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Como usar o
Anuário de
Programação 2013

gramas de TV. Essas produções precisam ter ligação
direta com a vida das pessoas, com seus anseios e demandas por conhecimento.
Organizado pela Gerência de Conteúdo e Mídias Digitais, este documento contou com a imprescindível aju-

Mais do que guardar a memória da produção do Fu-

da de todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens

tura durante um ano inteiro de trabalho, este Anuário

à Programação, passando pelos núcleos de Programa,

pretende também estruturar as ações que consolidam

Aquisições, Mobilização, Jornalismo, Produção, Pesquisa,

a imagem do Canal no Brasil e em outros países com

Videografismo, Atendimento ao Telespectador, Desen-

os quais mantemos parcerias e coproduções, eviden-

volvimento Institucional e Operações. Cada um pôde

ciando o posicionamento conceitual e estratégico da

revelar o que produziu em 2013, compartilhar objetivos

instituição. Por isso mesmo, não se restringe ou se es-

e resultados alcançados, ter uma dimensão em retros-

gota no ano 2013. Pode e deve ser usado nos próximos

pectiva do que significou nosso trabalho institucional.

anos, considerando as várias exibições que um mesmo

Também pudemos vislumbrar o potencial educativo de

produto possa ter em nossa grade para garantir que

nossas práticas, memorizando-as, ordenando-as, dan-

um público diferenciado e cada vez mais amplo tenha

do tangibilidade aos nossos discursos e ações.

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.
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 interpro-

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
2013 e ainda oferece pequenos artigos que apontam
análises e tendências de nosso trabalho já vislumbrando ações para 2014.
Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições
inéditas, de janeiro a dezembro de 2013. Informamos
ainda o ano de estreia da série no Futura e adicionamos a data da exibição da mais recente temporada
produzida. Há sinopses gerais, dos episódios, duração,
quantidade por temporada, indicação dos temas tratados, classificação indicativa, público-alvo, apresentador(a) e elenco, perfil da consultoria pedagógica,
prêmios conquistados e ficha técnica.
Boa leitura!

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 na 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 2013 presente neste
Anuário. Para facilitar a identificação
dessas ações, criamos alguns “selos”
que estão associados aos programas e
interprogramas. Portanto, sempre que
um desses ícones a seguir aparecer no
Anuário, você saberá que aquela ação
específica foi realizada em 2013 e que
colaborou diretamente para a produção daquele programa ou interprograma em especial.
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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.

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 são fortemente considerados
na elaboração dos programas.
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Conversas com a Audiência
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a instituições sociais
ou de cunho educativo, com intuito de avaliar qualitativamente
programas do Futura e colher impressões, opiniões e demandas
destes grupos 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.

Futura no youtube
Este selo representa todo o material licenciado que está disponível no canal do Futura no YouTube. Programas, interprogramas,
campanhas e vídeos institucionais podem ser acessados através
do link: https://www.youtube.com/canalfutura

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.

Pitching
Este selo representa todo programa, série ou documentário realizado em coprodução com o Futura, através da seleção de novos
projetos. Programas como O Bom Jeitinho Brasileiro, Chegados e
Estação Saúde foram escolhidos nos editais para séries. Em 2010,
numa edição intitulada Pitching Social foram vencedores os projetos Momento Arrá e Pegada Ecológica. O Doc Futura, seleção para
documentários de 52 minutos, já teve quatro edições. Em 2011
(Leva), 2012 (Armados), 2013 (De Volta) e o ainda inédito Escola
das Águas: o Desafio Pantaneiro, a ser exibido em 2014.

A educação no
combate à desigualdade
Em 2013, no momento em que o debate sobre a educação
no Brasil ganhou relevo em meio às reivindicações populares,
o Futura completou 16 anos de estrada. Observo em nossa trajetória a importância da diversidade de perspectivas,
sotaques e identidades presentes em nosso DNA, na tela e
fora dela, para desenvolver a missão que assumimos lá atrás:
contribuir para a formação educacional da população.
O Futura tem um “jeito de fazer” inovador, resultante do
diálogo entre os diversos segmentos sociais e da pluralidade, premissas do Canal. Entendemos que o respeito à
diferença e ao contraste (ideia que norteia o visual deste
Anuário, não por acaso) é essencial para o combate à desigualdade. Não vivemos em um mundo uniforme, onde
todos seguem um padrão. Ainda bem. Nas diferenças nós
nos reconhecemos como sociedade, grupo, indivíduos. Já
a desigualdade pressupõe juízo de valor, privilégio de uma
classe e/ou sujeito em detrimento de outra(o).
Esse pensamento é responsável pela pobreza que assola
um bilhão de pessoas no planeta em pleno século XXI. Mas,
“Por que pobreza?”. Foi essa a questão que permeou grande parte de nossos trabalhos em 2013 e ainda continua
em nossa agenda. A indagação é o título do projeto internacional (“Why Poverty?”), lançado na Assembleia Geral
da ONU, no qual o Futura (parceiro exclusivo da iniciativa
no Brasil) e mais de 70 emissoras de diversos países buscam fomentar o debate acerca das desigualdades sociais
e estimular mobilizações ao redor do globo, por meio da
divulgação multimídia de produções audiovisuais. Além
da veiculação de documentários na programação, o Canal
preparou ações locais, como seminários regionais e materiais pedagógicos voltados para a discussão da temática.
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Com a ajuda do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e a colaboração da The Communication Initiative, organizamos o “Seminário Internacional Por Que Pobreza?”, que contou com líderes comunitários, educadores e especialistas. Como resultado
dessa rede, vamos lançar agora em 2014 a “Maleta
Futura Por Que Pobreza?”, um kit com uma seleção
de programas do Canal feito a partir de recortes temáticos e materiais impressos inéditos, produzidos
com consultores. Nossa expectativa é que as narrativas audiovisuais e as publicações inspirem as pessoas a se tornarem parte da solução para a causa da
pobreza no mundo, fortalecendo, assim, o tecido social. A equipe do Futura vai distribuir e apresentar o
conteúdo da maleta a educadores do ensino formal e
não formal, integrantes das redes de ensino, universidades e organizações da sociedade civil que atuem
junto a jovens e adolescentes. Um trabalho que nos
dá grande orgulho e nos motiva a continuar acreditando que a educação é um dos principais caminhos
para a inclusão social.
Outras ações de grande importância para nós são as
produções do pitching Doc Futura. No ano passado,
contamos a história de Leandro, Sonia, Midiã e Anderson, detentos em instituições do Rio de Janeiro
que ganharam quatro dias de liberdade no período
de Natal, no documentário De Volta, da Coopas Multimagens, dirigida por Rafael Figueiredo. O Futura
inovou e estreou o programa na web antes da tela
da TV para chegar ainda mais perto do público. Em
2014, o Futura está coproduzindo o documentário
Escola das Águas: o Desafio Pantaneiro, com a Preta
Portê Filmes e a diretora Juliana Vicente, para mostrar as dificuldades de uma escola no meio do Pantanal sul-mato-grossense. Mais uma vez é o olhar
do Futura em busca da diversidade: além das fron-

teiras nacionais até o interior do País, expandindo
sua rede de parceiros.
Falando em parceria, 2013 também trouxe uma excelente notícia: dos 41 milhões de telespectadores
brasileiros que assistem regularmente ao Futura, 2
milhões são educadores – professores de todos os níveis, diretores e coordenadores pedagógicos de todo
o País. A pesquisa inédita do Datafolha mostrou ainda
que o Canal é conhecido por praticamente a totalidade
dos educadores do Ministério da Educação (96% dos
professores). É motivador saber que o Futura vem se
consolidando como ferramenta de educação, formação cidadã e desenvolvimento pessoal e comunitário.
Este anuário reúne os diferentes caminhos trilhados pelo Futura no ano passado. Essas conquistas
só seriam possíveis com apoio de nossos parceiros
mantenedores: CNI, Fiesp, Firjan, Fundação Bradesco,
Fundação Itaú Social, Grupo Gerdau, Rede Globo, Sebrae, Turner Broadcasting, Grupo Votorantim e o recém-chegado Sistema Fecomércio – RJ. Obrigada por
continuarem acreditando nessa força transformadora
que nos move.
Agradeço também aos parceiros pontuais, que possibilitaram a realização de programas e projetos com
recursos financeiros e valiosas ideias, aos educadores,
usuários da programação do Futura que enriquecem
nossas obras com novos temas e novas perspectivas,
e à nossa equipe de funcionários e colaboradores,
dedicada a fazer do Canal Futura um instrumento de
transformação social.
Já nos preparamos para novos desafios em 2014, afinal, é da natureza do Futura nunca parar de se reinventar. A você, caro leitor, faço um convite: vamos fazer diferente juntos? Boa leitura!

Educação
como bandeira!
As pesquisas Datafolha realizadas pelo Futura anualmente não deixam dúvidas: falamos de forma
consistente e sólida com mais da metade dos educadores do Brasil, ou seja, cerca de 2 milhões de profissionais de norte a sul do País. Trabalhando diante
de um quadro e giz, na gestão de uma escola, na
supervisão pedagógica ou em espaços não formais
de educação, esses dedicados educadores veem no
Futura uma ferramenta concreta de trabalho, um
aliado em suas práticas em sala de aula, valendo-se
constantemente de nossa programação em geral, de
nossos projetos especiais como o A Cor da Cultura e
Energia que Transforma e, claro, da atuação em rede
da área de mobilização e articulação.
Por acreditar que o País só encontrará seu rumo para
um desenvolvimento equilibrado, constante e verdadeiramente inclusivo se a bandeira da educação
for erguida por todos os segmentos da sociedade
brasileira, o Futura aproveita a sua relação já estabelecida com o universo de educadores ao longo de
uma década e meia para solidificar ainda mais essas
teias que desenham a rede de nossos interlocutores,
buscando conhecê-los cada vez mais e melhor para
com eles pensar numa grade de programação a serviço do incremento da qualidade da escola pública.
Um currículo, portanto, construído por muitas mãos.
Em 2013, iniciamos o ano com alguns desafios concretos de criação de ferramentas para contato constante com os educadores, estreitando laços, abrindo
avenidas de mão dupla para comunicação direta e
clara com professores, sobretudo aqueles das escolas públicas. As estratégias previam ferramentas on
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débora garcia
gerente de conteúdo e mídias digitais

e off-line, para tentar abarcar o máximo possível de
pessoas, objetivando trocar experiências, conteúdos
e fomentar vínculos permanentes.
E assim partimos para a realização de dez grupos focais em escolas, inicialmente no Rio de Janeiro. Foram
oito visitas presenciais e dois grupos realizados a distância, pelo Skype, com participação de escolas do Sul
e do Nordeste do País. Nesses encontros sempre chegávamos com uma proposta clara: apresentar algum
programa recente do Futura para um grupo de professores (em geral, durante seus encontros pedagógicos de planejamento) e, a partir desse visionamento
coletivo, colher deles impressões, críticas, sugestões e
ideias para melhoria do conteúdo. Antes da análise da
programação do Futura propriamente dita, colhíamos
também um pouco dos hábitos de consumo de mídia
em geral dos educadores, desde leitura de livros, jornais, sites etc. até frequência em salas de cinema, peças de teatro, exposições etc. Percebemos que esses
grupos de professores têm sede por conhecer mais o
mundo a sua volta, valem-se de conteúdos da grande
mídia para pensar suas atividades pedagógicas em sala
de aula, ressentem-se por não terem mais tempo para
desfrutar a vida cultural da cidade – muitos trabalham
em vários turnos, deslocando-se de uma escola para
outra, corrigindo inúmeras provas nos fins de semana
e ainda dando conta da vida familiar – e, sim, assistem
TV com frequência, incluindo, é claro, o Futura!
Sobre os programas vistos e discutidos, teve um
pouco de tudo: interprogramas (Trocando em Miúdos e Consciente Coletivo), campanhas (valorização
dos professores) e programas da faixa nobre (Afi-
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nando a Língua, Umas Palavras, Família Imperial, Tem-

teúdo para o Futura, avaliando programas e interprogra-

pos de Escola, Vida de República). Vimos que os conte-

mas, sugerindo campanhas e enfoques para produções

údos apresentados são muito bem recebidos por eles e

voltadas aos educadores etc. Um manancial participativo

que vários dos participantes já faziam uso de fragmen-

que nos enche de perspectivas para os próximos anos,

tos desses produtos em suas aulas. Mencionaram que

solidificando cada vez mais essa relação que, se já era

os programas que fazem algum tipo de relação com o

profícua desde o nascimento do Futura, fica agora cada

currículo formal ganham pontos na hora da escolha fi-

vez mais tangível, ágil e certeira através das redes sociais

nal, assim como aqueles que não repetem no formato/

e de atividades presenciais promovidas nos espaços de

abordagem a fórmula clássica de aula meramente conteudística. Vale, na opinião deles, muito mais o inusi-

educação nos quais estes conselheiros trabalham.

tado, o curioso, o que sai da curva, o que acrescenta e

Fruto dessa grande interação iniciada em 2013 são: a

ajuda a ampliar horizontes docentes. Não o que repete a

homenagem aos professores que realizamos a partir da

sala de aula, mas o que a amplia e redimensiona. Nesse

ideia de uma conselheira, Eliete Mazzeo, com participa-

caminho, por exemplo, a série Família Imperial nada de

ção do grande educador paulistano Rubem Alves assim

braçada! Tempera emoção, conteúdo histórico e situa-

como interprogramas sobre aproveitamento do tema

ções engraçadas de dois adolescentes, enquanto aborda

Copa do Mundo em sala de aula atualmente em produ-

temas árduos como história do Brasil, proclamação da

ção no Canal para exibição a partir de maio de 2014. Com

Independência e regime escravocrata. Receita para o sucesso na sala de aula, sobretudo por conseguir operar
com a interdisciplinaridade. Em outras palavras, atravessar diferentes disciplinas escolares como História, Geografia e Literatura de forma leve e convidativa.

patrocínio da Ford Foundation, manteremos em 2014
também uma atividade permanente de troca com esses
conselheiros que inclui o jornalismo do Futura. Vamos coletar sugestões semanais de pauta para os programas
dessa faixa e incluir de forma permanente essas pro-

A cada final de encontro na escola fazíamos um convite:

postas na realização dos programas do ano. A intenção

participar de um grupo no Facebook denominado “Con-

é que tenhamos educadores de várias partes do Brasil,

selho de Educadores do Canal Futura”, onde a propos-

engrossando o coro dos que acreditam que através da

ta é trocar experiências, avaliar conteúdos em processo

educação de qualidade o Brasil poderá alçar voos mais

de realização, propor pautas e personagens e servir de

altos, que não sejam excludentes para nenhuma parcela

termômetro para medir o quanto as iniciativas do Futu-

da população. É nisso que acreditamos e é por isso que

ra estão próximas desse universo escolar real, concreto,

existimos. Comunicação para transformação social. Esse

oferecendo sempre conteúdos relevantes e desejados.

é o DNA do Futura, impresso em cada uma de suas ações,

A adesão foi praticamente de 100%, a não ser um ou

em cada um de seus conteúdos. E agora, cada vez mais

outro educador que de antemão já não frequentava as

compartilhado com a rede de educadores que se junta a

redes sociais. Começamos com 50, 100, 150 educadores

nós nessa empreitada.

e hoje somos 540 profissionais, com ênfase ainda no Rio
de Janeiro, mas vislumbrando ampliar geograficamente

Em nome do Futura, um muito obrigada a todos e cada

o grupo na mesma proporção carioca, lendo e postando

um dos educadores que estão trilhando conosco esse

mensagens, trocando ideias, dando sugestões de con

caminho!

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 2013,
foram exibidos 42 episódios.
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TEMA: inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 14 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.
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Afinando
a Língua
O Afinando a Língua promove encontros entre um expoente da música brasileira e um representante do
mundo das letras. O músico e escritor
Tony Bellotto conduz o bate-papo
no estúdio sobre a criação e o uso da
língua portuguesa. Passando por gêneros musicais e literários variados,
a ideia é investigar a diversidade de
estilos e, por outro lado, estabelecer
uma conexão entre duplas como Cidade Negra e Viviane Mosé; Lenine e
Bráulio Tavares; Moska e José Miguel
Wisnik; Zeca Baleiro e Ferreira Gullar,
entre outros. Com dois blocos de duração, o programa mantém sua estrutura de entrevistas entremeadas
com apresentações dos músicos e
leituras de partes da obra do escritor
participante. Uma novidade desta
temporada é que cada episódio tem
um “prólogo” de Tony Bellotto, isto
é, uma rápida apresentação com um
toque pessoal do apresentador.
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; música
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em
geral
ESTREIA: 1999
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
APRESENTADOR: Tony Bellotto é
compositor e guitarrista da banda
de rock Os Titãs. O músico, que co-

manda o programa Afinando a Língua desde 1999, também é autor de
romances como Bellini e a Esfinge,
adaptado para o cinema em 2002,
Bellini e o Demônio e BR-163.
Sinopses por episódio
(12 x 26 minutos):
Lenine e Bráulio Tavares – no ar
em 2 de setembro
A dupla de amigos se revê e decide
nos levar em uma “afinada” viagem
pelo futuro, o passado – suas raízes
nordestinas – e o mundo psicodélico
da ficção científica em suas diversas
dimensões. Falam também dos muitos frutos de sua parceria.
Cidade Negra e Viviane Mosé – no
ar em 9 de setembro
Uma leitura contemporânea e popular sobre fé e filosofia com a poeta capixaba Viviane Mosé e o grupo Cidade Negra. Entram no papo religiões,
crenças, inspiração e o movimento
rastafári. Em Língua Portuguesa, falamos sobre tempos verbais.
Zeca Baleiro e Ferreira Gullar –
no ar em 16 de setembro
José Ribamar Ferreira e José Ribamar
Santos. Os xarás Ferreira Gullar e Zeca
Baleiro se juntam para falar de algo
que têm em comum além do nome: o
amor pela arte da palavra e as possibilidades que ela detém. A poesia da
musicalidade. A música da poesia.

Forfun e Thalita Rebouças – no ar
em 23 de setembro
Juventude. Alegria compartilhada.
A música singular do Forfun e a literatura direta da escritora Thalita
Rebouças. A intensidade do universo
jovem como pano de fundo e tema
principal. Em Língua Portuguesa falamos de palavras proparoxítonas.
Gabriel, o Pensador e Paulo Lins
– no ar em 30 de setembro
Os artistas falam sobre o olhar crítico
e a resistência à alienação. Minorias.
Exclusão. Como olhar a realidade e
escrever sobre ela. E falam também
de surfe, de samba e de criação. A
discussão é embalada e dirigida pela
música de Gabriel, o Pensador e pela
obra do escritor Paulo Lins.
Isabela Tavianni e Martha Medeiros – no ar em 7 de outubro
Neste episódio a palavra está com
as mulheres. Com a cronista Martha
Medeiros e seus insights no cotidiano e a voz única da cantora Isabela
Tavianni. Tony Bellotto investiga o
papel do feminino e do masculino
nas vozes da arte.
Bossacucanova – no ar em 14 de
outubro
Além de falar sobre parcerias na arte
e o universo lúdico-infantil na música,
o grupo Bossacucanova homenageia o
centenário de Vinícius de Moraes cantando suas letras. Ferreira Gullar e José

Miguel Wisnik também falam sobre o
poetinha. O programa traz também a
poesia de Vinicius na voz do povo.
Paulinho Moska e José Wisnik –
no ar em 21 de outubro
Linguagens entrelaçadas, diálogos
de vozes, um olhar polifônico. A
pluralidade da arte no encontro de
Moska e José Miguel Wisnik. Em Língua Portuguesa tratamos do conceito de polifonia.
Nando Reis e Chacal – no ar em 28
de outubro
O músico Nando Reis e o poeta Chacal conversam com Tony Bellotto sobre a música e a poesia na atualidade, em meio à cultura pop. É a arte,
em suas mais diversas dimensões,
falando por si mesma, dando seu recado. Em Língua Portuguesa falamos
de intertextualidade.
MC Sapão e Hélio de La Peña – no
ar em 4 de novembro
A ginga carioca, a sensualidade e
sua influência sobre a arte. Em tempos onde o humor está na moda, MC
Sapão e Hélio de La Peña batem um
papo descontraído com tiradas certeiras animam o Afinando.
Teresa Cristina e Adriana Falcão
– no ar em 11 de novembro
Tony Bellotto conduz o papo com
Teresa Cristina e Adriana Falcão, que
falam sobre a diferença entre compor, escrever roteiros e literatura. As
diversas maneiras de interpretar o
mundo através da palavra, seja nas
noites de samba carioca ou dando
voz a diversos personagens da ficção.
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Zélia Duncan e Nelson Motta – no
ar em 18 de novembro
Gostar de revisitar o passado e homenagear velhos ídolos são pontos em comum no trabalho dos convidados Zélia
Duncan e Nelson Motta. Uma é cantora
e tem costurado seu trabalho assim.
Outro é mestre da palavra e cronista de
uma época. Em Língua Portuguesa falamos de radicais gregos e latinos.
Especial Fim de Ano – no ar em 31
de dezembro
Apresentado por Tony Bellotto, o
especial reúne o melhor da temporada do Afinando a Língua 2013. Os
convidados cantam uma música ou
leem um trecho de suas obras em
um registro atual e diversificado da
música e da literatura brasileiras
CONSULTORIA:
Marcelo Beauclair é professor de português, formado pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Lecionou
na rede estadual e em escolas particulares. Fez curso de especialização
em Morfossintaxe na Uerj, onde é
mestre em Língua Portuguesa.
FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Rodrigo Montenegro
Direção: Rafael Moreira
Produção executiva: Mara Lobão
Assistente de direção: Diego Dadalt
Consultoria: Marcelo Beauclair
Roteiro: Maria Clara Mattos e
Clara Meirelles
Direção de fotografia: Cézar Moraes
Câmeras: Alexandre Mizrahi
e Julio C. Siqueira
Coordenação de produção:
Trícia Coelho

Equipe de produção: Ângela Hirata
Fabri, Vanessa Junqueira e Érica Castilho
Direção de arte: Claudão Nascimento
Produção artística: Bruno Levinson
Gravação de som e mixagem: Bend
New Mídia e Luiz Fernando Motta
Som direto: Juca Oliveira
Figurino: Dorys Hansen
Maquiagem: Alzira Pereira
Coordenação de pós-produção:
Mariana Rameck
Equipe de edição: Camila Martinez,
Mário Moreira e Nicholas Andrueza
Narração: Verônica Villa
Abertura: Herbert Cohn,
Marcelo Liuzzi e Jean Billard
Videografismo: Vitor Wanderley
Trilha sonora original: Nervoso
e Ricardo Imperatore
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Coordenação artística:
Márcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Produtoras assistentes:
Anne Germano e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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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. 28 programas foram exibidos
na grade de 2013.

TEMAS: agricultura; ecologia e ecossistemas; identidade cultural

PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 10 de janeiro
DURAÇÃO: 24 minutos

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Amazon Sat



Cidades e
Soluções
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 vivem em centros urbanos.
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia; ecologia e ecossistemas;
sustentabilidade
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.
Sinopses por episódio
(29 x 22 minutos):
Um dos maiores projetos ecológicos do mundo – no ar em 29 de
março
Desde a construção de Itaipu, foram
plantadas mais de 43 milhões de árvores. Itaipu possui um corredor ecológico que liga o Parque Nacional de Iguaçu. A função do corredor ecológico é
melhorar a saúde ambiental da região.
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Selo verde na construção civil –
no ar em 5 de abril
Conheça os “selos verdes”, que atestam o emprego das melhores técnicas construtivas para o meio ambiente e para a redução do consumo.
A certificação ambiental já é normal
na construção civil do País. Conheça
alguns selos verdes que estão ganhando importância e prestígio no
mercado imobiliário. Eles atestam
a utilização das melhores técnicas
construtivas, em benefício do meio
ambiente e do seu bolso.
Especial Semana Mundial da
Água 1 – no ar em 12 de abril
No primeiro programa sobre o Ano
Internacional de Cooperação pela
Água, o Cidades e Soluções mostra
uma estação de tratamento dos Estados Unidos que utiliza uma nova
tecnologia capaz de transformar o
esgoto doméstico em água potável.
A ONU definiu que 2013 é o “Ano
Internacional de Cooperação pela
Água”. A escassez de recursos hídricos ameaça a produção de alimentos num planeta onde a população
continua crescendo. A poluição e o
desperdício completam o cenário
preocupante. Mais do que nunca, é
preciso sinalizar rumo e perspectiva, e revelar os bons exemplos do
uso de água para diferentes fins
(agricultura, indústria, abastecimento doméstico etc.).

Especial Semana Mundial da
Água 2 – no ar em 19 de abril
Exemplos de gestão eficiente de água
na agricultura, na indústria e na cidade. O programa vai até Santos, litoral
de São Paulo, verificar como a cidade
ficou em primeiro lugar no ranking
do saneamento, feito pelo Instituto Trata Brasil. O episódio apresenta
também uma das fábricas de bebidas
mais eficientes do mundo, que reduziu em 50% o consumo de água nos
últimos dez anos, no Rio de Janeiro,
e o condomínio rural de Petrolina/
PE, que promove a gestão inteligente
desse precioso recurso transportando água da represa de Sobradinho/CE
para dezenas de agricultores.
A nova era dos resíduos – no ar
em 26 de abril
Transformar lixo em matéria-prima
ou energia é um dos grandes desafios tecnológicos da humanidade.
O episódio mostra a expansão das
usinas térmicas que produzem energia a partir dos resíduos. Em todo
o mundo, já são mais de 1.500. No
Brasil, existe apenas um protótipo
com tecnologia 100% nacional, mas
o País já deu a largada na exploração do biogás. Dois aterros sanitários de São Paulo são responsáveis
por mais de 2% de toda a energia
elétrica consumida na maior cidade
do Brasil, e a queima de biogás ainda gera receita para o município. Em
Uberlândia, uma invenção brasileira
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promete revolucionar o mercado de
fertilizantes: um adubo parcialmente orgânico, industrializado e com
menos substâncias minerais, que
barateia o produto e ainda é mais
eficiente que o adubo comum, o fertilizante organomineral.
Carros elétricos: rápidos lá fora,
devagar por aqui. Saiba por quê
– no ar em 3 de maio
2013: a frota de carros elétricos se
expande no mundo. Enquanto isso,
no Brasil, a energia solar ganha espaço. O Cidades e Soluções faz um
raio X completo sobre a situação dos
carros elétricos no Brasil e no mundo.
Enquanto lá fora a frota se expande
rapidamente, por aqui não há uma linha de montagem, e quem decide adquirir um modelo paga caro por isso.
Este ano, táxis elétricos começaram
a circular pelas ruas da maior cidade
do Brasil, resultado da parceria de
uma montadora com a Prefeitura de
São Paulo. Quais seriam os impactos
de uma frota de carros elétricos sobre a distribuição de energia no Brasil? O programa fala também sobre o
mercado dos carros elétricos no Japão. E sobre uma empresa de Uberlândia/MG, que começou a produzir a
própria energia com a ajuda de uma
fonte limpa e disponível: o Sol.
Você sabe qual é a sua pegada
ecológica? – no ar em 10 de maio
O índice revela que área deve existir apenas para suprir estilo de vida.
Pessoas consomem 50% mais recursos naturais do que deveriam.
Todos nós deixamos rastros, que
marcam a nossa passagem pelo
planeta. Agora, imagine um jeito
de calcular os impactos causados

por todas essas pegadas!? O tipo
de alimentação que ingerimos, o
meio de transporte que usamos,
a quantidade de bens que possuímos e toda a energia elétrica que
consumimos… Tudo isso pode ser
medido e transformado em pegada ecológica, que revela qual área
do planeta deve existir apenas para
suprir seu estilo de vida. Quer saber qual a sua pegada ecológica?
O programa também faz outra pergunta: dá para confiar nos selos verdes que aparecem estampados nas
embalagens de diversos produtos
espalhados por aí? Vamos dar dicas
de como desconfiar de marcas que
se dizem ecológicas, sustentáveis e
preocupadas com o meio ambiente.
Os 50 anos da Coppe/UFRJ – no ar
em 17 de maio
Uma das instituições de pesquisa e
inovação tecnológica mais importantes do País está completando 50
anos. O programa mostra por que
o Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, a Coppe da UFRJ, virou referência no Brasil. Cidades e Soluções
apresenta o maior laboratório do
mundo para simulações em oceanos, o primeiro protótipo brasileiro
de ônibus movido a hidrogênio, o
primeiro trem capaz de flutuar sobre trilhos usando uma tecnologia
única no mundo e um dos mais importantes laboratórios de biodiesel
do planeta. E a única faculdade do
País voltada para a qualificação de
estudantes negros, a Zumbi dos Palmares, em São Paulo. A universidade,
que começou com duzentos alunos,
progrediu nos últimos dez anos e
hoje tem 1.700 estudantes.

Gás de xisto: problema ou solução? – no ar em 24 de maio
O Cidades e Soluções mostra a exploração do gás de xisto nos Estados Unidos. Essa nova fonte de
energia é bastante controversa.
Se por um lado vem reduzindo a
demanda dos EUA por petróleo (e
também as emissões de gases estufa), por outro tem gerado impactos
ambientais importantes, especialmente sobre as águas subterrâneas. O correspondente Jorge Pontual
fez uma reportagem especial e exclusiva para o programa. Em Pittsburgh, na Pensilvânia, mostra os
prós e os contras da exploração do
gás de xisto. O Brasil também tem
reservas inexploradas de xisto, e a
Agência Nacional do Petróleo incluiu
o minério na próxima rodada de leilões para campos de gás.
Parques Nacionais 1 – no ar em 31
de maio
Em dois programas especiais, o Cidades e Soluções faz um raio X dos
Parques Nacionais do Brasil. Destaque
para os dois mais importantes em público e arrecadação: o Parque Nacional
da Tijuca, no Rio, e o Parque Nacional
do Iguaçu, no Paraná. Juntos eles recebem 4 milhões de visitantes por
ano, aproximadamente 80% de todo
o público que visita os 68 parques espalhados pelo País. André Trigueiro e
Izabelle Ferrari foram conferir essas
imensas áreas verdes, ricas em biodiversidade e famosas no mundo todo,
que enfrentam o desafio de conciliar
as pressões urbanas como construções irregulares, caça clandestina, balões, tráfico de animais silvestres etc.
Do trenzinho do Corcovado, passando
pela maior trilha ecológica em área

urbana do mundo até as torres do
Sumaré, no Rio, ou pelas Cataratas do
Iguaçu, num parque classificado como
Patrimônio Natural pela Unesco e
considerado modelo no Brasil em preservação de plantas e animais, uma
aventura mágica e deslumbrante.
Parques Nacionais 2 – no ar em 7
de junho
Na segunda parte sobre os parques
nacionais que recebem maior número de visitantes do Brasil, o programa apresenta quais os maiores
problemas enfrentados para que o
Parque Nacional da Tijuca (RJ) e o
Parque Nacional do Iguaçu (PR) mantenham-se preservados.
400 ppm de CO2: recorde histórico
na atmosfera – no ar em 14 de junho
O planeta Terra registrou 400 partes
por milhão de dióxido de carbono, um
nível considerado limite pelos cientistas para evitar os piores cenários
do clima. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas
da ONU, acima de 400 ppm de CO2 a
temperatura média do planeta poderá subir entre 2 e 6 graus centígrados
até o final deste século. Entre as muitas consequências previstas estão a
aceleração do degelo, tempestades
mais violentas, graves impactos sobre a biodiversidade e milhões de
refugiados ambientais que terão que
buscar outro lugar para viver. O Cidades e Soluções discute este marco em
um programa especial, com os entrevistados Sérgio Besserman (economista da FGV, professor da PUC,
assessor especial da Prefeitura do Rio
de Janeiro e especialista em mudanças climáticas) e Roberto Schaeffer
(professor de Planejamento Energéti-
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co da Coppe e membro do Painel Terra Intergovernamental de Mudanças
Climáticas da ONU).
Despoluição da Baía de Guanabara: vai dar tempo? – no ar em 21
de junho
A apenas três anos dos Jogos Olímpicos, o palco onde atletas do mundo
inteiro disputarão várias provas de
iatismo está repleto de lixo flutuante. Na Baía de Guanabara, os números
impressionam: são 48 milhões de litros de esgoto industrial despejados,
por dia, sem falar no principal agente
poluidor da baía, o esgoto doméstico.
Uma ameaça para as espécies marinhas e um constrangimento para as
equipes de vela que treinam todos os
dias no local. O programa apresenta
a situação da Baía de Guanabara: o
que a torna tão poluída e as várias
frentes de mobilização das autoridades para cumprir o compromisso de
reduzir em 80% a poluição das águas
até os jogos de 2016. E, às margens
de outra baía, a de Sepetiba, um projeto inédito de recuperação do solo e
das águas, onde 3 milhões de toneladas de metais pesados ameaçavam
a saúde dos moradores, a fauna e a
flora da região, pode servir de inspiração para que se tomem iniciativas
semelhantes em outros locais do Brasil também expostos a resíduos industriais altamente nocivos à saúde.
Sabatina com os prefeitos das
duas maiores cidades do País sobre sustentabilidade – parte 1 –
no ar em 28 de junho
Fernando Haddad (SP) e Eduardo
Paes (RJ) respondem a perguntas
sobre o agravamento do trânsito, o
espaço do automóvel nas cidades, a

segurança dos ciclistas, reciclagem
de lixo, despoluição das águas, proteção das áreas verdes, planejamento urbano, construções sustentáveis
etc. O que os prefeitos das duas
maiores cidades do Brasil estão fazendo em favor da sustentabilidade?
Sabatina com os prefeitos das
duas maiores cidades do País sobre sustentabilidade – parte 2 –
no ar em 5 de julho
As cidades ainda estão muito atrasadas quanto à reciclagem. A coleta seletiva alcança apenas 1% dos resíduos e o resto segue misturado ao lixo
comum. Segundo o prefeito da capital
fluminense, o objetivo é chegar a 25%
em um prazo de quatro anos. Na maior
cidade do País, a meta é elevar a reciclagem a 10%. Os dois falam também
de construções sustentáveis e do crescimento desordenado das cidades.
A revolução energética na Alemanha – no ar em 12 de julho
Quando o assunto é sustentabilidade, não é possível ignorar a experiência e o protagonismo da Alemanha, especialmente quando se fala
de fontes limpas e renováveis de
energia. No programa, a repórter
Leila Sterenberg mostra o que tem
acontecido com a revolução energética que está em curso no país. A
Alemanha montou um plano ambicioso para antecipar de 2036 para
2022 o prazo para abandonar de vez
o uso da energia atômica.
As principais fontes de energia
do Brasil – no ar em 19 de julho
Como está a produção de energia
elétrica do Brasil? O repórter Rodrigo
Carvalho visitou seis cidades e mostra
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decidiu entrar numa cruzada para
encontrar as mais antigas da capital
paulista, as “veteranas de guerra”.
Em Belo Horizonte, um projeto de
preservação pioneiro é o responsável pelo cadastramento de todas as
árvores da cidade. Pelo Brasil, um
levantamento inédito vai ajudar a
conhecer melhor o tamanho e a qualidade das nossas florestas.

a matriz energética do nosso país. As
usinas hidrelétricas são responsáveis
por mais de 60% da energia. E quando
o risco de grandes apagões é cogitado no País, as usinas termelétricas se
tornam a garantia do governo de que
o sistema energético é seguro. Hoje,
elas respondem por 27% da energia
brasileira. Na Bahia, um parque eólico
está pronto, mas ainda não está em
funcionamento. Mesmo com o investimento de RS 1,2 bilhão, a linha de
transmissão ainda não foi instalada.
Em Angra dos Reis/RJ, estão as duas
usinas nucleares responsáveis por cerca 2% da geração, no Brasil. A terceira
usina deve ficar pronta em 2018, mas
o acidente nuclear no Japão em 2011
alterou os planos do Brasil de expandir o uso desse tipo de energia.
Empreendedores sociais – no ar
em 2 de outubro
No programa de estreia da nova temporada, conheça uma nova geração
de pessoas que se mobilizam – individual ou coletivamente – para iniciarem mudanças que podem impactar
o dia a dia nas cidades para melhor.
Internet que salva o planeta – no
ar em 9 de outubro
O programa apresenta alguns dos

mais impressionantes exemplos de
uso inteligente da internet para promover a justiça, a igualdade e a sustentabilidade. O mundo nunca mais
foi o mesmo depois da internet, e o
uso dessa ferramenta virtual está
conseguindo transformar para melhor a realidade em diversas partes
do planeta. O episódio apresenta
também o trabalho da Avaaz – criada em 2007, já conta com mais de
25 milhões de apoiadores através
de assinaturas virtuais em favor de
causas consideradas justas e urgentes –, o Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral, que entre outros
projetos foi um dos elaboradores do
Ficha Limpa, e movimentos como
o Greenpeace Brasil e o SOS Mata
Atlântica, que chamam a atenção da
população sobre as grandes questões ambientais da atualidade.
O mapeamento das árvores do
Brasil – no ar em 16 de outubro
Há cidades onde o verde é perseguido, destruído e eliminado do mapa.
Onde isso acontece, as árvores são
inimigas da urbanização e perdem
espaço para as construções. O programa mostra projetos que envolvem a preservação das árvores nacionais, como em São Paulo, onde
um botânico apaixonado por árvores

Um mês do programa Lixo Zero –
no ar em 23 de outubro
Em 2013, o Rio de Janeiro radicalizou o combate a quem joga lixo nas
ruas. O Cidades e Soluções mostra
o resultado do programa Lixo Zero,
a mudança de hábitos dos cariocas
por causa da multa e a redução do
volume de resíduos no lugar errado.
Não importa o tamanho do resíduo,
a multa é aplicada na hora. Mais de
duas mil pessoas já foram multadas,
a maioria no Centro do Rio de Janeiro
e por pequenos resíduos, como pontas de cigarro. O valor pode chegar a
até R$ 3 mil em caso de entulho.
Por dentro do IPCC – no ar em 30
de outubro
O Cidades e Soluções destaca os principais resultados do novo relatório
do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC). O estudo confirmou cenários preocupantes do clima no Brasil e no mundo,
e apresentou sugestões sobre como
enfrentar o maior problema ambiental do século XXI. O programa conta
com a participação de Carlos Nobre,
secretário do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), Emilio
La Rovere, coordenador científico do
PBMC e coordenador do Centro Clima da Coppe/UFRJ, e Suzana Kahn,

vice-presidente do Grupo de Mitigação do Painel Intergovernamental de
Mudança Climática (IPCC) e presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática.

um bairro pobre na periferia de São
Paulo. Oitenta voluntários que se uniram com a missão de construir oito
casas e realizar o sonho de oito famílias em apenas dois dias.

Os impactos da mudança do clima
no Brasil – no ar em 6 de novembro
De que maneira a mudança do clima
atinge cada um de nós no Brasil? Quais
os impactos previstos sobre a agricultura, a produção de energia, a elevação do nível do mar, a saúde pública,
entre outras áreas estratégicas para o
País? Mais de 300 cientistas brasileiros
produziram um relatório inédito que
traz respostas importantes para essas
e outras perguntas. O Cidades e Soluções ouviu alguns desses cientistas
para debater sobre o assunto.

Brasil – o país dos raios – no ar em
20 de novembro
São 50 milhões de descargas atmosféricas por ano com 130 mortos e
500 feridos. Por que o Brasil é o país
campeão mundial de raios? O programa mostra como se proteger dos
raios e revela as novas tecnologias
que nos ajudam a mapear as tempestades mais violentas. E os incríveis personagens do primeiro filme
sobre raios feito do Brasil.

Moradia digna para quem mais
precisa – no ar em 13 de novembro
O Cidades e Soluções mostra o trabalho do Teto, uma organização sem
fins lucrativos que atua principalmente na construção de moradias dignas
em áreas de extrema pobreza em 19
países da América Latina e do Caribe.
Durante um fim de semana, o programa acompanhou a construção das
chamadas “casas de emergência” em

Aqui se planta, aqui se come – no
ar em 27 de novembro
O programa abre espaço para alimentos saudáveis cultivados no perímetro urbano. São apresentados
exemplos de como essa ideia ganha
força na Inglaterra, na Alemanha e
até aqui no Brasil.
Alemanha: a força do sol e do
vento – no ar em 4 de dezembro
A edição nº 300 do Cidades e Soluções (exibição Globo News) é espe-

cial. Mostra em detalhes a política
pública que está desativando todas
as 17 usinas nucleares da Alemanha
em favor de fontes limpas e renováveis de energia. O repórter André Trigueiro esteve no país e acompanhou
de perto os bastidores da “energiewende” ou “virada energética”.
Alemanha: pistas livres para as bicicletas! – no ar em 11 de dezembro
No segundo especial sobre a Alemanha, o programa mostra como o
país abre caminho para os ciclistas:
ciclovias, ciclofaixas, megaestacionamentos de bikes e sistemas gratuitos de compartilhamento de bicicletas. Um brasileiro que escolheu
viver no país principalmente pela facilidade de transporte destaca que,
a qualquer hora do dia, é possível se
locomover sobre duas rodas no país.
Berlim tem mil quilômetros de ciclovias e quase 10% dos deslocamentos
diários são feitos na base do pedal, e
o número de bicicletas supera o de
carros e chega a 74 milhões.
Profissões verdes – no ar em 18
de dezembro
Segundo o Ministério da Educação,
existem aproximadamente 2 mil cursos ligados à área ambiental no País.
A expansão acompanha uma tendência do mercado, que abre cada vez
mais espaço para profissionais com
esse perfil. O curso de gestão ambiental é um dos mais procurados.
FICHA TÉCNICA
Editor-chefe: André Trigueiro
Produção e edição: Aline Peres e
Klara Duccini
Edição e finalização:
Marcus Vinícius e Rita Araújo
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Etc Mostras Interativas

Cine Conhecimento estreia nova temporada
com filmes clássicos e contemporâneos

Outra novidade é a mudança no dia
de exibição do Cine. Anote aí: agora,
você assiste aos filmes da nova temporada sempre aos sábados, às 22h,
e vota na enquete aqui no site para
escolher a reprise que quer ver na
sexta-feira, também às 22h, além
das reprises regulares ao longo da
semana. Entre os destaques da nova
leva de filmes estão as produções dos
irmãos Taviani e de Rainer Fassbinder.

por Vinícius Reis, Praça Saens Peña
é exibido neste sábado (07) e conta a história de uma típica família de
classe média da Tijuca, bairro da Zona
Norte do Rio de Janeiro. Paulo (Chico Diaz), professor de ensino médio,
e Teresa (Maria Padilha), gerente de
uma lanchonete, são casados. Eles
têm uma filha de 15 anos, Bel (Isabella Meirelles), e formam um típica
família de classe média.

O casal sonha em ter uma casa própria, mas o apertado orçamento impossibilita que ele seja realizado. A
situação muda quando Paulo aceita
a oferta de escrever um livro sobre a
Tijuca, bairro em que moram. Só que
a esperança por dias melhores logo

se transforma em uma grande crise


A nova edição do Cine abre com uma
familiar, que coloca em risco o relamostra de filmes brasileiros. Dirigido cionamento existente entre eles.

Folha de São Paulo | 7/9/2013




Revista Galileu | 1/3/2013

A partir deste sábado, dia 7 de setembro, os cinéfilos podem conferir
novos filmes no Cine Conhecimento. Chegam à tela do Futura longas
nacionais e estrangeiros, clássicos e
contemporâneos, e a apresentação
fica por conta de Lorena Calábria.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO
Viver
Os próximos títulos são O Preço da
Paz, de Paulo Morelli, que conta a
saga do Barão do Serro Azul e da Revolução Federalista no final do século
XIX, Amélia, de Ana Carolina Teixeira
Soares, ficção inspirada na visita da
atriz francesa Sarah Bernhardt ao
Brasil, e Inocência, de Walter Lima
Jr., drama baseado no clássico de
Visconde de Taunay sobre a paixão
entre uma jovem e seu médico.
Leia mais: A programação do Futura está de cara nova para celebrar os
16 anos do Canal!

12/04/201
Pág. E7

Nas semanas seguintes, o Futura apresenta Luzia Homem (1988), de Fabio Barreto, e Tati, A Garota (1973),
de Bruno Barreto. A nova temporada
conta ainda com clássicos estrangeiros, como os premiados A Noite de
São Lourenço e Pai Patrão, de Paolo
e Vittorio Taviani, além de Lola e Lili
Marlene, do diretor alemão Rainer
Fassbinder.
Ao final de todas as sessões do Cine,
Lorena Calabria ressalta os aspectos
históricos, culturais, sociais e comportamentais das produções cinematográficas.

Amélia (2001), de Ana Carolina Teixeira Soares
Um filme de ficção livremente inspirado na visita de Sarah Bernhardt ao Brasil
em 1905. A divina Sarah, em crise pessoal e profissional, é influenciada por
sua fiel camareira brasileira, Amélia, a apresentar Tosca no Rio de Janeiro. No
dia do desembarque, Amélia morre de febre amarela. A lendária atriz passa
a conviver com as “exóticas” irmãs de sua querida auxiliar. Sarah Bernhardt
encontra-se só em um “pays de sauvages”! Elenco: Beatrice Agenin, Marília
Pêra, Míriam Muniz, Camila Amado, Alice Borges, Bety Goffman, Duda Mamberti,
Pedro Paulo Rangel, Cristina Pereira, Marcela Cartaxo, Otávio III, Pedro Bismarck e
Xuxa Lopes, entre outros.

