal Futura.
Como não seria possível fazer um movimento contra os controles remotos, até porque somos
amantes dessa tecnologia, lançamos mão de três ferramentas principais para tentar manter
nosso telespectador longe deles nos intervalos: criatividade, criatividade, criatividade. Criatividade
para utilizarmos diferentes formatos e gêneros audiovisuais. Criatividade para promovermos um
programa que é sucesso há alguns anos sempre de uma maneira inusitada. E criatividade para
fazer uso das novas tecnologias não só por estarem na moda, mas por dialogarem com o produto
que estão divulgando ou com o público que querem atingir.
O ano de 2010 foi um ano especialmente produtivo para o Núcleo de Promoções, pois não
só tivemos a estreia de novas temporadas e novos títulos, mas também de toda a grade de
programação. Entre tantas produções, e com o perdão do clichê, é difícil escolher de qual falar um
pouco mais. Em meio a tantos recortes possíveis, vamos apresentar três desafios criativos: uma
nova ideia para um sucesso consolidado, a estreia da nova grade e o uso de uma nova tecnologia.
A série Mundo.doc exibe semanalmente documentários de longa duração e está no ar desde
2006. A cada nova temporada temos o desafio de criar algo diferente. Em 2010, nossa solução foi
comprar os direitos de sincronização de uma música. Agora, para falar do “mundo” o repertório
musical brasileiro está repleto de boas opções; como escolher uma? É aí que começa a busca no
baú das ideias, em seus porões e sótãos empoeirados. A música escolhida não só reflete o incrível
talento do seu compositor, mas também traz o que um colunista chamou de “a maneira mais
poética de descrever a teoria do caos”. Tinha que ser ela, “Toda vez que eu dou um passo o mundo
sai do lugar”, do pernambucano Siba.
A nova grade de programação era a maior novidade do ano, trazendo muitas mudanças. Tentamos
imaginar um símbolo comum a todos quando se pensa na palavra “mudança”, e a caixa de papelão
foi campeã de audiência. Para trabalhar com objetos inanimados, optamos por utilizar a técnica stop
motion, animação quadro a quadro, em que cada movimento é fotografado e depois sequenciado na
ilha de edição, dando a impressão de movimento. A opção por fazer em estúdio e não virtualmente,
com modelagem 3D, foi trazer na campanha a cara do “faça você mesmo” do stop motion.
Do stop motion partimos para uma nova tecnologia audiovisual, o videomapping, ou projeção
mapeada, que permite que um vídeo seja projetado sem distorções sobre formas complexas,
como fachadas de edifícios. Técnica utilizada na nossa campanha de fim de ano, “Humanize”.
No clipe com letra e música de Marcelo Yuka, o Canal Futura em parceria com os moradores
“humanizou” com imagens, luz e cores as fachadas da Comunidade Santa Marta, na Zona Sul do
Rio de Janeiro. As gravações aconteceram no mesmo fim de semana dos confrontos no Complexo
do Alemão, fazendo com que o verso “o amor como inteligência social” tomasse outra dimensão.
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CAMPANHA SEMANA DA MULHER
Campanha em comemoração à semana da mulher. Homenageia personagens e fatos importantes na história feminina.
Também compara as conquistas do passado com a realidade
atual.
Episódios de 30 segundos
Temas: história; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 8 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado

Rosa Parks
Zilda Arns
Sufragistas
Lotta de Macedo Soares
Mulheres no mercado de trabalho
Chiquinha Gonzaga

FICHA TÉCNICA
Criação: Larissa Machado
Motion: Diego Galluzzo
e Victor Marcelo

CIDADANIA – A TUA AÇÃO TRANSFORMA
Política é muito mais do que eleição. Exercer cidadania é tarefa para todo dia. A campanha “Atuação Transforma”, feita por
jovens e para jovens, é um convite à reflexão: onde, como e
quando você pode agir para melhorar a sociedade em que vive.

Temas: cidadania e democracia;
juventude
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 15 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
PARCEIRO: Escola de Arte e Tecnologia Oi Kabum!
FICHA TÉCNICA
Os trabalhos foram criados por
alunos da escola Oi Kabum! do Rio
de Janeiro, nas áreas de Web Design, Design Sonoro, Computação
Gráfica e Oficina da Palavra.

Episódios de 25 segundos
A mudança começa ao seu redor
As aparências enganam
Capoeira
Ditadura
Estudantes
Funk
Lei Áurea
Atletas negros
Homossexuais
Cobre, vote
Samba
Trabalho escravo
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CONHECENDO A ÁFRICA DO SUL
Em ano de Copa do Mundo, o interprograma leva o espectador
a conhecer fatos e curiosidades sobre o país sede da edição
2010 dos jogos. Pela primeira vez, a Copa do Mundo foi realizada no continente africano.

Temas: história; identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 16 de maio
DURAÇÃO: 3 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Cristiana Bittencourt
Roteiro e Produção: Vinicius Dias e Angela Calixto
Edição: José Pessanha e Cristina Bittencourt
Sonoplastia: Luis Carneiro
Agradecimento: Consulado Geral da África do Sul

CONSCIENTE COLETIVO
Série de dez interprogramas sobre o papel e o poder do consumidor e como ele, ou, melhor, cada um de nós, pode e deve
contribuir, por meio do consumo responsável de produtos e
serviços, para diminuir os impactos no meio ambiente.
Peças de 2 minutos:
Temas: cidadania e democracia;
comportamento; ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: Instituto Akatu e HP

Sustentabilidade – no ar em 8 de setembro
Neste episódio introdutório, o jovem consumidor é apresentado em contraponto a um jovem animal, um tatu. O narrador
reflete sobre a quantidade de objetos que os seres humanos
possuem, e a partir de um tênis divaga sobre como o ritmo de
consumo está tornando a nossa vida insustentável. Ele examina a interdependência entre o homem e os recursos naturais,
as desigualdades sociais, e sugere atitudes e soluções para
mudança de comportamento individual, que acaba por afetar
tanto o homem quanto os demais seres vivos.
Mudanças climáticas – no ar em 15 de setembro
Um suculento bife e a própria mesa onde ele foi servido no almoço do consumidor são agora o ponto de partida para novas
reflexões. Perfazendo o percurso do pasto/floresta à mesa, quei-
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mando combustível em todas as etapas do
caminho, avaliando as conexões entre regiões do país, passando por impactos ambientais (desmatamento, emissão de gases, aquecimento global etc.), econômicos,
sociais e pela saúde do consumidor (no
caso da carne). No final do episódio, é possível ver dicas de consumo consciente para
reduzir os impactos, e como a opção por
produtores locais pode ser benéfica para a
saúde, para a economia e para o planeta.
A história das coisas
no ar em 22 de setembro
O narrador parte agora de um fichário
com folhas de papel, nas mãos do consumidor, para examinar a história dos produtos, refletindo sobre a necessidade de
conhecer o todo para mudar o comportamento de consumo. O episódio traz o
importante papel do consumidor, que, ao
fazer escolhas, interfere na cadeia produtiva (com destaque para alternativas tecnológicas), podendo optar por produtos
que geram mais impactos positivos ao
meio ambiente e à sociedade.
Água – no ar em 29 de setembro
Desta vez, é um copo de água, na mochila
do consumidor, que faz o narrador pensar
sobre o presente e o futuro desse recurso. É apresentado como a população do
planeta utiliza e desperdiça cada vez mais
água, dando destaque para os impactos
desse desperdício sobre a sociedade e

sobre os indivíduos. Pequenas mudanças
podem apontar grandes soluções, como
a economia individual e as inovações do
setor industrial quanto ao reaproveitamento e à reutilização da água.
Energia – no ar em 6 de outubro
O consumidor, que traz na cintura um tocador de mp3 movido a pilha, desperta no
narrador reflexões sobre o quanto, sem
saber, gastamos de energia para mantermos nosso estilo de vida. Trata também
da quantidade de recursos não renováveis
que utilizamos, como podemos agir com
mais consciência para evitar desperdícios
e quais os impactos ao indivíduo e à sociedade da mudança de comportamento.
Ao final, mostra que, unindo forças e contando com os avanços científicos no setor
energético, é possível caminhar rumo à
sustentabilidade da vida no planeta.
Resíduos – no ar em 13 de outubro
Sacolas plásticas, penduradas no braço
do consumidor, são usadas pelo narrador
como “símbolo” dos resíduos deixados
pelo consumo, trazendo reflexões acerca
da interdependência dos nossos atos e do
tempo que nosso lixo permanece no planeta. São apresentadas possíveis atitudes
conscientes (repensar, reduzir, reutilizar
e, por fim, reciclar), assim como algumas
soluções de empresas que se preocupam
com a coleta e a reciclagem de seus produtos e embalagens.
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Compra, uso e descarte = fases do
consumo – no ar em 20 de outubro
O celular do consumidor serve como exemplo para o narrador refletir sobre os impactos do consumo nos momentos da compra
(apresentando as fases do consumo: por
que comprar, o que comprar, de quem comprar), do uso e do descarte. Mostra que as
decisões individuais têm oportunidade de se
manifestar, e de ter impactos, em cada uma
das fases do consumo.
Estilo de vida / Consumo e felicidade – no ar em 27 de outubro
Explorando a relação do consumidor com alguns bens que possui ou sonha em possuir,
o narrador nos leva a refletir sobre as ideias
por trás do consumo e da propaganda, analisando o que faz sentido na vida, revendo
estilos de vida e mostrando a importância
dos afetos, amizades, amores e artes.
Protagonismo – no ar em 3 de novembro
A gota d’água fazendo o copo transbordar
e o trabalho conjunto de formigas sugerem ao consumidor o impacto que a parte
provoca no todo. Este episódio mostra que
pequenas ações, somadas, têm um poder
enorme, e que o indivíduo é capaz de mobilizar um grande número de pessoas para
a transformação em direção à sustentabilidade da vida no planeta.
Novas oportunidades – o caminho
adiante – no ar em 10 de novembro
No último episódio, o consumidor se depara com um futuro colorido, limpo e funcional, em que pode perceber e avaliar as formas sustentáveis de produção e consumo.
Ele é capaz então de distinguir qual o estilo
de vida que caracteriza esse mundo, que
tem, de um lado, o desenvolvimento individual em áreas que melhor expressem
as habilidades de cada um, e, de outro, as
convivências comunitária e familiar que
dão sentido à vida das pessoas.
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FICHA TÉCNICA
Direção: Pedro Iuá e Analúcia de Godoi
Produção: Analúcia de Godoi
Direção de arte: Thomas Larson
Argumento: Ivan Jaf
Roteiro, Fotografia e Animação: Pedro Iuá
Produção de arte: Isis Aragon, Carolina Larson
e Mariana Duarte
Trilha sonora: Leonardo Mendes
Voz: Teo Poppovic
Montagem: Analúcia de Godoi
Composição de imagem: Vitor Cervi e Bruno Di
Colla
Consultoria: Instituto Akatu
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Coordenadora de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza
e Camila Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analistas de conteúdo: Kitta Eitler
e Isadora Andrade
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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QUEM FAZ PARTE DO MUNDO DA
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL?
Mônica Pinto – Gerente de desenvolvimento
institucional do Canal Futura

Pode parecer que este mundo é o mundo das empresas, do Terceiro Setor ou mesmo
até do chamado Setor Dois e Meio...
Contudo, a questão da responsabilidade socioambiental está hoje posta para todos nós:
empresas, cidadãos, instituições, sociedade civil organizada. E problematiza o seguinte:
qual o nosso futuro enquanto civilização?
Somos 6 bilhões de pessoas. Na busca pela sobrevivência e pela felicidade, nos alimentamos, produzimos ideias e coisas, construímos cultura, consumimos recursos naturais,
criamos processos educacionais, vivenciamos conflitos etc.
Empresas existem e são feitas de pessoas. Todos nós temos que responder, e de forma
articulada, a muitas questões:
• Como vamos sobreviver enquanto espécie humana?
• Como vamos acabar com tudo aquilo que impede que milhões de pessoas tenham
condições dignas de vida (padrão razoável de consumo, educação, saúde e bem-estar)?
• Como vamos rever comportamentos e posturas que geram grandes impactos negativos no meio ambiente e na sociedade?
Questões complexas precisam de respostas nada triviais. Essas respostas precisam ser
dadas de forma efetiva e concreta nas próximas décadas. Empresas, universidades,
ONGs e pessoas dedicam grande parte de recursos e tempo para construí-las e para
mobilizar novas posturas, romper paradigmas, inaugurar práticas convergentes e articuladas.
As empresas, fundações e os institutos parceiros que se encontram aqui no Futura fazem parte deste grupo. Na “praça Futura” o desafio é construir em conjunto o mundo
do entretenimento, do sonho e da informação com o pragmatismo/empreendedorismo
das empresas e do Terceiro Setor, que geram conhecimento, produtos e benefícios tangíveis e práticos. Acreditamos que daí podemos gerar por todo o Brasil novos sonhos,
conhecimentos, soluções e modelos de atuação.

276

Cada um dos parceiros mantenedores e projetos especiais possui agendas e procedimentos específicos em torno desta questão. Muitos compartilham causas e atuam em
comum. Educação integral e de qualidade é, sem dúvida, uma dessas principais causas,
com foco prioritário no desenvolvimento de novas gerações, comprometidas, conscientes e criativas. Qualidade de vida, saúde, desenvolvimento local, qualidade na gestão,
consumo consciente, inovação e qualificação profissional são também grandes frentes
de atuação, que geram conteúdos para as várias telas do Futura – tv, Futuratec, redes
sociais, Maletas –, como também ações em parceria com várias instituições e governos
em centenas de municípios pelo país.
O que nos reúne neste mundo da responsabilidade socioambiental é o compromisso
com a busca por uma forma inédita de convivência no planeta. É a certeza de que
temos muito a aprender, a criar e a contribuir. É a certeza de que a produção do conhecimento é cooperativa e que comunicar, mobilizar, compartilhar são processos
incríveis, geradores de transformação em todos nós: pessoas, empresas, fundações
e instituições sociais.
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CONTAGEM REGRESSIVA
A série faz parte da campanha especial Mês da Boatemática
e lança um desafio aos espectadores mirins: participar de um
jogo de perguntas e respostas com sentenças matemáticas a
partir dos programas da grade infantil do Canal.
Peças de 1 minuto
TEMAs: matemática; universo infantil
Público-alvo: crianças
Estreia: 2010
No ar a partir de 4 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Vinicius Dias
Roteiro e Produção: Vinicius Dias
e Alessandra Moína
Edição: José Pessanha
Sonoplastia: Luis Carneiro

Madeline 1
Madeline 2
Historinhas de Dragões 1
Historinhas de Dragões 2
Sítio do Picapau Amarelo
Teca na TV
Universo Blaster
As Trigêmeas
Juanito Jones
Mundo da Leitura

COPA NO MUNDO

Temas: esportes; história
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Cristiana Bittencourt
Roteiro e Produção: Vinicius Dias
e Alessandra Moína
Pesquisa: Maria Byington
Locução: Fernando Caruso
Sonorização: Eferson Junger
Trilha: Megatrax
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2010, ano de Copa do Mundo! Em vez de tratar propriamente da Copa do Mundo, o Futura resolve falar sobre a Copa no
Mundo. Com uma linguagem descontraída e informal, a série
de interprogramas traz um resumo de fatos que aconteceram
no ano de cinco copas mundiais. Os assuntos variam entre esporte, literatura, cinema, TV, política, economia e curiosidades.
O projeto foi finalista do Promax Latin America 2010.
Peças de 2 minutos:
Copa de 1950
1950, um ano de grandes estreias. A TV Tupi começava sua
transmissão como a primeira rede de TV da América do Sul. O
Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e o Maracanã
era construído para o jogo de abertura. No cinema, Bette Davis
brilhava no filme A Malvada. Quem também se destacava era
Dalva de Oliveira, que largava o Trio de Ouro para despontar
em carreira solo. A guerra da Coreia dividia o país em dois. No
Brasil, Getúlio Vargas era eleito por voto popular. E a grande de-

cepção: a seleção brasileira perdia para o
Uruguai na final da Copa do Mundo. A taça
do mundo não era nossa... ainda.
Copa de 1958
1958, um ano de realizações. O presidente
Juscelino Kubitschek começava a construir
Brasília, a nova capital federal. O escritor
Jorge Amado lançava o livro Gabriela, um
de seus maiores sucessos. No cinema, Um
Corpo Que Cai, de Alfred Hitchcock, levava o público ao delírio. Adalgiza Colombo
era coroada Miss Brasil enquanto a tenista
Maria Esther Bueno brilhava nas quadras
de Wimbledon. E nos palcos, Chuck Berry
conquistava os jovens com o som de sua
guitarra e João Gilberto inventava uma
nova bossa no disco de Elizeth Cardoso. E
na Suécia, a seleção canarinho arrancava
aplausos até da torcida adversária e trazia
pela primeira vez a tão sonhada taça do
mundo!
Copa de 1970
1970, um ano bombástico. Na Inglaterra, Paul McCartney anunciava o fim dos
Beatles, e no Brasil, a banda Secos e Molhados estourava nas rádios. No Vietnã, a
sangrenta invasão norte-americana completava 11 anos. No espaço, a nave Apolo
13 voltava após enfrentar problemas na
órbita da Lua. A América do Sul fervilhava. No país, a luta era contra a ditadura,
o governo Médici apertava na repressão.
Já no Chile, o povo elegia Salvador Allende, primeiro chefe de estado socialista da
América Latina. Na telinha, o folhetim de
Janete Clair Irmãos Coragem emocionava
o país. E por falar em grandes emoções,