Inocência (1983), de Walter Lima Jr.
A menina Inocência é acometida de malária e o médico Cirino é designado
para tratá-la. Os dois se apaixonam, mas a jovem está prometida para um rico
fazendeiro da região e seu pai coloca-se contra a relação. Baseado no livro
de mesmo nome de Visconde de Taunay. Elenco: Chica Xavier, Edson Celulari,
Fernanda Torres e Chico Dias, entre outros.
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Diário de Pernambuco | 12/4/2013

O Preço da Paz (2003), de Paulo Morelli
O Preço da Paz conta a saga do Barão do Serro Azul, um homem de princípios
que levou às últimas consequências suas convicções. No final do século XIX,
durante a Revolução Federalista, o Barão pagou aos revolucionários Maragatos para que não destruíssem Curitiba. Depois, foi considerado traidor e teve
sua história proibida por mais de 40 anos. Seus feitos não constam nos livros
oficiais. Elenco: Herson Capri, Lima Duarte, Giulia Gam, José de Abreu, Camila
Pitanga, Danton Mello e Brigida Menegatti, entre outros.
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Cine
Conhecimento
O Cine Conhecimento exibe produções do cinema mundial e traz filmes clássicos e contemporâneos.
Apresentado por Lorena Calábria, em
2013 o Cine dá destaque às produções italianas, com filmes dos irmãos
Taviani e de cineastas contemporâneos. A nova temporada também
traz clássicos do diretor alemão Rainer Fassbinder e do cinema nacional.
Além de uma ótima sessão de cinema
em casa, o programa destaca detalhes históricos, culturais, comportamentais e geográficos relacionados
às produções cinematográficas.
TEMAS: diversidade cultural, história; identidade cultural; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado
APRESENTADORA: Lorena Calábria é jornalista e apresentadora.
Começou ainda bem jovem a trabalhar na Rede Manchete, em 1985. Era
colaboradora dos telejornais. Como
apresentadora, começou no ano de
1986, comandando o programa Clip
Clip, da Rede Globo. Foi repórter e
redatora da revista Bizz. Trabalhou
também na MTV Brasil, na TV Cultura, onde apresentou o programa
Metrópolis, no canal Multishow e, em

2008, apresentou o programa Happy Hour, no GNT.
Sinopses por episódio:

Praça Saens Peña – no ar em 7 de
setembro
Paulo é professor de ensino médio,
e Teresa, gerente de lanchonete. Eles
são casados e formam uma típica
família de classe média. O casal sonha em ter uma casa própria, mas
o apertado orçamento impossibilita
essa realização. A situação muda
quando Paulo aceita a oferta de escrever um livro sobre a Tijuca, só que
a esperança por dias melhores logo
se transforma em uma grande crise
familiar, que coloca em risco o relacionamento existente entre eles.
Duração: 100 minutos
Elenco principal: Maria Padilha,
Chico Díaz, Isabella Meirelles, Gustavo Falcão, Stella Brajterman, Maurício
Gonçalves, Guti Fraga e Aldir Blanc
Direção: Vinícius Reis
Produção: Limite Produções
Distribuição: RioFilme
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos

Prêmios: Melhor Diretor, Melhor
Ator, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante e Prêmio Especial da Crítica de Melhor Filme no Cine PE 2009
/ Seleção Oficial do Festival Brasileiro de Cinema de Nova York 2009 /
Sydney Latino Film Festival – 2009 /
Festival de Toronto – 2009 / Festival
Internacional de Salvador – 2009 e
Festival do Rio – 2008
O Preço da Paz – no ar em 14 de
setembro
O Preço da Paz conta a saga do barão do Serro Azul, um homem de
princípios que levou às últimas consequências suas convicções. No final
do século XIX, durante a Revolução
Federalista, o barão pagou aos revolucionários maragatos para que
não destruíssem Curitiba. Depois, foi
considerado traidor e teve sua história proibida por mais de 40 anos.
Seus feitos não constam nos livros
oficiais.
Duração: 103 minutos
Elenco principal: Herson Capri,
Lima Duarte, Giulia Gam, José de
Abreu, Camila Pitanga, Danton Mello
e Brigida Menegatti
Direção: Paulo Morelli
Produção: M.A. Produção Artísticas
e Culturais (Appel Filmes)
Distribuição: M.A. Produção Artísticas e Culturais (Appel Filmes)
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2003

Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: 7ª Mostra de Cinema de
Tiradentes: Troféu Barroco de Melhor Longa-Metragem, Festival de
Gramado – 2003: Melhor Filme (Júri
Popular); Melhor Direção de Arte;
Melhor Montagem

Amélia – no ar em 21 de setembro
Um filme de ficção livremente inspirado na visita de Sarah Bernhardt
ao Brasil em 1905. A divina Sarah,
em crise pessoal e profissional, é
influenciada por sua fiel camareira
brasileira, Amélia, a apresentar Tosca no Rio de Janeiro. No dia do desembarque, Amélia morre de febre
amarela. A lendária atriz passa a
conviver com as “exóticas” irmãs de
sua querida auxiliar. Sarah Bernhardt
encontra-se só, em um pays de sauvages! Amélia foi exibido primeiro
como Cine Especial, no Dia da Mulher,
dia 8 de março.
Duração: 130 minutos
Elenco principal: Beatrice Agenin,
Marília Pêra, Míriam Muniz, Camila
Amado, Alice Borges, Bety Goffman,
Duda Mamberti, Pedro Paulo Rangel,
Cristina Pereira, Marcela Cartaxo, Pedro Bismarck e Xuxa Lopes
Direção: Ana Carolina Teixeira Soares
Produção: Tuinho Schwartz Productions
Distribuição: RioFilme
País de origem: Brasil
Ano de produção: 2001
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Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Grande Prêmio Cinema Brasil: Melhor Atriz (Miriam Muniz), Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte
Inocência – no ar em 28 de setembro
A menina Inocência é acometida de
malária e o médico Cirino é designado para tratá-la. Os dois se apaixonam, mas a jovem está prometida
para um rico fazendeiro da região e
seu pai coloca-se contra a relação.
Baseado no livro de mesmo nome de
Visconde de Taunay.
Duração: 118 minutos
Elenco principal: Chica Xavier, Edson Celulari, Fernanda Torres e Chico
Dias
Direção: Walter Lima Jr.
Produção: LC Barreto Produções Cinematográficas e Antônio Calmon
Distribuição: Filmes do Equador (LC
Barreto)
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Instituto Nacional do Livro,
1969 // Segundo Coral no Festival
do Novo Cinema Latino-Americano
de Havana, 1983 – CU // Melhor Direção, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e Prêmio Especial da
Crítica – Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 1983 // Melhor Roteiro
– Associação Paulista dos Críticos de
Arte, 1983 // Melhor Filme e Melhor
Diretor – Prêmio Air France de Cinema, 1983 // Prêmio Coral, 2º Festival
do Novo Cinema Latino-Americano,
1983 – Havana-Cuba // Prêmio de
Melhor Diretor de 1983 – Associação
Brasileira de Cineastas Abraci, 1984

Luzia Homem – no ar em 5 de outubro
Moça que adora costumes masculinos do sertão, briga e monta a cavalo como um verdadeiro cabra-macho,
descobre seu lado feminino, antes
reprimido, ao se apaixonar, e fica dividida entre o amor e a vingança.
Duração: 105 minutos
Elenco principal: Cláudia Ohana,
José de Abreu, Thales Pan Chacon,
Luiza Falcão e Chico Dias
Direção: Fabio Barreto
Produção: LC Barreto Produções Cinematográficas
Distribuição: Filmes do Equador (LC
Barreto)
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1988
Classificação indicativa: 14 anos
Tati, a Garota – no ar em 12 de
outubro
A costureira Manuela, mãe solteira
da menina Tati, de 7 anos, mudase do subúrbio para Copacabana,
na esperança de conseguir melhor
freguesia. Tati, inteligente, encantadora, é ao mesmo tempo sofrida e
humilhada pelas outras crianças por
não ter pai. Um amigo marinheiro de
Manuela consegue, todavia, preencher o lugar de pai de Tati algumas
vezes, dando à menina uma felicidade provisória.
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Duração: 87 minutos
Elenco principal: Daniela Vasconcelos, Dina Sfat, Hugo Carvana, Elizabeth Martins e Zezé Macedo
Direção: Bruno Barreto
Produção: LC Barreto
Distribuição: Filmes do Equador (LC
Barreto)
País de origem: Brasil
Ano de produção: 1973
Classificação indicativa: livre
Prêmio: Prêmio Adicional de Qualidade, 1963 do INC – Instituto Nacional de Cinema

Minha Cadela Tulipa (My Dog Tulip) – no ar em 19 de outubro
Ackerley não era um grande amante dos cães quando, já idoso, acabou
adotando Tulipa, uma bela fêmea de
18 meses de idade. Para sua surpresa, ao longo do tempo, ela se revela
o grande amor de sua vida, a companhia ideal pela qual sempre procurou. Longa de animação baseado no
best-seller de J. R. Ackerley.
Duração: 82 minutos
Elenco principal: Christopher Plummer, Lynn Redgrave, Isabella Rossellini,
Brian Murray, Euan Morton, Peter Gerety e Paul Hecht
Direção: Paul Fierlinger e Sandra
Fierlinger
Produção: Norman Twain Productions
Distribuição: Cinemavault International Inc.

País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Animacor Intl Animation
Film Festival: Best Full-Length Film //
Ottawa International Animation Film
Festival: Honor Mention

Ainda Adoráveis (Lovely, Still) – no
ar em 26 de outubro
Robert Malone é um senhor de idade e
um solteiro convicto que leva uma vida
rotineira e um tanto vazia. Um dia, ao
retornar do trabalho, ele conhece Mary,
uma nova vizinha que entrou em sua
casa por achar que a propriedade havia sido arrombada. Para desfazer o
mal-entendido, Mary o convida para
jantar e, mesmo um tanto perplexo, ele
concorda. Assim se inicia uma relação
que deixa o solteiro em um constante
estado de encantamento. Mas há algo
sobre Mary que não parece certo.
Duração: 93 minutos
Elenco principal: Martin Landau, Ellen
Burstyn, Elizabeth Banks e Adam Scott
Direção: Nicholas Fackler
Produção: North Sea Films, Parts
and Labor, Sterling Productions, White
Buffalo Entertainment
Distribuição: Cinemavault International Inc.
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Casting Society of Ameri-

ca, USA 2011: Artios – Outstanding
Achievement in Casting – Low Budget Feature – Drama/Comedy (nominated) // Independent Spirit Awards
2011: Independent Spirit Award –
Best First Screenplay (nominated). //
California Independent Film Festival:
Best Director; Best Actor
Em Algum Lugar Esta Noite (Somewhere Tonight) – no ar em 2 de
novembro
Dois nova-iorquinos solitários tentam encontrar companhia em serviço de bate-papo telefônico para
adultos. Wooly é um cara simples e
estranho que trabalha como mensageiro e passa boa parte do tempo
dentro do apartamento com seu cachorro. Patti é uma mulher de meia-idade que tem fobia de espaços abertos e há anos não tem contato com o
mundo externo. Apesar de não corresponderem às expectativas um do
outro, eles provam que resquícios de
encanto podem ser encontrados nos
corações mais solitários.
Duração: 85 minutos
Elenco principal: John Turturro, Katherine Borowitz, Max Casella, Elizabeth Marvel e Lynn Cohen
Direção: Michael Di Jiacomo
Produção: Column Film, Ironworks
Productions, Somewhere Tonight
Distribuição: Cinemavault International Inc.
Países de origem: Estados Unidos
e Holanda
Ano de produção: 2011
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: San Diego Film Festival: Best
Actor // American Film Festival Wroclaw: Audience Award for Best Film

Uma Família no Limite (La Bellezza del Somaro / Love and Slaps) – no
ar em 9 de novembro
Marcello e Marina são casados e
pais de Rosa, adolescente que teve
uma educação liberal. Ele, arquiteto,
mantém um caso com uma jovem
colega. Marina, psicóloga, construiu
uma relação complexa com os pacientes, com quem convive fora do
consultório, quase como se fossem
da família. Em um fim de semana na
casa de campo na Toscana, com todos os amigos reunidos, o casal se
prepara para conhecer o novo namorado da filha, mas não imagina o
que os aguarda.
Duração: 107 minutos
Elenco principal: Sergio Castellitto,
Laura Morante, Enzo Jannacci, Marco
Giallini, Barbora Bobulova, Gianfelice
Imparato, Nina Torresi, Emanuela Grimalda, Lidia Vitale, Renato Marchetti, Lola Ponce, Erika Blanc, Svetlana
Kevral, Pietro Castellitto, Valerio Lo
Sasso, Valentina Mencarelli, Christopher Hayston “Rudy” Gandola e
Riccardo Russo
Direção: Sergio Castellitto
Produção: Cinemaundici, Alien Produzioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Toscana Film
Commission
Distribuição: Intramovies SRL
País de origem: Itália
Ano de produção: 2010
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmio: David di Donatello Awards
2011: David – Best Supporting Actress (nominated)
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O Conto da Desobediência (Tale
of a Naughty Girl) – no ar em 23 de
novembro
Rajani, uma prostituta de vilarejo na
Índia, planeja oferecer sua filha Lati a
um homem mais velho, rico e poderoso, que pode oferece à menina um
futuro melhor. Inconformada com
essa situação, Lati foge para Calcutá.
Indo Embora de Barstow (Leaving
Barstow) – no ar em 16 de novembro
Andrew mora em Barstow, na Califórnia, e sonha em conhecer o mundo, mas sua devoção à mãe e a repentina atração pela recém-chegada
Jenny o mantêm preso a sua cidade.
Quando um amigo o inscreve escondido numa universidade na qual ele é
aceito, Andrew percebe que terá que
fazer uma difícil escolha: ficar com
aqueles que necessitam dele ou iniciar sua vida em outro lugar.
Duração: 85 minutos
Elenco principal: Michelle Clunie,
Kevin Sheridan, Ryan Michelle Bathe,
Ryan Carnes, Marques Ray e Steven
Culp
Direção: Peter Paige
Produção: Leaving Barstow Films
Distribuição: Cinemavault International Inc.
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Breckenridge Festival of
Film 2008: Best of the Fest – Best
Supporting Actress // Newport
Beach Film Festival 2008: Audience
Award – Feature Film; // Rhode Island International Film Festival
2008: Grand Prize – Best Acting –
Student Film

Duração: 90 minutos
Elenco principal: Samata Das, Rituparna Sengupta, Arpan Basar, Ramgopal Bajaj e Tapas Pal
Direção: Buddhadeb Dasgupta
Produção: Arjoe Entertainment (India) Pvt. Ltd.
Distribuição: Cinemavault International Inc.
País de origem: Índia
Ano de produção: 2002
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Bangkok International
Film Festival 2003: Best ASEAN Film
Award; Netpac Award; Golden Kinnaree Award – Best Film (Nominated)
// National Film Awards, India 2003:
Golden Lotus Award – Best Film

Como as Garotas Garcia Passaram o Verão (How The Garcia Girls
Spent Their Summer) – no ar em 30
de novembro
Nos EUA, três gerações de mulheres
de uma família de origem hispânica
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encontram o amor por diferentes
caminhos e onde menos imaginam.
Blanca é adolescente, detesta os meninos de sua cidade e busca um namorado nas outras vizinhanças. Sua
mãe, Rosa, é sexualmente frustrada
e começa a se interessar pelo amigo do marido, um mulherengo convicto. A mãe de Rosa, dona Gallardo,
às vésperas de completar 80 anos,
decide comprar um carro e aprender
a dirigir. Das aulas de direção com
Pedro, o jardineiro local, nasce uma
inesperada paixão.
Duração: 90 minutos
Elenco principal: Elizabeth Peña,
America Ferrera, Lucy Gallardo, Jorge
Cervera Jr., Steven Bauer e Rick Najera
Direção: Georgina Garcia Riedel
Produção: Maya Releasing, Loosely
Based Pictures
Distribuição: Cinemavault International Inc.
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios:
Imagen
Foundation
Awards 2009: Imagen Award – Best
Director/Motion Picture (nominated)
// Moscow International Film Festival
2005: Silver St. George – Best Film of
the Perspectives Competition // Paris Cinema 2005: Press Award // San
Sebastián International Film Festival
2005: Horizons Award – Special Mention // Sundance Film Festival 2005:
Grand Jury Prize – Dramatic (nominated) // Washington DC Independent Film Festival 2006: Cine Latino
Award // Riverrun International Film
Festival: Sara Lee Design Award; Audience Award

Pai Patrão (Padre Padrone) – no ar
em 7 de dezembro
Baseado numa história real, este
contundente drama mostra a trajetória de Gavino, um menino que
é obrigado pelo pai a abandonar os
estudos para trabalhar no campo,
cuidando de ovelhas na Sardenha,
sul da Itália. Todas as suas tentativas de mudar de vida são frustradas pela ignorância e pela violência
do patriarca. Com o tempo, Gavino
descobre sua única saída, estudar,
e assim ter a arma que seu pai não
possui, a cultura.
Duração: 114 minutos
Elenco principal: Omero Antonutti,
Saverio Marconi e Marcella Midelangeli
Direção: Paolo Taviani e Vittorio Taviani
Produção: Rai Due, Cinema S.r.l.
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Itália
Ano de produção: 1977
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: BAFTA Awards 1978:
BAFTA Film Award – Most Promising Newcomer to Leading Film
Roles (Saverio Marconi – nominated) // Berlin International Film Festival 1977: Interfilm Grand Prix //
Cannes Film Festival 1977: FIPRESCI; Palme d’Or // David di Donatello
Awards 1978: Special David // Golden Globes, Italy 1978: Best Breakthrough Actor (Omero Antonutti)
// Italian National Syndicate of Film
Journalists 1978: Silver Ribbon, Best
Director (Vittorio Taviani e Paolo Taviani); Silver Ribbon – Best New Actor (Saverio Marconi)

Noites com Sol (Il Sole Anche di
Note) – no ar em 14 de dezembro
Século XVIII, sul da Itália. Um jovem
barão é escolhido como o novo auxiliar do rei Carlos III. Após uma desilusão amorosa, decide se isolar numa
modesta casa de campo e iniciar
uma vida dedicada à espiritualidade,
mas sua busca existencial é ameaçada por uma sedutora mulher.
Duração: 112 minutos
Elenco principal: Julian Sands, Charlotte Gainsbourg e Massimo Bonetti
Direção: Paolo Taviani e Vittorio Taviani
Produção: Filmtre, Sara Films, Interpool, Capoul, Direkt-Film, Rai Uno Radiotelevisione (as Rete Uno), Eurimages
Distribuição: FJ Cines
Países de origem: Itália, França e
Alemanha
Ano de produção: 1990
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: David di Donatello Awards
1991: David – Best Cinematography
(nominated); David – Best Costume
Design (nominated); Best Production Design (nominated) // Golden
Globes, Italy 1990: Golden Globe –
Best Cinematography // Italian National Syndicate of Film Journalists
1991: Silver Ribbon – Best Score;
Silver Ribbon Best Director – Vittorio
Taviani e Paolo Taviani (Nominated)

As Afinidades Eletivas (Le Affinità
Elettive) – no ar em 21 de dezembro
Toscana, final do século XVIII. Numa
casa de campo, o jovem casal Edoardo
e Carlotta recebe a visita de Ottone e
Ottilia. Juntos fazem experiências que
demonstram que certos elementos
possuem afinidades eletivas, ou seja,
uma atração especial um pelo outro.
Das experiências, nascem novas relações amorosas entre os casais.
Duração: 88 minutos
Elenco principal: Isabelle Hupert e
Jean-Hughes Anglade
Direção: Paolo Taviani e Vittorio Taviani
Produção: Filmtre, Gierre Film, Radiotelevisione Italiana (RAI), Florida
Movies, France 3 Cinéma, Canal+
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Itália
Ano de produção: 1996
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Cabourg Romantic Film
Festival 1996: Best Actress (Marie
Gillain) // Gramado Film Festival
1996: Golden Kikito – Latin Competition: Best Film (nominated) //
Italian National Syndicate of Film
Journalists 1997: Silver Ribbon –
Best Cinematography (nominated);
Best Costume Design (nominated);
Best Production Design (nominated); Best Score (nominated); Best
Supporting Actor (Massimo Popolizio – nominated)
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A Noite de São Lourenço (La Notte di San Lorenzo) – no ar em 28 de
dezembro
Na Itália, a noite com mais estrelas
no céu é conhecida como Noite de
São Lourenço. Seguindo a tradição,
uma mulher faz um pedido a uma
estrela cadente: contar a um ente
querido uma história que ocorreu há
muitos anos neste mesmo dia. Em
1944, os habitantes de San Miniato,
na Toscana, foram obrigados pelos
ocupantes nazistas a se reunirem na
igreja da cidade. Temendo uma emboscada e com a esperança de que
os norte-americanos estivessem a
caminho para libertar o país, eles
formaram uma grande caravana de
resistência e abandonaram a cidade.
Duração: 104 minutos
Elenco principal: Omero Antonutti,
Margarida Lozano e Claudio Bigagli
Direção: Paolo Taviani e Vittorio Taviani
Produção: Radiotelevisione Italiana
(RAI), Ager Cinematografica, SACIS
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Itália
Ano de produção: 1982
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Boston Society of Film Critics Awards 1984: BSFC Award – Best
Director; BSFC Award – Best Film //
Cannes Film Festival 1982: Grand Prize
of the Jury; Prize of the Ecumenical
Jury; Palme d’Or // Chicago International Film Festival 1982: Gold Hugo –
Best Feature (nominated) // David di
Donatello Awards 1983: Alitalia Award;
David – Best Cinematography; David –
Best Director (Paolo Taviani e Vittorio
Taviani); David – Best Editing; David –
Best Film; David – Best Producer; David – Best New Actress (Norma Mar-

telli – nominated) // French Syndicate
of Cinema Critics 1983: Critics Award
– Best Foreign Film // Golden Globes,
Italy 1984: Best Film // Italian National
Syndicate of Film Journalists 1983: Silver Ribbon – Best Director (Paolo Taviani e Vittorio Taviani); Silver Ribbon
– Best Screenplay; Silver Ribbon – Best
Cinematography (nominated); Silver
Ribbon – Best Original Story (nominated); Silver Ribbon – Best Score //
National Society of Film Critics Awards,
USA 1984: NSFC Award – Best Director
(Paolo Taviani e Vittorio Taviani); NSFC
Award – Best Film
Martha (Martha) – no ar em 4 de
janeiro de 2014
Após a morte do seu pai dominador,
a bibliotecária Martha casa-se com
um rico empresário. Em pouco tempo, se torna vítima da personalidade
fria, cruel e perversa de seu marido,
que controla sua vida de maneira
manipuladora e sufocante.
Duração: 110 minutos
Elenco principal: Margit Carstensen,
Karlheinz Bohm e Barbara Valentin
Direção: Rainer Werner Fassbinder
Produção: Pro-ject Filmproduktion,
Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1974
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmio: Sutherland Trophy 1974.
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O Desespero de Veronika Voss
(Die Sehnsucht der Veronika Voss) –
no ar em 11 de janeiro de 2014
Munique, 1955. Um locutor esportivo conhece a decadente atriz Veronika Voss, uma antiga estrela da UFA,
a empresa cinematográfica da Alemanha Nazista. Ele começa a investigar o seu passado e as razões que a
levaram a se viciar em morfina.
Duração: 105 minutos
Elenco principal: Rosel Zech, Hilmer Thate e Cornelia Froboess
Direção: Rainer Werner Fassbinder
Produção: Bavaria Film, Laura Film,
Maran Film, Rialto Film, Süddeutscher Rundfunk (SDR), Tango Film e
Trio Film
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1982
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Berlin International Film
Berlin Bear // German Camera Award
1982: German Camera Award – Feature Film/TV Film // Munich Film
Festival 1984: Chaplin Shoe – Best
Actress (Rosel Zech) // Toronto International Film Festival 1982: International Critics’ Award
Lili Marlene (Lili Marleen) – no ar
em 18 de janeiro de 2014
Ao gravar a popular canção “Lili Marleen”, Wilkie torna-se a cantora mais
famosa da Alemanha de Hitler. Mesmo no auge do fama, não encontra a
felicidade, pois vive um romance proibido com Robert, um músico judeu
que participa da resistência contra os
nazistas. Será que o amor deles resistirá aos tempos de guerra? Baseado
livremente na autobiografia da cantora Lale Andersen, Lili Marlene é um

melodrama típico de Fassbinder, no
qual o cineasta expõe sua visão irônica da sociedade nazista.
Duração: 120 minutos
Elenco principal: Hanna Schygulla,
Giancarlo Giannini e Mel Ferrer
Direção: Rainer Werner Fassbinder
Produção: Bayerischer Rundfunk
(BR), CIP Filmproduktion GmbH, Rialto Film, Roxy Films
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1981
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Bambi Awards 1981: Bambi – Best Actress (Hanna Schygulla)
// German Film Awards 1981: Film
Award in Gold: Best Performance by
an Actress in a Leading Role (Hanna
Schygulla – nominated); Best Performance by an Actress in a Supporting
Role (Karin Baal – nominated)

Lola – no ar em 25 de janeiro de 2014
Lola, uma sedutora prostituta e cantora de cabaré, orgulha-se de ser uma
conquistadora de homens. Quando
conhece um respeitado funcionário
público, ela fará de tudo para conquistá-lo e ascender numa sociedade onde
tudo e todos estão à venda. Crítica
ácida do milagre econômico da Alemanha do pós-guerra, Lola é a homenagem de Fassbinder ao clássico O Anjo
Azul (1936), de Josef Von Sternberg,
outro mestre do cinema alemão.

Duração: 118 minutos
Elenco principal: Barbara Sukowa,
Armin Mueller-Staht e Mario Adorf
Direção: Rainer Werner Fassbinder
Produção: Rialto Film, Trio Film,
Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Distribuição: FJ Cines
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 1981
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: German Film Awards 1982:
Film Award in Gold – Best Performance
by an Actor in a Leading Role (Armin
Mueller-Stahl); Best Performance by
an Actress in a Leading Role (Barbara
Sukowa); Film Award in Silver – Outstanding Feature Film // Munich Film
Festival 1981: Chaplin Shoe – Best Actress (Barbara Sukowa)

Perfeita Felicidade (Zorion Perfektua / Perfect Happiness) – no ar em
1º de fevereiro de 2014
A carreira de Ainhoa como pianista é
colocada em risco quando ela sofre
um acidente que afeta suas habilidades. A tragédia a faz refletir sobre
sua vida e expõe seu medo em relação ao futuro e aos seus sentimentos.
Duração: 90 minutos
Elenco principal: Anne Igartiburu,
Alberto Berzal, Aia Kruse, Felix Arkarazo, Elena Irureta, Zorion Eguileor e
Amaia Lizaralde
Direção: Jabi Elortegi
Produção: Pausoka Entertainment

Distribuição: Cinemavault International Inc.
País de origem: Espanha
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 16 anos
Cartas Insignificantes e Crimes
de Amor (Dalla Vita In Poi / Petty
Letters & Love Crimes) – no ar em 8
de fevereiro de 2014
Rosalba ama Danilo, um jovem detento, e decide lhe enviar uma carta
doce, apaixonada e lírica todos os
dias. Para isso, pede ajuda a Katia,
sua melhor amiga, que tem as pernas paralisadas por uma distrofia
muscular. Quando Rosalba e Danilo
terminam, Katia dá continuidade
à correspondência, se envolvendo
emocionalmente com o ex-namorado da amiga. Obstinada, ela consegue burlar as regras do presídio para
fazer visitas frequentes a Danilo e
inicia um relacionamento que muda
a vida dos dois.
Duração: 88 minutos
Elenco principal: Cristiana Capotondi, Filippo Nigro, Nicoletta Romanoff, Carlo Buccirosso, Gianni Cinelli,
Pino Insegno, Carlo Gabardini e Arcangelo Iannace
Direção: Gianfrancesco Lazotti
Produção: Rosa Film e Facciapiatta,
Rai Cinema
Distribuição: Intramovies SRL
País de origem: Itália
Ano de produção: 2010
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Montréal World Film Festival 2010: Special Grand Prize of
the Jury; Grand Prix des Amériques
(Nominated) // Taormina International Film Festival 2010: Best Actress; Best Actor; Golden Tauro

35

20 Cigarros (20 Sigarette / 20 Cigarettes) – no ar em 15 de fevereiro
Aureliano, um jovem estudante de cinema que vive às voltas com novos
projetos, protestos contra a participação da Itália na guerra e belas mulheres, recebe uma oferta inesperada
para ser assistente de direção em um
filme rodado no Iraque sobre o exército italiano. Ele aceita o convite, apesar
das preocupações de sua família e das
críticas de seus amigos. No segundo dia
de estadia no país, a equipe do filme e
um grupo de militares italianos sofrem
um atentado. Aureliano é um dos poucos sobreviventes e o acontecimento
muda radicalmente sua postura perante a vida. O filme é uma autobiografia
do diretor Aureliano Amadei.
Duração: 94 minutos
Elenco principal: Carolina Crescentini, Fabrice Scott, Vincio Marchioni,
Giorgio Colangeli, Gisella Burinato,
Antonio Gerardi, Massimo Popolizio,
Edoardo Pesce, Duccio Camerini, Luciana Virgilio, Alberto Basaluzzo e
Orsetta De Rossi
Direção: Aureliano Amadei
Produção: R&C Produzioni, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MiBAC), Regione Lazio, Finanziaria Laziale di Sviluppo (FILAS),
Lazio Film Commission
Distribuição: Intramovies SRL
País de origem: Itália

Ano de produção: 2010
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: David di Donatello Awards
2011: David – Best Editing; Best Producer; Best Visual Effects; David of
the Youth; Best Actor (nominated);
Best Cinematography (nominated); Best New Director (nominated);
Best Sound (Nominated) // Golden
Globes, Italy 2011: Golden Globe –
Best First Feature // Italian National
Syndicate of Film Journalists 2011:
Guglielmo Biraghi Award; Silver Ribbon – Best Sound; Best Supporting
Actress; Best New Director (nominated); Best Producer (nominated)
// Lecce Festival of European Cinema
2011: Mario Verdone Award // Roseto First Work Festival 2011: Special
Mention // Salerno International
Film Festival 2010: Grand Trophy
// Tallinn Black Nights Film Festival
2010: Grand Prize (nominated) //
Venice Film Festival 2010: Biografilm
Award – Fiction; Controcampo Italiano Prize; Controcampo Italiano Prize
– Special Mention; Kodak Award; Pasinetti Award – Best Film; Pasinetti
Award – Special Mention; Young Cinema Award: Best Italian Film

O Verão de Martino (L’estate di
Martino / Martino’s Summer) – no
ar em 22 de fevereiro
O verão de 1980 na Itália foi sangren-
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to, marcado pela queda do avião DC9
perto da ilha de Ustica, na Sicília, e
pelo atentado na Estação de Bologna. Esses episódios trágicos servem
de pano de fundo para a história de
Martino, um adolescente de 14 anos
que vive das recordações da falecida
mãe, enquanto mantém uma relação
conturbada com o pai e o irmão mais
velho. O menino encontra alívio e descontração quando se torna amigo do
capitão Clark, um militar norte-americano que o ensina a surfar dentro de
uma base dos Estados Unidos nos arredores do bairro onde mora. É assim
que ele chama a atenção da namorada do irmão, por quem é apaixonado,
e acaba vivendo seu primeiro amor.
Duração: 90 minutos
Elenco principal: Treat Williams,
Luigi Ciardo, Matilde Maggio, Pietro
Masotti, Simone Borrelli, Matteo Pianezzi, Renata Malinconico, Benjamin
Francorsi, David Hartcher, Silvia Delfino e Marcello Prayer
Direção: Massimo Natale
Produção: Movimento Film, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Apulia Film
Commission
Distribuição: Intramovies SRL
País de origem: Itália
Ano de produção: 2010
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Cyprus International Film

Festival 2011: Golden Aphrodite
– Best Actor in a Leading Role //
Flaiano International Prizes 2011:
Audience Award // Golden Globes,
Italy 2011: Golden Globe – Best First
Feature (nominated)

Choque de Civilizações (Scontro
Di Civiltà Per un Ascensore a Piazza
Vittorio / Clash of Civilizations Over
an Elevator in Piazza Vittorio) – no
ar em 1º de março de 2014
Piazza Vittorio tornou-se um microcosmo multicultural no centro de
Roma, onde convivem italianos, imigrantes e refugiados políticos. Em
um condomínio antigo, os inquilinos
refletem esta realidade multiétnica marcada por diferenças culturais,
linguísticas e religiosas, que podem
tanto gerar mal-entendidos e preconceitos como abrir caminho para a
solidariedade. Quando ocorre um assassinato no elevador do prédio, palco de muitas discussões, e uma investigação é iniciada, o convívio entre os
moradores fica ainda mais complexo.

Duração: 94 minutos
Elenco principal: Kasia Smutniak,
Daniele Liotti, Serra Yilmaz, Ahmed
Hafiene, Marco Rossetti, Kesia Elwin,
Isa Danieli, Milena Vukotich, Luigi
Diberti, Roberto Citran, Francesco Pannofino, Ninetto Davoli, Fabio
Traversa, Paolo Calabresi, Manuela
Morabito, Vincenzo Crivello, Sara
Labidi, Lamine Labidi, Massimo De
Santis, Renato Nicolini, Brando Pacitto, Gresy Cipriani, Pierluigi Cicchetti,
Franco Mannella e Gabriele Zagni
Direção: Isotta Toso
Produção: Emme, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Regione Lazio, Finanziaria Laziale di Sviluppo (FILAS)
Distribuição: Intramovies SRL
País de origem: Itália
Ano de produção: 2010
Classificação indicativa: 12 anos
CANAL FUTURA
Líder de programa: Luciana Souza
Coordenação artística:
Marcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Analista de conteúdo: Ana Chaves
Produtora assistente: Juliana Oliveira
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Maria Luisa Portela e
Paolla Guimarães

Cine Especial
A Casa do Tom:
Mundo, Monde,
Mondo
Dirigido e narrado por Ana Lontra
Jobim, viúva de Tom Jobim, o filme
mostra o amor do compositor pela
música, família e natureza, e é ambientado na casa que estava construindo no Jardim Botânico, no sítio
da família em Poço Fundo, na Serra
Fluminense e em Nova York. O documentário foi exibido após o Umas
Palavras Especial – Ana Lontra Jobim.
TEMAS: identidade cultural; músi
ca; personalidades; vídeos e docu
mentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar em 31 de dezembro
DURAÇÃO: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Ana Jobim
Distribuição: Ana Beatriz Lontra
Jobim
Ano: 2007
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata
Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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Cine Especial
Amélia
Um filme de ficção livremente inspirado na visita de Sarah Bernhardt ao
Brasil em 1905. A divina Sarah, em
crise pessoal e profissional, é influenciada por sua fiel camareira brasileira, Amélia, a apresentar Tosca no Rio
de Janeiro. No dia do desembarque,
Amélia morre de febre amarela. A
lendária atriz passa a conviver com
as “exóticas” irmãs de sua querida
auxiliar. Sarah Bernhardt encontra-se
só, em um pays de sauvages! Amélia
também foi exibido no Cine Conhecimento em 21 de setembro.
TEMAS: história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar em 8 de março
DURAÇÃO: 130 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12
anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Grande Prêmio Cinema

Brasil: Melhor Atriz (Míriam Muniz),
Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte
FICHA TÉCNICA
Elenco: Beatrice Agenin, Marília Pêra,
Míriam Muniz, Camila Amado, Alice
Borges, Bety Goffman, Duda Mamberti, Pedro Paulo Rangel, Cristina Pereira, Marcela Cartaxo, Otávio III, Pedro
Bismarck, Xuxa Lopes, Nadine Labaki,
Joanna Moukarzel e Gisèle Aouad
Direção: Ana Carolina Teixeira Soares
Produção: Tuinho Schwartz Productions
Distribuição: Riofilme
Países de origem: Brasil
Ano de produção: 2001
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de aquisição: Renata
Lima
Estagiária: Olívia Gratz
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Cine Especial
Menino Maluquinho 2:
A Aventura
Maluquinho vai passar as férias de
julho com o vovô Tonico e, com seus
amigos, tentará ajudar o avô a conseguir verba para as comemorações do
centenário da cidade, já que o prefeito
Costa quer demonstrar força e poder
e se recusa a liberar o dinheiro. Paralelamente, as crianças fazem amizade
com uma entidade, o Tatá-mirim, que
se assemelha a uma labareda. Porém,
surge outra entidade para levá-lo para
o centro da Terra, antes que ele fique
muito fraco e se apague para sempre.

TEMAS: protagonismo infantil; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2013
No ar em 12 de outubro
DURAÇÃO: 85 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Melhor Direção, concedido pela Unesco no Festival de Montevidéu – 1999 // Melhor Filme da
América Latina e Caribe concedido
pelo Júri Infantil do Festival de Montevidéu – 1999.

FICHA TÉCNICA
Direção: Fernando Meireles e Fabrizia Pinto
Elenco principal: Samuel Costa,
Samuel Brandão, Cláudio Cavalcanti,
Nelson Danta, Stênio Garcia, Antonio
Pedro, Ziraldo e Flávio Migliaccio
Produção: Grupo Novo de Cinema e
TV e Filmes de Brasília Ltda
Distribuição: Filmes de Minas

FICHA TÉCNICA
Direção: André Pinto e Cesar Rodrigues
Roteiro: Ziraldo
Elenco principal: Paolla Oliveira e
Chico Anysio
Produção: Diler & Associados
Produzido por: Diler Trindade
Produtor executivo: Telmo Maia
Produtores delegados: Geraldo
Silva de Carvalho, Lilia Alli, Patrícia
Novais e Thiego Balteiro
Direção de fotografia: Jacques
Cheuiche
Direção de arte: Paulo Flaskman
Cenografia: Ana Schlee
Figurino: Maria Diaz
Música: Ronald Valle

Som direto: George Saldanha
Montagem: João Paulo Carvalho
Produção de elenco: Cibele Santa
Cruz e Daniella Pricken
Direção de produção: Mariângela
Furtado
Ano: 2011
Distribuição: Freespirit Distribuidora de Filmes Ltda. (em nome de
Downtown filmes)

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Maria Luiza Portela

Cine Especial
Uma Professora
Muito Maluquinha
Depois de estudar na capital, a professora Cate volta a sua cidadezinha em
Minas Gerais para dar aulas na escola
primária, no início dos anos 40. Sua
forma de ensinar encanta os alunos
e irrita as outras professoras. Mas ela
só quer devolver aos alunos algo indispensável à educação: o entusiasmo.
TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças e público
em geral
ESTREIA: 2013
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 99 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Maria Luisa Portela

Conexão Futura
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O Conexão Futura é uma faixa da
programação exibida de segunda
a sexta-feira, ao vivo, a partir das
14h30. Com um formato baseado
em inserções ao vivo entre as atrações exibidas ao longo da tarde no
Canal Futura, o programa é totalmente interativo e busca a prestação de serviços à sociedade ao focar
assuntos de interesse público. As
pautas procuram fazer uma análise
crítica e contextualizada dos temas
exibidos pela programação do Canal
e o que de mais importante esteja
acontecendo na agenda nacional. A
proposta do programa é buscar articulação em rede em parceria com
duas outras áreas do Canal Futura:
Programação e Mobilização Comunitária. A partir dos valores do Futura
e da lista de componentes editoriais
do jornalismo do Canal, o programa
está centrado na promoção de um
espaço de discussão de camadas
nem sempre ouvidas pela sociedade.

junto com o “Blog Educação”, do Instituto Votorantim, e o consultor Celso Antunes, permitiram às equipes o
desenvolvimento de novas pautas a
respeito da editoria com a qualidade
de um time de especialistas no assunto. Da mesma maneira, a temática da juventude ganhou força com
a parceria com o Copeije, em que
promotores de justiça da infância e
da juventude debateram pautas relevantes para esta faixa etária com
outros convidados.

esclarecimentos sobre o assunto.

Em 2013, destaque para a cobertura
especial de Carnaval. Cinco bambas
do samba estiveram presentes no
estúdio para falar sobre suas trajetórias: Jorge Aragão, Almir Guineto,
Teresa Cristina, Monarco e Marinho
da Vila. O ano consolidou duas novas
parcerias para o programa: o quadro
“Gestão Escolar”, realizado em con-

A temática da saúde é pauta constante no programa. Com uma grande prestação de serviços, os temas
relacionados ao diagnóstico precoce
e tratamento das mais variadas doenças são sucesso de público. Em
2013, houve um recorde de participação de telespectadores pela internet e pelo telefone, sobretudo para

O programa também contou com
uma semana especial, em novembro (mês da Consciência Negra), com
representantes do cenário cultural,
histórico e religioso, como o fotógrafo Walter Firmo, o escritor Éle
Semog, o colunista Marcelo Paixão, o
Babalão Ivanir dos Santos e o artista
plástico Emanuel Araújo.

O empreendedorismo alinhado à
geração de emprego e renda completou a lista de grandes ações do
programa no ano. Atentos aos desafios para abrir e manter um negócio
no Brasil, as equipes buscaram ouvir
vozes do mercado de trabalho e da
academia para orientar novos empreendedores com entrevistas, registro de boas práticas e prestação
de serviços.

Cultura

Ficha técnica
Apresentadores: Cristiano Reckziegel e Thiago Gomide
Coordenador do núcleo de jornalismo: José Brito Cunha
Editor: Jorge Melo
Produção: Meriene Mazzei
Estagiários: Sara Oliveira, Beatriz
Azevedo, Emerson Magno, Rafaella
Lopes e Renata Grota
Operadores de câmera:
Guilherme Chagas e Tiago Oliveira
Operador de áudio:
Marco Antonio Pereira
Assistente de estúdio:
Natasha Proença
Diretor de imagens: Pierre Bayot
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico:
Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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APRESENTADOR: Cristiano Reckziegel é jornalista e cineasta. Mestre
em Documentário pela Goldsmiths
College, Universidade de Londres, dirigiu projetos de vídeo em diversos países como Reino Unido, Espanha, Portugal e Polinésia Francesa. Trabalhou nas
rádios CBN Porto Alegre, Rádio Gaúcha
e Rádio Bandeirantes AM. Foi repórter
e apresentador na TV Unisinos (parceira do Futura) e repórter e editor na
RBS TV. Está ligado ao Canal Futura

desde 2003 e por cinco anos foi repórter e editor em São Paulo. Atualmente,
é apresentador e editor do programa
Conexão Futura, atuando na equipe
central no Rio de
Janeiro.
ESTADO
DE
MINAS

Estado de Minas | 12/7/2013

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras (TV Mackenzie, Furb
TV, Fundarte, TV Pitágoras, TV Serra
Azul, TV Uesc, TV Ufop, TV Unaerp,
TV Unama, TV Unifor, Unisc TV, TV
Unisinos, TV Univali, TV Univap,
TV Ufam, UPF TV, TV Unimep, TV
Umesp, TV IFF, PUC TV-MG, TV Univates, TV Unifra, TV Unesp, UCS TV, TV
Cesumar, TV UcPel, TV Unipar, UFPI,
TV Unitau, TV USP, UP TV, TV UFG),
CNN, TV Globo, TV Câmara, TV Soico (Moçambique), TV Brasil – Canal
Integración e Núcleo de Mobilização
Comunitária do Canal Futura.

Folha de São Paulo | 11/2/2013
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Mestre Monarco da Portela:
80 carnavais e muita história para contar

Na certidão de nascimento, seu
nome é Hildemar Diniz, mas na Velha
Guarda da Portela ele é o Monarco.
Nascido no bairro de Cavalcante, na
Zona Norte do Rio de Janeiro, Monarco cresceu em Nova Iguaçu e, ainda pequeno, foi morar em Oswaldo
Cruz, lugar onde começa sua relação
com a Portela, uma das escolas de
samba de maior prestígio do Rio. Aos
oito anos de idade, escreveu seu primeiro samba e, desde então, nunca
mais parou. Autor de sucessos como
“Coração em Desalinho”, o sambista
participa do Conexão Futura para
falar deste e de outros carnavais.
Quando Monarco chegou à Portela,
em 1947, a escola tinha uma estrutura bem diferente da que conhecemos hoje: “A Portela representava a
cultura popular, a alegria de um povo
que se acotovelava na Praça Onze
esperando a escola passar”, lembra.
“Eram 15 baianas na ala, umas 90
pessoas no total, hoje são cinco mil,
mas era uma coisa muito bonita de
se ver”. O compositor lembra a época com carinho, mas passa longe do
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Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Bruna Ventura

saudosismo: “O progresso é natural.
Como diria Noel, o samba não vem
do morro, nem da cidade, mas nasce
do coração”, afirma, se referindo aos
versos da canção Feitio de Oração,
de Noel Rosa e Vadico.

em composições, já dividiram palcos
e rodas com o pai orgulhoso. “Eles
são muito profissionais e estudiosos.
O Mauro, por exemplo, toca violão,
banjo e cavaquinho, é um ótimo arranjador”.

E foi mesmo no coração, ou no DNA,
que Monarco descobriu sua vocação
para compor: “Isso eu herdei do velho”, conta. “Seu Zé Felipe, meu pai,
não tinha musicalidade, mas fazia
rimas ricas como ninguém”. A confiança no seu talento chegou quando
“o velho” leu a letra do samba “Tudo
Menos Amor”: “Meu pai assinou embaixo e disse que eu poderia mostrar
essa canção para quem eu quisesse”.
Dito e feito: em 1973, o samba virou
um grande sucesso na voz do cantor
Martinho da Vila.

Confiante na vitória da Portela este
ano, Monarco elogiou o samba-enredo da escola, que vai falar sobre
Madureira e promete levar todo o
encanto do bairro para a Avenida.
“É uma justa homenagem a um lugar tão querido do subúrbio carioca.
Como diz a letra da marchinha, pra
sambar em Madureira, vem gente
até de Bangu! Eu sempre vivi por lá”.
Para o compositor, um bom samba
continua sendo o componente mais
importante para o sucesso de uma
escola: “O samba leva a harmonia,
ajuda a bateria, a evolução, a arquibancada vibra. A escola pode ter
dinheiro, mas se não contagiar nem
levar lirismo para a Avenida, não
adianta”, conclui o bamba, com a sabedoria de quem está completando
80 carnavais.

A história se repete e, hoje, Monarco
é inspiração para seus filhos: “Me dá
uma felicidade muito grande vê-los
seguindo meus passos”, diz. Mauro,
Marcos e Juliana levam o sobrenome
Diniz e o talento da família. Parceiros
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De Volta
Direção de produção: Leo Alves
Produção: Domenique Nobre, Fernanda Salazar, Julia Hada e Ricardo Gelain
· Leandro:
Montagem: João Felipe Freitas, DieAos 30 anos, deseja fazer faculdade go Gonzalez e Paula Monte
de Direito ou Sociologia. O pai foi ví- Edição de som: Ben-Hur Machado
tima de latrocínio. Seu avô ficou por Supervisão de finalização:
15 anos no presídio de Ilha Grande. Bruno Ribeiro
Foi campeão carioca de luta livre e Finalização: Afinal Filmes
estudou contabilidade. Tem quatro Colorista: Pedro Dulci
filhos, que vivem com a esposa e a Abertura e encerramento:
mãe. Está preso há oito anos.
Bruno Ribeiro e Jefferson Arcanjo
Música original: Mauro Perelmann
O documentário é vencedor do III Pi- Cinegrafistas: Alex Vargas, Juarez
tching para Documentários do Canal Pavelak, Rafael Blasi e Rogério Moraes
Futura – Doc Futura.
Som direto: Eduardo Paganini, Ismael Cordeiro, Jurandir Ferreira e PliTEMAS: cidadaniaESTADO
e democracia;
23/05/2013
DE MINAS nio Nascimento
Pág. 7
Caderno
comportamento; Segundo
direitos humanos;
inclusão social; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 2013
No ar em 18 de abril (Web)
No ar em 23 de maio (TV)
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
12 anos
LICENCIAMENTO: liberado

De Volta é um registro de quatro dias
atípicos na vida de quatro presidiários
do Rio de Janeiro durante o período da
saída temporária de Natal. O telespectador acompanha a rotina de liberdade
de Leandro, Sonia, Midiã e Anderson:
os reencontros, os lugares revisitados, as expectativas, as surpresas, as
decepções e o retorno ao presídio. De
Volta investiga como essa situação
movimenta a vida dos detentos e das
pessoas que estão à sua volta, à sua
espera. O projeto teve consultoria de
Luiz Eduardo Soares e apoio da SEAP
– Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do RJ e foi vencedor
da terceira edição do Doc Futura.
Protagonistas:
· Midiã:
A jovem de 20 anos mora com a mãe
e a irmã. Nesse Natal decidiu reencontrar o pai, depois de seis anos
sem contato. Está presa há dois
anos.
· Sonia:
Tem 41 anos e três filhos. Está presa
há dois anos.
· Anderson:
Com 36 anos, foi fuzileiro naval e
bancário. Perdeu o pai aos 13 anos
e tem uma filha, que vive com a família materna, e duas irmãs. Decidiu

FICHA TÉCNICA
Direção: Geraldo Borowski, Marco
Antonio Campos e Rodrigo Costa
Pré-roteiro: Cristina Gomes
Produção executiva: Paula Lagoeiro
Direção de fotografia:
Juarez Pavelak
Consultoria: Luiz Eduardo Soares

Estado de Minas | 23/5/2013

passar o Natal com a mãe. Está preso
há 13 anos.
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Agradecimentos:
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VEP – Vara de Execuções Penais Coordenação de núcleo:
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celentíssimo Senhor Doutor Juiz de Coordenação artística:
Direito Carlos Eduardo Figueiredo
Marcio Motokane
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ção Penitenciária do Rio de Janeiro: Joana Levy
Secretário de Estado de Administra- Analista de conteúdo:
ção Penitenciária Cesar Rubens Mon- André Libonati
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Produtores assistentes:
Subsecretário de Unidades Pri- Marília Cruz e Juliana Oliveira
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Gerente de produção e ativos:
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Pág.Gerente
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Figueiredo
de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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Detetives
da Ciência
Ciências em formato de ficção. Na série
da MultiRio com a consultoria do Instituto Ciência Hoje, os personagens Sofia
e Pedro desvendam pequenos mistérios do dia a dia por meio da investigação, da experimentação e da dedução.
TEMAS: ciência e tecnologia; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público
em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PRÊMIOS: Prêmio Mí TV – Melhor
Programa de Televisão na Categoria
Ficção para o episódio “Planeta Molhado” da série Detetives da Ciência, no
Festival Internacional de Cine Nueva
Mirada para La Infancia y La Juventud,
Argentina // Primeiro Prêmio na Categoria Série de Televisão para a série
Detetives da Ciência, no Kolibri – Festival Internacional de Audiovisual para
La Niñez y La Adolescencia, Bolívia
Sinopses por episódio
(10 x 14 minutos):
Nanomundo – no ar em 3 de março
A ciência do ultracompacto, das nanomáquinas, dos nanomotores e nanocomponentes.
Pequenas e de grande ajuda – no
ar em 10 de março

O uso de células-tronco no tratamento e na cura de doenças. A origem da
vida e o espírito de cooperação.
Pra que me espetar tanto? – no ar
em 17 de março
O calendário de vacinas, o desafio
de produzir novos compostos para
combater os novos vírus.
As formas da natureza – no ar em
24 de março
Como as formas dos ambientes influenciam os animais ao escolherem
o local onde vão viver.
Menos fumaça – no ar em 31 de
março
Os biocombustíveis e os conceitos de
reduzir, reciclar e reutilizar.
Planeta molhado – no ar em 7 de abril
A necessidade do uso racional da
água, seu ciclo e por que está se tornando cada vez mais rara.
Herança genética – no ar em 14 de
abril
O DNA, a sequência de códigos responsável pelas características físicas
de todos os seres vivos.