no México, a seleção brasileira brilhava nos
estádios e levantava a taça do mundo pela
terceira vez. O Brasil era o primeiro país
tricampeão mundial!
Copa de 1986
1986, um ano que prometia. O tão esperado cometa Halley cruzava os céus, mas
pouca gente viu. Outro sonho ia pelos
ares, o ônibus espacial norte-americano
Challenger explodia, causando a morte de
todos os tripulantes. No Brasil, uma estrela entrava no ar, era o “Xou da Xuxa” que
aterrissava para a alegria das crianças. Outro sucesso foi o RPM com o disco “Rádio
Pirata ao Vivo”. E para os mais radicais, o
Mettalica é que conquistava o público. Outro lançamento foi o plano cruzado, a nova
moeda tentava decolar. E em plena Guerra
Fria, uma tentativa de paz, eram os Jogos
da Amizade para selar o fim dos boicotes
olímpicos. Mas na Copa do Mundo, poucos
motivos para comemorar, o Brasil perdia
mais uma vez e tinha que engolir o bicampeonato argentino.
Copa de 1994
1994, um ano de conquistas! Depois de
anos de Apartheid, a África do Sul elegia Nelson Mandela, o sonho de levantar
a taça da igualdade. Sonhos à parte, era
hora de cair na real com a nova moeda. No
ar, um dos maiores sucessos de Ivani Ribeiro, A Viagem. E duas grandes perdas para
o Brasil, Airton Senna e Tom Jobim deixavam saudades. E depois de 24 anos sem
vencer, o Brasil decide a Copa do Mundo
dos Estados Unidos nos pênaltis, e ergue a
taça pela quarta vez. É tetra!
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DESFILANDO PELA HISTÓRIA
Jogo de perguntas e respostas em que o telespectador é convidado a testar seus conhecimentos sobre a história do carnaval.

Peças de 1 minuto e trinta segundos:
Temas: cultura regional; história;
identidade cultural; música; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2008
No ar a partir de 24 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

Brasília (Beija-Flor de Nilópolis)
Noel Rosa (Unidos de Vila Isabel)
FICHA TÉCNICA
Direção: Cristiana Bittencourt
Roteiro e Produção: Izaura Barbosa
Edição: José Pessanha
Sonoplastia: Luís Carneiro

EU GOSTO DE CONTAR
A série faz parte da campanha especial Mês da Boatemática
e apresenta crianças contando coisas que fazem parte do seu
cotidiano, mostrando que a matemática pode ser bem mais divertida do que parece.
Peças entre trinta segundos e 1 minuto e trinta segundos:
Temas: matemática; protagonismo infantil
Público-alvo: crianças
Estreia: 2010
No ar a partir de 7 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção e Roteiro: Vinicius Dias
Produção: Vinicius Dias e Alessandra Moína
Edição: Claudio Pinheiro
Sonoplastia: Eferson Junger
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Maria Eduarda e Vitória: “Cérebro”
Maria Eduarda e Vitória: “Livro”
Maria Eduarda e Vitória: “Brincando de Professora”
Gabriela e Júlia: “Sonhos”
Gabriela e Júlia: “Tudo é matemática!”
Gabriel: “Futebol”
Roberta e Nicole: “Sudoku”
Roberta e Nicole: “Meu dia”
Vítor: “Harry Potter”
Leon: “Música”

Confira o projeto
vencedor do 10 DOC
FUTURA
Publicado originalmente em
www.futura.org.br
O projeto Leva, da produtora paulista Preta
Portê Filmes, foi o grande vencedor do 1º Doc Futura, pitching realizado pelo Canal Futura para selecionar um documentário com o tema pobreza para co-produção e exibição.
Leva – que significa grupo de retirantes que se desloca em tempos de fome – entra em
um edifício ocupado pelo movimento dos sem-teto de São Paulo para tratar da questão
do déficit habitacional na capital paulista, onde mais de 50% da população vive em moradias ilegais ou irregulares, como favelas, loteamentos clandestinos e cortiços.
Com duração de 52 minutos e classificação livre, o Leva será co-produzido em parceria
com o Canal Futura.
Sobre o pitching
Esta foi a primeira vez que o Canal Futura abriu um Pitching temático para documentários, lançando o desafio a produtoras independentes de todo o país de refletir sobre a
realidade brasileira e os motivos que fazem com que em pleno século 21 mais de 1 bilhão
de pessoas ainda vivam com menos de 1 dólar por dia em todo o mundo.
Beatriz Cardoso, do Cedac (Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária), convidada para a banca avaliadora, ressalta a importância da realização de um
pitching com este tema “o combate à pobreza é um desafio grande e que vai responder
para onde nós vamos como sociedade. Eu adoro pitchings e sempre que sou convidada,
procuro comparecer, pois é uma excelente oportunidade de investigarmos como as pessoas estão olhando para assuntos importantes como esse. Particularmente sobre a pobreza, observamos uma ansiedade por soluções e indicações de caminhos. Gostei muito
do que foi apresentado justamente por relatar casos muito concretos”.
O resultado você confere em breve na programação do Canal Futura.
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GERAÇÃO FUTURA
Campanha produzida por jovens participantes da 15ª edição do
projeto Geração Futura. O tema escolhido é a conscientização
da importância do voto, com foco em cinco temas: Todos votam, Voto e participação, A expressão através do voto, Voto em
branco e Escolha certa. 15 peças foram produzidas.
Peças de quarenta e cinco segundos:
Temas: cidadania e democracia;
formação audiovisual; juventude;
vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2003
No ar a partir de 19 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: TV Pelourinho, Projeto Arrastão, Ciranda e Ponto de
Cultura Quilombo do Sopapo
FICHA TÉCNICA
Coordenação: Tatiana Azevedo
Jovens participantes: Adrieli Lopes Palentir – São Luiz GonzagaRS; Ayrton Rei Nascimento de
Albuquerque – Recife-PE; Bruna
Silveira Martins de Oliveira – Mariana-MG; Carolina Assis Castilholi – Viçosa-MG; Cristina da Rosa
Nascimento – Porto Alegre-RS;
Daiane do Rosário – Salvador-BA;
Janaína Jordão dos Santos – Cabedelo-PB; Jéssica Jorge Felipe de
Souza – São João da Barra-RJ; Juliana Cristina Cordeiro – Almirante Tamandaré-PR; Juliana Rogge
Soares dos Reis – Recife-PE; Karoline Coelho Alcântara – Taboão
da Serra-SP; Leonardo Santos de
Almeida – Salvador-BA; Márcio de
Castro Pestana – Rio de JaneiroRJ; Mariana Cândido Gabriel –
Muqui-ES e Thiago Alvim Ferreira
– Ouro Preto-MG
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Escolha certa – Curso superior
Escolha certa – Bem-me-quer
Voto em branco – Prova
Voto em branco – Corrida
Voto e participação – Alex
Todos votam – Síndrome de down
Voto e participação – Geandra
Voto e participação – Gilmar
Escolha certa – Salada mista
Todos votam – Fotos
Todos votam – Deficiência física
Voto e expressão – Escultura de ferro
Voto em branco – Bolo
Voto e expressão – Grafite
Voto e expressão – Escultura de areia

HERÓIS DE TODO MUNDO

Temas: cultura afro-brasileira;
história; identidade cultural; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2005
No ar a partir de 15 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: Petrobras, TV Globo,
Cidan – Centro de Informação e
Documentação do Artista Negro,
Seppir – Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Ministério da Educação e
Fundação Cultural Palmares/Minc
Consultoria
Lucia Silva é Doutora em Historia,
professora do Instituto Multidiciplinar Nova Iguaçu – Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro
– UFRRJ e pesquisadora do GESTHU/IPPUR – Universidade Federal
do Rio de Janeiro – UFRJ
FICHA TÉCNICA
Produtora realizadora: Lapilar

Com uma linguagem ficcional que mistura elementos documentais, cada interprograma desta série relata a vida e ressalta a importância de uma personalidade negra já falecida,
nos cenários cultural, histórico, político ou científico do Brasil.
O objetivo da série é, principalmente, resgatar os afrodescendentes que marcaram a criação do nosso país com uma postura afirmativa de valorização para criar um impacto positivo
no imaginário dos afro-brasileiros e dos brasileiros em geral.
São 15 histórias de homens e mulheres, heróis e heroínas que,
apesar das adversidades, deixaram para o país um legado.
Peças de 2 minutos:
Veridiano Farias – Medicina
Maria Auxiliadora da Silva – Artes plásticas
Beatriz Nascimento – Intelectual e ativista
na luta antirracismo
Ataulfo Alves – Música
Candeia – Música
Edison Carneiro – Antropologia e Literatura
Vovó Maria Joana – Camdomblé, samba e jongo
Veridiano Solano Trindade – Poesia e artes
Domingos da Guia – Futebol
Raimundo de Sousa Dantas – Literatura e política
Francisco de Paula Brito – Letras e política
Luiza Mahin – Liderança histórica
Mestre Valentim – Arquitetura, arte e urbanismo
Negro Cosme – Liderança histórica
Laudelina de Campos Melo – Trabalho
doméstico e sindicalismo

Revista Nova Escola, novembro, 2010
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MEU ESPORTE FAVORITO – ICAF 2010

Temas: arte; esportes; universo
infantil
Público-alvo: crianças
Estreia: 2006
No ar a partir de 30 de agosto
DURAÇÃO: trinta segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Márcio Motokane
Produção: Ludmila Figueiredo
Animação e Trilha: Axel Sande
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo
e Renata Lima
Estagiário: Felipe Vianna

Artur Bezerra Mota Souza
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A cada quatro anos, a International Child Art Foundation (ICAF)
promove uma competição que serve de inspiração para crianças de todos os cantos da Terra, a Olimpíada de Arte para a
Infância. O tema da Olimpíada 2009-2012 é “Meu Esporte Favorito”. Os participantes, alunos de 8 a 12 anos, competiram em
duas categorias: desenho/pintura e arte digital.
Na categoria desenho/pintura o grande vencedor foi o aluno
Artur Bezerra Mota Souza, da Escola Dante Pazzanese, Fundação Bradesco de Formoso do Araguaia, Tocantins. Já na categoria arte digital o primeiro lugar ficou com o aluno Luan da
Silva Teixeira, da Fundação Bradesco de Manaus, Amazonas.
Foram produzidos 2.372 desenhos/pinturas e 427 artes digitais
em escolas de todo o Brasil. Os desenhos finalistas de cada escola foram enviados para o Canal Futura em 2010 quando foi realizado o júri para eleger os vencedores nacionais. Artur e Luan
ganharam uma viagem a Washington, nos Estados Unidos, para
participarem do World Children’s Festival (Festival Internacional
da Criança), evento que reúne os vencedores de todos os países participantes desta Olimpíada.
A peça traz a seleção dos desenhos semifinalistas, em uma
vinheta de animação, mostrando a produção dos alunos para
concorrerem à Olimpíada.

Luan da Silva Teixeira

MOMENTO CRESCER
Série de vídeos produzida pela equipe da revista Crescer composta por dicas e curiosidades sobre o universo dos bebês. Os
interprogramas apresentam e esclarecem dúvidas sobre saúde e cuidados com o bebê como amamentação, higiene, alimentação, entre outros.
Temas: saúde; universo infantil
Público-alvo: pais
Estreia: 2010
No ar a partir de 30 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Editora Globo – Revista
Crescer

Peças de 4 minutos:
A experiência da amamentação
Como fazer o bebê arrotar
Como cortar a unha do bebê
Como trocar a fralda do bebê
Como cuidar do umbigo do bebê
Como trocar a roupa do bebê
Amamentação correta
Como dar banho no bebê
Aprenda a fazer shantala no seu filho

MOMENTO GALILEU
Série de animações em oito episódios, produzida pela equipe
da revista Galileu composta por estatísticas, dados e curiosidades sobre diversos assuntos apresentados de forma dinâmica
e bem-humorada.
Peças de 4 minutos:
Temas: ciência e tecnologia; comportamento
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 18 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: Editora Globo – Revista
Galileu
FICHA TÉCNICA
Narração: André Fontes e Fred Rubim
Ilustração: Alexandre Affonso
e Fábio Dias
Roteiro: Denise dalla Colletta
Reportagem: Renata Honorato,
Felipe Pontes, Maria Lucena, Guilherme Rosa e Bruna Fasano
Apuração: Jones Rossi, Felipe
Araújo, Ricardo Santos, Guilherme
Rosa e Thatiana Miranda

Do tijolão ao smartphone
Férias frustradas de verão
Caos aéreo
Os números do Carnaval
Recordes da sétima arte
As maiores máfias
Desperdício de comida
Desastres ambientais
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Semana do Empreendedorismo:
saiba como patentear uma invenção
Publicado originalmente em www.futura.org.br
Muitas vezes, ideias não faltam para começar um bom negócio. Mas acabamos
esbarrando em dúvidas sobre registros,
patentes e outros processos burocráticos.
Para ajudá-lo a tirar a sua idéia da gaveta,
nós buscamos o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para mostrar o
caminho.
Tive uma ideia
Nelson estava tomando uma cervejinha na
casa de um vizinho e percebeu o transtorno que o amigo passava com o notebook
no sofá. “Ele ficava todo torto, reclamava
de dores nas costas e nos braços. Isso sem
contar o processador queimado pelo costume de apoiar o aparelho em cima da almofada”, conta.
Voltando para casa, Nelson fez uma rápida pesquisa e descobriu que não havia no
mercado nenhum suporte que resolvesse
o problema do amigo. “Demorei cerca de
seis meses para desenvolver o primeiro
protótipo, testar e fabricar um pequeno
lote para vendas em um famoso site de
leilão, pois eu não sabia na prática o resultado que eu teria”.
Para quem trabalhou 25 anos no setor de
metalurgia, criar o produto não foi problema. Mas, e na hora de registrar? Aí é outra
história.

286

Como registrar
Em primeiro lugar, é bom saber que a
Lei de Propriedade Industrial (LPI) exclui de proteção como invenção uma
série de ações, criações, ideias, atividades intelectuais, descobertas científicas, métodos ou inventos que não
possam ser industrializados:
• Técnicas cirúrgicas ou terapêuticas
aplicadas sobre o corpo humano;
• Planos, esquemas ou técnicas comerciais de cálculos, de financiamento, de
crédito, de sorteio, de especulação e
propaganda;
• Planos de assistência médica, de seguros, esquema de descontos em lojas e também os métodos de ensino,
plantas de arquitetura, obras de arte,
músicas, livros e filmes, assim como
apresentações de informações, tais
como cartazes e etiquetas com o retrato do dono;
• Ideias abstratas, descobertas científicas, métodos matemáticos ou inventos
que não possam ser industrializados.

Se a sua ideia não se enquadra nessas
características, é hora de procurar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI). Qualquer pessoa pode registrar sua
patente. Não precisa ser pessoa jurídica.
Antes de começar o processo, é importante ler com atenção a Legislação sobre
patentes. Aproveite e se informe melhor
sobre Lei da Propriedade Industrial.
Nas solicitações de Patente de Invenção
(PI) ou Modelo de Utilidade (MU), é necessário pagar uma taxa de depósito. O valor
varia dependendo da origem do registro
(se você é uma pessoa física, uma microempresa, um órgão público, ou uma pessoa jurídica, por exemplo. Confira aqui os
valores de taxas de depósito.

Hoje, Nelson fabrica o Nottable em pequena escala, na sua própria oficina e busca
investidores para produzi-lo em larga escala. “Minha dica para quem tem uma boa
ideia é, antes de qualquer iniciativa, pesquisar para saber se existem concorrentes. Agora, se você acredita no resultado,
registre logo a ideia e parta para o trabalho. Caso não tenha como entrar em ação
por sua própria conta, busque parcerias! O
importante é fazer com que seja possível”,
aconselha o inventor.
E aí, qual é a sua ideia?