Que tempo doido! – no ar em 21
de abril
Mudanças climáticas. O efeito estufa
e suas consequências sobre a vida
em nosso planeta.
Tudo misturado e em harmonia –
no ar em 28 de abril
Explora os reinos animal e vegetal
para desenvolver uma consciência
de preservação.
Alô, alô! Tem alguém aí? – no ar
em 5 de maio
Pesquisa espacial: o que pode se tornar realidade, o que é só imaginação.
Existe vida em outros planetas?
FICHA TÉCNICA
Elenco: Sofia Starling, Reinaldo Ropke, Bel Garcia e Marcos França
Direção: Miguel Przewodowski
Produção e distribuição: MultiRio –
Empresa Municipal de Multimeios Ltda
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Olívia Gratz

Diz Aí –
Enfrentamento
ao Extermínio da
Juventude Negra
Série com temáticas relacionadas à juventude. O objetivo desta nova temporada é fomentar reflexões e trazer
experiências que contribuam para o
combate à violência e a diminuição das
altas taxas de homicídio que vitimizam
os jovens brasileiros, sobretudo os jovens negros. Esta nova leva de programas, em parceria com a Querô Filmes,
conta com participação de grupos do
Pará, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
TEMAS: comportamento; direitos humanos; identidade cultural; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em
geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Sinopses por episódio
(4 x 8 minutos):
Contextualização – no ar em 20 de
novembro
“O problema do Brasil é social ou racial?” A partir desse questionamento,
jovens refletem como o racismo e a
ausência de políticas públicas, contribuem para o extermínio da juventude
negra no País.
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Identidade – no ar em 27 de novembro
Jovens apontam como o resgate da
história da população negra, a valorização da cultura afro-brasileira e a
afirmação da identidade podem inverter a realidade onde o jovem negro é
cooptado pelo processo de violência.
Polícia – no ar em 4 de dezembro
Segundo o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, a
proporção de negros entre as vítimas da violência policial no Brasil
é três vezes maior em relação aos
brancos. Jovens de diferentes partes
do Brasil questionam o processo de
marginalização do negro e a necessidade de diálogo com as polícias.
Mobilização e Enfrentamento –
no ar em 18 de dezembro
A importância da mobilização da
juventude negra não apenas contra
o processo de violência, mas para a
conquista de espaços e direitos.
FICHA TÉCNICA
Direção e roteiro: Claudio Maneja Jr
e Victor Luiz dos Santos
Coordenação de produção: Tammy
Weiss
Direção de fotografia: Danilo Pimentel
Direção de produção: Erica Rodrigues
Produção executiva: Edileis Novais

Edição: Jefferson Paulino
Finalização de áudio: Gláucio Garcia
Trilha sonora:
Episódio 1: Ogun – Mc Réu (Israel Neto)
Episódio 2: Sou Neguinho – Mc Pelé
(Allan Rosevelt)
Episódio 3: Suburbanos – Hamilton Borges dos Santos, Capela de
Hamilton Borges e Daniele Oliveira
Episódio 4: Favela Forte – MC Robsoul / Pra Vencer – MC Robsoul /
Postura – MC Robsoul
Assessoria jurídica: Thais Badim
Realização: Canal Futura e Querô
Filmes
CANAL FUTURA
Equipe de mobilização: Ana Paula
Brandão, Fabiana Cecy, Joelma Ambrózio, Carlos Humberto Filho, Roberto Sousa e Kélem Cabral
Coordenador artístico:
Marcio Motokane
Analista de conteúdo:
André Libonati
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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Entre Fronteiras
África
Na segunda temporada da série, três
episódios falam de revoluções, o nascimento de um país e um enterro onde
o caixão parece mais alegoria de carnaval. O apresentador Luís Nachbin
investiga, em tom intimista, barreiras
culturais e geográficas no segundo
maior continente do mundo em área e
população, testemunhando a vida nas
fronteiras políticas e simbólicas. Entre
Fronteiras é uma parceria Turner, Matrioska Filmes e Canal Futura.

sia, Luís Nachbin conhece o sudanês
Amer Ibrahim Armed, sobrevivente
do genocídio de Darfur. A poucos
dias do fechamento do campo, que
pode deixar centenas de pessoas
sem rumo, Amer é um dos convidados para começar uma nova vida nos
Estados Unidos. O episódio é a crônica dessa longa viagem.

TEMAS: diversidade cultural; história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Turner
APRESENTADOR: Luís Nachbin é
formado em Ciências Econômicas pela
UFRJ e em Jornalismo pela PUC-Rio. É
mestre em televisão pela San Francisco State University. Foi correspondente internacional do jornal O Globo,
repórter da TV Educativa e da Rede
Globo. É produtor independente e professor de Telejornalismo da PUC-Rio.

Djibuti com Mouna – no ar em 12
de julho
Luís Nachbin visita o
Djibuti, no Chifre da
África, para conhecer Mouna Iltireh. Ela
é uma das criadoras
da revista Marwo,
voltada para o público feminino. Ao
mesclar moda e ativismo social, a Marwo ajuda a definir
novas tendências
de beleza e pensamento entre as mulheres desse pequeno país muçulmano
– um dos líderes
do triste ranking da
mutilação genital
feminina.

Sinopses por episódio
(3 x 26 minutos):
O primeiro voo de Amer – no ar
em 5 de julho
Em um campo de refugiados na Tuní-

À beira do Nilo
– no ar em 19 de
julho
O ecoartista Ruganzu Bruno, de

Pág. 10

Uganda, é conhecido por dar nova
vida a materiais descartados. Em
uma viagem ao Sudão para participar de uma conferência que reúne
profissionais inovadores de diversas áreas, os passos de Ruganzu são
acompanhados pela câmera de Luís
Nachbin. Sob o teto de um hotel cinco estrelas, a história ganha contornos inesperados que confrontam o
conhecimento e o poder.
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GALILEU
Etc

Diretora de programação:
Alicia Dayan
Gerente de programação:
Barbara Limoncelli
VP de produção e serviços:
Ariel Guntern
Líder de conteúdo e gerente de
pesquisa: Jimena Hernandez
Diretor de projetos audiovisuais:
Manuel Martí
Produtor executivo: Javier Vera
Produtor: Juan Bignone
Gerente de conta: Jorge Nieto
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FICHA TÉCNICA
CANAL FUTURA
Direção e câmera: Luís Nachbin
Coordenação de núcleo: Clarice Saliby
Roteiro e edição: Marco André Sanctos Coordenação artística:
Produção executiva: Eduardo Tenório
Márcio Motokane
Assistente de direção:
Coordenação de produção:
Luís Gustavo Ferraz
Joana Levy
Coordenação de pesquisa e pro- Analista de conteúdo: Ana Chaves
dução: Helena de Castro
Produtoras assistentes:
Assistentes de pesquisa:
Anne Germano e Juliana Oliveira
Pablo Carrilho e Leticia Valle
Gerente de produção e ativos:
Assistente de produção: Fernan- Vanessa Jardim
da Camargo
Gerente de conteúdo e mídias diConsultoria acadêmica:
gitais: Débora Garcia
Eduarda P. Hamann
Gerente de programação, jornaVideografismo: Plano Z
lismo e engenharia: João Alegria
Finalização: Titânio Produções
Gerente-geral: Lucia Araújo
Mixagem: Luiz Carlos Carneiro
Supervisão-geral: Hugo Barreto
22/02/2013
O GLOBO
Trilha sonora original: RodrigoPág.TURNER
VP sênior e gerente-geral
6
Segundo Caderno
Marçal, Rafael Papel e João Mello
para canais trends: Felipe de Stefani

JULHO/

Pág.: 81

Entrevista

Programa de entrevista realizado
pelo núcleo de Jornalismo do Canal
Futura que explora linhas de pensamento sob diversos pontos de vista e
provocações. Em 2013, três eixos temáticos foram trabalhados: Pobreza
e desigualdade, Tecnologia – robôs,
internet, games, start ups, redes sociais, empreendedorismo e Educação
em suas múltiplas linguagens.
TEMAS: atualidades; ciência e tec
nologia; direitos humanos; inclusão
social; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Sinopses por episódio
(76 x 15 minutos):
1ª TEMPORADA – POBREZA E DESIGUALDADE
Âncora: Amanda Pinheiro é jornalista com pós-graduação em Jornalismo Comparado. Começou como redatora das rádios Opus 90 FM e JB AM
e FM. Foi repórter das TVs Manchete,
Record e Bandeirantes. Chegou ao
Canal Futura em 1999, onde apresentou alguns programas como o Sala de
Notícias, onde também era editora.
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Almir Suruí – no ar em 4 de março
Os povos indígenas foram os primeiros habitantes de muitas terras no
mundo. Hoje os índios são apenas 5%
da população mundial. Na entrevista da série especial do Futura sobre
pobreza e desigualdades, a jornalista
Amanda Pinheiro fala sobre a situação de pobreza dos índios no Brasil e
o que há de comum entre os índios
pobres do mundo. A conversa é com
o líder indígena, Almir Suruí, do povo
indígena Pater Suruí, de Rondônia.
Flávio Comim – no ar em 6 de março
O índice de desenvolvimento humano
pode nos ajudar a entender o mundo
que vivemos hoje. Apresentando
dados que conduzem a melhores
políticas públicas, a jornalista Amanda Pinheiro conversa com Flávio Comim, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul/UFRGS.
Francisco Teixeira – no ar em 11
de março
A história nos mostra que a combinação de tecnologia e organização social
se difundiram para várias regiões do
mundo, impulsionando um aumento
geral na produção global de dimensões sem precedentes. Os reflexos
da história no mundo atual é o foco
da entrevista com Francisco Teixeira,
professor titular de História Moderna
e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ.

Helder Mutéia – no ar em 13 de
março
Quais os desafios que temos pela
frente para alimentar a crescente
população mundial de forma sustentável? Seremos 9 bilhões em 2050
num mundo cada vez mais quente.
Para conhecer esses desafios, uma
entrevista com Helder Mutéia, representante no Brasil da Organização
das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação/FAO.
Hildete Pereira de Melo – no ar
em 18 de março
O comportamento e os valores sociais
das mulheres, nas últimas décadas,
proporcionaram alterações na formação da identidade feminina, elevando
a taxa de participação no mundo do
trabalho e da política. Mas o que ainda torna as mulheres mais vulneráveis
à condição de pobreza? A conversa é
com Hildete Pereira de Melo, professora da faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense/UFF.
Ignácio Cano – no ar em 20 de março
Enquanto a taxa de mortalidade
total da população brasileira cai, a
dos jovens cresce. Na população não
jovem, 2% das mortes são por homicídio, e entre os jovens esse percentual é de 40%. Como se explica
o aumento do número de homicídios
de jovens no País nos últimos anos?
Uma conversa com Ignácio Cano,
professor do Laboratório de Análise

52

da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Uerj.
José Eli da Veiga – no ar em 25 de
março
Minimizar o número de pobres não
impede que a desigualdade de renda
aumente. Mesmo a redução de algumas desigualdades pode ser anulada
pelo aumento de outras. Essas questões são discutidas na entrevista
com José Eli da Veiga, professor do
Instituto de Relações Internacionais
da Universidade de São Paulo/USP.
José Marques de Melo – no ar em
27 de março
Conhecimento e informação são essenciais para que os cidadãos não apenas tenham acesso às oportunidades
e aos desafios que se colocam a partir de mudanças sociais, econômicas
e tecnológicas, mas também sejam
capazes de participar de transformações que impactem suas vidas. Nesta

entrevista, uma conversa com José
Marques de Melo, jornalista, pesquisador, professor emérito da Universidade de São Paulo, diretor da Cátedra
Unesco/Umesp de Comunicação.
Marcelo Neri – no ar em 1º de abril
A redução da pobreza e da desigualdade tem sido mais expressiva
e mais rápida na zona rural do Brasil
do que nas áreas urbanas. Para entender o padrão de redução de pobreza e desigualdade na área rural
brasileira, o programa conversa com
Marcelo Neri, professor de Economia
da Fundação Getúlio Vargas e presidente do Ipea.
Tião Rocha – no ar em 3 de abril
A educação é o caminho para que o
homem conquiste um mundo melhor.
A cultura popular cada vez mais se insere no mapa da educação, permitindo que grupos de baixa renda se destaquem. Para entender essa questão,

uma conversa com o antropólogo e
diretor-presidente do Centro Popular
de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais Sebastião Rocha.
Zélia Amador de Deus – no ar em
8 de abril
No Brasil a pobreza tem cor. Segundo o último censo do IBGE, são mais
de 16 milhões que vivem na pobreza
extrema. Dentro desse número, 11
milhões e meio se declaram pretos e
pardos. É a partir desses dados que
ações afirmativas estão em prática
em relação aos negros. Nesta entrevista, uma conversa com Zélia Amador de Deus, fundadora do Centro de
Estudos e Defesa do Negro do Pará.
Almir Suruí – no ar em 10 de abril
Na entrevista da série especial do
Futura, Amanda Pinheiro fala sobre
a polêmica ideia da prestação de
serviços ambientais e como o pagamento pela manutenção das flo-
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restas de pé pode contribuir para o
combate à pobreza não apenas entre
os índios, mas entre outros povos da
floresta. A conversa é com Almir Suruí, líder do povo indígena Pater Suruí, de Rondônia.
Flávio Comim – no ar em 15 de abril
O cuidado na primeira infância é importante, pois este é um período do
desenvolvimento humano determinante para o processo de aprendizagem, capaz de definir o desempenhos
dos alunos nos primeiros anos da
educação. Flávio Comim, professor da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e da Universidade de Cambridge,

Estado de Minas | 25/5/2013

E MINAS
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Jornal do Comérico Pernambuco | 19/8/2013

o Caderno
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conversa sobre esses temas e também como o acesso a serviços de saúde e educação facilita a possibilidade
de as famílias, principalmente as mais
pobres, gerarem renda.
Francisco Teixeira – no ar em 17 de
abril
A complexa relação entre democracia política e democracia social e as
políticas que precisam ser postas
em práticas para redução da pobreza são os temas da conversa com
Francisco Teixeira, professor titular
de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio
de Janeiro/UFRJ.
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Helder Mutéia – no ar em 22 de
abril
O Brasil está entre os países da América Latina e do Caribe que mais
apoiam a agricultura familiar, que
chega a representar mais de 80%
das propriedades rurais em alguns
países da região. Mas qual o papel
do agricultor familiar na produção de
alimentos e no combate à fome? Assista à conversa com Helder Mutéia,
representante no Brasil da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação/FAO.

José Eli da Veiga – no ar em 1º de
maio
Nos últimos anos, a classe de baixa
renda elevou seu poder de compra e
invadiu o mercado consumidor. Essa
mudança se explica como resultado
de múltiplos fatores, desde a estabilização da economia ao maior acesso
a crédito, empregos formais e educação. Para ajudar nessa contextualização, uma conversa com José Eli
da Veiga, professor do Instituto de
Relações Internacionais da Universidade de São Paulo/USP.

Hildete Pereira de Melo – no ar
em 24 de abril
Nos últimos 50 anos, um dos fatos
mais marcantes ocorrido na sociedade brasileira foi a inserção crescente
das mulheres na força de trabalho.
Essa redefinição dos papéis femininos aconteceu em todas as classes
sociais e elevou a taxa de participação feminina no mundo do trabalho
e da política. Uma conversa com Hildete Pereira de Melo, professora da
faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense/UFF, esclarece o assunto.

José Marques de Melo – no ar em
6 de maio
O acesso à informação sempre foi
essencial para que as pessoas pudessem entender e participar das
transformações sociais, econômicas
e tecnológicas que impactam suas
vidas. O quanto a comunicação, com
as ferramentas contemporâneas,
fortalece o processo de produção da
informação? A resposta está na entrevista com José Marques de Melo,
jornalista, pesquisador, professor
emérito da Universidade de São Paulo, diretor da Cátedra Unesco/Umesp
de Comunicação.

Ignácio Cano – no ar em 29 de abril
As regiões mais urbanizadas e com
mais políticas públicas registram um
resultado um pouco melhor no quadro da violência. Mas os índices são
preocupantes no Nordeste, assim
como a violência no interior. Como se
explica o processo de interiorização
da violência? Nesta entrevista da série especial do Futura sobre pobreza e
desigualdade, uma conversa com Ignácio Cano, professor do Laboratório
de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro/Uerj.

Marcelo Neri – no ar em 8 de maio
A educação é um dos índices mais
importantes para o desenvolvimento social de um país. Que melhorias o
Brasil apresenta no aumento da escolaridade e no combate à pobreza?
É o assunto que a jornalista Amanda Pinheiro trata com Marcelo Neri,
professor de Economia da Fundação
Getúlio Vargas e presidente do Ipea.
Tião Rocha – no ar em 13 de maio
As manifestações populares de cul-

tura ganham as novas mídias, como
a internet, transformando os ambientes de pobreza. Nesta entrevista, uma conversa com o antropólogo
e diretor-presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento de
Minas Gerais.
Zélia Amador de Deus – no ar em
15 de maio
As populações quilombolas lutam
para manter suas tradições culturais e posse da terra. Para ajudar a
entender qual o perfil da pobreza
desse povo, uma conversa com Zélia Amador de Deus, fundadora do
Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará.
2ª TEMPORADA – IMPACTOS DA
TECNOLOGIA NA SOCIEDADE
Âncora: Beto Largman é jornalista,
blogueiro e consultor especializado
em tecnologia, inovação e novas mídias. Desde 2005 edita o blog Feira
Moderna, no site do jornal O Globo, e
faz comentários regularmente sobre
esses assuntos no Canal Futura, TV
Brasil e GloboNews. Gerenciou projetos ligados a tecnologia, comunicação, mídias eletrônicas, arte e cultura, além de ter editado revistas e
participado em diversos programas
no rádio e na TV. Largman coordena
ciclos de debates na Casa do Saber
do Rio de Janeiro e faz palestras regularmente sobre os temas de seu
blog. É mentor da Experimental, uma
aceleradora de empresas dentro da
Economia Criativa do Rio de Janeiro
e conselheiro do Instituto Brasileiro
de Empreendedorismo e Economia
Criativa - IBEEC. Já participou como
palestrante e mediador em eventos
importantes do setor como Campus

Party, InterCon, YouPix Festival, Rio
Content Market e Wide Open Business (WOB), além de ser o criador do
Descolagem, em parceria com o Instituto Oi Futuro, que aconteceu entre 2008 e 2011. Com forte presença nas redes sociais, Largman conta
com mais de 650 mil seguidores no
Google Plus e 3.500 no Twitter.
O passado, o presente e o futuro
da internet – no ar em 23 de maio
A internet já faz parte da vida de
cerca de 2,4 bilhões de pessoas, mais
de um terço da população mundial.
Um estudo prevê que em 2020 cerca
de 50 bilhões de dispositivos estarão ligados em rede: de geladeiras a
smartphones, passando por carros,
tablets, sinais de trânsito, fogões,
portas e até cafeteiras. Nesta edição
do programa Entrevista dedicada a
reflexões sobre o impacto das novas
tecnologias na sociedade, o jornalista Beto Largman conversa com o
pesquisador Silvio Meira, cientistachefe do C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), sobre o passado, o presente e o
futuro da internet.
Homo sapiens, versão 2.0 – no ar
em 25 de maio
Segundo o físico, filósofo e cosmólogo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Luiz Alberto Oliveira, os
avanços das tecnologias em escala
molecular poderão permitir a reformatação dos seres humanos, o que
significaria uma mutação da nossa própria espécie. O corpo humano, nosso hardware biológico, é o
mesmo há 120 mil anos, mas, pela
primeira vez na história, talvez seja
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possível fazer um upgrade nele. O
entrevistado fala sobre esta teoria
e o incrível processo que pode fazer
surgir o “Homo sapiens, versão 2.0”.
Impressão 3D – no ar em 28 de
maio
Neste programa o assunto abordado
é a impressão 3D, a chamada impressão física. Com a chegada de uma leva
de impressoras destinadas ao mercado de varejo, esta tecnologia está
cada vez mais próxima do consumidor final. O convidado é Jorge Lopes,
designer e pesquisador do Instituto
Nacional de Tecnologia e da PUC-Rio.
Como inovar na urbanização de
uma grande metrópole? – no ar
em 3 de junho
Vivemos a época dos telefones, dos
carros, dos edifícios inteligentes. Todas essas invenções estão a serviço
do homem para tornar a vida mais
fácil e aprazível. Será que um dia
as cidades também alcançarão esse
status? É possível fazer um upgrade em uma cidade? Como inovar na
urbanização de uma grande metrópole? O arquiteto e urbanista Jaime
Lerner é o convidado para falar sobre
estas e outras questões.
Interfaces tecnológicas – no ar
em 5 de junho
As interfaces foram criadas para
comandar máquinas cada vez mais
complexas. Como essas interfaces
se desenvolveram através da história? Que tipos de interfaces estão
em desenvolvimento? O futuro das
interfaces está nos gestos, na voz
ou no olhar? Para falar sobre este
assunto, o jornalista Beto Largman
convidou o designer e programador

Daniel Morena, diretor de tecnologia
da empresa 32Bits.
Indústria dos games – no ar em 6
de junho
Já há alguns anos os jogos eletrônicos desbancaram o cinema e outras
áreas do setor de entretenimento,
tornando-se a que mais fatura no
mundo. Segundo algumas projeções,
o faturamento global da indústria de
jogos pode chegar a US$ 46 bilhões
em 2016. E o Brasil já é o quarto na
lista dos maiores mercados. O pesquisador e roteirista Arthur Protásio,
coordenador do CTS Game Studies
da FGV/RJ, é o convidado do jornalista Beto Largman nesta edição do
programa Entrevista dedicada a reflexões sobre o impacto das novas
tecnologias na sociedade. Arthur
explica como se deu essa espetacular evolução, tanto da parte técnica
quanto do mercado de games.
O que significa inovação? – no ar
em 11 de junho
Nas últimas décadas, a tecnologia
vem imprimindo uma velocidade vertiginosa nas transformações da vida
individual e coletiva. Para alguns, essa
realidade é fascinante. Para outros,
assustadora. Neste cenário, a palavra
inovação é cada vez mais usada. Mas
o que realmente significa inovação?
Nesta edição, uma conversa sobre
inovação com Fábio Gandour, cientista-chefe do Laboratório de Pesquisas
da IBM/Brasil.
Computação em Nuvem – no ar
em 18 de junho
O empresário e consultor Alexandre
Ribenboim é o convidado do jornalista Beto Largman desta edição da
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série do Canal Futura sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Em pauta, a tecnologia chamada
Computação em Nuvem, cada vez
mais utilizada por empresas para realizar inúmeras tarefas no ambiente digital. Alexandre explica, entre
outros pontos, como uma empresa,
seja ela pequena, média ou grande,
pode conseguir vantagens competitivas ao adotar esta tecnologia.
Os tablets – no ar em 20 de junho
As inovações tecnológicas no ambiente digital se sucedem com uma
velocidade vertiginosa. Se hoje as
redes sociais, os smartphones, a
computação em nuvem e os tablets
estão no auge da popularidade,
nada garante que alguma ou todas
essas tecnologias possam evoluir
para se transformar em algo totalmente diferente ou simplesmente
deixarem de existir daqui a alguns
anos. Nesta edição do programa Entrevista, o jornalista Beto Largman
recebe o professor-doutor em Comunicação Digital da ECA/USP Luli
Radfahrer, um especialista e pesquisador de novas tendências, para
debater sobre o assunto.
Startups – no ar em 25 de junho
As startups são as estrelas do
momento no mundo dos negócios.
O conceito, que surgiu no Vale do
Silício, nos Estados Unidos, na época
da chamada bolha pontocom, está
ganhando o mundo, inclusive o
Brasil. Impulsionadas pela internet
e pela disseminação das novas
tecnologias, as startups mudaram o
cenário corporativo com grandes doses de otimismo, empreendedorismo e informalidade. Para falar sobre

este tema, o empresário e professor
Cesar Salim, diretor da Anjos Cariocas Empreendimentos e Participações, é o convidado do programa.
Projetos de arte e cultura – no ar
em 27 de junho
O pesquisador e advogado Ronaldo
Lemos, coordenador do Centro de
Tecnologia e Sociedade da FGV/RJ, é
o convidado para falar sobre o desenvolvimento de novas tecnologias
que aumentaram exponencialmente
as possibilidades de concretização
de projetos ligados a arte e cultura.
Ronaldo explica como a internet, softwares mais baratos e ferramentas
como o crowdfunding, o financiamento coletivo, deram outro significado
para o mote “faça você mesmo”.
As redes sociais – no ar em 2 de julho
As redes sociais são o fenômeno
mais importante da comunicação
dos últimos anos. Com o avanço da
tecnologia e o surgimento de novas
plataformas e dispositivos de comu-

nicação digital como smartphones,
tablets, consoles de videogames a
até os óculos conectados que estarão
chegando em breve ao mercado, a
revolução descentralizadora do “conteúdo gerado pelo usuário” tornou-se
um desafio para empresas, grupos de
comunicação, escolas, governos e a
sociedade como um todo. Quem conversa com Beto Largman é o jornalista e empresário Roberto Cassano,
diretor de estratégia da Agência Frog.
Robôs – no ar em 4 de julho
Eles estão saindo dos filmes de ficção científica para entrar na vida das
pessoas. Seja na indústria, na medicina ou no ambiente de trabalho, os
robôs cada vez mais desempenham
funções para facilitar o cotidiano dos
humanos. Silvio Meira, cientista-chefe do C.E.S.A.R (Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife), fala
sobre a evolução dos robôs e o futuro dessas ferramentas incríveis.
Novas mídias – no ar em 5 de julho
Os avanços da tecnologia propiciam

o surgimento de novas mídias e a
rápida disseminação destas. Nesta
edição do programa Entrevista, Beto
Largman conversa com a diretora de
conteúdo da empresa Os Alquimistas,
Bárbara Mota, especializada em narrativa transmídia e entretenimento. O
bate-papo foi sobre as novas maneiras de contar histórias e as técnicas
que criadores utilizam para desenvolver estratégias e conteúdos multiplataforma. Esta entrevista faz parte da
série do Canal Futura sobre o impacto
das novas tecnologias na sociedade.
Telefones celulares – no ar em 9
de julho
Há pouco mais de 25 anos, metade
da população humana jamais havia
dado um telefonema. Hoje temos
mais de 3,2 bilhões de usuários de
telefones celulares e 2 bilhões de
pessoas com acesso à internet em
uma população mundial de cerca de
7 bilhões. Nesta edição, uma conversa com Luiz Alberto Oliveira, filósofo
e cosmólogo do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas. Luiz explica como
essas mudanças estão afetando a
produção do conhecimento e de que
maneira a ciência está sendo impactada pela avalanche de dados digitais criados diariamente.
Novas impressoras – no ar em 10
de julho
O jornalista Beto Largman recebe Jorge Lopes, designer e pesquisador do
Instituto Nacional de Tecnologia e da
PUC-Rio. Na pauta, a chegada de novas impressoras e o avanço de diferentes tecnologias que estão fazendo
com que a impressão 3D esteja cada
vez mais presente em áreas tão diferentes como arqueologia, medicina,
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design, moda e indústria aeronáutica,
entre muitas outras. Jorge fala sobre
as possibilidades que estão revolucionando muitos dos processos presentes nessas áreas.
Meios de transporte – no ar em 11
de julho
Muitas vezes sonhamos com mochilas voadoras, carros anfíbios, motocicletas autoguiadas ou outros meios
de transporte insólitos para fugir do
caos do trânsito diário dos grandes
centros. Nesta edição, uma conversa
com o arquiteto e urbanista Jaime
Lerner sobre as tecnologias e inovações que estão sendo usadas ou planejadas para melhorar o problema
da locomoção nas metrópoles.
Sensores – no ar em 12 de julho
O desenvolvimento de novos tipos
de sensores – de movimento, toque,
luminosidade e temperatura – cada
vez mais utilizados em diferentes
dispositivos de ambientes como
empresas, residências, espaços públicos, museus e exposições estão
transformando a maneira como
interagimos com o mundo. Todos
os dias, desde o momento em que
acordamos até deitarmos na cama,
nos relacionamos com máquinas e
telas: tablets, elevadores, cafeteiras,
celulares, leitores eletrônicos, caixas
de banco. Para conversar sobre esse
novo cotidiano cada vez mais interativo, o jornalista Beto Largman recebe Daniel Morena, diretor de tecnologia da empresa 32Bits.
Jogos e o ensino – no ar em 13 de
julho
Games podem ser ferramentas de
ensino? O programa Entrevista apre-

senta uma faceta pouco comentada
sobre os games: o potencial educativo
e de aprendizado que as experiências
dos jogos podem oferecer. O jornalista
Beto Largman recebe o pesquisador e
roteirista Arthur Protásio, coordenador do CTS Game Studies da FGV/RJ.
Registros inovadores – no ar em
14 de julho
Segundo uma classificação elaborada pelo Instituto Insead e pela Organização Mundial de Propriedade
Intelectual, em 2012 o Brasil despencou nove posições no ranking de
países mais inovadores do mundo,
aparecendo em um desconfortável
quinquagésimo oitavo lugar. Nesta
edição, uma conversa sobre a inovação no Brasil com Fábio Gandour,
cientista-chefe do Laboratório de
Pesquisas da IBM/Brasil.
Manifestações artísticas – no ar
em 15 de julho
Batman Zavareze, diretor do Festival Multiplicidade, é o convidado
para falar sobre as manifestações
artísticas que utilizam tecnologia
de maneira intensiva, o fenômeno
da cultura participativa nas artes e
reflexões sobre a mistura, cada vez
maior, de arte e tecnologia.
Armazenamento de dados – no ar
em 16 de julho
A Computação em Nuvem é uma tecnologia cada vez mais presente na
vida das pessoas. E sua utilização só
tende a crescer. Nesta edição, um bate-papo com o empresário e consultor Alexandre Ribenboim sobre como
a Computação em Nuvem pode ajudar as pessoas, tanto em suas vidas
profissionais quanto pessoais.
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Múltiplas tarefas – no ar em 17 de
julho
O aluno contemporâneo pertence a
uma geração que navega pela internet, joga games e está habituada a
desempenhar múltiplas tarefas simultaneamente. E a escola, do jeito
como é hoje, com o seu conteúdo e
abordagens que remontam a séculos, cada vez mais perde na disputa
pela atenção desses alunos. Neste
programa, uma conversa com Luli
Radfahrer, professor-doutor em
Comunicação Digital da ECA/USP,
sobre o novo papel da escola e os
caminhos que podem ser adotados
para atualizar o sistema de ensino à
nova realidade.

Novos negócios – no ar em 18 de
julho
O brasileiro está cada vez mais se
aventurando no mundo do negócio
próprio. Muitas dessas novas iniciativas são as chamadas startups,
empresas que criam modelos de negócio altamente escaláveis, a baixos
custos, a partir de ideias inovadoras
e que usam a tecnologia de maneira
intensiva. O jornalista Beto Largman
recebe o empresário e professor Cesar Salim, diretor da Anjos Cariocas
Empreendimentos e Participações,
para saber como anda o panorama
do setor de startups no Brasil.

Consumo na internet – no ar em
19 de julho
As possibilidades que surgiram com
a disseminação da internet estão
transformando consumidores passivos de produtos culturais e de informação em criadores de conteúdo. Essa grande revolução no modo
como compartilhamos o conhecimento gera mudanças que afetam
a indústria cultural, a educação, a
política e muitos outros setores da
nossa sociedade. O pesquisador e
advogado Ronaldo Lemos, coordenador do Centro de Tecnologia e
Sociedade da FGV/RJ, é o convidado
desta edição.
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Usuários de internet – no ar em
20 de julho
O Brasil é o terceiro país em número
de usuários ativos na internet, ficando apenas atrás dos Estados Unidos
e do Japão. Mas quando o critério
considerado é o tempo de acesso de
cada internauta, somos os primeiros
colocados. Com certeza, isso tem a
ver com a voracidade com que nos
dedicamos às redes sociais. Nesta
edição do programa Entrevista, o
jornalista Beto Largman conversa
com Roberto Cassano, diretor de estratégia da Agência Frog, sobre os
brasileiros e seu envolvimento nas
redes sociais.
3ª TEMPORADA – EDUCAÇÃO E
MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Âncora: Antônio Gois é jornalista
desde 1996. Foi vencedor dos prêmios Folha, Andifes, Esso, Embratel e
Abdias Nascimento. Em 2010 e 2011
foi bolsista do programa Knight
Wallace na Universidade de Michigan, onde estudou avaliação educacional. Faz parte da rede de Jornalistas Amigos da Criança, criada pela
Agencia de Noticias dos Direitos da
Infância (Andi). Foi por quatro anos
subeditor de educação no jornal O
Dia, por 12 como repórter especializado em demografia e educação
na Folha de S. Paulo. Atualmente é
subeditor de País do jornal O Globo e
consultor e comentarista de educação do Canal Futura.
Magda Soares – Métodos de Alfabetização – no ar em 19 de agosto
Estamos sempre nos perguntando se utilizamos os métodos certos para alfabetizar. De um lado, há

quem defenda o método com ênfase
na associação entre letras e sons,
mesmo que sejam usadas cartilhas
feitas exclusivamente para este fim.
No outro extremo, há quem condene esse tipo de abordagem por não
considerar o contexto social do aluno
e o conhecimento que ele já possui
sobre leitura e escrita.
Iraneide Santana – No chão da
escola – no ar em 21 de agosto
Iraneide Santana, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Bom
Princípio, localizada na zona rural de
Teresina, é a convidada do programa
e fala sobre as dificuldades que enfrenta em sua rotina de professora,
apontando as soluções encontradas
para driblar a falta de infraestrutura
da escola. A Bom Princípio alcançou
7,7 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), superando em muitos pontos a média do
Nordeste, que é de 3,5.
João Batista de Oliveira – Além
dos muros da escola – no ar em 26
de agosto
O bom desempenho do aluno não
depende apenas da escola. Características como renda e grau de escolaridade dos pais também influenciam
o rendimento do estudante. João
Batista e Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, é o entrevistado
deste episódio sobre os desafios que
muitas vezes ultrapassam os muros
da escola a serem vencidos pelo educador.
Eugenio Valdés Figueroa – Museus de portas abertas – no ar em
28 de agosto
Brasileiros que já tiveram a oportu-

nidade de visitar museus no exterior
se surpreendem com a quantidade
de crianças que visitam esses locais,
seja em excursões escolares ou simplesmente com os pais. De que forma podemos atrair um público cada
vez mais diversificado aos museus?
E de que forma podemos transformá-lo num espaço de discussão dos
conteúdos ensinados em sala de
aula? Para debater essas questões, o
programa recebe o diretor de arte e
educação da recém-inaugurada Casa
Daros.
Isabel Santana – A escola em
tempo integral – no ar em 2 de
setembro
Em 2012, 8% dos alunos brasileiros
estudavam em escolas de tempo integral. Um índice considerado baixo,
uma vez que o Brasil é um país que
convive com altos índices de desigualdade. Em áreas mais vulneráveis,
quatro horas em sala de aula seriam
insuficientes para suprir a demanda
de um estudante. O programa discute os desafios da implementação
do ensino integral no Brasil com a
gerente de educação e avaliação da
Fundação Itaú Social, Isabel Santana.
Magda Soares – A importância
da educação infantil – no ar em 4
de setembro
Com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o governo
tenta, mais uma vez, preparar professores e escolas a ensinar crianças,
recém-chegadas no ensino fundamental, a ler e escrever. Essas crianças, no entanto, trazem para a sala
de aula conhecimentos adquiridos
com os pais e na pré-escola. Para
analisar a influência da educação in-

fantil e da atuação dos pais no êxito
do processo de alfabetização, convidamos a educadora da UFMG Magda
Soares.
Cacilda dos Santos – No chão da
escola – no ar em 9 de setembro
A turma da professora Cacilda dos
Santos, professora do CIEP 1˚ de
Maio, obteve a média mais alta
(233,8 pontos) no Alfabetiza Rio
2012 — índice que avalia o desempenho em leitura, escrita e matemática no 1º ano do ensino fundamental da rede municipal carioca.
Paula Louzano – A carreira no
magistério – no ar em 11 de setembro
Sabe-se que os países com melhores resultados na educação, como
é o caso de Finlândia, Cingapura e
Coreia, são aqueles que conseguem
atrair os melhores profissionais para
a carreira docente. O Brasil, portanto,
parece não estar no caminho certo
nesse caso. Para discutir a atratividade da carreira e qualidade da formação docente no País, convidamos
a doutora em Educação pela Universidade de Harvard e professora da
USP, Paula Louzano.
Tatiana Filgueiras – Habilidades
não cognitivas – no ar em 16 de
setembro
Cada vez mais surgem evidências
empíricas de que fatores como motivação, controle emocional e capacidade de trabalhar em grupo são
fundamentais para o sucesso na
vida adulta, fomentando debates
acadêmicos sobre a teoria de que
uma escola não pode ser avaliada
apenas pelo desempenho de seus
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alunos em testes nacionais de português e matemática. Para falar sobre
o tema, uma conversa com Tatiana
Filgueiras, coordenadora da área de
Avaliação do Instituto Ayrton Senna.
Priscila Cruz – O perfil do professor no Brasil – no ar em 18 de setembro
Em 2010, segundo dados do IBGE, o
salário médio de um professor que
dava aula no ensino fundamental
correspondia a apenas 60% da média dos demais profissionais com
nível superior. Logo, uma pergunta
a ser feita é: quem quer ser professor hoje no Brasil? E o que precisa
ser repensado em termos de formação docente no Brasil? Para discutir
essas questões, um bate-papo com
a diretora-executiva do movimento
Todos pela Educação, Priscila Cruz.
Ana Lima – Metas e desafios na
alfabetização – no ar em 23 de setembro
Segundo a prova ABC, quase metade dos alunos chegaram ao terceiro
ano com aprendizado inferior ao que
se esperaria nessa fase e 15% ainda
são analfabetas, mesmo estando na
escola. O programa analisa os resultados da prova e discute os desafios
a serem enfrentados pelo governo
para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa. A entrevista é com Ana Lucia Lima, diretora-executiva do Instituto Paulo
Montenegro.
Maurício Maia – Gestão educacional – no ar em 25 de setembro
Ao lançar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, a presi-

dente Dilma se inspirou numa experiência exitosa no Ceará. Em parceria
com os municípios, o estado criou
um sistema de avaliação que é utilizado por gestores para identificar
e corrigir as deficiências encontradas na rede de ensino. Escolas com
bons resultados são premiadas e os
municípios recebem apoio técnico do
estado para melhorar suas práticas.
Para falar sobre essa experiência,
Maurício Holanda Maia, secretário
adjunto de Educação do Ceará.
José Francisco Soares – Ações X
avaliações – no ar em 30 de setembro
Desde a década de 1990, o Brasil investiu fortemente em sistemas de
avaliação da educação básica. Com
isso, passamos a ter indicadores objetivos não apenas sobre o acesso à
escola, mas também sobre o aprendizado dos alunos. Por meio desses
instrumentos, comparamos escolas
por escolas e sabemos até como estamos em relação a outros países,
como no caso de exames internacionais como o Pisa. Mas será que estamos sabendo tirar todo o potencial
que essas avaliações nos trazem
para melhorar a qualidade do ensino? Para nos ajudar a entender essa
questão, uma conversa com o professor José Franciso Soares, membro
do Conselho Nacional de Educação.
Eugenio Valdés Figueroa – Artes
no currículo – no ar em 2 de outubro
A importância da adoção do ensino
de artes no currículo das escolas.
Para um grupo de educadores, não
se pode ignorar a importância da
disciplina de artes como ferramen-
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ta pedagógica. O diretor de arte e
educação da recém-inaugurada Casa
Daros fala sobre o tema.
Isabel Santana – Qualificação na
gestão – no ar em 7 de outubro
Para melhorar a qualidade da educação brasileira, houve um avanço na
criação de vários instrumentos de
diagnóstico e avaliação do ensino.
Mas os gestores, que nem sempre
são adequadamente capacitados
para o cargo, enfrentam dificuldades para reverter o quadro desanimador apontado pelas pesquisas.
Neste episódio, uma conversa com a
gerente de educação e avaliação da
Fundação Itaú Social, Isabel Santana.
Cacilda dos Santos – No chão da
escola – no ar em 9 de outubro
A turma da professora Cacilda dos
Santos, professora do CIEP 1˚ de
Maio, obteve a média mais alta
(233,8 pontos) no Alfabetiza Rio
2012. Neste episódio, Cacilda fala
um pouco de sua trajetória de vida

e profissional, as principais dificuldades enfrentadas por uma professora da rede pública de ensino e as
recompensas do dia a dia que fazem do profissional de educação um
apaixonado pelo ofício.
João Batista e Oliveira – As metas
do Pacto – no ar em 14 de outubro
O governo federal lançou um programa para garantir a alfabetização de
todas as crianças até os 8 anos de idade. Muito educadores criticam a meta
de idade estabelecida pelo Pacto, alegando que em escolas particulares,
por exemplo, alunos são alfabetizados
aos 6 anos de idade. Para discutir algumas das principais metas estabelecidas pelo Pacto, o programa recebe o
educador João Batista e Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto.
Tatiana Filgueiras – Sistemas de
avaliação na educação básica –
no ar em 16 de outubro
Desde meados da década de 90, o
Brasil tem investido fortemente em

sistemas de avaliação da qualidade
da educação básica. De lá para cá,
foram criados exames como o Saeb,
a Prova Brasil, o Enem e, mais recentemente, a Provinha Brasil. Para
falar sobre os riscos e benefícios
desses instrumentos, o programa
recebe a coordenadora da área de
Avaliação do Instituto Ayrton Senna, Tatiana Filgueiras.
Iraneide Santana – No chão da
escola – no ar em 21 de outubro
A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Bom Princípio, situada na
zora rural de Teresina, comemora: o
Ideb da escola, que era de 4,4, subiu
para 7,7, ultrapassando a meta projetada para 2021 pelo MEC. Segundo Iraneide, no momento em que a
escola começou a fazer um trabalho
de criar espaços de participação, o
desempenho dos alunos começou a
melhorar. Como voluntários, os pais
passaram, pouco a pouco, a ajudar na
manutenção e na limpeza da escola.