O tempo entre o depósito de um pedido
de patente e a concessão do privilégio está
levando, em média, 9,3 anos. O INPI considera esse prazo grande e está tomando
medidas para reduzir esse tempo para 6
anos. Essas medidas incluem, por exemplo, o processamento eletrônico de patentes e, mais tarde, o depósito via internet,
como feito hoje na área de marcas.
A criação de Nelson já está registrada. O
Nottable fez sucesso entre os blogs brasileiros chegando a ser repercutido no exterior. Com direito até à cópias chinesas.
Tudo isso em dois anos. “Não tive como
evitar, os chineses realmente são muito rápidos e fica praticamente impossível impedi-los, sem contar a fortuna para resolver
todas estas questões de patente mundial
e impedir alguma fábrica de produzi-lo e
vendê-lo fora do Brasil”.
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MULHER DE NEGÓCIOS
A série com nove peças, retrata mulheres empreendedoras
em diferentes regiões do Brasil, mostrando os momentos mais
marcantes de suas trajetórias de sucesso. O objetivo é estimular e valorizar o empreendedorismo feminino.
Peças de 2 minutos:
TEMA: empreendedorismo
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2009
No ar a partir de 20 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: SEBRAE
FICHA TÉCNICA
Produtora:
Guiza Produções Audiovisuais
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo:
Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho e Marília Cruz
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Kitta Eitler
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Associação de Artesãs Cestaria Botânica – Geralda
A história de Geralda Genuíno Formiga, presidente da Cestaria
Botânica, uma associação de mulheres artesãs da região de Queimados, Rio de Janeiro. A associação se formou a partir da necessidade de complementar a renda familiar, através da fabricação
e da venda de cestas de cipó, piaçava e taboa. O que começou
como uma atividade informal de mulheres de uma comunidade
de baixa renda é hoje um negócio lucrativo e uma referência na
questão de inclusão social.
Associação de Produtores de Leite de Aspásia – Eusa
A história de Eusa Aparecida da Silveira, presidente da Ouro Branco, Associação de Produtores de Leite de Aspásia, São Paulo. Uma
dona de casa que administrava uma pequena produção de leite
que, ao buscar informação sobre o produto, acabou se tornando
presidente da associação. Mesmo enfrentando preconceito por
ser mulher, ela seguiu em sua luta para conscientizar os produtores locais da importância de investir na qualidade do produto.
O resultado não poderia ser melhor: o leite produzido na região é
hoje referência de padrão de qualidade.
Grand Buffet – Leninha
De empregada doméstica a empreendedora de sucesso, dona do
Grand Buffet, Leninha Camargo nasceu em uma família pobre e
numerosa e desde pequena ajudava a mãe na cozinha. Aos 15
anos foi para Brasília trabalhar como empregada doméstica. Mesmo trabalhando, nunca largou os estudos. No ano seguinte, passou em um concurso e foi trabalhar como secretária em um banco. Depois assumiu a tesouraria de uma grande empresa, ficou
lá até a empresa pedir falência. Com o dinheiro da rescisão não
pensou duas vezes e se dedicou à sua grande paixão: a culinária.
Primeiro abriu um restaurante, mas, como os pedidos de entrega
eram muitos, decidiu investir em um serviço de buffet.
Microkids – Lisalba
A história de uma professora que, desde pequena, sonhava em
trabalhar junto com os irmãos. Funcionária estadual, Lisalba Camargo Rosa fez parte da primeira turma de capacitação em in-
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formática e enxergou ali uma oportunidade
de realizar seu sonho. Junto com os irmãos,
abriu a Microkids, empresa que começou
como prestadora de serviço na área de IE e
depois passou a desenvolver material didático IE. Hoje, eles são donos da gráfica Camargo.
Constat – Ivana
A história de Ivana Lúcia Torres, uma enfermeira que depois de 25 anos de carreira abriu uma empresa na área de saúde, a
Constat. A empresa começou atuando apenas na área de auditoria de contas médicohospitalar e com o tempo foi crescendo
e ampliando. Hoje existe a Constat Home
Care, Aluguel de Equipamentos, Remoções
e Apoio em Eventos. Um negócio que começou pequeno e em dez anos se tornou uma
grande rede de serviços na área hospitalar.
Coosipai – Linda
A história de Linda dos Santos Lemos, mãe
dedicada e presidente da Coosipai. Nascida
em Manaus, aos 16 anos casou e foi morar
em Brasília. Teve 4 filhos, 2 com necessidades especiais. Nunca trabalhou fora de casa,
até a filha Micheli, com deficiência intelectual, entrar para a Apae. Linda resolveu trabalhar como voluntária da instituição. O grupo
fazia trabalho artesanal e não recebia nada,
até Linda ter a ideia de montar uma cooperativa de mães, pais, familiares e aprendizes
carentes. Aos poucos o projeto foi crescendo, e hoje a cooperativa conta com 28 integrantes, alguns com necessidades especiais.
Coopernut – Avani
A história de Avani de Araújo Pereira, presidente da Cooperativa de Produção de Suprimentos Naturais de Campina Grande. Uma
sacoleira que trabalhava como voluntária
da Pastoral da Criança. Ao surgir a ideia de

montar uma cooperativa, Avani não pensou
duas vezes e incentivou os companheiros
a transformarem o trabalho voluntário em
uma atividade que atendesse a comunidade
e ao mesmo tempo gerasse renda. O grupo,
que começou trabalhando com a produção
e a venda da multimistura, hoje tem também um serviço de buffet.
Associação de Mulheres Rendeiras –
Angelita
A história de Angelita Maria dos Santos, filha
de agricultores sem terra, que desde cedo
trabalhava na roça ajudando a família. Nas
horas vagas fazia artesanato e costura. Desde pequena tinha um sonho de ter uma máquina de costura. Começou a trabalhar de
merendeira em uma escola pública e, mesmo trabalhando, nunca parou de estudar.
Ganhou da escola uma máquina de costura
e iniciou um curso de costura e bordado à
noite. Na igreja conheceu um grupo de mulheres que se reuniam para falar dos problemas da comunidade e reivindicar melhoria
da qualidade de vida. Foi eleita coordenadora do grupo e teve a ideia de passar da oração para a ação: fundaram uma associação
de mulheres rendeiras.
Coopermesa – Geni
A história de Geni Iolanda Machado Theobald, segunda filha de uma família humilde de agricultores do Paraná. Desde muito
cedo começou a costurar, fazendo roupas
para ela e os 11 irmãos. Ajudou a cuidar
dos irmãos até sair de casa para trabalhar
como auxiliar de uma costureira. Entrou em
contato com a Coopermesa e começou um
trabalho com o grupo formado por mulheres que gostariam de ter uma profissão e
ganhar seu sustento. Logo virou presidente
do grupo, que hoje desenvolve atividades de
costura e artesanato.
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NOMES DO BRASIL
A série Nomes do Brasil conta a trajetória de grandes personalidades da cultura brasileira. Em 2010 foram produzidas oito peças
Peças de 3 minutos

Temas: história; personalidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2000
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Cristiana Bittencourt
Roteiro e Produção: Angela Calixto, Izaura Barbosa e Vinicius Dias
Edição: José Pessanha
Sonoplastia: Luis Carneiro

Zilda Arns – no ar em 13 de janeiro
O ano de 2010 foi marcado pela perda da médica e sanitarista
brasileira Zilda Arns, vítima de um terremoto durante viagem
ao Haiti. O episódio homenageia essa grande brasileira, que foi
fundadora da Pastoral da Criança.
Joaquim Nabuco – no ar em 24 de janeiro
Uma homenagem pelos 100 anos de morte de Joaquim Nabuco, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.
João Cabral de Melo Neto – no ar em 30 de janeiro
Se estivesse vivo, João Cabral de Melo Neto completaria 90
anos em 2010. Para celebrar a memória desse grande poeta,
o episódio faz um passeio pelos principais fatos de sua vida e
obra.
Noel Rosa – no ar em 13 de março
O poeta da Vila faria 100 anos de vida em 2010. A peça homenageia esse grande nome da música popular brasileira.
Oscar Niemeyer – no ar em 26 de abril
Ele é uma lenda viva da arquitetura brasileira. Em 2010, Brasília, uma de suas maiores criações arquitetônicas, completou 50
anos. O episódio relembra fatos importantes da vida e obra do
grande mestre Oscar Niemeyer.
Adoniran Barbosa – no ar em 6 de agosto
João Rubinato ou Adoniran Barbosa, como era conhecido na
mídia, completaria 100 anos de vida em 2010. O episódio faz
uma viagem pela história do compositor através de entrevistas
e memórias desse grande nome.
Ferreira Gullar – no ar em 10 de setembro
2010 marca os 80 anos do escritor e poeta Ferreira Gullar. Para
celebrar a data, uma singela homenagem neste episódio da série Nomes do Brasil.
Pelé – no ar em 23 de outubro
Ele é o rei dos gramados! Símbolo de um esporte que é a paixão
dos brasileiros. No ano em que Pelé completa 70 anos, a série
“entra em campo” com um episódio especial sobre a história de
Edson Arantes do Nascimento.
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O PORCO E O MAGRO

FICHA TÉCNICA
Direção:
Elisabete Alves Rodrigues
Produção: Overfilm Vídeos
Distribuição: BM&Bovespa S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo
e Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas

O objetivo da série é estimular o aprendizado dos conceitos
básicos de educação financeira às habilidades desenvolvidas
pela criança desde cedo. Para isso, o programa conta com especialistas no assunto para o público infantil da faixa etária
entre 7 a 10 anos. Os 10 vídeos educativos são apresentados
pela dupla “Porco e Magro”. O Porco é um personagem de
meia-idade, formado em Economia pela universidade norteamericana de Harvard. O Magro tem 28 anos e é formado em
Assistência ao Porco pela fictícia Escola Técnica de Magrópolis. Atrapalhado com a própria organização orçamentária do
dia a dia, o Magro segue as orientações didáticas do porquinho especialista e aprende na prática como desenvolver um
comportamento financeiro saudável. Os programas contam
também com a participação especial da porquinha cantora de
jazz Pigmaleoa.
Temas: educação financeira; universo infantil
Público-alvo: crianças
Estreia: 2010
No ar a partir de 3 de maio
DURAÇÃO: entre 4 e 6 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
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OMS – O QUE VOCÊ VAI FAZER COM O QUE
VOCÊ SABE?