Ana Lima – Analfabetismo funcional – no ar em 21 de outubro
Uma avaliação realizada pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG
Ação Educativa mostrou que 27% da
população da população brasileira
pode ser classificada como analfabeta funcional. E apenas um quarto
dos brasileiros seriam capazes de ler
e compreender um texto de maior
complexidade. Ana Lucia Lima, diretora-executiva do Instituto Paulo
Montenegro, apresenta e discute os
resultados obtidos pela pesquisa.
Priscila Cruz – Desafios da educação brasileira – no ar em 28 de
outubro
O Brasil investe no ensino fundamental apenas um terço da média
dos países desenvolvidos. No entanto, temos um grande desafio de nos
igualar, em termos de qualidade da
educação, a essas nações até 2022.
Ao menos esse é o objetivo do Ministério da Educação, inspirado em metas traçadas pelo Movimento Todos
pela Educação. Para falar se estamos
no caminho certo e se esses desafios
são superáveis, conversamos com a
diretora-executiva do Movimento
Todos pela Educação, Priscila Cruz.
Maria do Pilar Lacerda – Ensino
integral – no ar em 30 de outubro
Um dos raros consensos no Brasil é a
necessidade de ampliação da jornada
escolar para melhor atender aos alunos. Maria do Pilar Lacerda, que foi secretária de Educação Básica do MEC e
hoje é diretora da Fundação SM, debate o tema e comenta sobre a questão
da aplicação de verbas em educação.
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José Francisco Soares – Avaliações – no ar em 4 de novembro
José Francisco Soares, educador da
UFMG, analisa os modelos de avaliação
no Brasil voltados para os alunos matriculados na educação básica. Esses resultados são, efetivamente, revertidos
em políticas eficientes em prol da melhoria do ensino? Ele ainda fala sobre a
importância da aplicação de avaliações
ao final do processo de alfabetização.
Mauricio Maia – O município de
Sobral: uma experiência bem-sucedida – no ar em 6 de novembro
Em educação, resultados imediatos, quando aparecem, costumam
ser restritos a uma escola ou a uma
cidade pequena. Com o município
cearense de Sobral, no entanto, foi
diferente. A Secretaria de educação
foi responsável por uma alavancada no Ideb do município, que saltou
de 4,0, em 2005, para 7,3, em 2011.
Para analisar esse case de sucesso,
o programa recebe Maurício Holanda Maia, hoje secretário adjunto de
Educação do Ceará, e que já foi secretário de Educação em Sobral.
Paula Louzano – Desigualdades
no ensino – no ar em 4 de novembro
Se o Brasil conquistou a equidade no
acesso à escola – 100% das crianças
e adolescentes entre 6 e 14 anos estão matriculados na escola –, ainda
existem desigualdades significativas
em termos de desempenho. Na média, alunos negros, do sexo masculino,
das regiões rurais do norte e nordeste apresentam maiores taxas de repetência, evasão e menor aprendizado. Para falar sobre esse tema, uma

conversa com Paula Louzano, doutora em Educação pela Universidade de
Harvard e professora da USP.
Maria do Pilar Lacerda – Desafios
da educação pública – no ar em 13
de novembro
Maria do Pilar Lacerda, que foi secretária de Educação Básica do MEC e hoje
é diretora da Fundação SM, discute as
metas ambiciosas traçadas pelo governo para a política de educação no
País, no último programa da série.
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Entrevista: Beto Largman recebe
convidados em série sobre tecnologia
Você sabia que a indústria de games
é a que mais fatura no mundo? Sabe
como funciona uma impressora 3D?
Tem perfil em alguma rede social ou
já participou de alguma ‘vaquinha’
online? Se você respondeu sim a pelo
menos uma dessas perguntas, a segunda temporada da série Entrevista é perfeita para você.
Porém, se você acha que não entende
nada de tecnologia ou não liga muito
para o tema, o Entrevista também é
perfeito para você! Apresentado pelo
jornalista e blogueiro Beto Largman, o
programa faz reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade.
O formato repete a receita da primeira temporada: durante 26 encontros,
Beto vai receber convidados relevantes em seus temas, sempre relacionados a tecnologia, vida digital e aos
avanços que revolucionaram a comunicação, as relações interpessoais e o
trabalho. Entre os assuntos abordados estão a influência das redes sociais nos relacionamentos e o caráter
cada vez mais realista dos videogames – passando por crowdfunding,
startups e cidades inteligentes.
“O Entrevista é tecnologia descomplicada, sem tecniquês. Não é só viés
econômico, tecnologia pela tecnologia. Vamos tratar de comportamento, que é o que eu gosto de falar. A
tecnologia é dinâmica, criou profissões, extinguiu outras.”, diz Beto. E
continua: “vai funcionar como um
manual. É para pessoas como a mi-

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Rafaella Gil

nha mãe, que volta e meia me faz
perguntas como ‘o que é esse negócio de rede social?’”, diverte-se.
O convite para uma segunda temporada voltada para tecnologias veio
de Débora Garcia, Gerente de Conteúdo e Mídias Digitais do Futura. “Conheci o Beto em uma palestra dele
e mantivemos contato. Ele propôs
um projeto para a televisão, e junto
com o João Alegria (Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia)
pensamos que, em vez de começar
do zero, poderíamos usar a própria
estrutura do Canal e fazer uma segunda temporada temática do Entrevista”, conta.
Entusiasmado com a estreia, Largman conta que o programa foi uma
grata surpresa: “o meu projeto era
um quadro com novidades, mas esse
formato é maravilhoso! Em quinze
minutos a conversa rende mais, mas
ainda assim deixa um gostinho de
que poderia continuar por bastante
tempo”. Para ele, o programa tem a
função de explicar o que é complicado e pode ser visto por todos, independente de faixa etária ou intimidade com a tecnologia.
O jornalista também faz questão de
ressaltar a qualidade dos convidados: “eles é que fornecem o conteúdo do programa. O que une todos
nós é a tecnologia, cada um com a
sua experiência. Eu já os conhecia e
admirava, é o time dos sonhos: pessoas que admiro falando de assun-

tos que eu gosto! Sou o maior espectador”, confessa.
E nomes de peso não faltam. Já no
primeiro programa, que vai ao ar hoje
às 21h, o convidado é Silvio Meira,
cientista-chefe do Centro de Estudos
e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), para tentar vislumbrar o futuro
da Internet. Nas próximas semanas,
Luiz Alberto Oliveira fala sobre “Homo
Sapiens 2.0, Jorge Lopes desmistifica
as impressões 3D e Jaime Lerner desvenda as cidades inteligentes.
Apesar de abordar tecnologias e
transformações de forma recorrente na programação ao longo de seus
16 anos, esta é a primeira vez que
o assunto aparece em um formato
adulto no Canal Futura. “Fizemos o
Click e Entre em 1997, com o Instituto Ayrton Senna, e o Escola Digital
em 2005 – mas atualmente temos o
quadro Nós Digitais, com o Vinícius
Pereira. O Globo Ciência fala muito
sobre isso e o jornalismo da casa
acompanha o tema”, diz Débora.

Esquadrão
do Design
A série Esquadrão do Design é um reality show cheio de energia, no qual
adolescentes 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. Tudo se resolve
no episódio final, quando os dois primeiros colocados disputam o Grande
Prêmio: uma bolsa da Fundação Intel
no valor de US$ 10.000 para estudos
universitários. Em 2013, foi exibida a
terceira temporada da série.
TEMAS: ciência e tecnologia; comportamento; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Emmy, Bakaforum e Peabody
Sinopses por episódio
(10 x 30 minutos):
Alvo voador – no ar em 6 de março
As equipes do Esquadrão do Design
superam as expectativas com a criação de um projeto genial para a linha de brinquedos NERF, da Hasbro:
“bolas-alvo” de futebol americano.
Indestrutíveis e controladas remotamente, essas bolas-alvo literalmen-
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te voam. Futuros astros do futebol
americano vão testar e avaliar o
produto com o pontapé inicial para a
abertura da terceira temporada.
Teste de impacto – Rúgbi – no ar
em 13 de março
Kerri Morgan, atleta paralímpica em
cadeira de rodas do time norte-americano de rúgbi, quer acompanhar todos os seus movimentos em
quadra e pede para que as equipes
do Esquadrão do Design construam
uma cadeira automatizada que simule um jogador de defesa em ação.
Resgate aquático – parte 1 – no
ar em 20 de março e parte 2 – no ar
em 27 de março
A pedido do Corpo de Bombeiros de
Nova Orleans, o Esquadrão do Design
projeta um veículo aquático para o
resgate de animais domésticos.
Lançamento para o Sun! – no ar
em 3 de abril
O Esquadrão do Design precisa marcar o ponto decisivo quando as jogadoras de basquete do WNBA Lindsay
Whalen e Tameka Raymond pedem
um atirador de camisetas que alcance o topo da arquibancada. O projeto
vencedor fará sua estreia ao vivo no
jogo do Connecticut Sun.
Problemas com a neve? – parte 1
– no ar em 10 de abril e parte 2 – no
ar em 17 de abril

Pegue carona com o Esquadrão do
Design na construção de um trenó
para asfalto, puxado por cachorros,
projetado a pedido de dois membros do time de corrida de trenó da
Jamaica, Damion Robb e Marshall
Newton.
Tour de churrasco – no ar em 24
de abril
A competição esquenta quando o
proprietário do restaurante Redbones BBQ, Rob Gregory, desafia as
equipes do Esquadrão do Design a
construir uma grelha movida a pedaladas.
Fuga da ilha do mistério – parte 1
– no ar em 1º de maio e parte 2 – no
ar em 8 de maio
No confronto final, as equipes do Esquadrão do Design testam suas habilidades marítimas com a construção de
veleiros para corridas em mar aberto.
O capitão da equipe vencedora é premiado com uma bolsa universitária de
US$ 10.000 da Intel Foundation.
FICHA TÉCNICA
Produção executiva: Marisa Wolsky
Direção e produção: Dorothy Dickie
Distribuição: PBS
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Olívia Gratz
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Esquadrão do
Design – Pelo Mundo
Esquadrão do Design – Pelo Mundo
é um reality show comandado por
Judy e Adam, engenheiros profissionais que trabalham com crianças de
todo o mundo para fazer com que
seus desejos se tornem realidade
através da engenharia. Desde a criação de um parque para skatistas no
Arizona à construção de um parque
de diversões nas montanhas do norte da Nicarágua, o objetivo da série
é inspirar o telespectador a realizar
atividades práticas dessa ciência.
TEMAS: ciência e tecnologia; comportamento; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Emmy, Bakaforum e Peabody
Sinopses por episódio
(10 x 30 minutos):
Skatistas apaches – no ar em 15
de maio
No episódio de estreia de Esquadrão
do Design – Pelo Mundo, Ronnie,
um skatista de 17 anos morador da
reserva dos índios Apaches White
Mountain, em Whiteriver, une forças com os apresentadores Judy e
Adam para construir um circuito de

skate de rua para sua comunidade.
Projetado para ser modular, durável
e resistente às intempéries, esta é a
pista de skate dos sonhos de Ronnie.
Está vivo! – no ar em 22 de maio
Judy e Adam visitam Jennifer, uma
jovem chef confeiteira de Boston.
Juntos eles formam um time para
criar o bolo dos sonhos de Jennifer
para a festa de elenco do musical
Young Frankenstein: The Musical,
sob a orientação e inspiração de um
mestre, o chef Jorg Amsler, do Truly
Jorg’s Patisserie, em Saugus. Os engenheiros projetam um bolo parte
delicioso, parte eletrônico e parte
cientista louco, encantando o elenco
e a equipe técnica do musical.
Horta para viagem – no ar em 29
de maio
Judy e Adam viajam a Londres, Inglaterra, para ajudar Mariam e Bert,
dois jovens membros da Global Generation, organização comunitária
que tem como uma das principais
ações plantar frutas e verduras em
um dos maiores polos de construção de Londres, com o objetivo de
dar um novo significado à expressão “comer localmente, construir
globalmente”. Juntos, todos trabalham para projetar e construir um
jardim movido a pedaladas, o que
ajudará a vender a produção para
os restaurantes locais.

Estilistas afiados – parte 1 – no
ar em 5 de junho e parte 2 – no ar
em 12 de junho
Judy e Adam viajam a Nova York, a
capital da moda dos Estados Unidos,
para encontrar dois promissores estudantes de design de moda, Eduarda e Juan. Os sonhos de Eduarda e
Juan estão prestes a se tornar realidade quando o estilista Christian
Siriano os desafia a mostrar sua personalidade e criatividade através da
elaboração de um projeto que agrega a expertise em engenharia de
Judy e Adam, para reinterpretar um
vestido de sua coleção. Na passarela,
uma surpresa os aguarda, a presença dos editores de moda da revista
Teen Vogue, que juntamente com
Christian avaliarão o desfile final.
Bicicleta musical! – no ar em 19 de
junho
Judy e Adam se encontram com Beatriz em sua cidade natal, Emeryville,
na Califórnia, para ajudá-la a combinar sua paixão pela música com a
construção de bicicletas. Trabalhando
no The Crucible, um espaço educativo, sem fins lucrativos de fundição e
fabricação de metais, eles projetam e
constroem uma bicicleta-órgão movida a pedaladas para Beatriz arrasar
no show de música de sua escola.
Playground – no ar em 26 de junho
Judy e Adam viajam até as montanhas
do norte da Nicarágua para trabalhar

com as crianças de Cusmapa e construir o parquinho dos seus sonhos,
com a participação da Fundação das
Crianças Fabretto, uma organização
sem fins lucrativos que ajuda crianças
locais a atingirem seu potencial pleno.
Toda a comunidade participa, ajudando a construir o parque infantil dos sonhos das crianças de Cusmapa.
Um salto gigante – parte 1 – no ar
em 3 de julho e parte 2 – no ar em
10 de julho
Judy e Adam convidam Felipe, um
competente piloto de 15 anos de
Miami, na Flórida, para participar da
famosa competição Red Bull Flugtag.
Juntos, utilizando os mesmos princípios da NASA, eles planejam construir
uma máquina voadora manual. O resultado é um planador inspirado nos
projetos da NASA, que leva a equipe
a se lançar de uma plataforma de
10 metros, impressionando os juízes
pelo estilo e pela distância alcançada.
Do lixo ao luxo – no ar em 17 de
julho
Para o final da temporada, o Esquadrão do Design – Pelo Mundo pediu
a crianças dos EUA para reciclar, reutilizar e “reprojetar” objetos do cotidiano e transformá-los em grandes
invenções para o concurso de jovens
inventores e reciclagem de 2010. Os
três vencedores do grande prêmio foram a Boston para trabalhar com os
engenheiros da Continuum, uma empresa mundial de consultoria em design e inovação, e ver suas invenções
se transformarem em produtos reais.
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Euronews

Programa jornalístico diário com
ênfase em notícias da Europa e do
mundo sobre ciência, tecnologia e
educação. Os programas são narrados em português de Portugal. Em
2013, foram exibidos 106 episódios.

TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia e metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 16 de setembro
DURAÇÃO: 10 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Distribuição: Euronews

internacional são explicadas de forma simples e descontraída, indicando seus impactos diretos no nosso
cotidiano. Em 2013, foram exibidos
12 episódios.

DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

CANAL FUTURA
Líder de programa: Luciana Souza
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Maria Luisa Portela

Futurando
Como você imagina o nosso futuro?
Você já pensou como a tecnologia
pode melhorar a nossa vida? O Futurando, revista semanal produzida
pela Deutsche Welle, vai atrás dessas respostas e encontra ideias e experimentos ousados, nos mais diversos campos da ciência, da tecnologia
e do meio ambiente, projetados para
criar um mundo melhor. O programa
mostra os rostos que se escondem
por trás dessas iniciativas – sejam
elas reais ou ainda apenas boas
ideias. Aqui, as complicadas pesquisas feitas por cientistas de destaque

APRESENTADORA: Nádia Pontes
é jornalista. Natural de São José dos
Campos, trabalhou em outras emissoras de TV no Brasil e acumula dez
anos de experiência no jornalismo.
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 10 de outubro

FICHA TÉCNICA
Apresentação e coordenação editorial: Nádia Pontes
Direção, produção e distribuição:
Deutsche Welle
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiárias: Maria Luisa Portela e
Paolla Guimarães

Globo Cidadania
TEMAS: agricultura; atualidades, ciênCom o objetivo de fazer diferença na
vida das pessoas, o Globo Cidadania
reúne o Globo Educação, o Globo Ciência, o Globo Ecologia, o Globo Universidade e o Ação. Responsabilidade
social, conteúdo educativo, compromisso com a difusão do conhecimento
e mobilização de brasileiros de todo o
País ganham forma no programa. Com
apresentação de Sandra Annenberg,
os cinco programas trazem uma linguagem leve e divertida com temas
atuais para a população. Em 2013, foram exibidos 52 episódios.

cia e tecnologia, ecologia e ecossistemas; escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 22 de abril
DURAÇÃO: 2 horas
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADORA:
Sandra Annenberg começou sua
carreira como atriz, em 1974, partici-

pando de um teleteatro na TV Cultura. Em 1982, foi repórter do programa Crig-Rá. Já na rede Bandeirantes,
apresentou o Show do Esporte e o TV
Criança. Na TV Globo, já comandou o
Fantástico e cobriu as Olimpíadas em
Atlanta. Dividiu a bancada do Jornal
Nacional e também o Jornal da Globo, onde também era editora-executiva. Depois de algumas temporadas
como correspondente internacional
em Londres, Sandra voltou ao Brasil
e, desde 2003, apresenta o Jornal
Hoje.

Globo Ciência

Dá para imaginar a vida sem internet, e-mail ou celular? E que tal perder aquele momento que você queria guardar para sempre porque não
deu tempo de colocar o filme na sua
máquina fotográfica? Pior que isso
é só fazer suas compras do mês no
supermercado e ficar horas no caixa
esperando digitar os preços de todos
os produtos do carrinho... Situações
que hoje a gente quase não se lem-
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bra mais que já viveu. Graças a descobertas e invenções dos cientistas!
Nas últimas décadas, eles revolucionaram o nosso cotidiano de todas as
maneiras. As descobertas dos cientistas e o desenvolvimento da tecnologia que trouxeram o futuro para o
nosso dia a dia, mudando a maneira
como vivemos e nos relacionamos,
são os temas da temporada 2013.
Coisas que hoje são banais representaram nos últimos 40 anos verdadeiras revoluções no nosso modo
de vida.

TEMA: ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1985
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo
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
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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
(26 x 20 minutos):
Falo, logo existo (celular) – no ar
em 27 de abril
O episódio apresenta a história do
celular em uma visita ao Museu das
Telecomunicações Oi Futuro no Rio
de Janeiro e explica como é possível
falar o tempo todo de qualquer lugar
e como funciona esse aparelho que
hoje cabe no bolso.
Se oriente, rapaz (GPS) – no ar em
4 de maio
O GPS tem facilitado a vida de muita gente. O programa mostra como
esse equipamento é capaz de indicar com tanta precisão um lugar ou
a localização de uma pessoa e como
funciona esse instrumento utilizado
por diversas áreas e que não seria
nada sem os satélites.
O limite do impossível (reprodução assistida) – no ar em 11 de
maio
Desde o primeiro bebê de proveta,
o número de nascimentos é mais de
quatro milhões de nascimentos. Neste episódio é abordado como as técnicas de reprodução assistida podem
ajudar milhares de casais no Brasil e
no mundo a realizarem o sonho de
ter um filho. E o que essas técnicas
revolucionárias permitirão no futuro.
Mania de organização (código de
barras) – no ar em 18 de maio
O programa mostra como funcionam

os códigos de barras que existem em
diferentes produtos. Como essa tecnologia facilitou a nossa vida, economizando tempo e melhorando o controle de mercadorias no mundo todo.
Cartas, livros e alimentos: você tem
ideia de quanta informação é representada por aquelas barras?
Revolução na palma da mão (pílula) – no ar em 25 de maio
A pílula anticoncepcional chegou ao
Brasil nos anos 60. Um método contraceptivo que transformou a vida
das mulheres no mundo todo. O episódio mostra como a pílula atua no
corpo feminino para prevenir a gravidez e quais os benefícios e riscos
de utilizar esses medicamento.
Acessibilidade digital – no ar em
1º de junho
Como alguém que não pode ver,
ouvir ou digitar consegue ter acesso às informações disponíveis através de um computador? O episódio
apresenta quais são e como funcionam algumas das tecnologias
que facilitam o acesso ao mundo
digital para pessoas com deficiência e como ampliar o acesso desse
público à web.
Pagamentos eletrônicos – no ar
em 8 de junho
Máquinas sem fio, celulares... Hoje
é possível receber e comprar com
diversos aparelhos eletrônicos. O
episódio investiga como os pagamentos eletrônicos surgiram, como
o cartão inteligente (chip) que substitui a circulação de notas e moedas,
e quais as vantagens para os comerciantes e consumidores dos novos
pagamentos eletrônicos.

Identificação (DNA) – no ar em 15
de junho
Hoje, os testes de DNA estão ao alcance de todos os brasileiros. Agora
é lei: todo(a) brasileiro(a) tem o direito da investigação de paternidade através de um exame de DNA. O
episódio mostra como funciona esse
exame e como os testes de DNA
também ajudam a desvendar crimes
e identificar suspeitos. Será que no
futuro também poderá contribuir
para prevenir doenças?
Combustíveis alternativos – no
ar em 22 de junho
Os biocombustíveis estão revolucionando os motores dos veículos. Neste
episódio, as pesquisas sobre combustíveis alternativos. Como funcionam
os motores FLEX e um carro elétrico
que pode ser carregado na garagem
de casa. E como será que o mundo vai
se locomover no futuro?
Diagnósticos – no ar em 29 de junho
Raio X, Ultrassom, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética... O Globo Ciência explica como
funcionam esses exames por imagem e como revolucionaram a medicina, permitindo o diagnóstico de
muitas doenças. E como a Ressonância Magnética Funcional pode ajudar
a compreender o funcionamento do
cérebro humano.
Combate às pragas – no ar em 6 de
julho
Uma lavoura produtiva é resultado de
cuidados que começam antes mesmo
do plantio. O episódio analisa como os
produtores agrícolas agem no combate às pragas e quais são as alternativas para uma colheita produtiva.

Mostra ainda como funciona o controle biológico de pragas nas fazendas
de agricultura orgânica e as pesquisas
que pretendem tornar o plantio mais
resistente a elas. Entrevista na fazenda orgânica do ator Marcos Palmeira.
Construção civil – no ar em 13 de
julho
Como construir de forma mais econômica e com mais rapidez? Neste episódio, as novas técnicas no mercado de
construção civil como a LSF (Light Steel Frame ou Estrutura em Aço Leve). E
que tal uma casa com paredes de papelão ou de cimento feito de bambu?
O que será que ainda vem por aí?
Locomoção – no ar em 20 de julho
As novas tecnologias que ajudam pessoas com deficiência física a se locomoverem com mais independência. Entre
eles, os carros adaptados e um aplicativo que avisa no celular que o ônibus da
linha escolhida está próximo.
Qualidade do sono – no ar em 27
de julho
Para acordar bem disposto, uma boa
noite de sono é fundamental. O episódio explica por que dormir é tão
importante para o corpo humano e
como a tecnologia pode contribuir
para melhorar a qualidade do sono.
Esporte amador (corrida) – no ar
em 3 de agosto
O que acontece no cérebro na hora da
corrida? Roupas, tênis, acessórios ... O
que mais a tecnologia está desenvolvendo para melhorar a prática da corrida de rua e da caminhada de todos os
dias? Como funciona um aparelho que
identifica cada tipo de pisada? E ainda:
será que correr descalço faz mal?
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Cidades monitoradas – no ar em
10 de agosto
As câmeras espalhadas pelas grandes cidades e as novas tecnologias
podem contribuir para tornar as metrópoles mais funcionais e oferecer
mais qualidade de vida para os habitantes.
Alimentação (conservação de
alimentos) – no ar em 17 de agosto
As diferentes técnicas para conservação dos alimentos por mais tempo, a importância das informações
nos rótulos de cada produto, e as
pesquisas que apontam para uma
embalagem inteligente.
Parar de fumar – no ar em 24 de
agosto
As novas tecnologias que ajudam
quem quer parar de fumar. O Globo
Ciência mostra como a nicotina atua
no cérebro e por que é tão difícil largar o cigarro. Os remédios mais modernos que bloqueiam o prazer de
fumar. E uma conversa com o cartunista Allan Sieber, que levou para as
tirinhas a sua guerra contra o vício.
Os impactos Criesp – no ar em 31
de agosto
Como as crianças e os jovens se relacionam com as tecnologias? Os prós
e contras dessa geração que está
sempre conectada. Como o cérebro
reage aos estímulos desse mundo
digital? E será que jogar games demais pode viciar?
Diversão – no ar em 7 de setembro
As novas tecnologias que existem
para diversão. Parques, jogos, cinema 5D ... Como funcionam? E as tecnologias criadas para divertir podem

fazer parte do nosso cotidiano?
Armazenamento de dados – no ar
em 14 de setembro
As tecnologias que ajudam pessoas e
empresas a armazenar dados e organizar informação. Data Center, Nuvem,
Big Data ... Como funcionam? Será que
há espaço suficiente para guardar toda
informação produzida no mundo?
Utilidades domésticas – no ar em
21 de setembro
O episódio mostra como a tecnologia
ajuda a economizar tempo na hora
de cuidar das tarefas domésticas,
como uma geladeira inteligente, que
compartilha a lista de compras por
um app no celular e um aspirador
de pó que limpa mesmo quando não
tem ninguém em casa. O que a tecnologia ainda pode criar para manter
a casa em ordem?
Alta tecnologia – no ar em 28 de
setembro
As tecnologias de ponta que permitem que a pesquisa científica possa
ir mais longe é o tema desse episódio, que apresenta o supercomputador Tupã, que pode dar com exatidão
a previsão do tempo e um microscópio de força atômica de alto desempenho. Até onde é possível enxergar
o espaço com os telescópios mais
modernos?
Transmissão de dados – no ar em
5 de outubro
No mundo todo são quase três bilhões de pessoas conectadas. Quais
são as tecnologias que operam
quando estamos enviando mensagens, navegando ou compartilhando
fotos? Neste episódio, as diferentes
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tecnologias usadas para transmitir
dados cada vez maiores, em grande
quantidade e com mais velocidade.
Será que a transmissão por fios está
com os dias contados?
Som – no ar em 12 de outubro
Cientistas já comprovaram: quando a
gente escuta música, o cérebro se enche de prazer. O episódio mostra quais
as novas tecnologias que ajudam na
hora de fazer música, que já é possível
criar e gravar uma música inteira sem
instrumentos musicais (reais) e a relação entre a música e a matemática.
Câncer de pele – no ar em 19 de
outubro
O último episódio da série apresenta
quais os benefícios do banho de sol
para o funcionamento do nosso corpo.
Por que sol demais pode causar câncer
de pele? Filtro solar, tecidos... As tecnologias mais modernas que nos protegem dos raios ultravioletas. Afinal,
como dosar o sol nosso de cada dia?
CONSULTORIA: Eduardo Rocha
possui graduação em Medicina pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), residência médica em Nefrologia pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ) e em transplante
de órgãos no Hospital Necker, França,
mestrado em Medicina (Nefrologia)
pela UERJ e doutorado em Medicina
(Nefrologia) pela Universidade Fede-

ral de São Paulo. Fez ainda formação
em coordenação intra-hospitalar de
transplantes no Hospital Clinic (Barcelona, Espanha). Foi professor de
Nefrologia da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal Fluminense (UFF) no período de 1991 a 2003.
Desde 2006, é professor adjunto de
Nefrologia da Faculdade de Medicina
da UFRJ. Atualmente, é o coordenador-geral do Programa Estadual de
Transplantes (PET) da Secretaria de
Estado da Saúde e Defesa Civil (SES)
do Rio de Janeiro. É membro efetivo do Acute Kidney Injury Network
(AKIN) e professor visitante da Universidade de Barcelona, na área de
Coordenação de Transplantes.
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Balanço de
programação
2013
Janeiro

Julho

Dezembro

Lunar Jim

Fevereiro

Saladino
Entre Fronteiras – África
Pelo Campus

Semana especial de carnaval – Conexão Futura e Jornal Futura

Setembro

Semana dos direitos humanos: documentários: Leva / Armados / De
Volta / Sala Debate Especial / Série
Violência do Gênero
Curtas Por Que Pobreza?
Homenagem a Mandela
Mandela, em Nome da Liberdade

Março
Globo Universidade
Detetives da Ciência
Entrevista
Sala Debate
Esquadrão do Design
Dia Internacional da Mulher: Cine
Especial Amélia

Abril
Meu Duplo
Globo Ecologia
Globo Ciência

Maio
Mundo da Leitura
De Volta
Os Hermanos Perdidos no Brasil
Esquadrão do Design – Pelo Mundo

Junho
Semana do Meio Ambiente
Documentários: Um Futuro Sem Petróleo, Chico Mendes: Cartas da Floresta, Amazônia: o Futuro de uma
Floresta / Criadores de Esperança /
Lixo: Um Pesadelo Nuclear
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Afinando a Língua
Cine Conhecimento
Tempos de Escola
Revelando os Brasis
Umas Palavras
Um Pé de Quê?
Sobre Rodas América Latina

Outubro
Semana especial da criança
Cines especiais: O Menino Maluquinho 1 / O Menino Maluquinho 2 / Os
Três Zuretas / Contadores de Histórias / Heidi
Futurando
Teca na TV – Animação
Euronews
Sagrado – versão 10’

Novembro
Mês da Consciência Negra: Kilombos
/ Heróis de Todo Mundo
Nota 10 – 1ª Infância
Uma Janela para a América Latina
GPS
Diz aí – Enfrentamento ao Extermínio da Juventude Negra

• Fim de ano •
Cine Especial: Uma Professora Muito
Maluquinha
Afinando a Língua Especial
Umas Palavras Especial: Ana Lontra
Documentário: A Casa de Tom

Total anual:
Chamadas: 477 peças (4 horas e 7
minutos)
Horas inéditas programas: 345
horas
Horas jornalismo: 270 horas e
30 minutos
Jornal Futura: 96 horas
Conexão Futura: 144 horas (todas
as entradas)
Sala de Notícias: 15 horas e 5
minutos
Boletim Futura: 8 horas
Interprogramas: 7 horas e 44
minutos
Total geral: 746 horas
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Globo Ecologia
Sinopses por episódio
(26 x 20 minutos):
Em 2013, comemorou-se o Ano Internacional das Nações Unidas para
a Cooperação pela Água. O Globo
Ecologia marca a data produzindo
dez episódios sobre a água e seus
macrotemas, aproveitando para
mostrar como está a situação de rios
e lagos brasileiros e trazendo exemplos de medidas que podem ajudar a
proteger nossas fontes de água. Nos
outros 16 episódios, o Globo Ecologia mostra os biomas brasileiros e
alguns ecossistemas mais comuns
no Brasil. Em clima de expedição, visita todas as regiões do nosso país,
desvendando seus segredos e mostrando seus desafios.
TEMAS: agricultura; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1990
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo
APRESENTADOR: Max Fercondini
é ator. Na Rede Globo, atuou nas novelas Viver a Vida, Páginas da Vida,
Ciranda de Pedra, Sete Pecados, Esplendor, Morde e Assopra, Flor do Caribe, entre outras.

Nascentes, preservação da vida
– no ar em 27 de abril
No Ano Internacional das Nações Unidas para a Cooperação pela Água, o
Globo Ecologia dedica o primeiro programa às nascentes e seus desafios
da preservação no País. O Parque
Nacional da Serra da Canastra é o cenário principal para entender como o
manejo incorreto desses reservatórios pode levar à escassez hídrica e,
até mesmo, prejudicar a produção de
alimentos, como, por exemplo, o queijo “Canastra”, produzido na região. O
apresentador Max entrevista funcionários e visitantes do Mercadão de
São Paulo para refletir sobre a importância da água no nosso dia a dia.
Rios – no ar em 4 de maio
Episódio dedicado às questões da
Escassez Hídrica e Planejamento Urbano. O programa inicia-se na Ponte
das Bandeiras, sobre o rio Tietê, um
rio morto, que já foi utilizado como
espaço de lazer pelos habitantes de
São Paulo. O apresentador nos ajuda a entender como a poluição toma
conta de grande parte dos rios e
nascentes e aborda a iniciativa “Projeto Tietê”, que há 20 anos trabalha
na despoluição do rio, o projeto do
Hidroanel Metropolitano de São Paulo e o projeto Estrada Parque Itu em
Pirapora do Bom Jesus.

Lago, doce lago – no ar em 11 de
maio
No terceiro episódio do Globo Ecologia, Max vai até a Comunidade Cantagalo e a região dos Lagos para investigar os problemas de abastecimento
enfrentados por seus moradores, já
que Reinaldo Bozelli, professor titular do Departamento de Ecologia da
UFRJ e especialista do programa afirmou que o problema do Brasil não é
a falta de água e sim a distribuição
dela. Ele visita ainda a APA – Área de
Proteção Ambiental da Bacia do Rio
São João e a Associação Mico-LeãoDourado para entender as questões
ambientais relacionadas ao lago, à
sua história, à preservação do meio
ambiente e a Mata Atlântica e ao
abastecimento de água.
SOS estuários – no ar em 18 de maio
O programa desembarca na Estação
Central do Brasil, no Rio de Janeiro,
para discutir a importância das regiões estuarinas para a população
mundial. A partir de alguns projetos na APA Guapimirim e na Estação Ecológica Guanabara, são apresentados o estuário e a situação de
risco em que se encontra a Baía de
Guanabara, principalmente em função da poluição dos rios que nela
deságuam.. Com a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 a
baía ganha uma nova oportunidade
de despoluição e uma visão bem otimista dos especialistas.

Oceanos e o clima – no ar em 25
de maio
O quinto episódio aponta a relação
com os ambientes marinhos, seus
organismos e o clima. O campo de
pesquisa é a região dos Abrolhos,
na Bahia, região de maior biodiversidade do Atlântico Sul que hoje luta
para manter seu equilíbrio apesar das
mudanças que seu ambiente vem sofrendo. A bióloga Renata Pereira, coordenadora do programa “Adaptação
Baseada nos Ecossistemas”, discorre
sobre as mudanças climáticas e o
geólogo Ruy Kikuchi apresenta o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos.
Coral Fortunato, bolsista da CI-Brasil
e mestranda da URFJ é pesquisadora
do Projeto Budião-Azul, peixe responsável pelo equilíbrio do ecossistema
marinho de Abrolhos e pela manu-
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tenção dos recifes de coral. Ela ainda
conversa com os pescadores da região sobre a importância da espécie
na manutenção dos recifes de coral,
que estão ameaçados.
Trânsito Cerrado/Mobilidade urbana – no ar em 1º de junho
O programa vai até o coração do Cerrado, em Brasília, para falar sobre um
dos grandes desafios dos centros urbanos: a mobilidade urbana. O carro
é o âmago da instabilidade no tráfego das cidades. Max comanda o programa da central de engenharia de
tráfego de São Paulo. Globo Ecologia
acompanha o trajeto da servidora pública Darlana Ribeiro Godoi de ônibus
até seu trabalho, e a urbanista Renata Falzoni fala sobre o uso da bicicleta
como meio de transporte alternativo.

O secretário de Biodiversidade e Florestas defende ainda as vantagens
de uma cidade sustentável.
Pesca marinha sustentável – no
ar em 8 de junho
O apresentador Max Fercondini levanta o questionamento sobre o
crescimento sustentável e faz um
paralelo entre a luta pela sobrevivência nas grandes cidades e o desafio pela conservação dos peixes na
aldeia de Bugigão, no sul da Bahia. A
aldeia faz parte do primeiro projeto
de pesca marinha sustentável no
Brasil, localizado na Reserva Marinha
de Corumbau. A reserva é um exemplo para outras regiões do País e um
alerta a todos nós, que, imersos na
correria do dia a dia, esquecemos
que a perpetuação da espécie huma-
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na depende também da sobrevivência de outras.
Frutos e sabores do Cerrado – no
ar em 15 de junho
A partir de uma experiência de sucesso realizada pela Central do Cerrado,
Max prova diferentes frutos do Cerrado e reflete não só a importância
destes, mas também do bioma do
Cerrado e suas características. O episódio levanta um diálogo entre a preservação e sua adequação à economia e ao abastecimento do consumo
de alimentos. O programa busca, ao
mostrar a trajetória desses frutos do
Cerrado em toda a sua cadeia produtiva, estabelecer pontes “saudáveis”
entre o campo e a cidade e apresentar um “outro Brasil” ao Brasil.
Um porto seguro para o turismo
– no ar em 22 de junho
Do Rio de Janeiro, Max fala sobre a
importância do ordenamento do turismo para que o nosso país se beneficie
desta indústria. Porto Seguro vai servir
como modelo para comparar o turismo predatório e o turismo sustentável, uma espécie de linha do tempo do
excursionismo. Especialistas relatam
como o lixo, por exemplo, ajudou a melhorar o turismo sustentável. O programa ainda vai trazer dicas de como deve
se comportar um turista consciente.
O agronegócio e o bioma do Cerrado – no ar em 29 de junho
Max vai até o Ceagesp de São Paulo
para tentar responder se é possível
manter a expansão do agronegócio
brasileiro e ao mesmo tempo preservar áreas de biomas importantes do
planeta como, por exemplo, nosso
Cerrado. O programa viaja ate o oes-

te da Bahia para conhecer o “Projeto
Legal”, que reúne ambientalistas, ruralistas, cientistas e a sociedade local
em busca da conservação do Cerrado
sem perder a abundância econômica
que o agronegócio traz à região.
Tráfico da vida silvestre – no ar
em 6 de julho
Considerada a terceira maior atividade
ilegal do mundo, o tráfico de animais
perde somente para o tráfico de armas e drogas. As aves representam a
maior parcela do comércio de animais
pela diversidade de espécies, e a arara-azul-de-lear é a espécie que mais
sofre com o “mercado”. Max comanda
o programa do Pet Story, loja que vende animais legalizados. No Parque do
Ibirapuera, o programa acompanha as
atividades de observação de aves de
um biólogo especializado em aves e
que usa suas habilidades de birdwatcher nas suas incursões como guia de
turismo de observação de aves.
Florestas urbanas – no ar em 13
de julho
O paradigma entre o concreto e o
verde é o tema desse episódio. Max
apresenta o programa do Parque do
Trianon, um pedaço da Mata Atlântica
em meio à selva de pedra, a Avenida
Paulista. Tomando como exemplo o
parque estadual da Cantareira e o Nacional da Tijuca, o programa mostra
o potencial positivo das florestas nos
grandes centros urbanos e, em contrapartida, apresenta as ameaças que
ainda existem ao seu ecossistema.
Seca e desertificação na Caatinga – no ar em 20 de julho
Abrir uma torneira e encontrar água
encanada é cena comum em regiões

sem problemas de abastecimento,
mas pode converter-se no mais elementar sonho de consumo em regiões assoladas pela seca. Neste episódio, o Globo Ecologia traz a Caatinga
e seus graves problemas relacionados
ao clima semiárido, bem como soluções que a Embrapa vem desenvolvendo como, por exemplo, as cisternas. Em São Paulo, Max entrevista
nordestinos que sofrem com a seca.
Planejamento dos territórios
marinhos – no ar em 27 de julho
A partir do questionamento de
quem tem o direito sobre o mar, o
apresentador passeia pela praia,
conversa com pessoas que fazem
parte do cenário cotidiano e levanta questionamentos mais profundos
do tipo “como conciliar o interesse
de diferentes setores de atividades
econômicas e ordenar os usos nos
territórios marinhos, mantendo a
sustentabilidade de suas áreas?”.
O programa conversa com as APAs
marinhas e o seu maior desafio à sociedade: o zoneamento marinho.
Energia e meio ambiente – no ar
em 3 de agosto
Como suprir a demanda energética da população, garantindo nosso
crescimento, com uma matriz energética confiável e renovável? O apresentador Max abre as portas da sua
casa para responder essa questão.
Buscando fontes de energias alternativas, a eólica tem tido um crescimento expressivo nos últimos anos.
Cláudia Campos e o especialista no
assunto Célio Barmann falam dos
problemas e impactos com as instalações de usinas e do parque eólico
no boqueirão do Onça.

Produção sustentável do arroz
orgânico – no ar em 10 de agosto
Com a disseminação do conceito de
sustentabilidade por todos os setores
da economia, o mercado de produtos
orgânicos está em alta. Dados de uma
pesquisa do Instituto Gallup feita em
São Paulo mostram que 70% dos paulistanos acreditam que os produtos da
agricultura convencional são nocivos à
saúde e muitos dizem estar dispostos
a pagar até 30% a mais por produtos
mais saudáveis, desde que tenham
certeza da sua procedência. Mas o que
é de fato um produto orgânico? Todo
produto orgânico é ecológico? O que
está por trás de sua cadeia produtiva? Quais os seus benefícios? Por que
custa mais que os produtos convencionais? O programa busca respostas
para todas essas perguntas sem partir
para um confronto com os produtos
convencionais e panfletagem sobre os
malefícios do modo de produção do
agronegócio.
Restauração da Mata Atlântica –
no ar em 17 de agosto
O tema do programa é mostrar o desafio da restauração de áreas florestais já degradadas e como isso vem
sendo feito, em especial na Mata
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Atlântica. A partir da metáfora de
que as criações da natureza (no caso
as florestas) são equivalentes à criação de uma obra de arte pela mão
humana, a ideia é tratar a restauração das florestas como a restauração e a conservação das próprias
obras de arte.
Desastre natural / Impacto da
ocupação desordenada do solo –
no ar em 24 de agosto
Neste episódio, Max fala sobre a
relação dos desastres naturais e as
intervenções do homem no meio
ambiente. O programa vai até uma
das Comunidades do Rio de Janeiro
e acompanha o trabalho de treinamento feito pela Defesa Civil e os
agentes que ajudam a população
na hora do alerta das chuvas. O enfoque mostra também o problema
de Petrópolis, vista como uma área
sob constante ameaça a ponto de
o centro da cidade ser considerado
uma “bomba-relógio”, no relatório
de 2011, feito pelos técnicos da Coppe/UFRJ. O especialista Sergio Besserman, afirma que “é necessário um
mapeamento constante para a realização de um plano de adaptação às
mudanças climáticas”.

Criança Esperança – O futuro em
boas mãos – no ar em 31 de agosto
O episódio dedicado ao “Criança Esperança” apresenta iniciativas pública e privadas no Rio de Janeiro e
em São Paulo que promovem a sustentabilidade através da formação
de crianças e jovens. Esses projetos
fomentam a esperança e garantem
que o futuro do Planeta esteja em
boas mãos.
Carne – no ar em 7 de setembro
A carne produzida no Brasil é de alta
qualidade, com um rebanho de cerca
200 milhões de cabeças (fonte: Ministério da Agricultura). Sendo apenas 2% do gado criado em confinamento, o País tem uma produção que
responde às demandas do mercado
interno e é competitivo no mercado
externo. Para falar desse tema, Max
está dentro do açougue de um supermercado em São Paulo, onde conversa com as pessoas sobre o consumo
de carne, fiscalização e certificação. O
programa ainda trata de qual é a procedência da carne que consumimos
ao falar do rastreamento feito por
alguns frigoríficos do Brasil – que já
disponibilizam aplicativos de celulares para informar o consumidor. Esses
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registros certificam sua procedência
e a qualidade sanitária.
Ecoturismo – no ar em 14 de setembro
Tornar-se o destino de milhares de
turistas nem sempre representa um
risco para destinos ecológicos. Quando há integração entre a iniciativa
privada, o poder público e visitantes conscientes, é possível explorar
o meio ambiente, lucrar com ele e
não destruí-lo. A sustentabilidade
do ecoturismo vem, justamente, da
capacidade de preservar aquilo que
fez a fama dos lugares.
Uso sustentável da água – no ar
em 21 de setembro
Qual a diferença entre uso e consumo sustentável da água? A reutilização dessa água, seja em casa, na
agricultura ou nas indústrias, é a
resposta. Max visita um condomínio
que foi um dos primeiros no Rio de
Janeiro a utilizar a medição individual do uso de água entre os moradores. O programa também mostra a
cidade de Paty do Alferes, sul do Rio
de Janeiro, onde um sistema revolucionário de irrigação por gotejamento e fertirrigação mostra que mesmo
no setor agrícola, maior consumidor
de água no Brasil, é possível o uso
sustentável. Além disso, na CSN –
Companhia Siderúrgica Nacional –
um projeto-piloto de tratamento de
efluentes e reutilização dessa água
na refrigeração da empresa.
Contaminação e remediação dos
solos – no ar em 28 de setembro

O solo é um recurso vital para o funcionamento do planeta e de seus
ciclos naturais. Graças à sua grande
capacidade de transformar as substâncias nele depositadas ele atua
como uma espécie de filtro ambiental. Mas essa capacidade é limitada
e, com o acúmulo de substâncias
como defensivos agrícolas, materiais
tóxicos, detritos industriais e urbanos, ocorre a contaminação desse
solo. O programa aborda diferentes
formas de contaminação e também
as técnicas que vêm sendo desenvolvidas para “remediar” essa situação.
Pragas urbanas – no ar em 5 de
outubro
O tema é repulsivo, o programa, no
entanto, atraente. Para isso, utilizou-se o bom humor e a imaginação,
com a ajuda de um dos clássicos da
literatura universal, A metamorfose,
de Franz Kafka. A ideia é atentar ao
essencial: o que são pragas urbanas?
Por que são nocivas? Como combatê-las? Produtos tóxicos X técnicas
alternativas ecoamigáveis? Como
identificar a infestação de algumas
delas? O que fazer? Para contemplar
as questões levantadas, Max vai ao
Instituto Biólogo para investigar o
que são pragas urbanas e acompanha a “tropa armada” de combate às
pragas no Metrô de São Paulo.
Saneamento (reúso de água e
tecnologias de tratamento) – no
ar em 12 de outubro
O problema do Brasil não é a falta de
água, mas tecnologia para tratá-la e
gestão para usá-la e reutilizá-la de

forma mais eficaz. É o que dizem os
dois engenheiros especialistas em saneamento que participam do programa. O programa fala das tecnologias
de tratamento de esgoto e das soluções atuais para enfrentar o desafio.
Lixo – no ar em 19 de outubro
Programa sobre a aplicação e implicações da lei que permite multar
quem joga lixo nas ruas do Rio de
Janeiro. Será que essa prática será
seguida pelas outras cidades brasileiras? A abordagem é bem-humorada, sem deixar de ir direto ao ponto:
o custo da multa para as pessoas x
o custo do descarte inadequado de
lixo para cidade. Além disso, uma
curiosidade geral: “Tudo bem, eu coloco o lixo no lugar certo, mas o que
acontece depois disso?”.
CONSULTORIA: Conservação Internacional – Organização privada, sem fins lucrativos, dedicada à
conservação e à utilização sustentada da biodiversidade. Fundada em
1987, em poucos anos a CI cresceu
e se tornou uma das maiores organizações ambientalistas do mundo.
Atualmente, trabalha com foco no
tripé conservação da biodiversidade,
serviços ambientais e bem-estar humano em mais de 40 países distribuídos por quatro continentes.
Rodrigo Medeiros – É mestre em
Ecologia e doutor em Geografia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
e pós-doutor em Ecologia e Gestão da
Biodiversidade pelo Museu Nacional de
História Natural de Paris (França).
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Globo Educação

Em 2013, o Globo Educação foi para
além dos muros da escola. Mostrou
como a rede de ensino pode se beneficiar de parcerias com a cidade-educadora: a comunidade, as empresas,
as organizações não governamentais.
Em cada episódio, o Globo Educação
levou alunos, professores e gestores
para intercâmbios com as mais diversas instituições e acompanha como a
comunidade escolar pode enriquecer
o ensino e a aprendizagem respirando novos ares. Tudo isso preservando
o olhar documental da série sobre os
personagens que vivem a educação
brasileira – pública ou privada.
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.
Sinopses por episódio
(26 x 20 minutos):

É possível aprender a gastar
dinheiro? – no ar em 11 de maio
Mais do que aprender a poupar e a
cortar gastos, a educação financeira
também ensina a usar bem o dinheiro, investir em formação e se preparar para o futuro. Como a escola pode
ajudar o aluno a fazer escolhas conscientes e a ter atitudes equilibradas?
Como a astronomia ajuda a popularizar o conhecimento científico? – no ar em 18 de maio
A astronomia pode parecer muito
distante do cotidiano, mas é uma boa
maneira de aproximar o conhecimento científico da vida das pessoas.
Como os museus ensinam? – no ar
em 25 de maio
Cada museu tem sua própria maneira de lidar com o patrimônio que
guarda, e cada museu é um espaço
privilegiado de construção e conservação da memória. Como se dá a
relação entre aprendizado, memória,
museu e escola na sociedade?
Como os dispositivos eletrônicos
ajudam a despertar o interesse
dos alunos pela leitura? – no ar
em 1º de junho
Em tempos de internet, os celulares,
computadores e tablets disputam com
os livros a atenção dos jovens. Escolas
e educadores precisam criar novos estímulos para que a formação literária
dos alunos não fique prejudicada.

Como atrair pais e responsáveis
para junto da escola? – no ar em
8 de junho
Os familiares precisam participar das
atividades pedagógicas e a escola
deve estar presente nos lares. Essa
integração é essencial para o ensino-aprendizagem. Qual é o papel dos
pais na educação dos filhos? Como a
escola pode ajudar nesta integração?
As redes sociais ajudam ou atrapalham o aprendizado? – no ar
em 15 de junho
Fotos, vídeos e textos são postados,
comentados e curtidos todos os dias,
mas as redes socais podem ir além
do entretenimento e ajudar na educação. As escolas podem aproveitar
as redes de forma pedagógica? Como
aliar o ensino com o mundo digital?
Como a escola ajuda a desenvolver habilidades para a vida? – no
ar em 22 de junho
Em 1997, a Organização Mundial da
Saúde fez uma lista com as dez habilidades mais importantes para serem
desenvolvidas com os jovens dentro
da escola. Mas como a escola pode
promover as habilidades para a vida?
Quando escolas e alunos exercitam o direito de ir e vir nas grandes cidades – no ar em 29 de junho
O transporte é muito importante na
vida dos estudantes, tanto no caminho diário entre a casa e a esco-

la como na hora de levar os alunos
para buscar outras fontes de conhecimento. Mas será que os alunos têm
acesso a um transporte regular e seguro? Como anda a relação do aluno
com o transporte na cidade?
O ensino voltado à construção da
autonomia do estudante – no ar
em 6 de julho
As escolas estão preocupadas em
ensinar o aluno a estudar? Como desenvolver alunos mais autônomos e
mais preparados para aprender os
conteúdos? Como se estudam as diferentes matérias?
As escolas educam para o meio
ambiente? – no ar em 13 de julho
Com 92% de crianças e jovens matriculados hoje nas instituições de ensino
brasileiras, as nossas escolas ganharam um papel importante na formação de cidadãos com consciência ambiental que vão ajudar na construção
de um mundo mais sustentável. Mas
como será que as escolas estão educando para o meio ambiente?
As escolas educam para a cidadania? – no ar em 20 de julho
Há pouco tempo atrás, falar sobre política de dentro da escola era
considerado inconveniente ou até
proibido. Hoje, as nossas diretrizes
curriculares ressaltam a necessidade de formar alunos conscientes dos
seus direitos e deveres. Mas como as
escolas brasileiras estão educando
para a cidadania?
A escola pode contribuir para
melhorar a convivência entre
crianças, jovens e idosos na sociedade? – no ar em 27 de julho
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Nos últimos anos, a expectativa de
vida do brasileiro aumentou e a população envelheceu. As diretrizes
curriculares nacionais de 2010 definem que as escolas devem abordar
o Estatuto do Idoso no currículo, mas
como trabalhar a diferença geracional na escola?
Como as escolas funcionam? – no
ar em 3 de agosto
A escola nunca deixa de funcionar,
e para isso muita coisa precisa ser
feita, e uma porção de gente trabalha pesado para deixar tudo pronto.
Quem faz a escola? Além dos alunos
e professores, que personagens fazem parte deste dia a dia? Quem são
essas pessoas e o que elas pensam
da escola?
Como se pode aproveitar o tempo extra que os alunos do integral passam na escola? – no ar em
10 de agosto
O Plano Nacional de Educação tem a
meta de aumentar o número de horas de aula em pelo menos metade
das escolas públicas até 2020. Mas
quais são os desafios em promover
uma boa educação integral?
Como a educação alimentar ajuda a evitar problemas de saúde?
– no ar em 17 de agosto
O prato do brasileiro atualmente
está desequilibrado em nutrientes,
e o número de crianças que sofrem
de obesidade e diabetes cresce a
cada ano no País. Por isso, a preocupação com a alimentação deve
estar no dia a dia das escolas. Mas
como garantir que a educação alimentar evite problemas de saúde
nos jovens e crianças?

O que significa educar para o trabalho? – no ar em 24 de agosto
A economia cresce e a produção
aumenta: é hora de formar mão
de obra para acompanhar o ritmo
do País. Será que as nossas escolas
estão conseguindo atender às demandas do mercado? Como formar
trabalhadores capazes de refletir e
fazer escolhas conscientes? Afinal, o
que significa educar para o trabalho?
A música e a dança para a transformação social e escolar – no ar
em 31 de agosto
O Estatuto da Criança e do Adolescente fala no direito a educação, cultura, esporte e lazer. São vivências
que contribuem para um desenvolvimento pleno, saudável e emocionalmente equilibrado. Como esses
direitos podem contribuir para o
desenvolvimento dos jovens? Arte e
cultura ajudam no aprendizado? De
que forma a dança, a cultura e a música podem assegurar a permanência de jovens na escola?
O ensino obrigatório a partir dos
4 anos de idade – no ar em 7 de
setembro
De acordo com a Lei nº 12.746, que
ajusta a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o ensino se torna obrigatório a partir dos 4 anos de
idade. O Globo Educação foi conferir
por que a educação infantil é importante e como os pais de alunos e os
municípios estão se adaptando a
essa nova obrigação.
Os alunos estão aprendendo
uma língua estrangeira nas escolas públicas? – no ar em 14 de
setembro
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Numa época em que o Brasil é anfitrião de eventos internacionais e a
internet diminuiu as distâncias, é importante que os estudantes saibam
outros idiomas. Com uma formação
de professores que nem sempre é
eficiente, turmas lotadas e pouco
tempo em sala de aula, será que os
alunos estão de fato aprendendo língua estrangeira na escola?
A maneira de ocupar espaço muda a forma de ensinar? – no
ar em 21 de setembro
Segundo o dicionário, sala de aula é o
lugar onde se recebe uma lição. Mas

será que a organização desse espaço
interfere no aprendizado? E será que
ele é o único espaço possível para se
aprender?
Os jogos eletrônicos na educação
– no ar em 28 de setembro
Não é de hoje que os games fazem
a cabeça de crianças e adolescentes.
Desde que o primeiro jogo eletrônico foi inventado, cada vez é maior
o número daqueles jovens dispostos a passar horas e horas na frente de uma tela, jogando todo tipo
de game. Cientes do fascínio que os
jogos digitais provocam, alguns pro-

fessores e pesquisadores têm trabalhado o seu uso como ferramenta pedagógica. O programa mostra
como escolas e núcleos de pesquisa
têm criado jogos digitais pedagógicos que trabalham o conteúdo curricular dentro de sala de aula e como
alunos podem aprender produzindo
os seus próprios games.
Professores e suas práticas de
ensino – no ar em 5 de outubro
O que é preciso para ser um bom professor? Como os professores dos anos
iniciais fazem para aprofundar os conhecimentos das disciplinas específi-

cas? Como as especializações e as trocas entre professores podem ajudar a
melhorar as práticas de aula? O Globo
Educação foi conferir como os professores estão resolvendo seus dilemas.
Como estão as relações entre
alunos e professores? – no ar em
12 de outubro
Os tempos mudam, os comportamentos mudam e a escola precisa
acompanhar o passo. A escola de hoje
não é mais como era antigamente,
e, nesse cenário em transformação,
como ficam as relações dentro da sala
de aula? Que papel cabe ao professor?
E que papel cabe ao aluno? Como enfrentar os conflitos mais comuns nas
salas de aula? Será que a educação se
fortalece quando professores e alunos criam laços afetivos?
Como estudar para o Enem? – no
ar em 19 de outubro
O Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) é uma prova que exige leitura e interpretação, raciocínio lógico e
amplo repertório cultural, mas como
o aluno deve se preparar? Quais atividades extraclasse as escolas promovem para ajudar os alunos? Como
desenvolver o senso crítico nos jovens para melhor se expressarem
na redação? Estudar com os colegas
pode ajudar? Como se manter atualizado para o exame?
O que é uma educação especial
inclusiva? – no ar em 26 de outubro
É dever do Estado promover e
garantir, através da escola, o direito
de acesso à educação e ao pleno
desenvolvimento de todos, mas
crianças e adolescentes autistas
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enfrentam problemas graves de
exclusão e discriminação, mesmo
na escola. O que é inclusão? O que
significa educação especial? Como
a escola deve tratar a formação de
alunos com necessidades especiais
como os autistas?
Como a escola pode trabalhar a
educação visual? – no ar em 2 de
novembro
As imagens são uma das formas que
temos de capturar o universo ao
nosso redor. Cada vez mais, a gente
vive num mundo repleto de imagens,
e nem todos veem o mesmo quando
olham para alguma coisa. É possível
educar o olhar? Como desenvolver
uma postura crítica em relação às
imagens que nos cercam? Como a
escola deve trabalhar a educação
visual?
CONSULTORIA: Carlos Artexes é
mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (2006).
Graduado em Pedagogia pela UFRJ
(1986) e em Engenharia também
pela UFRJ (1980). É diretor de Concepções e Orientações Curriculares
da Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação com o objetivo de
colaborar na formulação das políticas públicas da educação básica no
Brasil.
Thelma Polon é graduada em Pedagogia pela PUCSP. 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.
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Escola pública do Piauí
mostra que os recursos mais preciosos
ainda são os humanos

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Bruna Ventura

Ao telefonar para a Escola Municipal
Bom Princípio à procura da coordenadora pedagógica Iraneide Santana, ouvimos ao fundo as vozes entusiasmadas de inúmeras crianças.
Iraneide alcança o telefone e explica,
muito atenciosa: “É hora do intervalo e eu preciso formar uma fila com
eles. Se deixar, os maiores querem
ficar na frente dos menores, sabe?”.

5º ano do país e superou a meta do
Ideb projetada até 2021. “Não temos segredo ou fórmula mágica. O
que existe aqui é uma equipe coesa,
que pensa no aluno e oferece conteúdo de qualidade”, explica Iraneide.
“Há também uma grande parceria
com os pais desses alunos, uma divisão de responsabilidades com cada
um deles”, diz a educadora.

pais ajudam na manutenção da escola, as mães acompanham as aulas,
cuidam dos livros. Esse trabalho é voluntário, por isso buscamos uma relação horizontal com eles”. De acordo
com o questionário socioeconômico
da Prova Brasil 2011, 11% das mães
das crianças do 5º ano não sabiam ler,
7% das crianças trabalhavam e 75%
não tinham computador em casa.

Após a fila formada, a entrevista
transcorre e durante todo o tempo é
possível ouvir o burburinho dos alunos em suas salas. É esse burburinho
que faz a com que a gente sinta a
escola viva e entenda o ensino como
um organismo em movimento, apesar de todo tipo de carência experimentado naquele lugar.

Em 2007, quando Iraneide chegou
à escola, a nota da instituição no
Ideb era 4,4, não muito diferente da
média do Nordeste, de 3,5. Na última avaliação, a escola conseguiu 7,7
pontos, ficando em primeiro lugar na
região e entre as melhores do país.
“Não é pela falta de recursos materiais que vamos cruzar os braços”,
enfatiza a pedagoga.

Para os alunos que ficam abaixo da
média, a escola oferece reforço e,
na ausência de salas, as aulas acontecem no pátio mesmo. Em 2013,
um projeto piloto de Educação Integral teve início com 100 alunos
identificados como os mais carentes.
“Esperamos que a prefeitura leve
esta iniciativa adiante”, diz Iraneide.

Localizada na zona rural de Teresina, no Piauí, sem sala de leitura, sem
laboratório e sem acesso à internet,
Bom Princípio se tornou uma das
melhores escolas públicas do 1º ao

Além de receber 300 alunos, a Bom
Princípio está de portas abertas para
seus pais, o que reforça o conceito
de escola comunidade. “Enquanto os

Mesmo com todas as adversidades,
Bom Princípio contraria as expectativas e mostra que os recursos mais
preciosos em uma escola ainda são
os humanos.

Globo Rural
na cidade. Em 2013, foram exibidos
49 episódios.
Programa jornalístico semanal com
ênfase na arte, cultura, história,
meio ambiente e informações de utilidade para quem vive no campo ou

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 2013, foram exibidos 44 episódios.
Temas: atualidades; ciência e tecnologia; juventude
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2008
No ar a partir de 2 de março
Duração: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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Temas: agricultura; atualidades;
ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1997

No ar a partir de 8 de janeiro
Duração: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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GPS – Rota da
Investigação
Série documental que conta, com linguagem simples, as histórias de pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento científico. GPS – Rota da
Investigação busca divulgar o desenvolvimento de pesquisas no campo da
ciência, da tecnologia e da inovação, as
suas contribuições para a região e suas
projeções globais. Coprodução entre a
Corporación Canal Universitario de Antioquia (CCUA), da Colômbia (13 episódios), e o Canal Futura (2 episódios).
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: Corporación Canal Universitario de Antioquia (CCUA)
Sinopses por episódio
(15x26 minutos):
Silagem de peixes – Popayán – no
ar em 26 de novembro
GPS viaja para conhecer a cidade
branca da Colômbia: Popayán, terra
de universidades e pesquisas. Entre as frias montanhas do sudoeste
colombiano, o programa encontra
cardumes de trutas e investiga pesquisas sobre esse tipo de peixe, que

criam empregos para centenas de
famílias e promovem avanços úteis
e econômicos nas técnicas de piscicultura.
Sistema de radares da força aérea
– Rio Negro – no ar em 3 de dezembro
Os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial de Rio Negro, na Colômbia,
têm 21 radares à sua disposição no
espaço aéreo, militar e civil. Este episódio descobre como solucionar a
questão de reposição de peças para
helicópteros fabricados por pequenas empresas no país.
Piscicultura e melhoramento genético – Cartagena – no ar em 10
de dezembro
O programa visita Cartagena das
Índias, cidade histórica, situada ao
lado do mar, que acolhe a Ceniacua, o
centro de pesquisa de aquicultura da
Colômbia. Grupos formados por biólogos, microbiólogos, veterinários e
engenheiros trabalham há mais de 14
anos com a modificação genética de
espécies marinhas, como o camarão.
Este episódio mostra como o trabalho desses profissionais, com a aplicação de diferentes técnicas científicas,
permite a criação de uma espécie de
peixe em jaulas em alto-mar e como
essas pesquisas afetam a todos.
Biocombustível – Bucaramanga
– no ar em 17 de dezembro

Na imensidão do Cânion do Chicamocha, na Colômbia, o programa visita
um centro de pesquisa de petróleo.
Lá, cientistas trabalham no desenvolvimento de combustíveis que gerem menos danos ao meio ambiente,
como o biocombustível, produto da
palma africana que pode revolucionar o mercado graças à sua eficiência e à sua facilidade de produção.
Novas técnicas de cultivo de café
– Eixo Cafeeiro – no ar em 24 de
dezembro
GPS visita o Eixo Cafeeiro colombiano,
região exuberante de beleza e de recursos. Lá, um grupo de pesquisadores
trabalha para melhorar as técnicas de
cultivo de café, a favor da natureza e
não contra ela, para obter o melhor
produto a menor preço e sem a utilização de insumos de origem industrial.
Química ambiental, dano genético – Cartagena – no ar em 31 de
dezembro
Na costa de Cartagena, entre banhistas e lanchas, a química computacional e ambiental alerta sobre os
perigos da exposição à contaminação do ar e da água, situação comum
a todos nós. Este episódio relata o
que acontece com os genes quando
se respira ar poluído todos os dias.
Dinâmica cardiovascular – Medellín – no ar em 7 de janeiro de 2014
Em Medellín, cidade da eterna prima-

vera, um grupo formado por médicos, biotecnologistas e engenheiros
trabalha no desenvolvimento de
novas técnicas para o tratamento de
doenças cardíacas: uma camisa com
nanotubos de carbono que substitui
os eletrodos tradicionais, um celular
usado como interface para cirurgias
a longa distância e novas válvulas
para prevenir a aterosclerose.
Substituição de insumos químicos por biológicos no cultivo da
banana – Urabá – no ar em 14 de
janeiro de 2014
O cultivo de banana é o sustento de
milhares de famílias na Colômbia. O
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programa percorre a região de Urabá e descobre como pesquisadores
melhoram a qualidade dessa fruta
usando produtos biológicos em vez
de produtos de origem industrial.
Técnicas para diminuir a corrosão – Bucaramanga – no ar em 21
de janeiro de 2014
Em Bucaramanga, o programa apresenta pesquisadores que buscam
técnicas para reduzir a corrosão em
grandes estruturas subterrâneas e
submarinas. Química, engenharia,
robótica e informática são apenas
algumas das disciplinas utilizadas
para solucionar esse problema.

Física na medicina – Bogotá – no
ar em 28 de janeiro de 2014
Em Bogotá, capital da Colômbia, o
GPS visita um grupo de físicos que
pesquisa uma cura para a leishmaniose. Por meio da eletricidade, eles
buscam o código proteínico que permite que o parasita aja.
Substituição de insumos químicos por biológicos no tratamento
da água – Medellín – no ar em 4 de
fevereiro de 2014
A moringa oleífera é uma planta
hindu com muitas propriedades benéficas. Em Medellín, um grupo de
pesquisadores ambientais explica
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como busca substituir o sulfato de
alumínio, usado para a purificação
da água, pelas sementes da moringa oleífera, que têm o mesmo efeito
que o sulfato, porém sem o perigo de
contaminar as pessoas.
Química computacional contra a
dengue – Cartagena – no ar em 11
de fevereiro de 2014
Na turística Cartagena das Índias,
pesquisadores usam substâncias
químicas para simular uma proteína
em um programa de computador
que possibilita encontrar a vacina
contra o vírus da dengue, doença
tropical sem cura até o momento.
Bioindicadores – Bucaramanga –
no ar em 18 de fevereiro de 2014
Em Bucaramanga, o programa encontra um grupo de pesquisadores
preocupados com a saúde de ecossistemas afetados pela extração de
petróleo. Os profissionais estabelecem um método de diagnóstico de
corpos d’água através de pequenos
vertebrados, cuja presença ou ausência pode atestar a saúde de uma
fonte hídrica.
Aquecedores solares de baixo
custo – no ar em 25 de fevereiro de
2014
O programa vai até a cidade do Rio
de Janeiro investigar a tecnologia
que permite baratear o custo dos
aquecedores solares, tornando-os
mais acessíveis às populações de
baixa renda.

Maricultura – no ar em 4 de março
de 2014
O GPS vai até a Região dos Lagos,
no estado do Rio de Janeiro, investigar como a prática da maricultura
tem influenciado o local em aspectos
econômicos e ecológicos. E, ainda,
vamos entender a relação entre o
turismo e o impacto positivo que o
cultivo de moluscos traz para região.
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O FUTURA em destaque
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 2013!

Janeiro
• 3º Encontro Juventude e Agroecologia – Rio Formoso/PE (Ana Amélia
Melo, Fabiana Cecy Magalhães e Roberto Sousa)
• Fórum Social Temático de Porto Alegre – Largo Zumbi dos Palmares/PA –
Oficina sobre Projeto A Cor da Cultura
(Zilda Piovesan e Carlos Humberto)
• Fórum Social Temático de Porto
Alegre – Largo Zumbi dos Palmares/
PA – Oficina sobre Extermínio da
Juventude Negra (Zilda Piovesan e
Carlos Humberto)

Fevereiro
• Comissão de Articulação e Mobilização da Campanha Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes de
Pernambuco – Tema: Por uma Copa
sem Abuso e Exploração Sexual – realizada pela Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes do Estado de Pernambuco – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
• Participação na COE (Comissão de Organização Estadual) da II Conferência
Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
• Rio Content Market – Palestra “30
minutos com Canal Futura” – Rio de
Janeiro/RJ (Débora Garcia)
• Rio Content Market – Modelo de
coproduções Futura/TAL/TV Escola
– Rio de Janeiro/RJ (Vanessa Jardim)
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Março
• 3º Seminário do Projeto Eu Combato – Multiplique essa ideia! – Oficina
com a série Que Exploração é Essa?
– Macaé/RJ (Carlos Humberto)
• Banca examinadora de projetos
ambientais da Petrobras – Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)

Abril
• Diálogos Cultura & Inovação na
Fundação Getúlio Vargas – Tema:
Patrocínio e Financiamento na Economia Criativa – Rio de Janeiro/RJ
(André Libonati)
• Lançamento Regional do Prêmio Itaú
Unicef – Salvador/BA (Roberto Sousa)
• Encontro Estadual do Pró-Infância
– Salvador/BA (Roberto Sousa)
• 4º Seminário do Projeto Eu Combato
– Multiplique essa ideia! – Oficina
com a série Que Exploração É Essa? –
Valença/RJ (Carlos Humberto)

Maio
• Fórum das Letras – Ouro Preto/MG
(Lúcia Araújo)
• Seminário Why Poverty? (Canal Futura & IPEA) – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)
• 5º Seminário do Projeto Eu Combato – Multiplique essa ideia! – Oficina
com a série Que Exploração É Essa? –
Campo Grande/RJ (Carlos Humberto)
• IBERCOM 2013 – Espanha (Ana
Paula Brandão)
• Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Tema: Por uma Copa sem
Abuso e Exploração Sexual – realizada pela Rede de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco

– Recife/PE (Cinthia Sarinho)
• I Seminário de Enfrentamento ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Contexto das
Copas – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
• Seminário Criança e Adolescente:
defender esse time para uma jogada
sem violência. Evento organizado pelo
CRDH (Centro de Referência em Direito
Humanos da UFRN) – Natal/RN – Participação na mesa de debate sobre a
contribuição do Canal Futura no Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes (Ana Amélia Melo)

Junho
• LINC 2013 Conference – Estados
Unidos (Lúcia Araújo)
• PIVOT TV (Skoll Foundation) – Estados Unidos (Lúcia Araújo)
• 6º Seminário do Projeto Eu Combato – Multiplique essa ideia! – Oficina
com a série Que Exploração É Essa?
– Teresópolis/RJ (Carlos Humberto)
• Conferência Regional de Mobilização para III Conferência Global contra
o Trabalho Infantil – Oficina com a
série Que exploração É essa? – Belo
Horizonte/MG (Carlos Humberto)
• 1º Seminário de Meio Ambiente
em Chão de Estrelas – Tema: Política Nacional de Resíduos Sólidos, um
Compromisso de Todos – Recife/PE
– Participação em mesa de debate
com apresentação da série Consciente Coletivo (Cinthia Sarinho)
• Tela Viva São Paulo – Palestra “30
minutos com Canal Futura” – São
Paulo/SP (Débora Garcia)

Julho
• 6º Encontro de Jornalismo em Rede
do Canal Futura – Rio de Janeiro/RJ
(José Brito)
• Doc Montevideo – Encuentro Documental de las televisoras latinoamericanas – realização do Workshop “TV
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e Mobilização Social” – Uruguai (Priscila Pereira e Carlos Humberto Filho)
• ABPI TV SP – Estratégias de Conteúdo e Novos Projetos do Canal Futura – São Paulo/SP (Débora Garcia)
• ABPI TV RJ – Estratégias de Conteúdo e Novos Projetos do Canal Futura
– Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)
• Seminário Internacional de Periodismo Cientifico en la Universidad de
Costa Rica – “A trajetória do Canal
Futura” – Costa Rica (Débora Garcia)
• TAL – reunião anual da TAL (Televisión América Latina) – Uruguai (Vanessa Jardim)

Setembro

Agosto

Outubro

• Doc Montevideo Workshop da
mobilização Canal Futura – Uruguai
(Priscila Pereira e Carlos Humberto)
• VII Reunião da ABAVE – Apresentação da Avaliação do Projeto A Cor da
Cultura – Brasília/DF (Marisa Vassimon, Ana Paula Brandão e Rosalina
Maria Soares)
• Novas formas de ensino – Contec
Brasil – Rio de Janeiro/RJ (Ana Paula
Brandão)
• Conferência Escolar Infantojuvenil
pelo Meio Ambiente, na Escola Jarbas Pernambucano – Preparatória
para II Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – Recife/
PE (Cinthia Sarinho)
• Evento cultural alusivo aos 23 anos
do Estatuto da Criança e do Adolescente, realização: Rede de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes do Estado
de Pernambuco (Cinthia Sarinho)
• Seminário Estadual Poder Jovem
– Inovar e Transformar do Projeto
ViraVida do Sesi-RN – Natal/RN.
Participação no júri para eleição dos
melhores projetos do Estado (Ana
Amélia Melo)

• IV Pentágono A Rua no Século XXI:
materialidade urbana e “virtualidade”
cibernética. Apresentação de trabalho
no II Colóquio Semiótica das Mídias –
Japaratinga/AL (Priscila Pereira)
• XIV Congreso Internacional de Aladaa – Apresentação da experiência
de mobilização com a série Que Exploração É Essa? – Argentina (Carlos
Humberto)
• ABPI TV Salvador – Estratégias de
conteúdo e novos projetos do Canal
Futura – Salvador/BA (Débora Garcia
e Vanessa Jardim)

• MIPCOM – França (Lúcia Araújo e
Priscila Beleli)
• 2013 World Innovation Summit for
Education – Qatar (Lúcia Araújo)
• American Evaluation Association
Conference – A client’s perspective
on the value of rubrics methodology. Participação no Painel de Especialistas apresentando a avaliação
da Maleta Infância – Estados Unidos
(Mônica Pinto)
• American Evaluation Association
Conference – Evaluation use in partnerships and community mobilization. Participação no Painel de Especialistas apresentando a avaliação
do trabalho de mobilização comunitária – Estados Unidos (Mônica Pinto
e Ana Paula Brandão)
• 8ª edição do Concurso Arte-Livre,
com o tema: A proteção de crianças
e adolescentes nos grandes eventos,
promovido pelo Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos de Crianças e
Adolescentes de Pernambuco – Cedca/PE – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
• Avaliação de projetos audiovisuais
de alunos da Sala Futura – Ouro Preto/MG (Débora Garcia)

• Paraty TV Fest – IX edição do Fatu
– Festival Brasileiro de Filmes de
Aventura, Turismo e Sustentabilidade – Paraty/RJ (André Libonati)

Novembro
• Seminário Divulgação Científica
nas TVs públicas e educativas –
Evento realizado pelo Laboratório de
Estudos Avançados em Jornalismo –
Unicamp – Campinas/SP (José Brito)
• Road Show PromaxBDA Latin America – São Paulo/SP (Ludmila Figueiredo e Marcelo Liuzzi)
• Seminário de Combate ao Extermínio da Juventude Negra – Lauro de
Freitas/BA (Roberto Sousa)
• Fórum Juventude Viva – Lançamento e debate da série Diz Aí –
Enfrentamento ao Extermínio da
Juventude Negra – Rio de Janeiro/RJ
(Carlos Humberto)
• Seminario Internacional de Periodismo Científico – CIESPAL – Equador
(Débora Garcia)
• IV Seminário Realidades Juvenis do
Centro Marista de Juventudes. Participação na comissão organizadora e
na mesa de debate sobre o Enfrentamento ao Extermínio de Jovens
– Lançamento do Diz Aí – Enfrentamento ao Extermínio de Jovens Negros – Natal/RN (Ana Amélia Melo)

Dezembro
• 5º Encontro da Rede Prosa (Rede
de TVs Universitárias que compõem
o Comung na Região Sul do País) –
Passo Fundo/RS (José Brito)
• Visita da Stanford University ao Projac – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)
• Fórum Mundial de Direitos Humanos. Atividade temática/Oficina
“Que Exploração É Essa? Um outro
mundo é possível” – Brasília/DF (Ana
Amélia Melo e Priscila Pereira)

Jornal Futura

Telejornal dividido em três blocos
com média de quatro reportagens e
uma entrevista de prestação de serviço a partir de projetos, personagens
ou temas de interesse público. Cinco
quadros compõem a grade do jornal
com diferentes assuntos: participação social; direitos do trabalhador e do
consumidor; cultura digital; inovação
e empreendedorismo; e educação. O
Jornal Futura tem como objetivo promover em suas pautas a cidadania,
destacando boas práticas da sociedade civil organizada e desorganizada.
A perspectiva educacional e didática
está sempre presente no tratamento
de todos os conteúdos abordados. O
uso do audiovisual como ferramenta
de transformação social é um conceito que deve estar sempre presente
na seleção de pautas a serem produzidas e na condução das reportagens.
Em 2013, destaque para o aumento
substancial de envio de matérias da
rede de universidades parceiras do
Futura e o início das atividades da
Rede Prosa, grupo de universidades
da Região Sul do País que se articulou
dentro da própria rede de universidades para produção de conteúdo integrado. Produzimos também séries
especiais sobre políticas públicas de
fomento ao desenvolvimento regional em pequenos municípios e a reali-
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dade das escolas rurais no Centro-Oeste e Norte do Brasil. Nossas equipes
investigaram também as nuances do
abuso sexual de crianças e adolescentes e como o País vem se fortalecendo
no combate a este problema. O ano
foi marcado também por uma visita
ao Vale do São Francisco e a gravação
de uma série sobre os impactos de
uma das maiores obras de infraestrutura em curso no Brasil: a transposição das águas do Velho Chico.
Conquistamos novas parcerias. Uma
vez por semana, um editor do portal
Catraca Livre participou ao vivo, pela
internet, do Jornal Futura contextualizando algum dos destaques de cultura e educação nas 12 cidades-sede
da Copa do Mundo de 2014. No mês
de outubro iniciamos a aquisição de
reportagens da AFP – Agência France
Press – com conteúdos relacionados a
nações da América Latina e da África.
Antônio Gois, jornalista do jornal O Globo e com passagens pelo O Dia e Folha
de S. Paulo, com mais de 15 anos de
atuação na cobertura da editoria de
Educação, veio para completar o time
de consultores do jornalismo do Futura. Ele substituiu Fernando Rossetti,
colunista que colaborou por mais de
sete anos com nossas equipes e que
deixou o cargo para assumir a Direção
-Executiva do Greenpeace Brasil.
Por fim, outro projeto de longo prazo. A partir do mês de novembro, em

parceria com a ONG Redes da Maré,
nossas equipes iniciaram o acompanhamento da instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade. Cobertura dos assuntos
mais relevantes para os moradores
locais em parceria com a Sala Futura
e o núcleo de Mobilização Comunitária do Canal.
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1998
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras (TV Mackenzie, Furb
TV, Fundarte, TV Pitágoras, TV Serra
Azul, TV Uesc, TV Ufop, TV Unaerp, TV
Unama, TV Unifor, Unisc TV, TV Unisinos, TV Univali, TV Univap, TV Ufam,
UPF TV, TV Unimep, TV Umesp, TV IFF,
PUC TV-MG, TV Univates, TV Unifra,
TV Unesp, UCS TV, TV Cesumar, TV
UcPel, TV Unipar, UFPI, TV Unitau, TV
USP, UP TV, TV UFG), CNN, TV Globo,
TV Câmara, TV Soico (Moçambique),
TV Brasil – Canal Integración. ONGs:
Redes da Maré, Auçuba, Fundação
Casagrande, Saudáveis Subversivos
e Cipó Comunicação.
APRESENTADORES: Carol Anchieta é gaúcha, nascida em Porto
Alegre. Formada em jornalismo pela
Universidade do Vale do Rio do Sinos
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– Unisinos, de São Leopoldo/RS.
Começou na comunicação atuando
no cenário underground com reportagens sobre skate e hip-hop para a
o programa College na TV Bandeirantes. Foi criadora e editora do fanzine
ZineRS, especializado na cena de black music no Rio Grande do Sul, e colaborou com revistas gaúchas de música e comportamento como colunista
de hip-hop. Foi colunista também das
revistas Rap Brasil e Rap News, principais publicações nacionais deste
segmento. Fez estágio na TV Unisinos, onde trabalhou como produtora, editora e apresentadora. Lá, ainda foi âncora e editora do Telejornal
Uninews e Vale Mais. Hoje é editora e
apresentadora do Jornal Futura.
Thiago Gomide é jornalista e publicitário. Formado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC
-Rio), trabalhou na editoria de cultura
no jornal O Pasquim e na emissora
de televisão REDETV!. Na Rede Glo-

bo, estagiou nos núcleos de criação e
produção de programas de entretenimento. Criou e editou a Embranco,
revista universitária pioneira no formato wiki e ganhadora de diversos
prêmios. Anos após, a ideia da publicação se tornou um programa na rádio Roquette Pinto, do Rio de Janeiro,
onde foi editor e âncora. Apresentou
e foi repórter do programa Cidade
Inteligente, produzido pela MultiRio
e veiculado pela TV Bandeirantes do
Rio de Janeiro. Atualmente, é editor e
apresentador do núcleo de jornalismo do Canal Futura e apresentador
do programa A Rede, um dos líderes
de audiência na rádio Roquette Pinto.
Ficha técnica
Coordenador do núcleo de jornalismo: José Brito Cunha
Editor executivo: Marcílio Brandão
Produção de jornalismo: Márcio
Rezende
Repórteres: Dani Moura, Pablo de
Moura e Roberto Silva

Produção: Fabianna Amorim e Fernanda Oliveira
Estagiários: Paula Pontes, Filippo
Cavalcanti, Francielly Baliana e João
Franco
Repórteres cinematográficos: Jefferson de Paula e Marcius Clapp
Operadores de Câmera: Guilherme
Chagas e Tiago Oliveira.
Operadores de áudio: André Ramos, Ricardo Conque e Marco Antonio Pereira
Assistente de estúdio: Natasha
Proença
Diretor de imagens: Pierre Bayot
Videografismo: Herbert Cohn
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

Kilombos
Ainda hoje os direitos dos quilombolas são violados. Não apenas o direito à propriedade, mas igualmente os
direitos humanos básicos no acesso
à saúde, à educação ou a fontes de
rendimento sustentáveis. Filmado
em várias comunidades do Estado
do Maranhão, Brasil, o documentário
Kilombos procura ser o resgate de
memórias e narrativas orais de uma
cultura contemporânea ainda desconhecida por muitos.

99

Temas: cidadania e democracia; direitos humanos; história; identidade
cultural; inclusão social; vídeos e documentários
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2013
No ar em 21 de novembro
Duração: 48 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Paulo Nuno Vicente
Direção de imagem: Luís Melo
Produção e distribuição: Instituto
Marquês de Valle Flôr

Cofinanciadores: Comissão Europeia; Instituto Português de Apoio
ao Desenvolvimento
Parcerias: Plataforma das ONGs de
Cabo Verde; Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do
Estado do Maranhão; Acção para o Desenvolvimento; Universidade de Aveiro
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição:
Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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Lunar Jim
Jim tem uma brilhante ideia de como
emitir um sinal de socorro.
Jim é um menino muito curioso e
aventureiro que mora na Lua. Na pequena cidade de Moonaluna, o menino
coleciona amiguinhos por onde passa:
a engenheira Ripple, o fazendeiro Eco,
o robô Ted, o supercomputador Pixel
e o cachorro-robô Rover, melhor amigo do Jim e responsável por tornar as
suas aventuras ainda mais divertidas.
Através deste desenho, meninos e
meninas vão aprender a resolver problemas a partir da persistência, criatividade e cooperação.
TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Sinopses por episódio
(26 x 26 minutos):
Mistério do meteoro / Atolado em
problemas – no ar em 15 de janeiro
Quando Rover e Ted começam a agir
estranhamente e um gigante pé de
feijão cresce sem controle, Jim e seus
amigos se dão conta de que há um
mistério a ser desvendado e uma
aventura a ser vivida. / Enquanto coloca uma antena parabólica em uma
nova área, Jim se distrai e acidentalmente cai em uma poça, de onde não
consegue sair. Sem conseguir usar
seu equipamento de comunicação,

Problemas no pomar / O segredo
da caverna de cristal – no ar em
22 de janeiro
Eco fica perturbado quando uma
criatura entra em seu jardim para
provar suas cascas lunares de melões e bananas. Depois de alguma
investigação, Jim e seus amigos descobrem que o culpado é um adorável
verme lunar com um grande apetite.
/ Quando o estoque de lâmpadas em
Moonaluna está se esgotando, Jim
descobre alguns cristais brilhantes
incomuns que parecem ser a solução
perfeita. Porém, este novo mundo é
cheio de surpresas inesperadas e há
muito mais nessas rochas lunares do
que os olhos podem ver.
O ladrão lunar / Que estranho,
cadê a cápsula? – no ar em 29 de
janeiro
Alguns estranhos desaparecimentos fazem com que Jim e seus amigos banquem os detetives para
tentar descobrir quem roubou alguns de seus equipamentos. / Muita diversão e uma grande aventura
ocorrem quando a equipe perde o
contato com a cápsula de abastecimento e uma missão de busca e
resgate é organizada. Ainda à procura da cápsula, eles descobrem pistas de um alienígena de seis patas...
Caramba!

Para o alto e avante (quase) / As
crateras que assobiam – no ar em
5 de fevereiro
Quando a tentativa fracassada do
Ted de dirigir o tanque Lunar deixa
a equipe presa dentro de uma caverna, cabe a Jim, Rover e Ripple encontrar um meio para tirá-los de lá. /
Um assobio irritante deixa todos em
Moonaluna intrigados. Para solucionar o problema, Jim e seus amigos
contarão com a ajuda inesperada de
Daisy, uma vaca comilona.
Caminho errado, Ted / Sem bateria – no ar em 12 de fevereiro
Quando Rover some, Jim e Ted seguem sua trilha e encontram não
apenas o cachorro-robô, mas um
fabuloso parque de diversões lunar.
O problema é que, depois, o navegador Ted não consegue se lembrar do
caminho de casa. / Rover salta sobre uma planta molusco que, ao se
fechar, prende a tomada que recarrega o cachorro-robô. Com sua energia quase no fim, Jim e seus amigos
terão que descobrir como fazer para
recuperar a tomada do Rover.
O robô jardineiro / Miosótis – no
ar em 19 de fevereiro
Enquanto Eco sai em uma expedição para buscar novas flores e Jim,
Ripple e Ted cuidam das tarefas diárias, a criação de um novo robô jardineiro traz sérios problemas: ele perde o controle e ameaça desflorestar

toda a superfície lunar. / A chegada
de uma nova flor, o miosótis, vira um
problema quando, ao cheirá-la, todos os seres humanos passam a se
esquecer do que estavam fazendo.
Agora, os robôs precisam fuçar por aí
para que as coisas voltem ao normal.
Receita para Rover / Gravador de
voz, Ted – no ar em 26 de fevereiro
A gangue de Moonaluna se envolve em
uma grande aventura ao tentar salvar
Rover, que fica preso em uma cápsula
de abastecimento programada para
decolar em menos de uma hora. / Ted
cria acidentalmente um gravador de
voz e, sem querer, passa a gravar tudo
que qualquer pessoa fala. A questão
se transforma em vantagem quando
Jim fica preso em um abismo lunar e
apenas Ted pode salvá-lo.
Ted entalado / O pirata espacial
– no ar em 5 de março
Jim descobre um lugar perfeito para
patinar. Mas quando Ted acidentalmente escorrega e fica preso entre
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as pedras, Jim, Ripple, Eco e Rover terão de trabalhar em grupo para descobrir uma forma de tirá-lo de lá. /
Ao ouvirem estranhos ruídos à noite,
Jim e seus amigos ficam convencidos
de que o conto sobre um misterioso
pirata espacial está se tornando verdade. Tentando desvendar a verdadeira identidade do pirata, o grupo
tem uma grande surpresa ao descobrir que ele, na verdade, é o sonâmbulo Eco.
Problemas na poça / As flores-sino – no ar em 12 de março
Jim entra em apuros ao cair em uma
piscina de gosma que endurece
quando ele tentar sair. A descoberta
do sabor de chocolate faz com que
Ripple e Eco se esqueçam de todos
os seus problemas. / Ripple tira um
descanso inesperado ao entrar em
um campo de flores-sino, que fazem as pessoas adormecerem. Agora, seus amigos precisam encontrar
uma maneira de resgatá-la sem ouvir a música das flores.

Inteligência e força / Bolhas da
Lua e gases lunares – no ar em 19
de março
Durante sua busca por uma rara estrela azul-safira, o cérebro do Eco e
os músculos do Jim provam ser uma
combinação vencedora, quando ambos ficam presos em uma caverna
cheia de pedras preciosas. / Jim e Rover partem em busca das bolhas da
Lua, um medicamente invisível que
é a única cura para os gases do verme lunar. Eles contam apenas com o
focinho do Rover para orientá-los na
direção certa.
A máquina misturadora / Um
pouco de música lunar – no ar em
26 de março
Rover e Ted trocam de personalidade
acidentalmente após entrarem na máquina de transporte lunar, a nova invenção da Ripple. Será que eles terão
tempo suficiente para trocar de lugar
novamente e ajudar a salvar as plantas do Ecodome? / Após Ted quebrar
acidentalmente o teclado da Ripple,
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Jim e seus amigos tentam descobrir
como fazer música com os quatro objetos melódicos que encontraram.
Cavando fundo / O mistério dos
espirros – no ar em 2 de abril
A torre de transmissão é atingida por
um meteoro e Ted teme que o extinto
lunassauro esteja de volta. No final,
é o fascínio do Rover por ossos que
salva o dia. / Um repentino ataque
de espirros faz Ripple se perguntar
se ela é alérgica a Rover. Jim resolve
o mistério com uma inteligente dedução, e o grupo respira aliviado.
O passeio maluco de Jim e Ted /
Fluffies demais – no ar em 9 de
abril
Um controle remoto causa problemas ao prender Jim e Ted em um
par de carros em fuga. Eles precisam tentar a todo custo controlar
os veículos e tirar Ted do banco do
motorista – e rápido! / O inverno
lunar chega mais cedo e Moonaluna
fica repleta de Fluffies que procuram
um lugar para se aquecer. Jim e seus
amigos solucionam o problema desfilando como flautistas para atrair
os Fluffies rumo a uma nova caverna
aconchegante.
Pipa cósmica / A criatura da cratera – no ar em 16 de abril
Ted é levado pelo vento ao tentar empinar uma pipa e fica preso em uma
montanha. Jim e seus amigos terão de
exercitar a imaginação para descobrir
uma forma de tirá-lo de lá. / O time
de Moonaluna descobre uma criatura fascinante dentro de uma cratera,
mas a empolgação só dura até eles
perceberem que ela está comendo
tudo o que encontra pela frente.

Amigos achados e perdidos /
Lixo espacial – no ar em 23 de abril
Ripple e Ted se perdem em uma caverna e, para salvá-los, Jim, Eco e
Rover terão de encontrar uma forma
de marcar o caminho ao procurá-los,
para que eles mesmos não se percam. / Jim e seus amigos descobrem
que está caindo lixo espacial no Parquinho Lunar e pensam em uma forma de reaproveitar o material.
A prancha da Ripple / O campo
de força – no ar em 30 de abril
Jim e seus amigos exploram a fissura
lunar coletando informações com a
multiferramenta da Ripple. Eco deixa
o instrumento cair no vão da fissura
e Ripple utiliza sua prancha de flutuação lunar para tentar resgatar a
ferramenta. / Jim e seus amigos precisam encontrar uma forma de amortecer o impacto da aterrissagem da
cápsula de suprimentos antes que ela
caia contra a superfície lunar.
A estrela cadente / O grande jogo
de boliche – no ar em 7 de maio
Jim e seus amigos buscam um jeito
de enviar de volta ao céu uma estrela que caiu por engano. / Ted se
sente ótimo quando ganha do Jim
em um jogo de boliche, e isso gera a
inspiração que o time precisava para
sair em busca de um tesouro.
Esconde-esconde / O spray da Ripple – no ar em 14 de maio
Ripple inventa um robô para recolher
metal, mas ele retira o chip de voz
do Ted e se esconde em Moonaluna.
Agora Jim e seus amigos terão de
encontrar o robô coletor e obter o
chip de volta. / Após quebrar acidentalmente o freio de emergência do

tanque lunar, Jim e Ted terão de descobrir uma maneira de pará-lo antes
que ele caia no Lago Fedido.
Travessura lunar / Luvas chocantes – no ar em 21 de maio
Jim e seus amigos decidem usar meteoros que se parecem com monstros para assustar uma criatura lunar que está atacando as plantas de
Moonaluna. / As novas luvas criadas
por Ripple aquecem as mãos do Jim
durante uma missão lunar, mas não
se mostram tão confortáveis para
Rover e Ted.
Voando como um pássaro / Vitórias-régias lunares – no ar em 28
de maio
Jim e seus amigos procuram pela
corrente da moto do Jim, pois sem
ela o veículo é incapaz de voar. / Jim
encontra vitórias-régias lunares flutuantes, que serão a solução para
tirar da lama o tanque lunar do Eco.
A Terra do Avesso / Robô quebracabeça – no ar em 4 de junho
Após visitar a Terra do Avesso, Jim
misteriosamente começa a fazer as
coisas ao contrário, como dirigir e andar para trás, tomar o café da manhã
na hora do jantar e dormir durante o
dia. / Após uma chuva de meteoros,
Jim e seus amigos encontram Colby
desmontado, embaixo de um meteoro. O grupo terá de juntar as peças
e montar o robô novamente.
Lixo lunar / Rimando sem parar –
no ar em 11 de junho
O lixo do Ecodomo está indo parar no
Lago Fedido em vez de ir para a Estação de Reciclagem. Jim descobre que
o cano que leva o lixo estava que-

brado e ele e seus amigos terão de
arrumar uma forma de consertá-lo. /
Ted recolhe uma pedra no caminho e
começa a falar em rimas. Chegando
em Moonaluna, é a vez de Ripple, Eco
e Jim começarem a rimar, então os
amigos se reúnem para desvendar
este mistério.
O incrível Ted que encolheu / O
minifoguete de Rover – no ar em
18 de junho
Ted encolhe ao encostar acidentalmente em uma planta trazida por
Jim e Ripple para Moonaluna. Agora
seus amigos terão de encontrar algo
que faça Ted crescer novamente. /
A cápsula de suprimentos perdeu o
controle e aterrissou nos Penhascos
Lunares. Para recuperá-la, Jim e seus
amigos tentam descobrir uma maneira de apertar o botão vermelho
da máquina e trazê-la para cima.
Atração lunar / A fruta flutuante
– no ar em 25 de junho
Ted perde a memória ao ser atin-
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gido por um cometa. Seus amigos
descobrem que o chip de memória
está preso dentro de uma rocha,
cuja abertura é muito pequena para
alcançá-lo com as mãos. / Jim descobre dois tipos diferentes de frutas
lunares. Após comê-las, ele começa a
flutuar e Eco se sente pesado demais
para se mover.
Ted e o pé de feijão / Duendes lunares – no ar em 2 de julho
Ao coletar sementes lunares, Jim e
Ted encontram um pé de feijão e ficam presos em um barranco profundo. / Coisas misteriosas começam a
acontecer em Moonaluna: o tanque
lunar do Eco aparece sem rodas, as
ferramentas da Ripple começam a se
mover sozinhas e Ted fica com a cabeça virada para trás.
Ted, o robô caubói / Uma surpresa para Jim – no ar em 9 de julho
Eco ensina Ted a ser um caubói. Suas
habilidades se tornam úteis quando

Dolores fica presa em um pé de feijão e só Ted pode resgatá-la. / Eco e
Ripple planejam uma festa surpresa
para Jim, enquanto ele, Ted e Rover
saem em uma missão especial de
aniversário.
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Quando 1 é igual a 2:
Meu Duplo estreia no Futura e mostra
que ninguém é um só
O doutor que te atende no hospital tem a voz reconhecida por seu
trabalho como dublador. Você vai
consertar o carro e o mecânico é
também o seu professor de mergulho. O corretor de imóveis que
encontrou o apartamento dos seus
sonhos é o mágico da festinha infantil do amigo do seu filho… Você
já parou para avaliar quantas pessoas conseguem exercer duas ou
mais funções totalmente opostas
em apenas 24 horas?
É exatamente sobre esses brasileiros,
digamos diferenciais, e suas jornadas
que trata a nova série do Futura. Em
cada episódio, Meu Duplo apresenta
dois personagens e suas duplas atividades. Em 26 programas, de 30
minutos cada, iremos conhecer pessoas como a soteropolitana Daniella,
supervisora de eletricidade e uma

das primeiras árbitras de futebol reconhecida pela FIFA; Válter, filósofo
em uma renomada faculdade na capital paulista e diretor de filme pornô; Marcelo, professor de biologia e
transformista em casas noturnas na
Lapa, RJ; Carlos, parodiador e agente
de trânsito em Oriximiná, no PA entre outros.
Um dos objetivos principais da série
é a quebra de paradigma, mostrar
que não há padrão a ser seguido.
Cada um de nós pode descobrir um
“lado b” tão ou mais importante que
o ofício inicial. Buscar e explorar aptidões não reveladas e ampliar o universo criativo tornando-se mais realizado no dia a dia. Se permitir mudar
em qualquer idade!
A série, que estreia no dia 3 de abril
(quarta-feira) às 22h30 (com repri-

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por André Libonati

se aos domingos, à 1h) é uma parceria do Futura com a Turner e tem
produção da BossaNovaFilms. Com
uma pesquisa intensa para detectar personagens e ocupações mais
significativas e atraentes, as gravações aconteceram em 11 estados
brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo,
Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Paraná, Pernambuco, Pará, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina) e
também no Distrito Federal.
Dos 52 personagens, a grande maioria é de anônimo, mas personalidades também mostram suas múltiplas histórias como a porta-bandeira
Selminha Sorriso, o técnico Carlos
Alberto Parreira e o modelo Paulo
Zulu. Ficou curioso em saber quais
as outras funções dessas pessoas?
Assista Meu Duplo e descubra que
ninguém é apenas um só.