Temas: arte; comportamento;
ecologia e ecossistemas; saúde
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 1º de junho
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado com
restrições
PRÊMIOS: Promax Latin America
na categoria PSA (Public Service
Announcement). Prata e Bronze
FICHA TÉCNICA
Curadoria: Fernando Cocchiarale
Artistas plásticos: Marta Jourdan
(água potável); Ronald Duarte
(lixo); Franz Manata & Saulo Laudares (ruídos urbanos); Suzana
Queiroga (segurança em vias públicas); Anna Bella Geiger (higiene
dos alimentos); Evandro Machado
(mudanças climáticas); Marcos
Cardoso (tabagismo); Daniel Murgel (agrotóxicos); Marcos Chaves
(qualidade do ar) e Wanda Pimentel (esgotos)
Produtora realizadora:
Panorâmica
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A série, em parceria com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), é composta por dez peças de 30 segundos sobre a temática Saúde & Meio Ambiente. Os temas foram adaptados às
obras de dez artistas plásticos brasileiros para a linguagem televisiva. As obras têm suportes artísticos variados, como instalações que utilizam projeções, quadros pintados, videoarte,
esculturas, fotografias, entre outros. Os temas retratados são:
água potável, lixo, esgotos, ruídos urbanos, segurança em vias
públicas, mudanças climáticas, higiene dos alimentos, tabagismo, agrotóxicos e qualidade do ar. A série também possui um
site, desenvolvido em parceria com a Universidade Metodista
de São Paulo: www.futura.org.br/oms

Canal Futura é duplamente
premiado no Promax
Publicado originalmente em www.futura.org.br
A campanha O que você vai fazer com o que você sabe? deu ao Canal Futura dois prêmios Promax Latin America na categoria PSA (Public Service Announcement). O Canal
levou o prata e o bronze com as peças produzidas em parceria com a Organização Mundial de Saúde para incentivar o público a buscar hábitos de vida saudáveis em relação a
si mesmo e ao meio ambiente. A série de interprogramas também está indicada ao Caracol de Plata, que premia peças educativas e de impacto social produzidas no mercado
latino-americano.
O Promax BDA Latin America premia os melhores trabalhos de promoção e marketing
em televisão, incluindo chamadas, vinhetas e interprogramas, realizados na América Latina. É a quarta vez que o Futura traz o prêmio para o Brasil nesta categoria. Em 2008,
o Canal levou a prata com a campanha Sim, nós podemos, sobre os Objetivos do Milênio
da ONU; em 2006 foi ouro com a série Do jeito que tá não dá para ficar, que abordava
violência; e em 2004, ficou com a prata pela campanha do desarmamento.
Sobre a série premiada
A partir do questionamento “O que você vai fazer com o que você sabe?”, a série chama
atenção para temas urgentes de saúde pública e aborda as relações entre meio ambiente, hábitos sociais e saúde que podem determinar a qualidade de vida dos seres humanos. São dez peças, em formato de campanha televisiva, com cerca de 30 segundos
cada, nas quais dez artistas plásticos – de diferentes suportes e com destaque no cenário
brasileiro das artes – expressam suas percepções sobre questões como água, lixo, agrotóxicos, tabagismo, higiene dos alimentos, qualidade do ar, entre outros.
Os episódios foram desenvolvidos pelo Canal Futura e pela produtora Panorâmica, com
curadoria de Fernando Cocchiarale. Os artistas plásticos que participaram foram: Ronald
Duarte, Franz Manata, Saulo Laudares, Suzana Queiroga, Anna Bella Geiger, Evandro Machado, Marcos Cardoso, Daniel Murgel, Marcos Chaves e Wanda Pimentel.
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PLURAL MAIS

Temas: comportamento; juventude; vídeos e documentários
Público-alvo: jovens e público
em geral
Estreia: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
12 anos
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Distribuição: United Nations –
Alliance of Civilizations
Canal Futura
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analistas: Ludmila Figueiredo e
Renata Lima
Estagiário: Lucas Caldas

Organizado pela Aliança das Civilizações das Nações Unidas
(UNAOC) e pela Organização Internacional para Migrações
(IOM), o Plural Mais é um festival de vídeo juvenil que reconhece a juventude como poderoso agente de mudança social no
mundo, muitas vezes caracterizado por intolerância, divisões
culturais e religiosas. O festival – que em 2009 abordou os temas migração, diversidade e inclusão social – procura envolver
os jovens na resolução dos principais desafios de suas comunidades relativos à integração de imigrantes, inclusão, identidade, diversidade, direitos humanos e coesão social.
Warda – no ar em 31 de maio
Todos os dias, Warda leva comida para sua avó. Porém um dia,
ela se depara com um muro gigantesco, construído em meio
ao seu trajeto.
Duração: 5 minutos
Países de origem: Bélgica e Palestina
Ano: 2008
Prêmios:
Plural Mais – International Jury Award
Plural Mais – CHINH India Award
Plural Mais – Paley Center for Media Education Award
Plural Mais – Respect Award

Algo para dar em troca: um diálogo entre imigrantes – no ar em 7 de junho
Meninas de Gana, Marrocos e Peru encontram-se com um grupo de idosos na cidade para onde seus pais imigraram. Eles
trocam experiências, e por fim percebem que não são tão diferentes.
Duração: 5 minutos
País de origem: Itália
Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – International Jury Award

Quem sou eu? – no ar em 14 de junho
O vídeo conta a história de Yuri cujo pai é coreano e a mãe, uzbeque. Retrata também as dificuldades de Yuri e sua mãe em
se adaptar ao estilo de vida coreano.
Duração: 5 minutos
País de origem: Coreia do Sul
Ano: 2009
Prêmios: Plural Mais – International Jury Award / Plural Mais – CHINH India
Award
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Qual andar? – no ar em 21 de junho
Neste vídeo, a moral da história é “Nunca
julgue um livro por sua capa”.
Duração: 2 minutos e 40 segundos
País de origem: França
Ano: 2008
Prêmio: Plural Mais – Respect Award

Adil – no ar em 28 de junho
Um grupo de jovens entrevista outro jovem a respeito de diversas questões sociopolíticas como crescer em uma região
assolada por violentos conflitos.
Duração: 5 minutos
País de origem: Índia
Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – Chinh India Award

A diversidade colore o mundo
no ar em 5 de julho
Este vídeo faz com que todos se sintam
parte de um cotidiano sem cor e cristalizado. Todos se escondem por detrás de um
escudo branco e fleumático. Assim, por
meio de reflexões, descobre-se a diversidade. Ela se torna a cor do mundo, como
se fosse o valor mais precioso de todos. A
concatenação de um crescente desmascaramento permite que o público se depare
com um novo cotidiano, brilhante e agradável, em que as pessoas podem revelar
suas diferenças sem qualquer acanhamento. Sem xenofobia, sem racismo e sem
globalização cultural.
Duração: 2 minutos e 50 segundos
País de origem: Itália
Ano: 2009
Prêmios: Plural Mais – Paley Center for Media Education Award / Plural Mais – Scalabrini International
Plural Mais – Migration Network Award

Encontro em Marte
no ar em 12 de julho
Uma criança decide construir um foguete,
faz uma viagem até Marte e volta à Terra.
Duração: 2 minutos
País de origem: Brasil
Ano: 2008
Prêmio: Plural Mais – Nexos Un Esfuerzo Colectivo
Award

Esperanças da cana
no ar em 19 de julho
A história de dois trabalhadores migrantes
que lutam para sobreviver em Bateys, uma
comunidade rural pobre na República Dominicana, enquanto trabalham em lavouras de cana-de-açúcar.
Duração: 5 minutos
Países de origem: EUA e República Dominicana
Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – Respect Award

After the parting
no ar em 26 de julho
Um filme sobre a imigração de meninas do
Iraque para a Jordânia.
Duração: 2 minutos
País de origem: Jordânia
Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – Royal Film Commission of Jordan Award

Apenas uma nacionalidade
no ar em 2 de agosto
Trata-se de um documentário interativo
sobre Amsterdã e suas 177 nacionalidades. Jane, uma das criadoras, fala sobre a
diversidade de Amsterdã e destaca a importância de olharmos essas situações por
diversos prismas.
Duração: 4 minutos e 20 segundos
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País de origem: Holanda
Ano: 2009
Prêmios: Plural Mais – Anna Lindh Euro-Med Award
Plural Mais – Copeam Award

482 – no ar em 9 de agosto
Em 18 anos de independência, cerca de
100 mil ucranianos foram levados por uma
rede de tráfico de pessoas.
Duração: 4 minutos e 40 segundos
País de origem: Ucrânia
Ano: 2009
Prêmios: Plural Mais – BaKaFORUM Award / Plural
Mais – UNTV Short Feature Award

Precisamos ser vencidos para mudar? – no ar em 16 de agosto
Esta é a história de Damus, um rapaz de 18
anos que se recusa a ouvir os conselhos de
seu pai. Migra de modo ilegal para a Europa e se transforma durante esse processo.
Duração: 3 minutos e 40 segundos
País de origem: Mali
Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – Royal Film Commission of Jordan Award

Sfat, a canção de Mihai
no ar em 23 de agosto
Mihai é um músico da Romênia que está
desempregado e com problemas financeiros. Muda-se, então, para Itália. Sfat é um
minidocumentário no qual Mihai narra sua
própria história como uma canção e por
meio de imagens de Bari, a cidade onde
ele hoje vive. A proposta de Sfat é examinar esta situação através do olhar, música
e voz de Mihai. “Sfat” é uma palavra romena que identifica o ritual de transmissão
de tradições e experiências de pessoas
mais velhas para os jovens, em torno de
uma fogueira.
Duração: 5 minutos
País de origem: Itália
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Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – Roots and Routes Award

Migração – no ar em 30 de agosto
Dois adolescentes e uma criança falam sobre suas vidas e a de seus parentes como
migrantes. Um deles é Walter, que conta
a história de sua mãe, que vive na Espanha, e da saudade que sente dela. John
mudou-se da Colômbia para o Equador e
relata sua nova experiência após ter sido
transferido pela guerrilha. A família de
Juan David vive na Colômbia, por isso ele
gostaria de voltar para seu país.
Duração: 5 minutos
País de origem: Equador
Ano: 2008
Prêmio: Plural Mais – Center for Migration Studies
Award

Esperando para partir ou para viver – no ar em 6 de setembro
Retrata o processo de migração com ênfase em pessoas que buscam asilo político,
suas histórias de vida e a pressão a que
são submetidas. Também revela seu modo
de reintegração na sociedade.
Duração: 5 minutos
País de origem: Reino Unido
Ano: 2009
Prêmio: Plural Mais – AlJadeed Award

Estou com fome
no ar em 13 de setembro
História de um menino que não conseguia
saciar sua fome.
Duração: 5 minutos
País de origem: Bélgica
Ano: 2008
Prêmios: Plural Mais – Paley Center for Media Education Award / Plural Mais – Royal Film Commission
of Jordan Award

Minha grande família feliz
no ar em 20 de setembro
Este vídeo é baseado em um caso real.
Conta a história de uma menina que encontra, por acaso, seu pai biológico na
internet e entra em contato com ele. Por
coincidência, eles moram na mesma cidade. Essa nova descoberta dá origem a uma
situação familiar completamente nova. O
motivo pelo qual ela fez este vídeo é o fato
de muitas pessoas não entenderem sua
situação familiar e a questionarem muito
sobre isso. E, é claro, ela tem que responder a mesma pergunta inúmeras vezes.
Agora, seu vídeo é a sua resposta.

Dando a volta – no ar em 27 de setembro
Este vídeo retrata o que significa para
o autor sentir-se parte de um lugar. Ele
acredita em várias crenças religiosas e já
morou em diversos países, o que o impede de saber com precisão o lugar ao qual
pertence. Porém, conclui no final do vídeo
que isso não tem a ver com religião, lugar
ou sociedade, mas sim com o modo como
se é tratado e a sensação de bem-estar
que isso traz.
Duração: 1 minuto e 40 segundos
País de origem: Reino Unido
Ano: 2008
Prêmio: Plural Mais – Creativity Award

Duração: 4 minutos e 10 segundos
País de origem: Holanda
Ano: 2008
Prêmio: Plural Mais – Honorable Mention Award

QUER SABER? – CIDADANIA
A série de interprogramas Quer Saber? – Cidadania esclarece
e dá dicas práticas sobre cidadania. Através de informações e
depoimentos sobre mecanismos legais para garantia de direitos como a ação popular, abaixo-assinados, greve, estatuto da
criança e do adolescente e outros, a série esclarece também
as instituições que regulam e fiscalizam atividades públicas e
da iniciativa privada.
Temas: cidadania e democracia;
comportamento
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 22 de novembro
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
ParceiroS: Universidade Federal
de Ouro Preto e TV UFOP
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RELATÓRIO DE AÇÕES
COM UNIVERSIDADES PARCEIRAS 2010
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO NACIONAL
Jornal Futura: mais de 200 matérias jornalísticas
Sala de Notícias em Debate: Furb TV
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO COM A MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Geração Futura Universidades Parceiras: oficina com 27 alunos
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PROGRAMAÇÃO
Quer Saber?
60 interprogramas de 2 minutos
UFOP – dicas sobre Cidadania
UMESP – dicas de Saúde para Terceira Idade e Portadores de Necessidades Especiais
TV Lumen – dicas de Serviços e Produtos Tecnológicos (exibição em 2011)
Amazônia Rural
49 episódios de 30 minutos
Parceria desenvolvida entre a área de Relacionamento com Universidades e a Amazon Sat, do Grupo Rede
Amazônica. Programa semanal, dirigido ao homem do campo, sobre as atividades desenvolvidas por quem
depende do trabalho agrícola para sobreviver.
Mundo da Leitura
28 episódios de 30 minutos
Parceria com a UPFTV, da Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo-RS.
Adrenalina
13 episódios de 30 minutos
Parceria com a TV Unisinos, São Leopoldo-RS
Que mundo você vai deixar para o mundo
Série de 5 interprogramas de 5 minutos
Produção da TV Mackenzie (São Paulo-SP) para a Semana Especial do Estudante, em 11 de agosto de 2010
NOVAS PARCERIAS:
UCS – Universidade de Caxias do Sul (Caxias do Sul-RS)
Parceria de retransmissão: via sinal aberto, com cobertura para municípios da Serra Gaúcha
PUC-MG – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Belo Horizonte-MG)
Parceria de conteúdo
Unifra - Centro Universitário Franciscano (Santa Maria-RS)
Parceria de conteúdo
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Mackenzie

SINERGIA ENTRE A REDE:
Videografismo
Objetivo: capacitação de profissionais dos Departamentos de Arte das Emissoras parceiras do Canal Futura
Universidade envolvida: UCS
INTERCÂMBIO DE JORNALISMO
Objetivo: unificar e intensificar a produção jornalística das emissoras parceiras
Universidade envolvida: Unifor
LABFUTURA
Objetivo: workshop de criação para capacitar emissoras parceiras e alunos.
Universidades envolvidas: Unimep e Unisc
III ENCONTRO DE JORNALISMO
Objetivo: integrar e capacitar as equipes das emissoras parceiras que produzem diariamente matérias
jornalísticas para a grade nacional.
IV ENCONTRO DE REITORES
Objetivo: integrar e informar os dirigentes das universidades parceiras sobre as principais ações do Futura
previstas para o ano e as atividades realizadas na Rede.
Participação em Semanas de Jornalismo
Semana de Comunicação UPF
Participação: José Brito, Jornalismo Canal Futura
Palestra a alunos e professores na Univates
Participação: Luís Nachbin, apresentador do Passagem Para...
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QUER SABER?
EMPREGADOS DOMÉSTICOS

Temas: cidadania e democracia;
mercado de trabalho
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 20 de dezembro
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
parceiro: Umesp

A série de interprogramas Quer Saber? – Empregados Domésticos esclarece os direitos e deveres dos empregados domésticos e de seus empregadores. Através de depoimentos de empregadas domésticas, motoristas, jardineiros, babás, caseiros,
entre outros, a série, com vinte peças, mostra os desafios, as
particularidades e o que diz a legislação sobre a maior categoria profissional do Brasil.

QUER SABER? – IDOSOS E DEFICIENTES
Em depoimentos de superação, carregados de emoção, a série de interprogramas Quer Saber? – Idosos e Deficientes apresenta histórias de vida e luta. Ingresso no ensino superior para
deficientes visuais, esportes inclusivos, amor e sexo, memória
e direitos dos idosos, são alguns dos vinte temas trabalhados.

Temas: cidadania e democracia;
comportamento
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 19 de agosto
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: Universidade Metodista de São Paulo
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É Só Começar: série recebe prêmio internacional
Publicado originalmente em www.futura.org.br
“Quando você muda, o mundo se transforma. É só começar”. O que você faria para melhorar a sua vida e a de quem está perto de você? As mais variadas respostas à essa
questão resultaram na série É Só Começar, que acaba de vencer o Promax & BDA de
Prata, prêmio que seleciona e reconhece as melhores campanhas de televisão, rádio e
mídia digital do mundo.
A série foi lançada como campanha de final de ano do Canal Futura e tenta lembrar como
atitudes que nos parecem muito simples podem provocar mudanças significativas na
vida de todo mundo. Aproveite o momento para relembrar a série e rever aquela lista de
mudanças prometidas no final do ano, que muita gente acaba esquecendo quando os
meses passam.

REDESCOBRINDO O TIMOR LESTE
A partir do material gravado no Timor Leste, durante a viagem
da equipe do Canal Futura em 2009, foram produzidos dez interprogramas com assuntos diversos, de forma a apresentar
aspectos da cultura timorense.

Temas: história; identidade cultural
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2010
No ar a partir de 26 de abril
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
PARCEIROS: ABC e TVTL

Peças de 2 minutos:
Tais
Mikrolets
Travellings em Dili
10 anos referendo – a festa
10 anos referendo (consulta popular) – histórico
TVTL – Tetum e português
Areia Branca + Cristo Rei
Barcos, peixe
Cooperação Brasil – Timor
A bandeira timorense
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SAGRADO

Temas: atualidades; religião
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2009
No ar a partir de 30 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: liberado
Parceiro: TV Globo
Consultoria
Christina Vital da Cunha
REPRESENTANTES RELIGIOSOS
Afro-brasileira – Makota Valdina
Evangélica – Pastor Israel Belo de
Azevedo
Espiritismo – Cesar Reis
Judaísmo – Rabino Nilton Bonder
Islamismo – Sami Armed Isbelle
Catolicismo – Padre Antonio Manzatto e Padre Luís Corrêa Lima
Budismo – Monja Coen
Ficha técnica
Produtora realizadora: Giros