Meu Duplo
Você já imaginou uma gerente de
marketing que também pode ser
uma árbitra de caratê? Ou um padre
que também é cantor sertanejo? E
um filósofo que é um diretor de filmes pornô? O programa Meu Duplo
entra na vida de pessoas das mais
diferentes formações e culturas e
apresenta suas múltiplas histórias
profissionais e pessoais. A cada episódio, duas pessoas são apresentadas ao público. Pessoas que fazem
parte do cotidiano de qualquer brasileiro, mas com um componente a
mais: são pessoas que exercem duas
atividade totalmente opostas e inesperadas. Meu Duplo vai mostrar que
ninguém é apenas um só.
TEMAs: comportamento; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14
anos
LICENCIAMENTO: liberado com
restrições
PARCEIRO: Tunner
Sinopses por episódio
(26 x 26 minutos):
Tatiana e Fábio – no ar em 3 de abril
No primeiro episódio de Meu Duplo,
conhecemos a história de Tatiana e
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Fábio. Tatiana é psicóloga e dançarina de flamengo e Fábio é analista de
segurança e também palhaço. Eles
compartilham seus universos com os
telespectadores.
Suviane e Fernando – no ar em 10
de abril
Neste episódio de Meu Duplo, é contada a história de Suviane e Fernando. Suviane é gerente de redes sociais e se transforma em uma outra
mulher quando atua como árbitra de
caratê, enquanto Fernando é um dentista que também vive a realidade de
um compositor no norte do País.
Tadeu e Carlos – no ar em 17 de abril
No terceiro episódio de Meu Duplo,
Tadeu e Carlos dividem as telas. Tadeu é um músico de longa jornada
que também atua como piloto rebocador. E Carlos é um agente de
trânsito que, nas horas vagas, trabalha como parodiador. Eles apresentam suas realidades com os telespectadores.
Natália e Milton – no ar em 24 de
abril
Neste episódio de Meu Duplo, são
contadas as histórias de Natália e
Milton. Natália é veterinária, mas
dentro dela existe um mundo de
fantasias que a transforma numa
romancista. Milton, por sua vez, é
servidor público federal que também
vive a realidade de um cuteleiro.

Padre Alessandro e Beatriz – no
ar em 1º de maio
No quinto episódio de Meu Duplo, é
a vez das histórias de Alessandro e
Beatriz serem contadas. Alessandro
é padre e, ao longo da carreira, descobriu vocação para cantor de sertanejo. Beatriz, por sua vez, realiza o
trabalho árduo de uma instrumentadora cirúrgica, mas isso nunca a
impediu de ser piloto rebocadora de
aviões.
Dr. Jorge e Edna – no ar em 8 de
maio
Neste episódio, Jorge e Edna dividem
as telas. Jorge é médico de longa jornada que também pratica kitesurfe,
enquanto Edna trabalha como diarista, mas também persegue o sonho
de ser uma grande atriz.
Marcelo e Denis – no ar em 15 de
maio
No sétimo episódio de Meu Duplo,
as histórias de Marcelo e Denis são
contadas. Marcelo é professor de
Biologia que, à noite, revela seu lado
como transformista ao se apresentar como Suzy Brasil. Denis, por outro lado, é um professor de taekwondo que não deixou de explorar seu
talento como mestre de obras.
Márcia e Ruben – no ar em 22 de
maio
Neste episódio de Meu Duplo, Márcia e Ruben dividem as telas. Márcia
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trabalha como soldado do batalhão
militar, mas não abandonou as suas
raízes e virou diretora do CTG (Centro
de Tradições Gaúchas). Ruben, por sua
vez, trabalha como salva-vidas, o que
não o impede de investir em seu dom
para a minuciosa arte do origami.
Sérgio e Giana – no ar em 29 de
maio
No nono episódio de Meu Duplo,
mais duas vidas são narradas. Sérgio Holzmann é um empresário que
mexe no setor de desenvolvimento de softwares, o que, entretanto,
nunca o fez abandonar sua paixão
pela culinária, da qual é crítico. Giana, uma neurocientista aplicada, não
deixou que a vida acadêmica a impedisse de aproveitar sua paixão por
música e investir em sua banda.
José e Allan – no ar em 5 de junho
José Eduardo e Allan são os personagens deste episódio. José Eduardo possui o renomado título de
vice-presidente da Ciesp, o que não
poderia fazê-lo desistir de toda uma
vida dedicada ao jiu-jitsu que acabou, também, abrindo portas para
um mundo de poesia. Allan estudou
e conseguiu um cargo na polícia civil
e divide sua rotina como remador.
Mauro e Marcelo – no ar em 12 de
junho
No décimo primeiro episódio de Meu
Duplo, são contadas as histórias de
Mauro e Marcelo. Mauro, taxista de
longa data, descobriu um talento
encantador para a escrita, enquanto
Marcelo, que investiu em seu futuro
como veterinário, não conseguiu deixar para trás a paixão pelo trabalho
como dublê.

Antônio e Tatiana – no ar em 19
de junho
Neste episódio de Meu Duplo, Antônio Sérgio e Tatiana dividem as telas.
Antônio Sérgio sempre trabalhou
como funileiro, e viu no trabalho de
stripper uma vocação desconhecida. Tatiana dedicou-se à profissão
de enfermeira por longos anos, mas
nem isso e nem seu modelo plus size
a impediram de virar modelo.

Gianfranco e Clayton – no ar em
26 de junho
No décimo terceiro episódio de Meu
Duplo, é contada a história de Clayton
que, após longos anos, se encontrou
na tanatopraxia. Esta, porém, não impediu que ele continuasse a desafiar
suas habilidades como motociclista.
Gianfranco, por outro lado, trabalha
como mecânico há anos, profissão
que não impediu que sua paixão por
Elvis Presley viesse à tona e o tornasse um grande cover do artista.
Rodolfo e Valter – no ar em 3 de
julho
Neste episódio de Meu Duplo, são
contadas as histórias de Rodolfo e

Valter. Rodolfo é metalúrgico, mas
vive um homem diferente quando
resolve praticar o wakeboard. Valter
sempre se dedicou à filosofia, uma
grande paixão, mas seu fascínio
pelo cinema pornô fez com que ele
quisesse entrar para a área como
diretor.
Fábio e Sérgio – no ar em 10 de julho
Neste episódio de Meu Duplo, são
contadas as histórias de Fábio e Sérgio. Fábio vive uma vida regrada em
Vila Velha/ES como guarda civil. Entretanto, ele não foi capaz de deixar
sua paixão pela luta livre de lado e,
também, acabou vencendo nesse
meio. Sérgio, por sua vez, é dono e
gerente de um charmoso quiosque
na Ilha de Itamaracá, chamado Delícias do Mar. A convivência com a fauna marítima fez ele se apaixonar por
um ser peculiar, o Peixe-boi, e lutar
pela sua espécie.
Jorge e Pollyana – no ar em 17 de
julho
No décimo sexto episódio de Meu
Duplo, é a vez das histórias de
Pollyana e Jorge serem contadas.
Pollyana, de Belo Horizonte/MG,
descobriu logo em seu primeiro
emprego sua paixão pela análise
de sistemas. Porém, esse seu lado
mais “quadrado” dá lugar à paixão
que nutre pela vida ao ajudar mães
no parto, como doula. Jorge, em
contrapartida, viveu uma vida de
dificuldades desde cedo no Rio de
Janeiro, o que não impediu que ele
unisse o útil ao agradável, ao trabalhar como gari na Comlurb e, mesmo
assim, poder se tornar um vitorioso
fisiculturista.

Márcio e Paulo Zulu – no ar em 7
de agosto
Neste episódio de Meu Duplo, Márcio
e Paulo Zulu dividem as telas. Márcio,
de São Paulo, trabalha de forma rígida em uma corretora de valores, mas,
ao cair da noite, relaxa seus músculos
ensinando as pessoas a dançar. Paulo Zulu, reconhecido mundialmente
por seu trabalho como modelo, nos
mostra ser, de verdade, um grande
apaixonado pela simplicidade que a
pesca proporciona.

Marco Antônio e Ronaldo – no ar
em 24 de julho
Neste episódio de Meu Duplo, Ronaldo e Marco Antônio dividem as telas.
Marco Antônio tem uma voz conhecida por muitos brasileiros por conta
de seu trabalho como dublador, mas
o que as pessoas não imaginam é o
grande médico que há por trás dessa marcante voz. Ronaldo, por outro
lado, é apaixonado por carros desde
criança, o que fez com que ele abrisse seu próprio negócio. Esse trabalho,
entretanto, não impediu que ele se
tornasse um instrutor de mergulho.
Santiago e João Paulo – no ar em
31 de julho
No décimo oitavo episódio de Meu
Duplo, as histórias de João Paulo e
Santiago são contadas. João Paulo
é um artista nato, mas percebeu, ao
se tornar arquiteto, que esse não era
exatamente o tipo de arte que ele
buscava, mas achou o que buscava
nas tatuagens. Santiago, por sua
vez, acabou se tornando um corretor
de imóveis, profissão à qual se dedica sem deixar morrer sua paixão de
anos: a mágica.
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Nastasha e Carlos Alberto Parreira – no ar em 14 de agosto
No vigésimo episódio de Meu Duplo,
mais duas vidas são narradas. Parreira, renomado técnico de futebol conhecido no mundo inteiro, nos mostra
o outro lado de sua vida: o artístico,
com suas pinturas e fotografias. Nastasha, uma bela modelo, coloca a mão
na massa desempenhando o papel de
arquiteta no dia a dia.
Manoel e Fernanda – no ar em 21
de agosto
Manoel é um colecionador ávido,
apaixonado por antiguidades, o que

o incentivou a abrir um sebo. Porém, essa figura calma é distorcida
ao descobrirmos que ele também é
um importante engenheiro de implosões. Fernanda, desde pequena,
se via interessada em fazer assistência de palco para um programa
de TV, até o dia em que surgiu essa
oportunidade. Porém, por outro
lado, ela investiu na carreira médica e acabou se tornando, também,
uma obstetra.
Hélio e Daniella – no ar em 28 de
agosto
No vigésimo segundo episódio de
Meu Duplo, são contadas as histórias
de Daniella e Hélio. Daniella, que tem
o trabalho minucioso de supervisora
de eletricidade na cidade de
Salvador/BA, conviveu desde muito
pequena com a grande paixão brasileira: o futebol. Em prol disso, acabou se tornando uma das primeiras
mulheres árbitras reconhecidas pela
Fifa. Hélio, por sua vez, é um jovem
editor de imagens em São Paulo
que abraçou a responsabilidade de
gerenciar um motel de propriedade
da família.
Kátia e Carlos – no ar em 4 de setembro
Neste episódio de Meu Duplo, Carlos e Kátia dividem as telas. Carlos
é um homem sereno que, formado em Geologia, sempre trabalhou
como gemólogo. Porém, ao longo
dos anos, uma paixão lenta por
bromélias aflorou, tornando-o um
respeitado criador dessas plantas.
Kátia, que investiu seu futuro como
cabeleireira, também foi reconhecia
pelo seu mérito e convidada a se
tornar capitã do Congado.

108

Equipe de produção: Jatir Eiró, Bruno Rossi, Claudio Codagnola, Daniele
Faria, Leonardo Guastaferro, Lia Pini
e Tomaz Aquino
Edição: Thiago Lucena
Finalização: Felipe Sesshi, Filipe
Pontes e Ramon Zayas
Abertura e encerramento:
Alex Carvalho e Rodrigo Pimenta
Trilha sonora: Input Som
Som direto: Célio Santos

Eduardo e Simone – no ar em 11
de setembro
No vigésimo quarto episódio de Meu
Duplo, são apresentadas as histórias
de Simone e Eduardo. Simone é dona
de uma casa de fetiches e se entitula “rainha Naja”, a Dominatrix. Porém,
ela é obrigada a deixar seu posto de
“rainha” quando exerce seu trabalho
de produtora. Eduardo, por outro lado,
é um homem sossegado que desde
cedo encontrou a paz no surfe. Ele divide seu tempo entre aulas do esporte
e o talento descoberto para lidar com
a natureza ao ser tornar jardineiro.
Mário e Adriana – no ar em 18 de
setembro
Mário é um homem durão que se tornou um instrutor de tiro para a polícia. Porém, alimentando sua paixão
de criança por animais, descobriu
que cobras são animais fantásticos
para ter como companhia. Adriana, por sua vez, dedica-se às artes,
sendo cantora lírica profissional, e
também ao sutil trabalho de modelo
viva, deixando à mostra seu corpo
para que alunos de Artes desenhem.

Fernando e Selminha – no ar em
25 de setembro
As histórias de Selminha Sorriso e
Fernando fecham a série Meu Duplo.
Selminha sempre se viu muito bem
no samba, acabando por se tornar
porta-bandeira da escola de samba
carioca Beija-Flor de Nilópolis. Porém, após um incidente na Suécia,
ela resolveu “devolver” o favor prestado pelo salvador de sua vida se
tornando uma bombeira. Fernando,
apaixonado professor de Educação
Física da cidade de São Paulo, não
conseguiu se decidir entre a paixão
pelo esporte e pelos animais e acabou exercendo os dois, tornando-se
também um tratador de animais.
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Mundo da Leitura

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 (trava-línguas) 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, Alice, Alberto, Ratazana
e Reco-Reco vivem aventuras muito
divertidas, dentro e fora dos livros.
Gali-Leu e Borralheira e seus filhotes Alice e Alberto 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 afiliado do Canal Futura.
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
ELENCO:
Nathalia Brasil é graduada em
Produção Cênica e em Artes Visuais
pela Universidade de Passo Fundo.
No programa atua como apresentadora, produtora e faz a manipulação
da personagem Alice.
Giancarlo Rotta de Camargo é
formado em Educação Física pela
Universidade de Passo Fundo. É também músico e ator. No programa
Mundo da Leitura faz o personagem
Mil-Faces e manipula e dubla os bonecos Reco-Reco e Alberto.
Cacá Sena é manipulador e construtor de bonecos, sendo da terceira
geração de uma família de marionetistas. Já atuou na TV Colosso na
Rede Globo e Ilha Ra-Tim-Bum na TV
Cultura. No programa faz manipulação e voz do gato Gali-Leu.
Eliana Rodrigues Leite é graduada em Produção Cênica e em Educação Artística com habilitação em
Artes Plásticas. Desenvolve práticas leitoras como assistente de
criação no Centro de Referência de
Literatura e Multimeios. No programa atua como produtora de arte e
faz manipulação e voz da personagem Ratazana.

Aniceia Daltoé é graduada em
Artes Visuais pela Universidade de
Passo Fundo. Iniciou no programa
Mundo da Leitura em 2013 e integra a equipe como produtora de
arte, contadora de histórias e faz a
manipulação e voz da personagem
Borralheira.
QUADROS:
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
O quadro apresenta histórias da literatura infantojuvenil, 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. Essas 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.
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 do Gali-Leu, Alice e Alberto, nascem e se juntam à turma.
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-mails e
as cartas dos telespectadores.
Sinopses por episódio
(28 x 26 minutos):
A bandeira de retalhos – no ar em
22 de maio
Ratazana está em sua toca diante
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do computador, enquanto Reco
-Reco toma um banho. Ela escreve
no seu diário mais uma ideia para
dominar o Mundo da Leitura. O que
será que ela vai aprontar dessa vez?
Confira a história “A bandeira de retalhos” e aprenda com o Mil-Faces
a fazer um divertido pica-pau. No
Fique Esperto, conheça um pouco
mais sobre o arco-íris.
O homem riquíssimo – no ar em
29 de maio
Alberto e Alice estão em seu quarto
falando nomes de coisas que começam pela letra “f”. Borralheira chega
no quarto para ver se os gatinhos
estão com fome. Alice, achando que
está engordando demais, diz que
não vai lanchar, e Borralheira fica
preocupada. Assista à história “O homem riquíssimo” e aprenda na Oficina a fazer um helicóptero de papel.
No Fique Esperto, saiba mais sobre
as borboletas.
O cágado e o gambá – no ar em 5
de junho
Na toca dos ratos, Ratazana fala
com seu próprio reflexo no espelho.
Reco-Reco aparece e avisa que vai
visitar Gali-Leu, mas Ratazana arranja uma série de desculpas para
impedi-lo de sair da toca. Não perca
a história “O cágado e o gambá” e
aprenda na Oficina como se faz um
som de gato. No Fique Esperto, saiba mais sobre o piano.
O padre sem cuidados – no ar em
12 de junho
Natália, Alberto e Alice brincam de
esconde-esconde na frente do Mundo da Leitura. Enquanto Alice se
esconde, Ratazana aparece e a hip-

notiza. O que irá acontecer? Assista
à história “O padre sem cuidados” e
aprenda com o Mil-Faces a fazer um
tiro ao alvo. No Fique Esperto, saiba
mais sobre pescaria.
O macaco e o rabo – no ar em 19
de junho
Preocupados, Gali-Leu, Natália, MilFaces, Alberto e Borralheira procuram por Alice, que sumiu enquanto
brincava de esconde-esconde. Será
que eles vão encontrá-la? Não deixe
de assistir à história “O macaco e o
rabo” e aprenda na Oficina a fazer
um fantoche de pote de iogurte. No
Fique Esperto, saiba mais sobre a
robótica.
A formiga e a neve – no ar em 26
de junho
Gali-Leu, Borralheira, Alice e Alberto
chegam em casa. Eles conversam
com Alice sobre o seu sumiço e ela se
comporta de maneira estranha. Preocupado, Alberto acaba falando sobre a má alimentação da irmã. Confira a história “A formiga e a neve” a
aprenda com o Mil-Faces a fazer um
reco-reco. No Fique Esperto, saiba
mais sobre astronomia.
A raposa astuciosa – no ar em 3
de julho
Em sua toca, Ratazana trabalha no
computador, Reco-Reco entra e Ratazana pergunta sobre como está o
dia lá fora. Ratazana comenta que
espera que a Alice esteja infernizando a vida de todos. O que será que
ela quer dizer com isso? Assista à
história “A raposa astuciosa” e confira na Oficina como se faz um soprador. No Fique Esperto, saiba mais
sobre vôlei.
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O cãozinho ambicioso – no ar em
10 de julho
Alice e Alberto estão sentados à
mesa, enquanto Borralheira prepara
o lanche dos dois. Apenas Alberto
come, enquanto Alice engana Borralheira passando todo o seu café da
manhã para o irmão. De repente, Alice começa a dizer coisas estranhas. O
que será que houve com ela? Confira
a história “O cãozinho ambicioso” e
aprenda com o Mil-Faces a fazer um
pássaro 3D. No Fique Esperto, saiba
mais sobre fogos de artifício.
A gralha vaidosa – no ar em 17 de
julho
Gali-Leu chega em casa trazendo presentes e não encontra ninguém. Logo
chegam Alberto e Borralheira, que
está segurando Alice pela orelha. Eles
explicam que estavam correndo atrás
da Alice, pois ela fugiu de casa. Gali
-Leu, Alberto e Borralheira conversam
sobre a situação. Assista à história “A
gralha vaidosa” e aprenda na Oficina

a fazer uma mensagem secreta. No
Fique Esperto, Natália pesquisa como
o relógio funciona.
A ingratidão do lobo – no ar em 24
de julho
Alice está deitada em sua cama, enquanto Gali-Leu lê uma história para
ela. Logo chega Borralheira com um
prato de sopa para a filha. Enquanto isso, na toca dos ratos, Ratazana
manda Reco-Reco visitar Gali-Leu para
saber se o seu plano está funcionando. Confira a história “A ingratidão
do lobo” e aprenda com o Mil-Faces
a fazer um boneco ginasta. No Fique
Esperto, saiba mais sobre os canhotos.
Os burros de carga – no ar em 31
de julho
No Mundo da Leitura, Gali-Leu está
sentado lendo e Alberto procura um
livro nas estantes. Logo chega Reco
-Reco e os três conversam sobre o
estranho comportamento de Alice e
relembram o episódio em que o Re-

co-Reco pensava que era um pássaro. Assista à história “Os burros de
carga” e aprenda na Oficina a fazer
um divertido instrumento com pente. No Fique Esperto, saiba mais sobre o slackline.
Jaburu presunçoso – no ar em 7 de
agosto
Gali-Leu e Alberto perguntam a Reco-Reco por que ele estava acreditando que era um pássaro. Será que
o Reco-Reco vai contar o que aconteceu? De volta à toca dos ratos,
Ratazana interroga Reco-Reco para
saber como andam as coisas lá no
Mundo da Leitura. Não perca a história “Jaburu presunçoso” e aprenda
com o Mil-Faces a fazer uma câmera
escura. No Fique Esperto, saiba mais
sobre street dance.
Turma do Gali-Leu 11 –
parte 1 – no ar em 14 de agosto e
parte 2 – no ar em 21 de agosto
Ratazana bola uma nova estraté-

gia para dominar o Mundo da Leitura. Dessa vez, em vez de hipnotizar
crianças que frequentam o local, ela
resolve investir nos filhotes de Gali
-Leu e Borralheira. Entretanto, Alice
está preocupada com a sua forma
física, e decide realizar uma dieta de
emagrecimento. Ratazana hipnotiza
Alice e planta em seu subconsciente
ideias e exigências disparatadas, que
começam a vir à tona intermitentemente. Os pais e o irmão de Alice pensam que o comportamento alterado
dela é consequência da privação de
alimentos e fazem de tudo para que
ela volte a comer mais. Ratazana se
exaspera diante da falta de resultados de seu plano, e hipnotiza Alberto. Finalmente, Gali-Leu e Borralheira
percebem que há algo muito errado
acontecendo com seus filhos e, junto
com Nati e Mil-Faces, buscam uma solução para o problema.
A moura torta – no ar em 2 de dezembro
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Reco-Reco toca violão e canta para
o público em uma praça. Será que
ele vai conseguir dinheiro suficiente
para gravar seu primeiro CD? Confira a história “A moura torta” e
aprenda com o Mil-Faces a fazer um
divertido pato. No Fique Esperto,
Nati pesquisa as diferenças entre a
gripe e o resfriado.
O pescador – no ar em 9 de dezembro
Na biblioteca, Gali-Leu ajuda Alberto
a encontrar um livro de terror. Qual
será a história assombrosa que Alberto vai escolher? Assista à história
“O pescador” e aprenda na oficina a
fazer um João-bobo. No Fique Esperto, saiba mais sobre os dinossauros.
A raposa e a onça – no ar em 16 de
dezembro
Reco-Reco chega à Toca dos ratos
com algumas moedas escondidas
dentro da viola e Ratazana quer saber por que ele está tão alegre. Será
que ela vai descobrir as moedas es-

condidas? Confira a história “A raposa
e a onça” e aprenda com o Mil-Faces a
fazer um estourinho. No Fique Esperto, curiosidades sobre os dentes.
Melancia e coco mole – no ar em
23 de dezembro
Alice está no quarto lendo um livro
quando Alberto entra anunciando
que a casa vai vir abaixo. Mas não
era a Alice que estava dizendo coisas estranhas? O que será que houve com o Alberto? Assista à história
“Melancia e coco mole” e aprenda
com o Mil-Faces a fazer um divertido
grilo saltador. No Fique Esperto, uma
matéria sobre ciclismo.
Os três ladrões da ovelha – no ar
em 30 de dezembro
Alberto vai até a biblioteca entregar o livro Frankenstein e apanhar
outro livro de terror, entretanto, ele
acaba tendo um encontro inusitado.
Enquanto isso, em casa, Borralheira
conversa com Alice sobre a melho-
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ra no seu comportamento depois
que ela voltou a se alimentar direito.
Acompanhe a história “Os três ladrões da ovelha” e aprenda na Oficina a fazer uma matraca. No Fique
Esperto, saiba mais sobre o Gesp.
História de um cão – no ar em 6 de
janeiro de 2014
No Mundo da Leitura, Gali-Leu e Borralheira conversam com Mil-Faces
e Nati sobre Alberto, que está se
comportando de maneira estranha,
assim como Alice vinha agindo. Os
gatinhos pedem para a Nati e o MilFaces os ajudarem a descobrir o que
está causando essas alucinações nos
filhotes. Assista à “História de um
cão” e aprenda na Oficina a fazer
um chocalho. No Fique Esperto, saiba
mais sobre o kart.
O maguari e o beija-flor – no ar
em 13 de janeiro de 2014
Na Toca do ratos, Reco-Reco ensaia
uma música ao violão. Ratazana entra e diz que ele está cantando melhor a cada dia. Reco-reco se entusiasma e pergunta para a chefinha se,
então, não está na hora de lançar o
seu disco, mas Ratazana debocha da
sua ideia. Acompanhe a história “O
maguari e o beija-flor” e aprenda com
o Mil-Faces a fazer uma língua de sogra. No Fique Esperto, o tema é o riso.
Aventuras de um jabuti – no ar
em 20 de janeiro de 2014
Gali-Leu e Borralheira observam os
filhotes. Enquanto Borralheira leva
Alice para a escola com a intenção de
verificar se a Ratazana não está tentando se aproximar dos filhos, Gali-Leu conversa com o Alberto para
ver se ele não lembra o que pode

ter provocado seu surto de pânico.
Assista à história “Aventuras de um
jabuti” e aprenda na Oficina a fazer
uma corda ecológica. No Fique Esperto, saiba mais sobre as bactérias.
O castigo da ambição – no ar em
27 de janeiro de 2014
Gali-Leu leva a Alice e o Alberto ao
consultório do psicólogo Simão Bacamarte para entender o que está
causando os surtos dos gatinhos.
Será que o doutor vai poder ajudá
-los? Confira a história “O castigo
da ambição” e aprenda na Oficina a
fazer um divertido paraquedas. No
Fique Esperto, saiba mais sobre o
paraquedismo.
O caçador e a morte – no ar em 3
de fevereiro de 2014
O psicólogo Simão Bacamarte acredita que Alice e Alberto foram vítimas de um hipnotizador que plantou
falsas lembranças em suas cabeças,
e para comprovar sua teoria resolve hipnotizar Alice. Será que ela vai
lembrar o que aconteceu? Assista
à história “O caçador e a morte” e
aprenda com o Mil-Faces a fazer uma
buzina. No Fique Esperto, saiba mais
sobre a propagação do som.
História de João – no ar em 10 de
fevereiro de 2014
Gali-Leu, Alberto e Alice chegam em
casa e contam para Borralheira o que
descobriram no consultório do psicólogo Simão Bacamarte. Os gatinhos
revelam que foram hipnotizados pela
Ratazana e por isso estavam tendo as
alucinações. Enquanto conversam, Reco-Reco chega e Alice lhe faz um convite inesperado. Confira a “História de
João” e aprenda na Oficina a fazer um

pinball. No Fique Esperto, saiba mais
sobre as diferenças entre as lâmpadas.
O carneirinho – no ar em 17 de fevereiro de 2014
Na toca dos ratos, Ratazana está ansiosa para que o Reco-Reco volte e
conte se o seu plano deu certo. Para
sua tristeza, Reco-Reco conta que os
gatos continuam morando no Mundo da Leitura e, ainda, que o convidaram para morar com eles. E agora,
será que o Reco-Reco vai aceitar esse
convite? Acompanhe a história “O
carneirinho” e aprenda com o Mil-Faces a fazer um estilingue de cano. No
Fique Esperto, fique sabendo mais
sobre aprendizagem de idiomas.
Turma do Gali-Leu 12 –
parte 1 – no ar em 24 de fevereiro
de 2014 e
parte 2 – no ar em 3 de março de
2014
Reco-Reco volta a se apresentar na
rua, como músico, para juntar dinheiro e gravar seu primeiro CD. Ele esconde o dinheiro da Ratazana, para
que ela não o gaste em seus planos
mirabolantes de dominar o Mundo
da Leitura. Alberto começa a frequentar a biblioteca central da UPF,
destinada aos leitores adultos, em
busca de livros de suspense e de terror. Ratazana se infiltra na biblioteca
central e hipnotiza Alberto, fazendo-o acreditar que o Mundo da Leitura está prestes a desabar sobre as
cabeças dos gatos – mesmo estratagema já utilizado pela vilã contra
a Alice. Ratazana fica sabendo dos
planos de Reco-Reco de lançar um CD
de músicas e o convence a desistir da
empreitada. Gali-Leu leva Alberto e
Alice ao psicólogo, para descobrir as
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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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CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo:
Clarice Saliby
Coordenador artístico:
Márcio Motokane
Videografismo: Herbert Cohn e
Jean-Marc Billard
Coordenação de produção:
Joana Levy
Produtoras assistentes:
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Anne Germano e Juliana Oliveira
Analista de conteúdo:
André Libonati
Gerente de produção e ativos:
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UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO/RS
Voz e manipulação de bonecos:
Cacá Sena – Gali-Leu, Elisângela de
Mello – Borralheira, Giancarlo Camargo – Reco-Reco e Alberto, Eliana
Rodrigues Leite – Ratazana e Nathália Brasil – Alice
Roteiro e consultoria: Paulo Becker
Pesquisa: Eliana Teixeira, Elisângela
de Mello, Lisandra Blanck e Lisiane
Vieira
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Nota 10
Primeira Infância –
de 4 a 6 anos
Esta temporada da série Nota 10
é sobre o desenvolvimento infantil
de crianças entre 4 e 6 anos. Quais
as mudanças físicas, psíquicas e sociais que ocorrem nessa faixa etária?
Desta vez, a série aborda a vida das
crianças a partir do momento em que
elas deixam de ser bebês e começam
a conquistar sua autonomia. São cinco episódios: o primeiro apresenta as
principais questões relativas às crianças dessa idade, o segundo considera
as crianças em suas famílias, o terceiro mostra o universo da pré-escola, o quarto discute a importância da
brincadeira e o quinto faz considerações sobre o futuro das crianças e do
planeta. Ao longo dos cinco episódios,
Leo Madeira nos conduz por diferentes situações, passando por escolas
públicas e privadas, por áreas urbanas,
rurais e indígenas, por famílias com
distintos arranjos parentais, mais ou
menos privilegiadas economicamente.
A série retrata com cuidado e delicadeza aspectos da rica diversidade do
nosso país no que diz respeito a esta
fase da infância.
TEMAS: escola; metodologias em
educação; protagonismo infantil;
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos
e público em geral

ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal
APRESENTADOR: Leo Madeira é
apresentador. Começou sua carreira
na MTV, onde foi escolhido através
de um concurso. Nessa emissora,
apresentou os programas Pulso MTV,
Câmbio, Mochilão MTV, Top Top, entre outros. No Futura, já apresentou
o programa Nota 10 – Enem e o
Enem – Ao vivo.
Sinopses por episódio
(5 x 26 minutos):
Não sou mais bebê – no ar em 19
de novembro
No primeiro episódio, Leo Madeira
nos conduz de forma introdutória pelo universo de crianças que já
deixaram de ser bebê. Quais são as
novidades? De um lado, o desenvolvimento das funções executivas
como escovar os dentes, amarrar os
sapatos e tomar banho sozinhos; de
outro, a crescente autonomia, descobrimento das regras e o aprendizado
da vida em sociedade.
Minha família – no ar em 26 de novembro
Leo Madeira entra no universo de
diferentes famílias que contam com
distintos arranjos parentais. Qual o
papel da família (seja ela da forma

que for) no desenvolvimento de uma
criança desta faixa etária? Como lidar com a crescente autonomia, as
cada vez mais presentes “opiniões”
sobre tudo, o desejo de consumir e a
necessidade de aprender a respeitar
regras e combinados? Como conciliar
a agenda lotada com o precioso tempo para a brincadeira e convivência
entre familiares?
Minha escola – no ar em 3 de dezembro
Afinal de contas, qual o papel da
pré-escola na educação de crianças
entre 4 e 6 anos? No terceiro programa, Leo Madeira mostra o cotidiano
de algumas escolas e as atividades
apropriadas ao desenvolvimento de
crianças desta faixa etária. Pais, educadores e especialistas falam sobre
as responsabilidades da pré-escola na educação dessas crianças. As
próprias crianças também dão a sua
opinião sobre o assunto.
Minha brincadeira – no ar em 10
de dezembro
O quarto episódio mostra o universo da brincadeira de crianças desta
idade. Passando por contextos muito diversos, Leo Madeira nos conduz por uma discussão sobre qual
a importância da brincadeira na
formação destas crianças. Ouvimos
especialistas, educadores, pais e as
próprias crianças sobre o assunto.
Brincar nunca foi tão importante.

Meu futuro – no ar em 17 de dezembro
O último episódio desta temporada
é sobre futuro. Qual a ideia que diferentes crianças desta faixa etária
têm de futuro? Como elas se veem
em alguns anos? O que precisa ser
feito para que o futuro seja melhor?
Como será a família, escola e brincadeira do futuro? E o mundo ideal?
Será que estamos preparando as
crianças para o futuro e o futuro para
as crianças? Neste programa, especialistas, educadores, pais e crianças
respondem a essas perguntas.
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CONSULTORIA: Silvana Augusto é graduada em Filosofia na
FFLCH – USP. Com experiência na
área de Educação, especializou-se
em Educação Infantil. Fez mestrado
sobre a Formação de Professores
de Educação Infantil na FEUSP e
atualmente integra o programa
de doutorado em Psicologia da
Educação, na mesma universidade.
Além disso, também é especialista
em EAD e professora de Filosofia de
Educação no ISE Vera Cruz nos cursos
de graduação em Pedagogia e pósgraduação em Gestão Pedagógica

e Formação em Educação Infantil.
Coordena o núcleo de cursos a
distância do Instituto Avisa Lá e dá
assessoria pedagógica para redes
públicas de ensino, em especial para
equipes que coordenam a Educação
Infantil de seus municípios. E
também produz materiais para a
formação de professora e é autora
de livros na área de Educação.
FICHA TÉCNICA
Produção executiva: Matias Mariani e Marília Alvarez Melo
Direção de fotografia: Léo Bittencourt
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sawa e Gabriela Aratangy Pluciennik
Núcleo de avaliação e pesquisas:
Eduardo Marino
Coordenadora de tecnologia e informação: Lia Aversa
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Coordenação de núcleo:
Tatiana Milanez
Coordenação artística:
Marcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Coordenadora de conteúdo:
Kitta Eitler
Produtoras assistentes:
Marília Cruz e Juliana Oliveira

Gerente de produção e ativos: 


FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO Vanessa Jardim
Gerente
de
conteúdo
e
mídias
VIDIGAL
digitais: Débora Garcia
Diretor-presidente:
Gerente de programação, jornaEduardo de C. Queiroz
Núcleo de comunicação: Ana Ca- lismo e engenharia: João Alegria

Gerente-geral: Lucia Araújo
rolina Vidal e Andréa Wolffenbüttel
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Direção de produção: Beatriz Carvalho
Produção associada:
Renata Wolter e Juliana Funaro
Equipe de produção: Monica Lilla e
Danielle Almeida
Figurinista: Melina Scheler
Maquiadoras: Rafaela Figueiredo e
Yaci Soares
Técnicos de som direto:
Luciano Raposo, Fernando Russo e
Guilherme Shinji
Edição: Guta Pacheco e Mariana Fresnot
Videografismo: Marina Quintanilha
Finalização de imagem: Dotcine
Edição e mixagem de som:
Eng Audio
Trilha sonora original e intérpretes: Ari Colares e Camilo Carrara

o que de fato
transforma?
MÔNICA DIAS PINTO
gerente de DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
No ano de 2013, milhões de brasileiros e brasileiras tiveram distintos sentimentos e percepções sobre
os episódios vividos na esfera pública.
De alguma forma, ficamos, cada um ao
seu modo, um pouco desconcertados
e surpresos com os fatos. Alguns confiantes de que vivemos novas formas
de manifestação pública, outros mais
descrentes de que estejamos mais
perto da construção de uma agenda
coletiva de interesse comum.
Mas, de fato, algo mudou na agenda
social e individual de cada um de nós?
Nesse intervalo, o que avançamos e
para onde nos dirigimos? O desafio
do tempo contemporâneo é encontrar as possibilidades de mudança
que gerem transformação, qualidade
de vida para milhões na velocidade e
na intensidade necessárias.
Porém, nos últimos tempos, mesmo
identificando algumas evidências sobre a diminuição das desigualdades
no País, ainda convivemos no campo
social com abismos profundos que
perpetuam injustiças e iniquidade.
Uma das grandes causas do Futura
e de seus parceiros mantenedores é
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a mobilização para a produção e o
intercâmbio de conhecimentos que
gerem aprendizados e mudanças
qualitativas na vida de crianças, jovens, famílias e trabalhadores. E num
país tão rico e diverso de contextos e
realidades, são infindáveis os conteúdos produzidos e que merecem ser
reverberados. O que constatamos é
que a demanda por soluções criativas, com capacidade para responder
às questões em micro e macroescalas, permanece e permanecerá na
agenda de todos aqueles que empreendem ações e projetos sociais
ainda por muito tempo.
Em certo momento, a causa da educação de qualidade pareceu ser uma
das prioridades na miríade de queixas e reivindicações tão diversas do
ano de 2013. Será que foi mesmo?
Alguns indicadores sobre a qualidade da educação no Brasil em 2013
revelam que avançamos muito pouco para a consolidação de uma educação de qualidade com equidade.
Para onde caminha a reflexão e o
posicionamento da sociedade diante
desses fatos?
As várias dimensões dessa problemática vêm sendo trabalhadas pelo
Futura e seus parceiros, em programas e ações de mobilização comunitária. Isso porque acreditamos
que somente uma sociedade que

valorize de fato o conhecimento
terá a capacidade para enfrentar
desigualdades e prosperar. Temos
atuado em diferentes frentes para
fortalecer a demanda por parte da
sociedade por uma educação de qualidade. Temos discutido e abordado
experiências no contexto da educação integral para crianças, adolescentes e jovens. Documentamos as
diversas realidades locais do território
nacional e o que precisa ser conhecido e produzido, tanto para atender
a uma base comum, aos direitos básicos de todos, como também para
atender às especificidades locais. Temos também atuado na proposição
de uma educação empreendedora e
no fortalecimento das várias ofertas
de educação profissional.
Não há outro caminho: é preciso
construir, cada vez mais, alianças
entre as políticas públicas, o investimento social privado e as necessidades da população brasileira. O segredo está em estabelecer articulações
e processos consistentes de comunicação e troca de saberes entre fundações, institutos, sociedade civil organizada, governos e universidades.
Acreditamos que o Futura e seus
parceiros somam nesse sentido, pois
reconhecem a força da reunião das
diferenças e de que é preciso perseverar sempre. Isso é potencialmente
transformador.
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Um argentino, um paraguaio e um
uruguaio que nunca se viram entram
numa Kombi 1972 e viajam pelo Brasil.
Os três têm 30 dias para cruzar de Foz
do Iguaçu a Touros, no Rio Grande do
Norte, passando por missões em cada
cidade para conhecerem o seu próximo destino. Se chegarem à reta final
no tempo estipulado, três ONGs brasileiras ganham o “Espaço Hermanos”.

O ESTADO DE
Caderno 2

TEMAS: diversidade cultural; reality
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Sinopses por episódio
(12 x 26 minutos):

Perdidos em Foz de Iguaçu e Brotas – no ar em 6 de maio
Conheça os três hermanos que vão
participar do reality game show: Tati,
Nacho e Beto. Logo no primeiro dia,
S.PAULO eles passam por um verdadeiro de-

Pág.C4

safio na Garganta do Diabo. Logo depois, seguem para Brotas, onde participam de desafios radicais. A caminho
da cidade de São Paulo, a Kombi quebra. Será que eles conseguem continuar a viagem no tempo previsto?
Perdidos em São Paulo – no ar em
13 de maio
Na capital paulista, os hermanos
aproveitam uma noite latina em
uma balada da cidade. No dia seguinte, eles conhecem o Estádio do
Pacaembu e são desafiados em uma
28/04/2013
1/1seguiprova clássica de pênaltis. Em
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Os Hermanos
Perdidos no BrasiL

da, os três seguem para a feira no
Mercadão. Depois de conhecer pontos turísticos da cidade, os hermanos
seguem para Santo André.
Perdidos em Santo André e Santos – no ar em 20 de maio
A emoção rola solta! Tati e Beto conhecem as ONGs de que eles são padrinhos. Em Santos, Beto realiza um
desejo que há muito tempo ansiava.
Mais tarde, os hermanos procuram por
respostas sobre o melhor jogador de
futebol do mundo: Pelé ou Maradona?
Perdidos em Paraty e Rio de Janeiro – no ar em 27 de maio
Agora, os hermanos estão em Paraty. Em uma prova supercorrida e difícil, apenas dois participam e ganham
um passeio pelas ilhas, enquanto o
terceiro lava a Kombi. No dia seguinte, eles viajam para o Rio de Janeiro e
são desafiados a pedir o abraço mais
demorado. Um dos hermanos bate o
recorde de seis longos minutos!
Perdidos em Mariana e Caraívas
– no ar em 3 de junho
Muita arte e história acontecem nesse episódio. Os hermanos chegam a
Mariana, pequena cidade mineira,
onde o Mestre Athaíde nasceu. Em
homenagem ao artista barroco, eles
são desafiados a mostrar seus dotes
artísticos. A próxima parada é Caraívas, que abriga muitos índios pataxós. A prova da vez é um circuito indígena recheado de história do Brasil.
Perdidos em Porto Seguro e
Ilhéus – no ar em 10 de junho
Os hermanos continuam viajando
pelo estado da Bahia. Em Porto Seguro, Nacho e Tati passeiam pela
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cidade. A 300km dali, em Ilhéus, os
hermanos são desafiados a comer
500 gramas de chocolate do verdadeiro cacau baiano. Será que eles
aguentam?
Perdidos em Salvador – no ar em
17 de junho
Finalmente, os hermanos chegam à
Baía de Todos os Santos, a belíssima
capital da alegria, Salvador. Lá, eles
conhecem pontos turísticos da cidade, se perdem pelo Elevador Lacerda
e conhecem muito sobre a cultura
das fitinhas de Bonfim.
Perdidos em Mangue Seco – no ar
em 24 de junho
Mais uma vez, os hermanos se perdem, e o destino da vez é a praia de
Mangue Seco. Lá, eles aproveitam
um passeio de buggy, são desafiados a manusear perigosos siris e ainda a subir em um coqueiro.
Perdidos em Maragogi – no ar em
1º de julho
Quem diria que o paraíso estaria tão
perto? Os hermanos chegam a Maragogi, praia alagoana de areia branca e
água cristalina. Nesse cenário, eles realizam uma prova fotográfica com os
peixes, de equilíbrio em uma banana
e de culinária descascando camarão!
Perdidos em Recife – no ar em 8
de julho
Na capital do frevo, dois hermanos
se divertem vendendo ostras pela
praia de Boa Viagem. Em seguida,
alguém, como castigo, tem que usar
roupa de frevo, enquanto joga uma
tensa partida de frescobol. À noite,
eles fazem uma bela homenagem ao
manguebeat pernambucano.

Perdidos em Caruaru e em Cabaceiras – no ar em 15 de julho
Depois de perder muito tempo no
trânsito para chegar à estrada, os
hermanos chegam, enfim, em Caruaru. Lá, eles investem na cantoria
de Nacho para arrecadar dinheiro e
cortar os rebeldes cabelos latinos.
Depois, os hermanos visitam a ONG
apadrinhada por Nacho. E na Roliúde
Nordestina, em Cabaceiras, os hermanos são colocados em um teste
cinematográfico: cada um produz
um filme de um minuto.
Perdidos em Natal e em Touros –
no ar em 22 de julho
No último episódio, os hermanos
se deparam com mais um desafio:
a Kombi quebra. Por isso, eles precisam levá-la até o ponto final da
viagem. Será que eles conseguirão
chegar até Touros a tempo?
FICHA TÉCNICA
Criação e direção-geral: Carla Albuquerque
Roteiro: Beto Ribeiro
Locução: Luiz Felipe Amadeu
Assistente de direção:
Gleicy Carneiro
Produção de histórias: Duda Leite
Editora de texto: Mayara Maluceli
Edição base: Maíra Caldeira
e Luiz Felipe Amadeu
Arte: Eduardo Gomes, Fabio Chaves,
Henrique Bacana e Rubens Eleutério
Equipe de produção: Thiago Froes
Imagens: Daniel Arcanjo e Tiago
Pastoreli
Imagens de making off: Lucas Rigoli
Logger: Thiago Gonzaga
Técnica: Dênis Arrepol
Coordenação de pós-produção:
Gabriela Trama
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Pós-produção: Gabriel Pignataro e
Thiago Teixeira
Trilha de abertura: Fábio Gavi
Mixagem: Fernando Martinez
Estagiários: Natan Cavalca e Luiz
Felipe Lobo
Coordenação executiva:
Roberto Munhoz
Jurídico: D’antino Advogados
Produção executiva:
Carla Albuquerque e Beto Ribeiro
Distribuição: Medialand Produção
e Comunicação Ltda.
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Olívia Gratz

Pelo Campus
Sinopses por episódio (4 x 15
minutos):
O programa Pelo Campus é mais
uma ação de coprodução audiovisual com as universidades parceiras
do Canal Futura. Realizada, editada
e apresentada pelas equipes das TVs
Universitárias, o programa mostra o
mundo das universidades brasileiras
e seus centros de conhecimento, falando sobre resultados de pesquisas
acadêmicas, além do dia a dia dos
alunos que transitam por diversas
instituições de ensino.
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com
restrições
PARCEIROS: Univali, Unifor, PUC-Minas, Uesc e Umesp
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Pelo Campus 21 – no ar em 2 de
julho
Apresentado pela PUC-Minas, este
Pelo Campus começa com uma reportagem da própria universidade
que mostra como futuros engenheiros estudam táticas para conquistar
clientes na disciplina de empreendedorismo. Na segunda parte do programa, os profissionais que trabalham por trás das câmeras mostram
a sua cara. Na matéria feita pela Universidade Metodista de São Paulo,
vamos saber mais sobre o curso que
forma mão de obra qualificada para
trabalhar em emissoras de televisão
e também com rádio e internet. Fechando este episódio, a Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia,
mostra o trabalho minucioso de
pesquisa, desenvolvido por uma es-

tudante do curso de Ciências Biológicas, sobre os hábitos de diferentes
espécies de formigas.
Pelo Campus 22 – no ar em 9 de
julho
Este episódio é apresentado pela
PUC-Minas, que começa o programa com uma reportagem sobre
as dificuldades enfrentadas pelos
alunos do ensino na hora de decidir qual curso universitário escolher. Na sequência, a Universidade
Metodista de São Paulo apresenta
os benefícios do intercâmbio, uma
oportunidade de incrementar o
aprendizado na faculdade, enriquecer o currículo e, ainda, vivenciar diferentes culturas. E, por fim,
vamos conhecer o projeto da PUCMinas no qual alunos de Arquitetura trabalham pesado na reforma
de casas e abrigos para ajudar à
comunidade.
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Pelo Campus 23 – no ar em 16 de
julho
Este episódio do Pelo Campus é
apresentado pela Universidade de
Fortaleza, a Unifor. Na reportagem
inicial, a TV Univali conta como foi a
segunda edição do evento Olhares
Múltiplos, um encontro organizado
pela Universidade do Vale do Itajaí
que busca promover a troca de experiências entre professores, alunos
e profissionais de comunicação. Em
seguida, sabemos mais sobre a parceria da PUC-Minas com a prefeitura
de Belo Horizonte, que revitalizou
uma praça famosa da cidade, a Pracinha da PUC, ponto de encontro de
mineiros de todas as idades. E, para
finalizar, a TV Metodista de São Paulo fala sobre como o crescimento do
mercado pet no Brasil tem influenciado no aumento da procura pelo
curso de Medicina Veterinária.

Pelo Campus 24 – no ar em 23 de
julho
Neste Pelo Campus, apresentado
pela Universidade de Fortaleza,
conhecemos o Museu de Ciências
Naturais da PUC-Minas, um lugar
onde adultos e crianças podem
ter a sensação de viajar no tempo
e conviver com diversas espécies
de dinossauros. Na segunda parte do programa, a TV Metodista
de São Paulo mostra os desafios
do ensino a distância, um sistema
que permite transmitir conteúdo,
ao mesmo tempo, para milhares
de pessoas espalhadas por todo
o Brasil. E, para terminar, uma reportagem da TV PUC-Minas sobre
a exposição de maquetes feitas
por estudantes de arquitetura da
universidade.

FICHA TÉCNICA
Coordenação de programa e direção: André Glasner
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Beatriz
Tompson e Acácio Jacinto
Coordenação artística: Marcio
Motokane
Coordenação de produção: Joana
Levy
Analista de conteúdo: André Libonati
Produtoras assistentes: Marília
Cruz e Fabianna Amorim
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias
digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

RELATÓRIO DAS
UNIVERSIDADES
PARCEIRAS 2013
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA
JORNALISMO NACIONAL
JORNAL FUTURA: 369 MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO COM A
MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES
PARCEIRAS: OFICINA COM 31 ALUNOS
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA
A GRADE DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAS
PELO CAMPUS
Desenvolvido com algumas Universidades Parceiras, em 2013 foram
desenvolvidos quatro episódios
(dois PUC Minas e dois Unifor) que
divulgaram pesquisas e eventos, entre outras ações nas Universidades.
AMAZÔNIA RURAL
28 episódios inéditos de 30’ (trinta
minutos)
Parceria desenvolvida entre a área
de Relacionamento com Universidades e a Amazon Sat.
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MUNDO DA LEITURA
28 episódios inéditos de 30’ (trinta
minutos)
Parceria com a UPFTV, da Universidade de Passo Fundo/RS
NOVA PARCERIA
Unitau – Universidade de Taubaté
(Taubaté/SP)
Parceria de retransmissão: canal
universitário no cabo para região de
Taubaté/SP
ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO EM REDE
Objetivo: integrar e estimular as
equipes das emissoras parceiras que
produzem diariamente matérias
jornalísticas para a grade nacional.
ENCONTRO DE REITORES E DIRETORES
Objetivo: promover a interação dos
reitores e diretores das Universidades para discussão de projetos em
comum.
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Pequenas Empresas,
Grandes Negócios
O programa orienta empresários de
pequenos e médios empreendimentos e apresenta oportunidades de
negócios, novos mercados, tendên-

Profissão
Repórter
O programa mostra os bastidores do
jornalismo, os vários ângulos de um
mesmo assunto e as questões éticas,
pessoais e profissionais vividas pelos
repórteres. Apresentado por Caco
Barcellos. Foram 37 episódios exibidos em 2013.
TEMAS: atualidades; formação audiovisual
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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cias, franchising e sugestões para
gestão de empresas. Em 2013, foram exibidos 51 programas.
TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997

APRESENTADOR:
Caco Barcellos é jornalis t a. Trabalhou como repórter para as revistas Veja e Isto É e atuou como correspondente internacional na cidade
de Nova York e em Londres. Barcellos
ainda atuou em programas como o
Jornal Nacional, o Fantástico, o Globo Repórter e, mais recentemente, o
Profissão Repórter. Além do trabalho
de repórter, Caco Barcellos também
é escritor. Entre suas obras, destacam-se os livros Rota 66 e Abusado,
o Dono do Morro Dona Marta.

No ar a partir de 7 de janeiro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

Sinopses por episódio
(37x26 minutos):
Centro de São Paulo 24h – no ar
em 2 de janeiro
O programa faz um mapeamento
da rotina no centro de São Paulo
ao acompanhar a vida agitada de
comerciantes, ambulantes, massagistas, entregadores e diversos trabalhadores que vivem no ritmo do
coração da metrópole.
Classificação indicativa: livre
Hospitais do interior do Maranhão, Rio Grande do Norte e Roraima – no ar em 9 de janeiro
O episódio mostra a situação precária da saúde no Maranhão, Rio
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Grande do Norte e Rondônia. Os repórteres documentam hospitais sem
equipamentos ou médicos, ambulâncias sem ventilação, médicos despreparados e materiais hospitalares
em situação de calamidade.
Classificação indicativa: livre
Os mangues do Brasil – no ar em
16 de janeiro
O Profissão Repórter anda por manguezais pelo litoral brasileiro, em São
Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco etc., documentando a vida em
torno dessas áreas. Pessoas que tiram
seu sustento dos mangues, da pesca
ilegal de caranguejos e do desmatamento são as temáticas do programa.
Classificação indicativa: livre
Os jovens e o mercado de trabalho – no ar em 23 de janeiro
O programa mostra a seleção para futuros executivos em uma grande empresa de São Paulo, uma brasileira que
foi para os EUA abrir a própria empresa e uma multinacional paulista que
contrata jovens talentos da periferia.
Classificação indicativa: livre
Roupas baratas e roupas de marca – no ar em 30 de janeiro
O programa acompanha a produção
têxtil para fornecimento para as principais lojas de São Paulo de varejo.
Em Pernambuco, os repórteres acompanham um dos polos de produção,
sem carteira assinada, e em São Paulo
auditores fiscais fecham empresas de
costura que exploram trabalhadores
em situação quase de escravidão.
Classificação indicativa: livre
Trabalho infantil – no ar em 6 de
fevereiro

O Profissão Repórter mostra o trabalho de crianças em atividades como
limpeza e pesca de mariscos, feiras,
quebra de castanhas etc. Os repórteres acompanham ainda um julgamento que visa à emancipação de
menores de idade para que possam
exercer atividades profissionais.
Classificação indicativa: livre
Defensoria pública – no ar em 13
de fevereiro
O programa vai atrás de histórias
de pessoas que precisam da justiça,
mas não têm dinheiro para pagar o
advogado. Os repórteres mostram
casos de divórcio, busca por creche
para o filho, exigência de pagamento
de pensão etc.
Classificação indicativa: livre
A cidade que cresce e a cidade que
diminui – no ar em 20 de fevereiro
Em Altamira, no Pará, mais de 30
mil pessoas chegaram na leva das
construções da hidrelétrica de Belo
Monte, uma das maiores obras em
andamento no Brasil. Já Serra da
Saudade, em Minas Gerais, detém o
título de menor do País. Desde que
virou município, na década de 70, a
cidade perde moradores. Hoje são
apenas 807. A equipe do Profissão
Repórter documenta a rotina dessas
duas realidades opostas.
Classificação indicativa: livre
As viagens mais longas do País –
no ar em 27 de fevereiro
A equipe do Profissão Repórter embarca nas viagens mais longas do
Brasil: de Manaus a Tabatinga, de
barco, de São Luiz a Parauapebas,
de trem e do Acre ao Rio Grande do
Norte, de ônibus, passando por 14

estados. Ao longo dos trajetos, eles
conhecem histórias emocionantes.
Classificação indicativa: livre
Pessoas abandonadas pela família em hospitais e clínicas – no ar
em 6 de março
O programa mostra a situação de
pessoas que estão abandonadas em
instituições, longe da família. São
idosos, crianças e jovens com problemas de saúde que perderam o vínculo com os familiares e amigos e dependem totalmente da assistência
de enfermeiros e cuidadores.
Classificação indicativa: livre
Khumbh Mela, o maior festival
religioso do mundo – no ar em 4
de setembro
Neste episódio, os repórteres do
programa acompanham o maior festival religioso do mundo, na Índia. O
Khumbh Mela acontece a cada 12
anos, no encontro dos rios Ganges
e Yamuna. O evento chega a reunir
100 milhões de pessoas.
Classificação indicativa: livre
Noite paulistana – no ar em 8 de
setembro
Caco Barcellos embarca em ônibus
com pista de dança, DJ e convidados.
Gabriela Lian e Paula Akemi cruzam
a cidade na mais longa linha de ônibus. Thiago Jock e Caio Cavechini
percorrem a rua Augusta.
Classificação indicativa: 18 anos
Vaidade masculina – no ar em 11
de setembro
O programa fala sobre homens que
procuram tratamentos estéticos por
serem vaidosos. As reportagens se
concentram na cidade de São Pau-

lo, em salões e centros de estética
da periferia e das zonas de classe
mais alta. Além disso, Caco Barcellos
acompanha uma festa na casa do jogador Robinho.
Classificação indicativa: livre
Treinamento do Bope – no ar em
15 de setembro
O Profissão Repórter mostra a rotina
do Bope, a tropa de elite do Rio de
Janeiro. As rondas no Complexo do
Alemão, a relação com a comunidade
e as mortes nas operações.
Classificação indicativa: 18 anos
Déficit enorme de vagas em creches – no ar em 18 de setembro
O programa fala sobre o grave problema da falta de vagas em creches
públicas. Nas periferias de São Paulo,
os repórteres acompanham mães que
optam por soluções alternativas para
os filhos enquanto vão para o trabalho.
Classificação indicativa: livre
Alcoolismo – no ar em 22 de setembro
O Profissão Repórter mostra histórias de famílias marcadas pelo álcool. A dificuldade de quem lida com o
vício e daqueles que procuram ajuda
para reconstruir a própria vida.
Classificação indicativa: 18 anos
Metrô de São Paulo – no ar em 25
de setembro
O programa mostra o dia a dia do
metrô da maior cidade do Brasil,
onde circulam cerca de 4 milhões
de passageiros. Os repórteres os
abordam durante o horário de rush,
quando é quase impossível se movimentar, e também na ida para as
“baladas”, sábado à noite.
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Classificação indicativa: livre
Situações de emergência – no ar
em 29 de setembro
Caco Barcellos e os jovens repórteres
acompanham os chamados da Central de Operações da PM e dos Bombeiros da capital paulista.
Classificação indicativa: 18 anos
Mistura de ritmos musicais – no
ar em 2 de outubro
O programa mostra a tendência atual de misturar ritmos, como sertanejo, eletrônico e funk. Os repórteres
acompanham apresentações de artistas como Gusttavo Lima e Anitta,
além de cantores gospel que também entraram na nova onda.
Classificação indicativa: livre
Loucura – no ar em 6 de outubro
Caco Barcellos revela histórias de
moradores de rua de São Paulo afetados por transtornos mentais. Sua
equipe percorre o manicômio mais
antigo do País, o Hospital São Pedro,
em Porto Alegre.
Classificação indicativa: 18 anos

Nordeste sofre a pior seca dos últimos 50 anos – no ar em 9 de outubro
Os repórteres do programa vão atrás
de histórias de famílias e trabalhadores que estão sofrendo com a pior
seca dos últimos 50 anos no sertão
nordestino. São famílias que não têm
como alimentar os filhos, criadores
de gado que não conseguem manter
seus animais e escolas que oferecem
água contaminada para os alunos.
Classificação indicativa: livre
Os jovens e as drogas – no ar em
13 de outubro
O programa retrata o envolvimento
de jovens de diversas classes sociais
com o consumo de drogas pesadas,
mostrando também a situação da
família quando se depara com um
quadro desses.
Classificação indicativa: 18 anos
Humoristas – no ar em 16 de outubro
As técnicas e os segredos dos humoristas. A disputa pelo riso, a piada
pronta, a vontade de largar o empre-
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go sério e formal e trabalhar apenas
com o humor. Em Fortaleza, terra
de grandes comediantes, a equipe
do programa visita um restaurante famoso por lançar novos nomes
dessa categoria. Em São Paulo, um
concurso de stand up disputado por
humoristas de vários estados, e no
Rio de Janeiro, uma repórter acompanha um dia de trabalho da atriz e
comediante Tatá Werneck.
Classificação indicativa: livre
Crescimento da frota de motos
no Brasil – no ar em 20 de outubro
O programa mostra o cotidiano de
motociclistas Brasil afora. A negligência daqueles que não usam capacete, andam na contramão ou não
têm licença para dirigir. Também são
retratados aqueles que necessitam
do veículo para trabalhar nas grandes
cidades e os acidentes que as imprudências com a moto podem provocar.
Classificação indicativa: livre
Festas de rua tradicionais – no ar
em 23 de outubro
A equipe apresenta festas locais tradicionais no Brasil, em três pequenas
e distintas cidades. Entre as atrações,
barcos de fogo e a festa de rua no interior de Sergipe; comida farta e bebida à vontade na tradição do Bumba-meu-boi, no Maranhão, e a Festa
do Divino, em Pirenópolis, interior de
Goiás, evento tão concorrido quanto
uma final de campeonato de futebol.
Classificação indicativa: livre
Câmeras na mão – no ar em 27 de
outubro
Elas estão por todos os lados: nos
circuitos de vigilância, nos celulares,
em filmes amadores. O Profissão

Repórter mostra um grupo do Rio
de Janeiro que produz filmes de ficção científica de forma caseira e um
grupo de motobóis de São Paulo que
usa a câmera do celular para fazer
flagrantes da cidade.
Classificação indicativa: 18 anos

nesses locais e a força-tarefa dos fiscais e da Polícia Federal para reverter esse quadro. O Profissão Repórter mostra ainda a fila da imigração
para liberação de visto para o Brasil
na fronteira com a Bolívia.
Classificação indicativa: livre

Especial 5 anos – no ar em 30 de
outubro
Em comemoração ao aniversário de
cinco anos de exibição do programa
na TV Globo, os repórteres Caio Cavechini e Thiago Jock mostram histórias de migrantes que recomeçaram suas vidas em São Paulo, como
o maranhense Adriano e o haitiano
Espera, que saiu do Haiti depois do
terremoto em 2010. As histórias foram iniciadas nas primeiras edições
do programa.
Classificação indicativa: livre

Artistas da noite – no ar em 10 de
novembro
O Profissão Repórter mostra a vida
de quem trabalha duro enquanto
os outros se divertem: os artistas
da noite. O programa acompanha a
rotina surpreendente do casal que
ganha a vida com shows de sexo
explícito, do tecladista que chega a
faturar R$ 100 mil reais por mês em
shows e a luta da baterista que sonha ganhar a vida – e ficar famosa
– com a música.
Classificação indicativa: 18 anos

A vida no porto de Santos – no ar
em 3 de novembro
O Profissão Repórter mostra a vida
no Porto de Santos, o maior da América Latina, sob todos os ângulos. O
programa exibe operações de alto
risco no embarque de produtos, armazenamento de automóveis e tratores em navios-cargueiros e a vida
a bordo dos navios que chegam de
todas as partes do mundo.
Classificação indicativa: 18 anos

Crack – no ar em 17 de novembro
Um retrato impressionante do consumo de crack nas grandes cidades.
A droga, consumida antes por usuários de baixa renda, agora atinge a
classe média. Os repórteres Thiago
Jock e Mikael Fox passam uma semana numa clínica de tratamento de
dependentes químicos no interior de
São Paulo. Caco Barcellos percorre as
ruas do Centro de São Paulo e faz um
registro inédito do dia a dia dos consumidores de crack. No Rio Grande
do Sul, Felipe Suhre conta a história
da mãe acusada de matar o próprio
filho dependente de crack.
Classificação indicativa: 18 anos

Exploração de trabalhadores bolivianos no Brasil – no ar em 6 de
novembro
O esquema de exploração de trabalhadores que começa com os aliciadores, na Bolívia, em cidades como
El Alto, e termina nas oficinas de
costura em São Paulo. O programa
apresenta o trabalho e as condições

A luta contra o crack – no ar em 24
de novembro
Caco Barcellos e sua equipe mostram o
duro retrato do consumo do crack no

Brasil. Depois de 60 dias do início das
gravações, eles voltam aos mesmos
locais. Caco Barcellos vai à Cracolândia
e registra a ação da polícia e o protesto de comerciantes contra a presença
dos dependentes no centro de São
Paulo. Os repórteres Thiago Jock e Mikael Fox voltam à clínica de tratamento e a repórter Mariane Salerno conta
uma história por trás das mais de 500
mensagens que chegaram ao site do
Profissão Repórter depois da exibição
do primeiro programa.
Classificação indicativa: 18 anos
Famílias abaladas pelo crack – no
ar em 1º de dezembro
Caco Barcellos vai até Porto Alegre
acompanhar uma equipe de médicos
especializada no atendimento a grávidas usuárias de crack. O programa
mostra algumas histórias de famílias
que sofrem com a dependência dessa droga, com encontros marcados
pela emoção e pela decepção.
Classificação indicativa: 18 anos
Jovens em perigo – no ar em 8 de
dezembro
Caco Barcellos e sua equipe passam 48 horas em três cidades com
o maior índice de assassinato de jovens no Brasil: Foz do Iguaçu, Espírito
Santo e Grande Recife. O programa
mostra a rotina de medo e dor nas
regiões mais violentas do Brasil.
Classificação indicativa: 18 anos
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Heliópolis – no ar em 15 de dezembro
Em um retrato revelador de Heliópolis, a maior favela de São Paulo,
repórteres registram a tensão entre
polícia e comunidade desde a noite
de protestos contra a morte da estudante Ana Cristina, vítima de bala
perdida durante ação policial.
Classificação indicativa: 18 anos
Gangues de Brasília – no ar em 22
de dezembro
Para entender o universo das gangues de Brasília, os repórteres Caio
Cavechini e Thiago Jock se aproximam de grupos de quadras rivais
das cidades-satélites do Distrito
Federal.
Classificação indicativa: 18 anos
Doenças do coração – no ar em 29
de dezembro
O Profissão Repórter mostra o esforço e a dedicação dos profissionais
que lidam com as doenças do coração
– as que mais matam no mundo. Os
repórteres acompanham a maratona
diária de um dos maiores hospitais
do País, que realiza mais de duzentas
cirurgias cardíacas por semana.
Classificação indicativa: 18 anos
FICHA TÉCNICA
Direção: Caco Barcellos
Editora-chefe: Ana Escalada
Editora-executiva: Janaina Pirola
Edição de texto: Caio Cavechini, Ja-

ckeline Salomão, Julia Gutnik, Paulo
Vivan e Márcia Gonçalves
Repórteres: Danielle França, Eliane
Scardovelli, Fernando David, Paula
Akemi, Thais Itaqui, Thiago Jock, Valéria Almeida e Victor Ferreira Gabriela
Lian, Tarima Nistal e Felipe Bentivegna
Repórteres cinematográficos: Daniel Paranayba, Emílio Mansur, Felipe
Bentivegna e Wellington Almeida
Edição de imagens: Rogério Gottardi
Imagens: Alberto dos Santos, Daniel
Paranayba, Emilio Mansur, Newman
Costa e Rafael Batista
Finalização: Júlio Inácio, Rafael
Armbrust e Rogério Gottardi
Editora de internet: Debora Pivotto e Raquel Machado
Chefia de reportagem: Mônica Pinheiro Thais Itaqui, Thiago Jock, Valéria Almeida e Victor Ferreira
Técnicos: Antonio Donizete, Gentil
de Oliveira Jr., José Francisco da Silva,
Maurício Ramos, Públio Felipe e Renan Marci
Arte: Carla Durante, Nader El Kadri e
Adilson Rancoleta Jr.
Distribuição: Globo Comunicação e
Participações S.A.
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiárias: Olivia Gratz, Mônica
Cruz, Maria Luisa Portela, Paolla Guimarães e Anaiz Falcão
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Revelando os Brasis traz histórias que
percorrem estradas para a tela do Futura

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Bruna Ventura

Canal Futura: “O projeto abraça diferentes olhares, de pessoas de 18
a 60 anos. Alguns deles estudam ou
trabalham na área, outros nunca fizeram nada parecido, apenas resolveram contar suas histórias”.

Descobrir histórias interessantes contadas por pessoas de diferentes regiões. Essa é a ideia do projeto Revelando os Brasis, que virou programa na
tela do Futura e já está na sua 5ª edição. A partir do dia 16 de setembro,
às 21h30, você confere o resultado
dessa empreitada e os frutos da imaginação e da criatividade das pessoas
que habitam esse “Brasilzão”!
O formato do projeto é simples: para
participar, basta morar uma cidade
com até 20 mil habitantes, ter mais
de 18 anos e inscrever uma história
— real ou inventada — no Concurso
Nacional de Histórias. Em cada edição, 40 histórias são selecionadas e

transformadas em vídeos digitais com
duração de até 15 minutos. Para isso,
seus autores viajam até o Rio de Janeiro, onde participam de oficinas preparatórias de Roteiro, Direção, Produção,
Fotografia, Som, Edição, Direção de
Arte, Direitos Autorais, Mobilização e
Comunicação Colaborativa.
A nova temporada do programa Revelando os Brasis é apresentada por
Lisia Palombini, que também entrevista os diretores dos curtas-metragens produzidos durante as oficinas
da última edição do projeto. Não é
preciso ter qualquer experiência com
audiovisual, conforme explica André
Libonati, analista de conteúdo do

O programa de TV é dividido em dois
blocos: no primeiro, você assiste à
entrevista com o diretor ou algum
dos atores do curta e, no segundo,
o vídeo é exibido. Histórias curiosas,
mitos e lendas, memórias, denúncias
e documentários: não há regras, o
importante é usar a criatividade. “O
grande mérito deste projeto é revelar ao Brasil muitos outros Brasis que
a gente nem imagina que existam”,
diz André Libonati.
Outro desdobramento interessante
do projeto é o Cinema na Praça, uma
projeção do curta em locais públicos,
no município onde a sua história se
passa. ”O Cinema na Praça valoriza e
envolve toda a comunidade”, conta o
analista de conteúdo.
As histórias transcendem os limites
do local e do regional. Idealizadas
por moradores, transformam-se em
vídeos e continuam a percorrer novas estradas, passando por mostras,
festivais, escolas, bibliotecas e pontos de culturas.

Revelando
os Brasis IV
Com a iniciativa do Instituto Marlin
Azul e da Secretaria do Audiovisual
do Ministério da Cultura (Minc), histórias de brasileiros são transformadas em vídeos de curta-metragem
pelo projeto Revelando os Brasis. Já o
programa homônimo (quarta edição),
além de exibir os vídeos, traz entrevistas com os realizadores – moradores de pequenos municípios de até
20 mil habitantes que, na maioria
das vezes, está pela primeira vez na
frente e/ou atrás de uma câmera. Eles
revelam o imaginário de quem mora
nas comunidades, além de relatar o
processo de produção desses curtas,
como transformaram o cotidiano das
localidades retratadas e a diversidade do País, a cultura, as paisagens, os
costumes e as histórias.
TEMAs: diversidade cultural; formação audiovisual; história; identidade
cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Instituto Marlin Azul,
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e Petrobras
APRESENTADORA: Lísia Palombini é formada em Comunicação
Social pela PUC RS. Começou a carrei-
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ra no jornal Zero Hora de Porto Alegre, passando pela RBS TV, afiliada
da Rede Globo. Trabalhou no Canal
Futura onde foi repórter, editora e
apresentadora de programas Jornal
Futura, Sala de Notícias e Cine Conhecimento. Lísia é pós-graduada
em Mídia-Educação pela PUC Rio.
Sinopses por episódio
(40 x 26 minutos):
Rota dória – no ar em 16 de setembro
Após a morte de seu idealizador, padre Manoel de Faria Dória, a estrada
que ligava o Litoral Norte a São José
do Parahytinga foi fechada em 1843.
Este caminho, porém, tornou-se uma
importante rota clandestina de escravos. Salesopólis era um entreposto comercial para distribuição dessa
mão de obra nas fazendas de cana
e café. A presença dos africanos, porém, fez absorver muito de sua cultura pelos habitantes locais. Costumes
que resistem até os dias de hoje no
modo de falar, na utilização de ervas,
na culinária e nas danças.
Documentário
Roteiro e Direção: Gilda Brasileiro
de Moraes
Produção: Gilda Brasileiro de Moraes e Sergio Moraes
Imagens: Gustavo Brandão e Roberto Reis
Edição: Gustavo Brandão e Gilda
Brasileiro de Moraes

Som: Rene Brasil
Still: Alexandre Silva
Trilha sonora original: Terreilo Ilê
N’Zambi, Moçambique Raízes de Salesópolis e Caio de Souza Campos
Doce amargo – no ar em 23 de setembro
Casado com Rosa e pai de Ana, Balduíno, um ervateiro dedicado ao trabalho e à família, desperta para mais
um dia de lida no corte da erva-mate. Motivado pela renda extra, espera ansioso o pagamento no final do
dia para comprar a bicicleta de sua
filha. Com a história, o filme pretende destacar a vida simples do ervateiro e os valores familiares.
Ficção
Roteiro, Direção e Produção:
Vanderlei Silva
Imagens, Edição e Som: Produtora
Kinoarte
Still: Gabriela Seffrin e Camila Proencio
Trilha sonora original: Valdir
Baptistella, Celso e Cassiano e
Mauro Albert
Elenco: Marcelo Andre Wundervald,
Danielly Siqueira da Silva, Pricila Tobias, Anderson Pereira de Oliveira,
Amilton Pimentel Cazuni e Valdir Antonio Bapstistella
Quebradeira – no ar em 30 de setembro
Dona Nunes vive na comunidade Vila
Diamante, que faz parte do projeto
de assentamento Diamante Negro/

134

Jutay. Além de agricultora, ela é
uma quebradeira de coco babaçu e,
junto com outras quebradeiras, conta como é sua rotina nesta vida: os
problemas que já enfrentou e os que
ainda enfrenta e como o coco tem
ajudado na renda familiar de muitas
mulheres maranhenses.
Documentário
Roteiro e Direção: Osman Silvino
Produção: Osman Silvino e Maria
Ecieude do Nascimento Almeida
Imagens e Edição: Murilo Santos
Som: Dora Rodrigues

tas populares, blocos carnavalescos,
corais, escolas de samba, além de
muitos compositores e poetas, responsáveis por uma curiosa situação:
a cidade possui quatro hinos e uma
acirrada disputa, travada com bom
humor e criatividade, para escolher o
hino oficial do município.
Documentário
Roteiro e Direção: Tânia R. Silva
Produção: Tânia R. Silva e Lu Rufalco
Imagens: Farpa Gomes
Edição: Thiago Bueno
Som: Alex Godoi

O voo do caçador – no ar em 7 de
outubro
Josafá cresceu brincando com o bodoque (estilingue). O alvo eram sempre os passarinhos do seu quintal, e
seus heróis eram os caçadores locais.
O menino cresceu e se tornou um
exímio caçador. Ele não se importava
com a matança que provocava. Até
que um dia, pela primeira vez, observou a beleza dos pássaros através
do binóculo do biólogo Édson Luiz.
Ele mostrou a Josafá a riqueza natural que havia em Boa Nova, famosa
internacionalmente por suas espécies únicas, e, até então, desconhecida da população local.
Documentário
Roteiro e Direção: Cibele de Sá
Produção: Cibele de Sá e Luiz Henrique Moraes
Imagens: Gabriel Teixeira
Edição: Iris de Oliveira
Som: Hélio Real Neto
Trilha sonora: Gereba e Luciano PP

Loucos por bocha – no ar em 21 de
outubro
Esporte de origem italiana, a bocha
é a paixão dos moradores de Arroio
do Meio. A cidade, de 18 mil habitantes, na região central do Rio Grande
do Sul, tem diversos campeonatos da
modalidade e dezenas de quadras espalhadas por clubes e bares. Jovens,
adultos e idosos; mulheres e homens:
todos se mobilizam com a bocha.
Documentário
Roteiro, Direção e Produção:
Thiago Stürmer
Imagens: Carlos Eduardo Garcia Silva
Edição e Som: Evandro Garcia Silva

Quatro hinos de uma Antonina
só – no ar em 14 de outubro
Antonina apresenta um contexto de
riqueza cultural e artística, com fes-

Enterro – no ar em 28 de outubro
Maria trabalha fora enquanto o marido faz carretos. No meio da madrugada, ela vê por três vezes uma tocha
de fogo cair no chão. Segundo a lenda, algumas pessoas enterram suas
economias e, ao morrerem, escolhem
alguém para quem enviam sinais de
onde está o tesouro. Maria conta para
o vizinho, que escava, mas nada encontra. Ela acredita ter recebido a encomenda do além e, apesar do medo,
decide seguir o sinal da tocha.

Ficção
Roteiro e Direção:
Hilda Maria dos Santos Produção: Hil
da Maria dos Santos e Carlos Sandim
Imagens: Carlos Sandim
Edição: Vana Welika
Som: Fernanda de Andrade
Trilha sonora original: Neide dos
Santos Felizardo e Benedito Cosme
dos Santos
Duas cruzes – no ar em 4 de novembro
Na beira da Praia da Cidreira, Vô
Luli conta para os netos como um
amor virou tragédia: a vontade de
um pai pescador de dar uma vida
melhor para a filha é decisiva na
vida de Marina, que é obrigada a
aceitar um casamento arranjado e a
abandonar Juliomar. Esses acontecimentos provocam um maremoto de
emoções, fazendo com que ela se refugie no mar e se entregue a uma
eternidade de busca.
Ficção
Roteiro e Direção: Lizzi Barbosa
Produção: Lizzi Barbosa e Casa da
Cultura do Litoral
Imagens e Edição: Ivan Therra
Som: Ivan Therra e Lutiano Weiss
Trilha sonora original: Ivan Therra,
Adriano Sperandir e Cristian Sperandir
Elenco: Fabiola Luz, Luli Luz, Brigit
Speggiorin, Oscar Lima, Henrique Soares, Jasmine Vasconcelos, Eduardo
Gonçalves, Gustavo Webber, Edinho
Calderon, Pedro Carvalho, Natália Wingert, Omar Luz, Artur Lencine, Denise
Oliveira, Gí Maíba, Diego do Pandeiro,
Denílson Ferreira, Denílson Silva, Bruno da Fortaleza, Ricardo Lobão, Majú
de Paula, Jucilara Kegler, Gabriel Gonçalves, Marina Luz, Júlia Luz, Nanhane
Ferreira, Aninha Nicolau e Denise Silva

A mulher de branco – no ar em 11
de novembro
Omero, após escutar a lenda da assombração Mulher de Branco, sai
pelas ruas escuras da pacata Ibitiara e descobre o grande mistério da
cidade. História fictícia baseada nos
costumes locais, antes da chegada
da energia elétrica.
Ficção
Roteiro, Direção e Produção: Mirandí Alves Pereira Oliveira
Imagens: Jeronimo Doff
Edição: Daniel Dourado
Som: Mariana Terra
Trilha sonora original: Maria Leopoldina de Carvalho Rocha
Elenco: Caio Anderson da Silva Almeida, Caique Andre Oliveira Silva,
Gabriel Pereira de Oliveira, Jobério
Souza Oliveira, Marcos Antonio Pereira, Guacira de Oliveira Souza Santana e Denilde dos Reis, Fernando
Demetrios Pina Gama, Paulo Maciel
Pereira de Oliveira, helio Antunes
Silva Pereira, Washington Souza Oliveira, Geverson Carlos Alves Oliveira,
Danilo Rodrigues Lima, Hemerson
Pereira de Oliveira, Kaline Elen Araújo
Pereira e Tamires Pereira Santos
Memória da terra – no ar em 18 de
novembro
Através da descoberta de uma foto
original rara, com a imagem de uma
importante escavação liderada pelo
paleontólogo alemão Friedrich Von
Huene em 1929, desvenda-se toda
uma história perdida no tempo. Um
inusitado encontro entre uma estudante da área rural e sua professora
de História recupera as imagens de
uma escavação realizada nos jazigos da comunidade de Xiniquá. A
fotografia, como lugar de memória e
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documento histórico, revela histórias
esquecidas e se atualiza em novidades para os moradores do local.
Documentário
Roteiro e Direção: Janete Dalla
Costa
Produção: Janete Dalla Costa e Ivan
Roth
Imagens: Mirela Kruel
Edição: Tula Anagnostopoulos
Som: Cristiano Oliveira
Trilha sonora original: Irmãos Cezar

terra, revelando uma relação de fé e esperança com o garimpo.
Documentário
Roteiro e Direção: Allan Aquino
Produção: Allan Aquino, José Monteiro e Fernanda Sindlinger
Imagens: Marcelo Abreu Góis
Edição: Marcelo Abreu Góis e Allan
Aquino
Finalização de imagem: Wallace
Nogueira
Som: Gustavo Gussen

O homem e a serra – no ar em 25
de novembro
Um homem e uma serra. O que isso
tem em comum? Qual o elo entre
eles? Um bicho homem ou um homem bicho? Um ermitão? Um sábio?
Um curandeiro? Afinal, o que é esse
homem? De onde veio? São perguntas que se misturam sem respostas
em enigma e mistério que cercam a
vida do homem da serra.
Documentário
Roteiro, Direção e Produção: Luiz
Cacau
Imagens: João Carlos Beltrão
Edição: Ely Marques
Som: Aderaldo Junior
Still: Felipe Elias
Trilha sonora original: Edilberto
Abrantes

Partituras do tempo – no ar em 16
de dezembro
Roteiro baseado em relatos manuscritos deixados por Paulo Carlos
Moron, que tinha 8 anos em 1912,
quando sua família chegou à Estação
Barro, atual Gaurama. Vieram da Alemanha, e seu pai, que tinha paixão
pela música, trouxe consigo um clarinete. No lote rural que adquiriram,
outros colonos também eram músicos: Arthur Krüger tocava violino
e Giácomo Bez tocava acordeão. Do
encontro do trio, resultou o primeiro
grupo musical do norte do Rio Grande do Sul, no início do século XX.
Ficção
Roteiro e Direção: Gladis Helena
Wolff
Produção: Gladis Helena Wolff, Raul
Expedito Moron, Armin Schuster, Kátia Kerber, Margarete Golin, Renan
Voievoda e Ruthi Glei Morales
Imagens: Davi Pretto
Edição: Bruno Carboni
Som: Marcos Lopes da Silva
Elenco: Camilo Bevilacqua, Alexandre Pompermaier, Josilca Fátima
Zen, Júlia Rodrigues Moron, Maria
Constância De Marco Wolff, Gabriel
Henrique Asen, Lucas Alberto Tonin
Matté, Antônia Pagliosa Moron, Ma-

O tempo e a história – no ar em 2
de dezembro
O cotidiano, os causos, as dificuldades
e as esperanças vividas pelos garimpeiros no extremo sul piauiense são retratados de forma simples. Eles contam
sobre suas experiências e se emocionam ao falar sobre o amor e a saudade
da época áurea do garimpo na região
de Gilbués. O enredo traz à tona todo o
amor e devoção destes sertanejos pela
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íra Pagliosa Moron, Rudolfo Affonso
Krüger, Virgílio Pedro Baldissera, Alan
Asturian e André Anderson Barbieri

Som: Guilherme Matias
Trilha sonora: Bernardo Moser e
Valter Felder

Vida em tronco – no ar em 23 de
dezembro
Arte sacra, arte moderna, obras gigantescas e miniaturas. Ferramentas,
serragem pelo chão e pela roupa. Um
tronco e um desafio. Eles começam
cedo, aos 4 ou 5 anos de idade. Homens, mulheres e crianças: todos artistas. Entre uma obra e outra, eles
relatam suas experiências e contam
os passos do trabalho, desde a preparação da madeira até o acabamento.
Documentário
Roteiro, Direção e Produção: Keila
Zanatto
Imagens e Edição: Junior Souza

Tocando um baixo – no ar em 30
de dezembro
Uma viúva e outros moradores fazem
de seus dias e do lugar onde moram
um local melhor, tocando um baixo.
Documentário
Roteiro, Direção e Produção: Katiane dos Anjos
Imagens: João Carlos Beltrão
Edição e Som: Aderaldo Júnior
Trilha sonora original: Matheus
Andrade
O boi roubado – no ar em 6 de janeiro de 2014
Trabalhadores rurais lembram da épo-

ca em que usavam a criatividade para
trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Era uma espécie de mutirão surpresa que realizavam na roça do vizinho,
que oferecia em troca um banquete
depois do serviço, regado a cantoria,
samba, cachaça e muita animação.
Documentário
Roteiro e Direção: Ricardo Sena
Produção: Ricardo Sena, José Mario
Almeida, Alexsandro Sena, Willian
Gabriel e Adelmo Sena
Imagens: Gabriel Texeira
Edição: Irís de Oliveira
Som: João Tatu
O mito nativo do arco-íris – no ar
em 13 de janeiro de 2014
Na comunidade do Vale do Capão,
duas famílias nativas veem o arco

-íris na direção do cemitério. Há um
significado para isso: haverá morte
na região. O mito local do arco-íris
mescla-se com a mitologia grega,
através da história da Deusa Íris.
Ficção
Roteiro e Direção: Nivia Lacerda
Produção: Nivia Lacerda, Romilton
Santos, Arlete Ramos e Fernanda
Sindlinger
Imagens: Marcelo Abreu Gois
Edição: Marcelo Abreu Gois e Danilo
Dourado
Som: Gabriel Gussen
Still: Mayana Morbeck
Elenco: Beto Ávila, Loy Andrade,
Maria Duarte, Josemar Alcantara, Samanta Novaes, Telma Bastos, Roberta Cotrim e Cauã Vieira dos Santos
O porquê das coisas – no ar em 20
de janeiro de 2014
Em seu universo particular, Antonio
Martins se dedica à criação de abelhas
e ao cultivo de seu roçado. Como observador minucioso, sempre encontra
soluções simples e criativas para os desafios de seu cotidiano, demonstrando
ter muito respeito e cuidado com as
criaturas e com o meio onde vive.
Documentário
Roteiro e Direção: Carmen Silvia
Ferreira
Produção: Carmen Silvia Ferreira e
Arthur Leite
Imagens: Roberto Manhães Reis
Edição: Roberto Manhães Reis e
Viola Sheruerer
Som: Viola Sheruerer
Still: Francisco Flor
Trilha sonora: Lúcio Mário de Sousa
Nogueira e Francisco Marcelino Ferreira
Dom de Deus – no ar em 27 de
janeiro de 2014
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Baseado em fato real. Pequeno fragmento da vida de Antonio Petrek,
menino tímido e talentoso que, apesar das muitas perdas afetivas que
marcaram sua vida, consegue transformar em arte e criatividade sua dor.
Ficção
Roteiro, Direção e Produção: Regina Maria Pegoraro
Imagens: André Chesini
Edição: Solano Trento
Som: Roseli dos Santos
Trilha sonora original: Marcelo
Torrone
Elenco: Thiago Thomaz, Jose Carlos
Rosa Rodaczenski, Claudemir dos
Santos Herthel, Claudete Camargo, Gabriela Hessel Jasiocha, Joelsio
Gonçalves Soares, Letícia Chiquetto Mazur, Maria Lucia Tyski Sopko,
Marlen Conradt Canelas, Sarah Maria Ayub Lazzari e Talbian Riony Przybycz.
As ilhas da minha vida – no ar em
3 de fevereiro de 2014
Um pedaço da vida de Maria José
(Zezinha), na companhia da sua família, como andarilha, entre as várias
ilhas do baixo do rio São Francisco,
onde passou a infância. Lembranças
do tempo de criança, lendas que ganhavam vida em sua imaginação e o
sonho de ser artista são mostrados
ao longo do vídeo. Baseado na vida
da diretora.
Ficção
Roteiro e Direção: Zezinha Dias
Produção: Zezinha Dias, Dalva de
Castro, Linete Matias e Associação
Olha o Chico
Imagens e Edição: Gilcimar França
Som: Jasiel Martins
Trilha sonora original: Jasiel Martins e Zezinha Dias

Elenco: Lionaldo Dias, Linete Matias
e Maria Vitória Dias
Mato Alto – Pedra por pedra – no
ar em 10 de fevereiro de 2014
O sonho da vida de um homem erguido, pedra por pedra, no sertão
alto do Ceará.
Documentário
Roteiro, Direção e Produção: Arthur Leite
Imagens: Lília Moema
Edição: Débora da Costa, Arthur
Leite e Vald Siqueira
Som: Danilo Carvalho e Camila Battistetti
Still: Francisco Flor
Edição e Desenho de som: Danilo
Carvalho
Ô casamento – no ar em 17 de fevereiro de 2014
Zé Seboso tratou o casamento
com Rosinha, filha de um rico fazendeiro. Na hora da cerimônia, no entanto, descobre que vai se casar com
Maria Lindeza, a filha mais velha, já
que, segundo as tradições, filha mais
nova não se casa antes da mais velha.
Ficção
Roteiro e Direção: Rozilda Amorim
Produção: Rozilda Amorim, Alice
Damasceno, Rondinéia Araújo, Maria Nice Amorim, Gracielle de Jesus,
Jéssica Cristine, Cleusa de Brito, José
Aparecido Ferreira, Agna Aparecida,
Aline Vieira, Valfredo Ferreira, Claudia Niz, Anésia dos Santos, Ana Paula
Costa, Francisco Augusto, Aldo Luiz,
Amanda Araújo, Dione da Silva e Daniel Amorim
Imagens: Ivan Cândido e Ralph Antunes
Edição: Rozilda Amorim, Ivan Cândido e Ralph Antunes





138



Som: Ralph Antunes
Still: Allan Calisto
Trilha sonora: Pedro Boi, Manuelito
e Braúna
Tamanca de madeira – no ar em
24 de fevereiro de 2014
Das primeiras horas da manhã até
o fim do dia, o cotidiano do Caboclo
Marcílio, dedicado empregado da
Olaria, na pequena Comunidade de
São Pascoal, é mostrado. Avô Marcílio, com seu jeito simples de viver,
sempre valorizou a dignidade, a força e o vigor do homem do campo.
Viveu feliz em sua existência, em
seu lugar. História baseada nas lembranças vividas e registradas por
sua neta.
Ficção
Roteiro e Direção: Dircélia Aparecida Senff Nicoluzzi
Produção: Dircélia Aparecida Senff
Nicoluzzi e Bruno Gehring
Imagens: Anderson Craveiro
Edição: Danilo Miranda
Som: Bruno Bérgamo
Elenco: Pedro Lisboa, Ana Laura P.
Guelbecke, Nicoli Nicoluzzi e Reni
Bechetold
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O homem, a pedra e a lida – no ar
em 3 de março de 2014
Aspectos cotidianos de uma cidade
que depende basicamente da extração e do beneficiamento de ardósia. A sociedade se revela a partir
de personagens reais que direta e
indiretamente vivem essa realidade
mineradora.
Documentário
Roteiro e Direção: Eduardo Lobato
Produção: Eduardo Lobato, Felipe
Chaves e Bebeto Duarte
Imagens e Edição: Sergio Vilaça,
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Bebeto Duarte, Felipe Chaves e Eduardo Lobato
Som: Sergio Vilaça
Trilha sonora original: Paulo Smith
A galinha ou eu! – no ar em 10 de
março de 2014
Denizia, cinco anos, vive em uma fazenda repleta de animais e os trata
como se fossem seres humanos. Um
dia, fica com raiva de uma galinha e
a persegue pelo quintal. A galinha
entra na privada e cai no buraco. Então, Denizia tem que escolher entre
salvar a galinha e levar uma surra ou
deixar a galinha morrer e escapar do
castigo. Baseado em memórias da
infância da diretora.
Ficção
Roteiro e Direção: Denizia Moresqui
Produção: Denizia Moresqui e Luís
Fernando C. Medeiros
Imagens: André Okimoto
Edição: Nathália Okimoto
Som: Roseli Ribeiro
Trilha sonora original: Leandro
Ponciano
Elenco: Juliana Moresqui de Melo e
Decol, Níbia Anajara Mantovani, Eder
Aparecido Garcia, Aimée Janhaki
Monteiro Chicrala, Vitor Emanuel G.
Moresqui, Maria Eduarda Iori Santos,
Maria Vitória Luchezi Moreski, Rodrigo Beltram de Oliveira, Leonardo
Josué Vicente, Leanderson Gomes
Antoneli e Antônia Maria Camilo
Mestres da Congada Fundoense – no ar em 17 de março de 2014
As histórias dos antigos mestres da
congada fundoense e seus seguidores. A forma de expressar a fé, a dor, a
revolta e a resignação diante das dificuldades para manter viva a maior tradição cultural do município de Fundão.

Documentário
Roteiro e Direção: Fábio Samora
Produção: Fábio Samora, Deisimaria
Laurel, Tatiana Rodrigues, Jeferson
Bispo Neves
Imagens: Felipe Neves, Nildo Neves
e Orlando Farya
Imagens adicionais: Adriana Jacobsen e Beatriz Lindenberg,
Edição: Orlando Farya e Nildo Neves
Som: Greco Nogueira
Trilha sonora: Bandas de Congo
Bandeira 1, São Benedito e São Sebastião, Konfogo, Irundi/ Piabas e
banda de congo Mirim São Benedito
– Timbuí.

Souza, Maria Aparecida Morais Gonçalves, Elza Pereira Lana Coelho, José
Luzia Souza, José Pereira Lana, Ademar Ferreira Belarmino dos Santos,
Eri Vieira Duarte, Luís Vilela Gonzaga, João Victor Assis Gonzaga, Lays
Gabrielle Silva Oliveira,Carlos Oliveira dos Santos, Daniel Pedro Lana,
Geraldo Luiz de Almeida, Claudinei
Silva, Carmelito Aniceto Rodrigues,
Francisco Geraldo da Rocha,Letícia
Assis Batista, Maria de Lourdes Reis
Lima, Letícia Estevão Pereira Cruz,
Ingrid Pereira Cruz, Lara Coelho Morais Quintão Coelho, Mercedes Maria
e Henrique Pereira Duarte.