A segunda temporada da série, com 70 interprogramas, é composta por peças com dois minutos de duração, que partem de
temas do noticiário e do cotidiano para elucidar os diferentes
pontos de vista das tradições religiosas. O destaque maior é
para os representantes das sete tradições religiosas escolhidas,
garantindo visibilidade à diversidade de opiniões de diferentes
matrizes de pensamento. A proposta da série é abrir a tela do
Canal Futura e da TV Globo às vozes dessas representações. Na
cultura brasileira, a religião é um elemento importante na formação da identidade nacional, presente em várias dimensões
de nossa sociedade. A série aborda questões relacionadas ao
cotidiano do brasileiro e às religiões de maneira diversa e plural, incentivando o diálogo e a convivência sem preconceitos.
Episódios de 2 minutos:
Religião e política: a influência da religião na escolha política dos fiéis
A série Sagrado questiona a influência da religião na escolha
política dos fiéis. Nas sociedades democráticas, o povo elege os
governantes da nação através do voto. Mas, num país de forte
tradição religiosa, é possível que o fiel faça uma escolha nas
urnas baseado em convicções de fé? Atualmente, é comum
que igrejas e templos abram as portas e apoiem partidos políticos e candidatos, transformando o lugar sagrado em palanque
eleitoral. Mas é lícito que representantes religiosos manifestem
convicções e preferências políticas?
Eutanásia e escolha da morte
O homem tem o direito de renunciar à própria vida? Algumas
pessoas consideram a eutanásia uma forma digna de dar um
fim à dor de doentes terminais e sem chances de cura. Outros
acreditam que essa prática contraria o direito à vida. Na sociedade contemporânea, a morte considerada piedosa é proibida
na maioria dos países e envolve também questões éticas, médicas e religiosas. Devemos dispor de todos os recursos médicos para prolongar a vida de uma pessoa em sofrimento e sem
esperança de cura? Vamos conhecer a posição das diferentes
crenças religiosas sobre o assunto.
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Crime e punição
Com o tema “Crime e Punição”, a série
Sagrado propõe uma reflexão sobre a criminalidade e as diferentes formas de punição. Atos criminosos não são cometidos
apenas por aqueles que intimidam, humilham e violentam as vítimas. Qualquer pessoa que transgride as leis está cometendo
um crime. Mas, por que nem sempre os
criminosos são punidos? E por que, ainda
que haja a condenação, por tantas vezes
fica a sensação de que a punição deveria
ter sido mais rigorosa? No Brasil, crimes
bárbaros chocam a população, desafiam a
polícia e acirram discussões sobre a maioridade penal e a legitimidade de punições
mais severas, como a prisão perpétua e a
pena de morte. De que forma as diferentes religiões vêm atuando no combate ao
crime? A fé religiosa é capaz de regenerar
um criminoso?
Educação sexual
Com o tema “Educação Sexual”, a série
Sagrado faz uma reflexão sobre o papel
da família, da escola e da religião na educação sexual de crianças e jovens. Pais capazes de tratar as questões relacionadas
ao sexo de forma natural e sadia podem
dar aos filhos confiança para vivenciar a
sexualidade de forma mais segura e responsável, sem medos e preconceitos. Mas
em muitos lares, palavras como namoro,
amor, sexo e gravidez podem ser motivo de grandes desentendimentos entre
pais e filhos. A educação sexual na escola
é capaz de preencher a lacuna deixada
por muitos pais? As diferentes religiões
orientam pais e filhos para uma vivência
sexual saudável?

Ciência e religião
Ciência e religião têm formas diferentes de
entender os fenômenos da natureza. Mas,
pela razão ou pela fé, é possível que os
discursos científico e religioso se apoiem
ou até se complementem? Em constante evolução, um dos maiores desafios da
ciência é combater doenças e prolongar
a vida. Mas, ainda que o progresso traga
benefícios à humanidade, muitas vezes, é
visto pela religião como um desrespeito às
leis divinas.
A religião produz conformismo?
A série questiona até que ponto a fé religiosa é capaz de produzir o conformismo e inibir a capacidade de reação e superação do
indivíduo. Nos momentos de aflição, muitas
pessoas recorrem às religiões em busca
de consolo e esperança. E apenas pela fé
num poder superior encontram força para
superar as adversidades. Mas acreditar que
a vida obedece a desígnios divinos não faz
com que nos sintamos conformados com
tudo o que nos acontece? É correto aceitarmos como vontade de Deus todos os males
e injustiças cometidas pelos homens?
Planejamento familiar e reprodutivo
Formar uma família e ter filhos é o sonho
de muitos homens e mulheres. Mas preocupações profissionais e financeiras podem ser motivos para que a chegada de
uma criança ao lar seja cada vez mais programada e até adiada. Há algumas décadas, o uso de métodos anticoncepcionais
permite que o casal vivencie o sexo de
forma livre e responsável e possa planejar
de forma consciente o momento adequa-
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do para ter filhos. Mas as religiões apoiam
programas de planejamento familiar e o
uso dos métodos anticoncepcionais? Para
as diferentes doutrinas, existem limites
morais para o uso desses métodos de contracepção?
Os filhos têm que seguir a religião
dos pais?
De que forma a fé dos pais influencia a
vida religiosa dos filhos? No ambiente
familiar temos nossas primeiras vivências religiosas e, na maioria das vezes, as
crenças e convicções vão sendo passadas dos pais para os filhos. Em algumas
culturas, a religião é um modo de vida,
uma tradição a ser respeitada e perpetuada geração após geração. Porém, muitos jovens não se identificam com a escolha de fé dos pais. Como a família deve
orientar as crianças e os jovens para uma
vivência espiritual verdadeira? E por que
nem sempre os pais entendem a escolha
religiosa dos filhos?
Sacerdócio é profissão?
A vida religiosa exige doação e sacrifício.
E, mais do que uma escolha, o sacerdócio
é visto como um chamado de Deus para
o ministério da fé. Na maioria das vezes,
as atividades religiosas exigem dedicação
integral e não permitem que o religioso
exerça outro trabalho. Mas o ofício de devoção a Deus é considerado uma profissão
e como tal deve ser remunerado? De que
forma as diferentes doutrinas religiosas
preparam seus líderes espirituais? Que
tipo de estudo é necessário para o exercício do sacerdócio?
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Vida sexual dos religiosos
A série tenta compreender como as lideranças espirituais se relacionam com a
própria sexualidade. As doutrinas têm formas diferentes de lidar com as questões
relacionadas ao sexo – casamento, castidade, homossexualidade... Mas, ainda que
seja uma necessidade humana, a maioria
das religiões dá um valor sagrado ao sexo
e condena a prática apenas pelo prazer.
Muitos abdicam do casamento e do sexo
para se dedicarem inteiramente às atividades espirituais. Com tantos dogmas e
preceitos, é possível que uma pessoa que
opta pela vida religiosa vivencie de forma
saudável a própria sexualidade?
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Você Faz a Diferença é o espaço de disseminação das boas práticas de projetos estratégicos que são desenvolvidos ou apoiados pelos parceiros mantenedores do Canal Futura. As ações
registradas são de educação, responsabilidade social e socioambiental, empreendedorismo e cultura. Além disso, o interprograma aprofunda e estreita o relacionamento com os parceiros, marcando presença nos eventos promovidos por eles,
como lançamentos de projetos, entregas de prêmios, campeonatos esportivos, festivais de cinema, feiras de moda, projetos
sociais, educacionais e de cidadania em todo o Brasil.

A partir de 2005, a equipe do Você Faz a Diferença foi incorporada à equipe de jornalismo do Canal Futura, para dar um caráter mais jornalístico e
dinâmico à produção.
Em 2010, na capital paulista, a equipe esteve presente no lançamento e
premiação da 6ª edição do Concurso Universitário do Jornalismo da CNN,
assim como nas empresas paulistas que desenvolvem programas de saúde e qualidade de vida para beneficiar seus colaboradores e contam com
um diagnóstico de saúde e estilo de vida desenvolvido pelo SESI/SP do
Sistema FIESP e também a cobertura do evento Sebraetec promovido
pelo SEBRAE Nacional. Ainda em São Paulo, no “Ano Brasil- Alemanha,
Ciência, Tecnologia e Inovação 2010/2011”, foi apresentada a visita da ministra de educação e pesquisa da Alemanha, Annette Schavan, à fábrica
da Bayer Schering Pharma para conhecer as pesquisas inovadoras desenvolvidas no local.
Na cidade de Sobral, no Ceará, foram exibidas as estratégias educacionais
que renderam ao município o Desafio IDEB no Caminho Certo promovido
pela Votorantim. Na capital fluminense, foram divulgadas as ações desenvolvidas dentro das UPPS pelo Programa Sesi Cidadania promovido pela
FIRJAN e também o dia da família promovido pelo Amigos da Escola da
TV Globo. Em Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, foi apresentada a
Copa Voluntária promovida pela Gerdau. Em Brasília, o VFD esteve presente no evento de premiação nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, do Itaú.
A equipe cobriu a inauguração da estação conhecimento da APA do Gelado, no Pará, e mostrou os projetos promovidos pela Fundação Vale na
região. No Vale do Ribeira, em São Paulo, foram apresentadas as ações
do programa Educa + Ação da Fundação Bradesco. E, em Belo Horizonte,
o Festival Sesi Música da CNI.
Em 2010, 246 peças foram produzidas pelo Você Faz a Diferença, ocupando em torno de 51 horas na programação do Canal Futura, com entradas
em 3 intervalos diários de segunda a sexta-feira, e 2 intervalos por dia,
nos fins de semana.
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