Três choros pela minha morte –
no ar em 24 de março de 2014
Baseado em fato real. Pedro sofreu
um acidente e morreu. A família e os
amigos velaram-no e choraram por
sua morte. Quase o enterraram. Mas
Pedro estava mais vivo do que nunca. Hoje, ainda conta sua história.
Ficção
Roteiro e Direção: Iole Miranda
Castro Duarte
Produção: Iole Miranda Castro Duarte, Maria Perpétua Marques Miranda,
Lucimar de Jesus Pereira Duarte, Ana
Maria Assis Torres, Rodrigues Lacerda
Celestino e Gabriela Costa Silva
Imagens: Elizeu Mol e Cleverson Júlio Oliveira
Edição: Cristina Abrantes e Elizeu
Mol
Som: Ítallo Gonçalves Oliveira e José
Cosme Oliveira
Trilha sonora original: Rubim do
Bandolim, Daniel Pedro de Lana e Iole
M. Castro Duarte
Elenco: Francisco Boaventura Inácio,
Terezinha Marta Galdino, José Riva
de Andrade, Carmen Quintão Morais

M’Boy Guaçu – no ar em 31 de março de 2014
Luísa, vendo que seus dois filhos não
param de brigar, resolve lhes contar a
lenda da M’Boy Guaçu. Além de contar
a história, ela relembra a sua infância,
as brincadeiras que ela e seus amigos
faziam em frente às ruínas da antiga
redução de São Miguel Arcanjo e o
medo que ela sentia da cobra M’Boy
Guaçu, que morava no alto da torre e
assustava as crianças missioneiras.
Ficção
Roteiro, Direção e Produção: Carlos Viana Albrecht
Imagens: Davi Pretto
Edição: Bruno Carboni e Maria Clara
Bastos
Som: Marcos Lopes
Elenco: Eloisa Oliveira da Silva, Darlan Alcântara Faiva, Gean Luís Viana
de Oliveira e Emanuelly Bedates
O mundo é pequeno – no ar em 7
de abril de 2014
O garoto Izaías acorda bem cedo
todos os dias no sítio em que mora,
para mais um dia de trabalho. Ex-

plorado pelo pai e sem sonhos, ele
segue a vida dura de uma família
pobre da zona rural. Mas algo surpreendente está para acontecer, e
ele está prestes a conhecer outro
lado da realidade que poderá mudar
totalmente sua vida: o cinema.
Ficção
Roteiro e Direção: Frederico Lacerda
Produção: Frederico Lacerda, Fabrício
Passos Braga, Sandro Nascimento,
Fernando Luís Nunes, Hugo Trescates,
Luciene Arruda André e Cássio
Imagens: Juliano Braz
Edição: Bruno Abadias e Frederico
Lacerda
Som: Bruno Mahais
Elenco: Tadeu Silva Timote, Fernando Luis Nunes, Thais Aparecida
Ferreira da Silva, José Paulo da Silva,
Sandro Nascimento, Fabrício Passos
Braga e Frederico Lacerda
Sabes quem sou? – no ar em 14 de
abril de 2014
Narrativa poética sobre o rio Jequitinhonha, antes e depois da construção da BR-101 e de uma hidrelétrica.
Antes, todo o comércio fluía entre
Minas Gerais e Belmonte, no extremo
sul da Bahia. Canoeiros eram fundamentais para este transporte e, junto com as lavadeiras, os pescadores
e a população ribeirinha, viviam em
harmonia com o Rio. Hoje, com a degradação e a escassez de peixes, foi
alterada a principal fonte de renda
da população, mudando também os
costumes e a cultura na região.
Documentário
Roteiro e Direção: Antonio Elias
Produção: Antonio Elias e Januario
Ribeiro
Imagens: Roberto Dasmaceno
Edição e Trilha sonora original:
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Roberto Damasceno e Antonio Elias
Som: Lecival Alves
A arte do barro – no ar em 21 de
abril de 2014
Ex-cortador de cana-de-açúcar e
boia-fria descobre o dom artístico
que possui para trabalhar com o barro e muda de vida.
Ficção
Roteiro e Direção: Roberto Belo
Produção: Roberto Belo, Raphael
Alex, Thiago Moura e Dudé Rodrigues
Imagens: Lúcio César Fernandes
Edição: César Filmes
Som: Aderaldo Junior
Trilha sonora original: Mano Baé,
Roberto de Araújo e Marco di Aurélio
Elenco: Maciel Manguinhos, Luís
Gouveia, Maria Edilene, Iva Gouveia,
Jair Monteiro, José Edvaldo, Edvaldo
José, Grecilene Maria, Esmeralda Joaquina, José Edson, Maria da Glória,
Absalão Soares, Bruno César, David
Felipe e Zezinho de Tracunhaém
Consertando concertinas – no ar
em 28 de abril de 2014
Lindolfo Raasch, um apaixonado por
instrumentos musicais, decide ainda
jovem aprender a consertá-los, e,
assim, também aprende a tocá-los.
Com o tempo, tornou-se reconhecido
pela arte de consertar e afinar a concertina, instrumento tradicional das
festas pomeranas, sendo procurado
por tocadores de vários estados. Lindolfo contribui ainda para a valorização da cultura de tocar esse instrumento, hoje resgatada nos festivais
da concertina que acontecem em todos os municípios do Espírito Santo.
Documentário
Roteiro e Direção: Tânia Regina
Ohnesorge Dumer

Produção: Tânia Regina Ohnesorge
Dumer, Gabriela Nogueira e Edson
Germano Dumer
Imagens: Nildo Neves e Orlando Farya
Edição: Orlando Farya
Som: Greco Nogueira
Trilha sonora original: Lindolfo Raasch
Na cabeça do povo – no ar em 5 de
maio de 2014
Chico Pereira tem o pai assassinado
numa rixa em Nazarezinho, em meados
da década de 20. Antes de morrer, o pai
pede ao filho que evite a vingança. Ele
encontra o assassino do pai e entrega à
polícia, que o solta por influência política. Revoltado e sem acreditar mais na
justiça, Chico Pereira quebra a jura feita
ao pai, alia-se a grupos de cangaceiros
e arma-se para a vingança.
Documentário
Roteiro, Produção e Direção: Helena Maria Pereira
Imagens: João Carlos Beltrão
Edição: Lúcio César Fernandes
Som: Aderaldo Junior
Trilha sonora original: Geraldo
Vieira Lins
Saga de um carvoeiro – no ar em
12 de maio de 2014
Baseado em fato real. Gregório, migrante mineiro, vai para Ribas do Rio
Pardo em busca da realização profissional, mas acaba em carvoarias clandestinas, sofrendo as mazelas desta
dura realidade. Ele muda sua história
ao conhecer a ONG Essência da Mulher, onde aprende uma nova profissão e se torna um artesão de renome
internacional, mostrando, através da
sua arte, o cotidiano dos carvoeiros.
Ficção
Roteiro e Direção: Lucia Regina Alves Pereira
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Produção: Lucia Regina Alves Pereira e Soliélly Barcelos
Imagens: Marcos Pereira e Guelitty
Marcel
Edição: Lucia Regina Alves Pereira,
Soliélly Barcelos e Marcos Pereira
Som: Marcos Pereira e Eder Carvalho
Trilha sonora original: Denner
Dias, Bruno Henrique, Jessica e Franciele, Samuel e Jose Milton
Elenco: Solielly Alves, Angelo Junior,
Jean Richard Nunes, Wilson Rodrigues, Demesio, Adversina Gondim,
Ivone Paim, Laiza Paim, Iara Cristina
Rodrigues, Luana Tosta e Leonardo
Rodrigues
Piaçaba (Piaçava) – no ar em 19
de maio de 2014
A comunidade de Campina do Rio Preto tem como base econômica a extração da piaçava, que, além da vassoura,
serve de matéria-prima para diversas
peças artesanais. A tradição de trabalhar no piaçabal é passada de pai
para filho: como extrair e beneficiar
a planta. O cotidiano dos piaçaveiros
é mostrado, com as dificuldades e as
conquistas de pessoas que vivem há
séculos da extração da piaçava.
Documentário
Roteiro, Direção e Produção: Regiandro Albuquerque Goes
Imagens: Pedro Gurgel
Edição: Daniel Marinho
A rapadura é nossa – no ar em 26
de maio de 2014
Baseado em fato real. A rapadura

é brasileira, nordestina e do povo,
disso ninguém dúvida. Mas, para
surpresa dos moradores do Engenho Gravatá, uma empresa alemã se
interessou pelo produto e o patenteou. O vídeo mostra a mobilização
pelo reconhecimento da rapadura e
pela sua valorização como produto
de sustento da comunidade.
Ficção
Roteiro e Direção: Maria Filomena
Camelo de Vasconcelos
Produção: Maria Filomena Camelo de Vasconcelos, Genaldo Barros e
Marcela Camelo
Imagens: Guilherme Silva
Edição: Charles Martins
Som: Nicolas Romero Bucarey
Elenco: Manoel Camelo, Marciana
Camelo, Rodrigo Camelo, Ana Maria
Camelo, Maria de Fátima Pereira, Luís
Martins, Daniel Hortêncio, Eduardo
Hortêncio, Maria José Hortêncio e
Oseas André da Silva
Curva Elan Dias – no ar em 2 de junho de 2014
O jovem Elan Dias, após uma série
de desentendimentos com o pai, desaparece misteriosamente na mata
durante uma caçada. Vestígios levam a crer que Elan teria sido devorado por uma onça. No entanto, ele
é reencontrado de forma inacreditável, e a partir daí passa a realizar
curas na comunidade com a água da
Caverna do Jabuti. Mas o fato de ter
sido “devorado por uma onça” faz
com que as pessoas, inclusive seu

próprio pai, tenham medo de Elan.
Por este motivo, mesmo prevendo
que aconteceria um tombamento,
Elan opta por entrar num caminhão
de bois e morre em um acidente.
Quarenta anos mais tarde, Elan está
de volta.
Ficção
Roteiro e Direção: Maria Paraíba
Produção: Maria Paraíba e Daniele
Bertolini
Imagens: João Bertoli
Edição: Rafael Jortez
Elenco: Mateus Franco, João Deneir
Ferreira, Irineu Custodio Ferreira, Núbia Borges de Araujo, Jose Pereira
da Silva, Ana Paula da Silva, Luciano
Zumba e Lucineide Correia da Rocha
Do violão quebrado ao ponto de
cultura Trabalharte – no ar em 9
de junho de 2014
A trajetória de vida do mestre luthier
Renato Casara e como ele, com sua
visão social e empreendedora, inseriu a arte da luteria e da música em
João Neiva, fazendo com que uma
pequena cidade do interior do Espírito Santo se tornasse referência nacional na construção de instrumentos musicais artesanais.
Documentário
Roteiro e Direção: Robson Vésper
Produção: Robson Vésper e Estela
Casara
Imagens: Orlando Farya e Adriana
Jacobsen
Edição: Orlando Farya e Nildo Neves
Som: Felipe Neves

Ficha técnica (gravação)
Direção: Marcio Motokane
Roteiro: Márcio Vianna
Direção de fotografia: Felício Mafra
Assistente de direção:
Fábio Escovedo
Cenografia: Cenografia Coelho
Figurino: Dorys Hansen
Maquiagem: Soluamar
Edição: Fábio Augusto
Direção de imagem:
Luís Otavio Damasceno
Câmeras: Ângelo Cerqueira e Renato
Tobias
Som: Caio Bernardes
Supervisão de operações: Jairo Neiva
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo:
Lucieda Moreda
Coordenação artística:
Marcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Analista de conteúdo:
André Libonati
Produtoras assistentes:
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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Sala de Notícias
obras audiovisuais de qualidade para
o Sala de Notícias.
O Sala de Notícias é um espaço para
reportagens documentais com 13
minutos de duração, que contempla
diversidade de olhares, linguagens
e narrativas com relevância contemporânea para o Brasil e para o
mundo. Vai ao ar na faixa de programação de segunda a sexta-feira, às
14h30, com reprise quinta-feira às
21h. O programa é um importante
espaço de promoção da pluralidade de pontos de vista. Da mesma
maneira, valoriza o contraponto de
opiniões, a informação de qualidade e de interesse público. Entre as
conquistas recentes do Sala de Notícias está a produção em rede e a
capacidade de gerar outros debates
na grade de programação do Canal
Futura. Em 2013, foram produzidos
68 episódios, entre eles produções
internas, aquisições e projetos selecionados através de Chamados Públicos do Núcleo de Jornalismo. Essa
iniciativa marcou uma nova fase
do programa, em que a busca por
narrativas inovadoras e contextualizadas se transformou em foco estratégico para a produção de novos
conteúdos em parceria com realizadores independentes de todo o País.
Desde então, a prática da seleção
de projetos vem conquistando cada
vez mais profissionais de cinema e
comunicação dispostos a viabilizar

No ano de 2013, o Sala de Notícias
desenvolveu duas grandes ações de
parceria com colaboradores externos, além do lançamento de mais
um Chamado Público para produção
independente. A primeira delas foi
direcionada a estudantes universitários. Lançamos o “3º Chamado
Público do Núcleo de Jornalismo do
Canal Futura – Edição Especial para
Audiovisuais Realizados por Estudantes”, uma parceria do Canal Futura com a Associação Brasileira de
Televisão Universitária (ABTU), que
contou com o apoio do Projeto Globo
Universidade/TV Globo. O objetivo
do chamado foi selecionar propostas
de produção apresentadas por Estudantes Universitários em fase de
conclusão de cursos de Comunicação
Social, Cinema, Audiovisual, Artes e
Design ou qualquer outro curso que
envolvesse a formação para a produção audiovisual e que estivessem
preparando seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
Além de apresentar os projetos nas
universidades, os estudantes tiveram a oportunidade de receber
apoio financeiro para veiculação dos
vídeos na faixa Sala de Notícias através do Núcleo de Jornalismo do Canal
Futura. Os projetos serão veiculados
a partir de março de 2014. Vinte es-

tudantes foram contemplados no
edital. Como parte da proposta de
qualificação dos jovens, houve uma
visita à Central Globo de Produção –
Projac e participação de uma oficina
de audiovisual com profissionais de
Núcleo de Jornalismo do Canal Futura. O jornalista Luis Nachbin ficou
como responsável pela curadoria
editorial dos projetos.
Outro projeto realizado na faixa do
Sala de Notícias foi a série de dez
programas sobre os desafios e tendências da educação na Amazônia.
Realizado em parceria com a Fundação Carlos Chagas e produzido pela
MultiPress Digital e o Canal Futura,
o projeto percorreu municípios do
sul do Pará para identificação de
práticas educacionais na região. A
intenção foi fazer interagir eixos
analíticos e temáticos tais como
a educação no campo, a formação
de professores, a dinâmica de formação dos currículos, os regimes
naturais da região amazônica e
suas relações com a qualidade da
educação. Na série, foram aprofundados temas como mobilidade e
educação; adequação metodológica
e regionalização do processo escolar; educação, desenvolvimento e
ocupação do território amazônico;
educação na floresta e as tecnologias de informação e comunicação;
redes e políticas públicas para a
educação na Amazônia.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Sinopses por episódio
(68 x 13 minutos):
Uma visita para Elizabeth Teixeira – no ar em 8 de março
Depois de quase 30 anos da realização do documentário Cabra Marcado
pra Morrer, de Eduardo Coutinho, a
diretora Susanna Lira faz uma visita
a Elizabeth Teixeira, a principal personagem do filme, hoje com 85 anos,
para reviver suas memórias e saber
como mantém viva sua luta pelos direitos do homem do campo.
Direção: Susanna Lira
Os segredos do Real Gabinete
Português de Leitura – no ar em
12 de março
O imponente edifício do Real Gabine-
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te Português de Leitura esconde entre suas salas e seus corredores um
acervo riquíssimo e diversos tesouros literários. “Dizem que também
há fantasmas...”, avisa a diretora Gilda Santos, com quem percorremos o
Gabinete. Num envolvimento e atmosfera de mistério histórico, vamos
descobrindo os segredos vedados ao
público: antigos manuscritos como o
Amor de perdição de Camilo Castelo
Branco e Tu, só tu, puro amor de Machado de Assis, assim como quadros
de grandes pintores clássicos portugueses e até uma primeira edição
dos Lusíadas de 1572.
Direção: José Barahona
Carregadores do Ceagesp – no ar
em 14 de março
Com seus carrinhos, os carregadores
do Entreposto Terminal do Ceagesp
abrem caminho entre as pessoas e
passam todos os dias com toneladas de frutas, legumes, pescados e
flores, vindos de todas as regiões do

Brasil e do exterior. Uniformizados,
com jalecos numerados e com um
jeito peculiar de agir e falar, os carregadores narram as histórias que eles
carregam diariamente no maior entreposto terminal da América Latina.
Direção: Marcelo Takeshi
Promessas partidas – no ar em 15
de março
O reconhecimento da paternidade
é um desafio no Brasil que obteve
conquistas nos campos jurídico e legislativo nos últimos anos. Este Sala
de Notícias traz a discussão à tona a
partir de um exemplo pernambucano. Em uma casa singela na periferia
do Recife, vive Marli Márcia, mulher
que transformou seu luto em motivo
para lutar pelo benefício dos outros
e pelo cumprimento dos direitos de
crianças e adolescentes. Fundadora da Associação Pernambucana de
Mães Solteiras, Marli é responsável
pela única instituição da América Latina que trata da questão do amparo
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psicológico e jurídico para mães sozinhas e filhos que nascem sem a presença do pai. “Promessas partidas”
acompanha a rotina desta mulher e
de outras famílias no âmbito do reconhecimento paterno.
Direção: Susanna Lira
Tooro Nagashi – Luzes ao vento –
no ar em 19 de março
O dia 2 de novembro é uma data
especial na cidade de Registro/SP,
onde há mais de um século instalou-se a primeira colônia de imigração japonesa no Brasil. Este Sala de
Notícias acompanha uma cerimônia
de homenagem aos antepassados
que acontece no município. A festa
transforma o rio Ribeira de Iguape
em um espetáculo de luz e cor. Com
muita sensibilidade e informação, a
obra mostra o resgate da memória
dos moradores da região que ainda
hoje valorizam as tradições japonesas e suas influências sobre a cultura
brasileira.
Direção: Éster Marçal Fér
Tecnobrega – no ar em 21 de março
Tecnobrega é um documentário sobre a vertiginosa produção musical
deste ritmo que conquistou as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. A partir da experiência de seus
criadores, o Sala de Notícias mostra
um movimento marcado pela diversidade e pela popularização do
uso de novas tecnologias. Com isso,
jovens artistas reinventam tendências estéticas e ajudam a converter
o tecnobrega em símbolo contemporâneo da cena cultural do Norte
do País.
Direção: Rafael Bacelar e Rodolfo da
Silva Gomes

Terra da brincadeira – no ar em 28
de março
Numa viagem pelo Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, acompanhamos a família de Renata Meirelles e David Reeks pesquisando as
brincadeiras da região. A partir da
relação do casal e de seus dois filhos
com os moradores de Abadia, conhecemos o “Território do Brincar”,
projeto que tem como missão ouvir
o Brasil a partir da voz das crianças.
Direção: Eliza Capai
Versos da ilha – no ar em 29 de
março
Memórias femininas sobre uma ilha
em descobrimento. O tempo em movimento expresso nas cantigas de
roda, versos de “ratoeira”, narrativas
e gestos de simpáticas rendeiras.
Elas têm em comum o ofício da renda de bilros, uma arte do fazer tradicional que há gerações é passada de
mãe para filha. Entre linhas, bilros e
lembranças, faz-se a trama dos cantos e encantos da cultura da ilha de
Santa Catarina.
Direção: Daniel Choma
Garis em ação – no ar em 2 de abril
O Sala de Notícias mostra o emocionante cotidiano de alguns funcionários da empresa de limpeza urbana
do Rio de Janeiro. A reportagem
documental acompanha a rotina de
uma equipe de caminhão de coleta
que durante a noite carioca recolhe
o lixo produzido pelos moradores do
bairro Rio Comprido, zona norte da
cidade. A obra procura demonstrar a
forma de execução da coleta, as ferramentas utilizadas, as dificuldades
enfrentadas, assim como os personagens que levam a cabo este tra-

balho que muitas vezes passa despercebido.
Direção: Germano Weiss
Samba paulista: do batuque à
batucada – no ar em 4 de abril
O samba de São Paulo é originário das
lavouras de café, dos cantos de trabalho, de matrizes rurais típicas das
cidades interioranas, herança dos escravos. “Samba paulista: do batuque
à batucada” lança um olhar à tradição e às raízes da música que traz até
hoje influências do jongo, do batuque
de umbigada, do samba de bumbo,
da congada e remonta a seu percurso do interior até a capital. Através
de depoimentos de figuras e personagens que viveram e ainda vivem a
sua essência, tanto no interior quanto na capital, traz reflexões sobre a
resistência de pessoas e coletivos
que fazem a manutenção, criação e
preservação de suas verdadeiras expressões, caminhando na contramão
de um processo de mercantilização
geral, inclusive da cultura.
Direção: Francisco Andrade Santos
Traço urbano – no ar em 11 de abril
No alto dos seus 459 anos, a cidade
de São Paulo possui uma característica muito peculiar, a de se reinventar a cada 25 anos. Uma antropofagia arquitetônica, que tomou vulto
a partir do século XIX, ou seja, após
três séculos de marasmo como província colonial construída em taipas
de pilão, que teve como ponto de
partida o Pateo do Collegio. Uma
frenética corrida para verticalizar
e modernizar a cidade atraiu imigrantes europeus e novas técnicas e
decoração na arquitetura, deixando
São Paulo com ares da Belle Époque

francesa quase ao mesmo tempo em
que imprimia o estilo norte-americano de fazer prédios, sobretudo o de
Chicago. Este inspirou edifícios como
o Martinelli. Para descortinar toda
essa história, curiosidades, influências e mudanças na arquitetura da
maior metrópole da América Latina,
“Traço urbano” se rende às personalidades, nada menos que o arquiteto
Ruy Ohtake, a historiadora Maria Izilda Matos e o arquiteto Ciro Pirondi.
Direção: Rosí Fer
A fábrica de vinil – no ar em 16 de
abril
O programa mostra a realidade do
mercado fonográfico independente.
A partir de uma fábrica de produção
de discos de vinil, produtores e músicos debatem os desafios do mercado. Em meio ao processo de fabricação de um LP, desde o acetato até
o corte final, bandas, pesquisadores
e comerciantes falam de sua relação
com os discos de vinil e analisam o
atual cenário do mercado fonográfico. Peça fundamental no ressurgimento dos LPs no Brasil, João Augusto, ex-dono da Polysom, narra o
renascimento da fábrica, fala de seu
compromisso com os independentes, do atual momento e do futuro.
Direção: João Carlos Martins
Américo, um cowboy dentro da
lei – no ar em 18 de abril
A vida de Américo é daquelas que
beira o inverossímil. Durante 18
anos, de 1989 a 2007, ele conciliou
a profissão de escrivão da Polícia Federal com a atividade de cantor de
uma banda cover de Raul Seixas, a
Raul Queixas & Mágoas. Neste episódio do programa Sala de Notícias,
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Américo conta sua história intercalando depoimentos e fatos que
são narrados por ele no decorrer do
documentário. Com a morte de Raul
Seixas, em agosto de 1989, Américo
decidiu com um grupo de amigos fazer uma homenagem ao grande ídolo. A homenagem que seria apenas
um show acabou se transformando
numa banda que existe até hoje. No
decorrer do programa, Américo conta de forma resumida os fatos que
aconteceram em sua vida e como
a obra de Raul Seixas influenciou e
marcou sua existência.
Produção interna
Roteiro e reportagem: Pablo de
Moura
Um povo de luta – no ar em 23 de
abril
A história do Movimento Popular
de Saúde remete aos fins da década de 1970, na Zona Leste da cidade de São Paulo, quando moradoras
do Jardim Nordeste, Zona Leste, e
estudantes de Medicina iniciam um
trabalho e uma luta por melhorias na
saúde. A organização autônoma e
inovadora deste movimento popular
levou a um rápido crescimento e ao
protagonismo social em importantes conquistas para a saúde que se
mantêm até hoje. O Movimento de
Saúde nasceu com uma força e um
vigor em suas reivindicações que as
autoridades não conseguiram conter
e grande parte das lutas se transformaram em equipamentos de saúde.
Direção: Antonio LR Assiz
Novas caravanas – no ar em 25 de
abril
Ao som do tecnobrega, um ônibus
convertido em boate móvel já circu-

lou por mais de 300 cidades do Brasil
para divulgar a música eletrônica da
região amazônica. Trabalhando pela
preservação ambiental e pela tolerância no convívio com as diferenças,
a Caravana Carbono Neutro foi reconhecida pelo MinC como Ponto de
Mídia de Livre em 2008. Este Sala de
Notícias apresenta o casal que está
à frente desta iniciativa e recapitula
outras de suas vivências artísticas
nômades e as polêmicas deixadas
por onde passaram.
Direção: Rafael Bacelar e Rodolfo Da
Silva Gomes
Sírios em transição – no ar em 9
de maio
Ex-oficial do exército sírio exilado
em Moscou, onde estuda jornalismo,
retorna à terra natal para mostrar
horrores cometidos pelo exército de
Bashar Al Assad que a TV russa tenta esconder.
Direção: Marina Darmaros e Wissam
Moukayed
Vacina do sapo – no ar em 17 de
maio
“Vacina do sapo” foi rodado numa
aldeia Yawanawa, no Acre, comunidade indígena que credita a uma
substância, retirada da secreção
das rãs “Kambô”, poder de cura
espiritual, utilizada para afastar o
mau agouro. Lá a equipe do documentarista José Paulo Genari Tezza,
em 15 dias de gravação, registrou o
ritual da vacina do sapo, acompanhando a busca pelo animal por um
guerreiro, a extração da secreção,
o preparo da “vacina” e a sua aplicação. Cenas da danças e de cantos
do povo Yawanawa se alternam
com depoimentos do cacique, de
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curandeiros e lideranças da aldeia
sobre a importância da vacina do
sapo para sua gente e os inúmeros
benefícios atribuídos a sua aplicação. Toda a música contida no documentário é original e capturada
ao vivo, durante as filmagens.
Direção: José Tezza
O Acre em uma mesa de negociação – no ar em 23 de maio
“O Acre em uma mesa de negociação”, como o nome já antecipa,
mostra os detalhes do acordo diplomático envolvendo o Brasil e a
Bolívia, que originou a criação do
território do Acre. A história, que
envolve guerras, seringueiros, exércitos, corpos diplomáticos de ambos
os países, teve fim no dia 17 de novembro de 1903, com a assinatura
do Tratado de Petrópolis. Personagens como Rio Branco, Assis Brasil,
Plácido de Castro e Claudio Pinilla
estão envolvidos nessa trama.
Direção: Thiago Gomide

Cuba adentro – no ar em 6 de junho
“Cuba adentro” escapa do que permeia as produções sobre a Ilha – prós
ou contras o modelo de Castro – para
entrar na intimidade de uma família
cubana. Passamos um dia com Edel,
um artista plástico de 40 anos, acompanhando a relação dele com seu
filho, pais e namorada. Todo o documentário é gravado sem sair na rua:
dentro da casa de Edel e de seus pais,
utilizando os lares como metáforas
da própria condição do país. No contexto do início do processo de abertura econômica que se desenrola, “Cuba
adentro” mostra um fragmento de
um mundo destinado a desaparecer
em breve, deixando um registro de
um lapso da história da humanidade
impossível de ser replicado.
Direção: Eliza Capai
Ilhados ou protegidos? – no ar em
11 de junho
Protegida pelo mar revolto e pela
geografia montanhosa, a praia do

Bonete, em Ilhabela/SP, é um dos últimos redutos ainda intocados do
Litoral de São Paulo. A praia só pode
ser acessada a pé, por uma trilha de
12 quilômetros, ou pelo mar, quando
as águas estão calmas. Ali vivem cerca de 70 famílias caiçaras que tiram
seu sustento da pesca e do turismo.
A prefeitura agora pretende construir
uma estrada e acabar com esse isolamento. Os moradores estão divididos.
Direção: Juliana Borges
Cantareira, Zona Norte – no ar em
13 de junho
A vida de uma comunidade de pequenos produtores rurais em uma
fazenda na Serra da Cantareira, zona
norte de São Paulo. A rotina local
será profundamente alterada com
a construção de um anel rodoviário
que irá contornar a região metropolitana de São Paulo. Essa mudança
traz à tona uma discussão sobre a
vida dos moradores da fazenda, a
produção agrícola, o crescimento ur-

bano e a modernidade.
Direção: Gustavo Forti Leitão
Mumbuca – Risco de extinção –
no ar em 20 de junho
A história do povoado de Mumbuca
e uma realidade do interior do Brasil
pouco conhecida do grande público.
Entre as veredas e montanhas do
Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, uma vila de descendentes
de escravos e índios luta pela permanência na terra, declarada recentemente como quilombo. Na região,
existe desde 2000 uma unidade de
conservação importante para a manutenção da biodiversidade local e o
desenvolvimento do turismo. No entanto, os moradores locais tiveram
sua rotina alterada e hoje lidam com
a conquista da terra e as limitações
impostas pela legislação ambiental.
Direção: Fábio Nascimento
O regresso de Cosme – no ar em 27
de junho
Conhecemos o Cosme num dia de
chuva. Tínhamos combinado com ele
uma entrevista para uma pesquisa
sobre emigrantes brasileiros em Portugal que, por causa da crise europeia, querem regressar para o Brasil.
Quando chegamos à casa de Cosme,
ele não estava lá. Tinha sido despejado há dois dias.
Cosme tem 61 anos, está há 12 em
Portugal e desempregado há um
ano. Acompanhamos Cosme na sua
procura por um lugar para dormir.
Com a ajuda da Casa do Brasil, ele
consegue um abrigo no centro de
Lisboa e aguarda um processo de
repatriamento através do Consulado
brasileiro.
Direção: José Barahona
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Constante – no ar em 11 de julho
“Constante” segue o cotidiano de
trabalho de Lázaro Escarze – 87
anos como Fidel Castro – numa loja
de verduras estatal em um esquecido povoado cubano, o Pueblo Têxtil
– antes um próspero centro têxtil.
Através do que conta Lázaro e do
contato com os seus clientes, descobrimos a história do povoado, o
declínio do projeto socialista, bem
como o atual contexto econômico e
a condição de vida dos habitantes do
lugar. Pouco a pouco, o personagem
revela como a sua rígida postura ideológica marcou de maneira decisiva
sua história pessoal.
Direção: Gustavo Vinagre
Alma das coisas – no ar em 18 de
julho
A feira de objetos antigos e usados da
Praça XV acontece todo sábado, no
centro histórico do Rio de Janeiro.
Com mais de quinhentas barracas,
onde se encontra praticamente de
tudo, a feira recebe até 15 mil visitantes por dia e é a maior do gênero
na América Latina. Transitar por ela
é percorrer um verdadeiro labirinto
de histórias. Mas, com a demolição
do Viaduto da Perimetral, sob o qual
tem sido montada, a Feira ainda não
tem um novo lugar para acontecer.
Direção: Rafael Bacelar
Enzine-se – no ar em 25 de julho
Zines ou fanzines são publicações
independentes sobre temas diversos e já fazem parte da cultura
mundial há pelo menos 50 anos.
“Enzine-se” busca mostrar uma
pequena parte do enorme universo dos zines no Brasil, através de
entrevistas com diversos editores.

O filme também acompanha a produção de um zine, demonstrando a
simplicidade e a facilidade de sua
estrutura e feitura. Mais do que um
pequeno panorama, esta reportagem busca incentivar a produção de
novos zines e “zineiros”.
Direção: Germano Weiss e Julian
Imayuki Duarte
Na beira do abismo – no ar em 30
de julho
Este documentário é uma correspondência em vídeo entre dois amigos:
Mariana, que vive em Portugal, e Rodrigo no Brasil. Nesta conversa eles
nos revelam seus processos de busca de identidade e seu encontro na
beira do abismo, que deixou, um no
outro, marcas profundas e cheias de
afetos e memórias.
Direção: Coraci Ruiz e Julio Matos
Silêncio, família – no ar em 1º de
agosto
Carlos Henrique Escobar, um importante intelectual brasileiro de
esquerda, foi preso e torturado, em
1973, quando o País vivia numa ditadura militar (1964-1985). Ele
nunca falou sobre essa dolorosa experiência com sua filha, a realizadora Maria Clara Escobar, o que só fez
aumentar o interesse dela. Mesmo
nos dias de hoje, Escobar, que vive
em Portugal, ainda tem dificuldade
de lidar com essas lembranças. Em
“Silêncio, família”, mais uma vez
Clara tenta descobrir o que realmente aconteceu com o pai. A tarefa não é fácil, mas revela de forma
clara como uma experiência limite
como a tortura impacta a vida de
um homem.
Direção: Maria Clara Escobar
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Heliópolis e Sambizanga – no ar
em 8 de agosto
Heliópolis em São Paulo e Sambizanga em Luanda são dois bairros que
têm em comum, entre outras coisas,
localizarem-se na periferia de uma
grande cidade, a língua portuguesa e
personagens envolvidos com música
e comunicação. O diálogo entre essas
pessoas, que se conhecem exclusivamente pela intermediação da equipe
do documentário, revela diferentes
possibilidades de identificação e troca entre dois países que tiveram, em
suas histórias, o mesmo colonizador.
Direção: Coraci Ruiz e Julio Matos
Uma janela para o Senegal – no ar
em 13 de agosto
O Senegal é um país da costa oeste africana cuja população é em sua
maioria muçulmana e onde o casamento forçado é uma prática recorrente. Metade das mulheres são forçadas a se casar antes dos 18 anos, e
a poligamia é autorizada pelo código
civil. O projeto Clementinas, que registra histórias de vida de mulheres
do mundo todo, foi a Dakar, capital do
país, para conversar com cinco mulheres que não abriram mão da liberdade para decidir suas trajetórias. São
elas que contam, em primeira pessoa,
suas histórias de transgressões.
Direção: Marília Scharlach
Di Freitas – Da cabeça a rabeca –
no ar em 15 de agosto
Documentário sobre a vida e o processo criativo do músico, educador
cearense Francisco Ferreira de Freitas Filho, professor e fundador da
Orquestra Armorial do Cariri – Cego
de Oliveira. A ausência de recursos para a compra de instrumentos

para os alunos o levou a tornar-se
também luthier: passou ele mesmo
a construir rabecas e outros instrumentos para ensinar seus alunos. O
documentário expõe a dualidade da
obra e de seu personagem, construindo um amálgama urbano-rural,
erudito-popular, mostrando como
sua arte e seu processo criativo no
sertão podem dialogar inconscientemente com a cultura globalizada, reforçando a afirmação de uma identidade nacional rural e nordestina
perante os grandes centros urbanos.
Direção: Iêda Rozenfeld
Hip Atlântico hop – no ar em 20 de
agosto
Uma rapper manda uma mensagem
para Angola; um grupo de breakdance a recebe e responde. Este diálogo revela o quanto a formação da
identidade da cultura negra no Brasil
está relacionada a uma imagem da
África e o quanto este espelhamento
pode reverberar no povo de lá.
Direção: Coraci Ruiz e Julio Matos
Sumô brasileiro – no ar em 29 de
agosto
O sumô, esporte originário do Japão,
também tem praticantes no Brasil.
O programa acompanha a vida de
três personagens que dedicam suas
vidas ao esporte de formas diferentes. Eles falam sobre suas relações
com o sumô e por que continuam a
praticá-lo, mesmo tendo que enfrentar diversos preconceitos relacionados ao esporte.
Realização: Clicktac Media Studio
Nas lajes – no ar em 5 de setembro
Documentário que pretende revelar o significado que a laje tem na

vida de alguns moradores do Complexo do Alemão e descobrir que o
uso da laje vai além do espaço de
lazer. Essas construções, que viraram referência na arquitetura das
comunidades e dos subúrbios do
Rio de Janeiro, são construídas coletivamente. Amigos, vizinhos e
parentes se reúnem em mutirão
nos fins de semana para “baterem
laje”, frequentemente agregados
em torno de um churrasco ou feijoada, que serve para dar força aos
trabalhadores. No Morro do Alemão,
onde foi instalado um teleférico que
transporta os moradores até o alto
do morro, a moda agora é pintar as
lajes com cores chamativas para que
todos observem o local de cima do
teleférico. Depois de prontas, as lajes
funcionam como área de lazer, onde
os moradores, além de reunirem os
amigos, pegam sol, estendem as
roupas, soltam pipa ou apreciam a
vista. Mas a laje, quando conquistada, simboliza a concretização de um
sonho: ter seu próprio teto ou seu
próprio negócio.
Direção: Susanna Lira
Educação na Amazônia – Desafios da floresta – no ar em 9 de
setembro
O episódio traz os principais problemas da região para melhoria
dos baixos índices de educação. A
partir de depoimentos de professores, educadores e, principalmente,
daqueles que vivem o dia a dia nas
escolas do campo, o programa traça
uma radiografia do setor educacional e seus desdobramentos para os
povos da floresta. Um dos maiores
problemas é a dificuldade logística
para levar às escolas o material ne-

cessário para construção de salas de
aula em municípios mais distantes.
Estradas mal conservadas e, muitas
vezes, inexistentes tornam o desafio
ainda maior. Em função da enorme
quantidade de rios, o transporte hidroviário acaba sendo muito utilizado, encarecendo os custos da construção escolar. As dificuldades de
acesso acabam tornando deficiente
a formação dos professores. No Pará,
somente 10% dos professores têm o
ensino superior. Em função da baixa densidade populacional na maior
parte das cidades da Região Norte e,
especificamente, do Estado do Pará,
o sistema de classes multisseriadas,
onde se misturam alunos do 1º ao 4º
anos, foi a solução encontrada para
não deixar as crianças fora da sala
de aula. Porém, a eficiência desse
sistema é muito discutida. Esta série
especial sobre a educação na Ama-
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zônia é uma parceria entre o Canal
Futura e a Fundação Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Educação na Amazônia – Caminho das águas – no ar em 10 de
setembro
As chuvas e as águas dos rios fazem
parte da vida do povo da Amazônia
e é o tema do episódio “O caminho
das águas”. Oitenta e cinco por cento
do território do Pará é composto por
rios e igarapés. Como levar a educação de qualidade aos povos ribeirinhos, aos que vivem nas várzeas e a
tantas outras comunidades que, em
muitos casos, só podem ter acesso
através dos rios? O documentário
apresenta cenas surpreendentes de
escolas destruídas pela força do rio
Amazonas. E de outras que estão
prestes a ser destruídas. E traz novos questionamentos: como vivem

os ribeirinhos e como é a educação
nas ilhas que estão próximas a Belém, onde o transporte escolar é feito por lanchas e barcos, e dependem
sempre da maré e do bom tempo?
E ainda uma experiência de sucesso
na educação dos ribeirinhos, que é
a Casa Escola de Pesca, uma ilha de
excelência em meio a tantas dificuldades. Esta série especial sobre a
educação na Amazônia é uma parceria entre o Canal Futura e a Fundação
Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Educação na Amazônia – O campo – no ar em 11 de setembro
O Pará tem aproximadamente 2 milhões de estudantes. A maioria no
meio rural. De todas as escolas do
estado, 70% estão no campo. Assentados, extrativistas e agricultores lutam pelo direito à educação. No
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episódio “O campo” da série especial do Sala de Notícias Educação na
Amazônia, conhecemos uma escola,
em Castanhal, que só foi construída
em função da luta do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
e que hoje atende aos moradores
vizinhos que nunca tiveram escola
nas proximidades. O programa passa ainda pelo rio Arapiuns, a caminho da Reserva Extrativista Tapajós/
Arapiuns. Lá, na comunidade de Anã,
vamos ver como a escola vai além do
currículo básico tentando se integrar
com a cultura local. Uma das alunas ganhou o prêmio de redação na
Olimpíada da Língua Portuguesa. Por
fim, a Casa Familiar Rural de Altamira, onde a educação se dá a partir da
pedagogia da alternância, um método em que os estudantes dividem o
tempo entre a escola e as atividades
no campo. Esta série especial sobre a
educação na Amazônia é uma parceria entre o Canal Futura e a Fundação
Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Educação na Amazônia – O saber
indígena – no ar em 12 de setembro
Como se dá a educação para os povos indígenas no Brasil? A maior
parte das aldeias está localizada em
regiões de difícil acesso. Por conta
disso, a construção das escolas fica
prejudicada e os indígenas acabam
tendo que improvisar usando suas
próprias casas como escola. Este é
um debate recorrente entre educadores em todo o País. O episódio “O
saber indígena” da série especial do
Sala de Notícias Educação na Amazônia nos leva à Aldeia dos Tembés,
onde funcionam várias pequenas es-

colas, criadas pelos moradores, onde
trabalham professores indígenas e
não indígenas. Apesar das dificuldades, alguns estudantes indígenas
conseguiram entrar na Universidade
do Estado do Pará através do sistema de cotas, e pretendem se formar
e voltar para as aldeias para ajudar
na educação e na saúde de seus povos. Vamos conhecer também um
simpático professor, que é o primeiro
indígena a lecionar em uma universidade. Esta série especial sobre a
educação na Amazônia é uma parceria entre o Canal Futura e a Fundação
Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Chile 1973 – O fim de um sonho –
no ar em 13 de setembro
No dia 11 de setembro de 1973, um
golpe militar, comandado pelo general Augusto Pinochet, derrubou
o governo constitucional do primeiro marxista a ser eleito pelo voto
presidente da república de um país,
o socialista Salvador Allende. Mas
vivíamos o período da Guerra Fria,
quando os Estados Unidos da América e a ex-União Soviética lutavam
pela hegemonia política, econômica
e ideológica. Allende tinha apoio popular, mas a sociedade chilena estava dividida. Os Estados Unidos, que
não aceitavam a ideia de um país
socialista na América do Sul, deu
início a bloqueio econômico e agiu
nos bastidores para desestabilizar o
governo. Nesse período de três anos,
que durou o governo socialista, milhares de militantes de esquerda,
expulsos de seus países, inclusive
muitos brasileiros, foram para o Chile, na esperança de vivenciar uma
experiência socialista democrática. A

possibilidade de mudanças profundas num país conservador assustou
a elite chilena, que se aliou à direita e
aos militares para derrubar o governo eleito. O golpe foi violento. Mais
de três mil pessoas morreram, milhares desapareceram, a tortura transformou-se em política de Estado e
o exílio foi o caminho natural dos
que conseguiram sobreviver os dias
sangrentos. O palácio de La Moneda,
sede do executivo, foi bombardeado
pela Força Aérea, e Allende suicidouse. O Chile viveu 17 anos sob uma
ditadura militar. Com a oposição fora
de combate e a população temerosa,
foi realizada uma radical experiência
econômica liberal. Hoje o Chile é um
país rico, desenvolvido e desigual. E
começa a reagir à privatização de todos os serviços públicos: saúde, previdência, educação etc. Uma radiografia do Chile de hoje, a retomada
das manifestações populares de protesto, lideradas pelos estudantes, e
as marcas ainda visíveis dos tempos
da ditadura na sociedade.
Direção: Jorge Melo
Educação na Amazônia – Formação dos professores – no ar em 16
de setembro
O Pará é o estado que mais recebe recursos do Parfor, o Plano Nacional de
Formação de Professores. São mais
de 23 mil professores/alunos que,
apesar de darem aulas, não tinham
licenciatura específica. Mesmo assim,
a qualificação dos professores na
Amazônia ainda é deficiente. Como
resultado, os alunos não aprendem
o suficiente para seguir adiante e
abandonam as salas de aula. Vamos
conhecer um pouco da vida desses
alunos que, apesar dos problemas,

continuam lutando em busca de seus
sonhos e realizações profissionais.
A maioria está no campo, longe dos
grandes centros. Cilene, a professora que sonhava em se licenciar em
matemática e, depois de três anos,
conseguiu se matricular no Parfor.
Evacir, que acabou tirando dinheiro
do próprio bolso para ajudar os colegas, é outro exemplo registrado no
programa. Esta série especial sobre a
educação na Amazônia é uma parceria entre o Canal Futura e a Fundação
Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Educação na Amazônia – Currículo tradicional e o saber local – no
ar em 17 de setembro
O episódio aborda um tema muito
recorrente na Região Norte e quase
desconhecido em grandes centros
urbanos: o valor do saber local. Vamos conhecer como o conhecimento dos moradores é incorporado ao
currículo tradicional, desenvolvido
com base no meio urbano para as
escolas de todo o País. Como a diversidade das regiões é enorme,
uma das lutas de muitos segmentos
ligados à educação na Amazônia é
a diversificação dos currículos de
acordo com cada região. Enquanto
isso não acontece, muitas escolas
aproveitam a liberdade oferecida
pelo Ministério da Educação para
acrescentar e modificar certas
questões apresentadas nos livros
escolares. É o caso da Escola Nossa
Senhora de Fátima, na comunidade de Anã, quatro horas de barco
de Santarém, no Pará. Já na Ilha de
Combu, perto de Belém, os professores buscam os hábitos locais para
ajudar na pedagogia. Esta série es-
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pecial sobre a educação na Amazônia é uma parceria entre o Canal
Futura e a Fundação Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Educação na Amazônia – Impacto dos grandes projetos – no ar
em 18 de setembro
O episódio vai até a cidade de Altamira,
no interior do Pará, para ver as mudanças que aconteceram, principalmente
na educação, com a chegada do Consórcio de Belo Monte, que está construindo a terceira maior hidrelétrica
do mundo na região. A cidade recebeu
em menos de um ano mais de trinta
mil novos moradores. O custo de vida
subiu muito e até o açaí e a farinha, alimentos tradicionais da região, quase
triplicaram de preço. Nesse contexto,
a educação sofre maiores impactos.
Mais de mil novos alunos em um ano.
Como receber esse contingente se não
há salas de aula? As turmas que antes tinham 20 alunos passaram a ter
30. Um aumento que comprometeu
a qualidade do ensino. Foram criadas
salas anexas em algumas escolas, mas
de forma precária. Um dado curioso é
o fato de que alguns professores largaram o magistério para trabalhar no
consórcio, o que mostra como a profissão é pouco valorizada. O documentário traz depoimentos marcantes de
professores, diretores de escola que
mostram que, apesar dos problemas,
a vontade de se conseguir uma educação de qualidade ainda persiste. Esta
série especial sobre a educação na
Amazônia é uma parceria entre o Canal Futura e a Fundação Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Educação na Amazônia – Tecnologia – no ar em 19 de setembro

Quando o assunto é acesso à tecnologia, o Pará figura como um dos
estados com mais dificuldades do
Brasil. Apenas 20% das casas têm
computador e somente 25% da
população têm acesso à internet.
Muitos municípios ainda carecem
de falta de energia elétrica. O episódio “Tecnologia” da série especial do Sala de Notícias Educação
na Amazônia irá mostrar como
educadores, famílias e políticos estão tentando melhorar a educação
em uma região onde os jovens não
têm acesso aos mínimos recursos
de tecnologia. As escolas de ensino fundamental carecem de salas
de informática e professores especializados, sendo que alguns não
possuem qualquer conhecimento
sobre informática. Por outro lado,
quando há um mínimo de recursos,
os resultados aparecem rapidamente. Em Anã, jovens alunos do
ensino fundamental usam o celular
para gravar vídeos sobre a comunidade e publicar no YouTube através
de um único computador. A iniciativa ajudou a resgatar a cultura local
e, em tempos de internet, divulgar
o turismo na região. Esta série especial sobre a educação na Amazônia é uma parceria entre o Canal
Futura e a Fundação Carlos Chagas.
Direção: Jorge Mansur
Muqui, cidade de reis – no ar em
24 de setembro
Documentário que apresenta o
maior sítio histórico capixaba, conduzido por Mestres de Folias de Reis:
a vida no campo, a devoção e o mais
antigo encontro de Folias do País são
algumas de nossas bandeiras.
Direção: Eliza Capai
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100% boliviano, mano – no ar em
26 de setembro
Choco tem 15 anos, é boliviano e
vive em São Paulo, no Bairro do Bom
Retiro, desde os 9 anos de idade.
Assim como Choco, a cidade de São
Paulo possui uma comunidade de
imigrantes bolivianos em fase de
consolidação. Os imigrantes bolivianos começaram a se estabelecer
massivamente na cidade na década
de 90, na maioria dos casos fugindo da crise econômica de seu país
em busca de trabalho. Grande parte
dessa comunidade trabalha nas oficinas de costura da região central. O
documentário acompanha o cotidiano de Choco, buscando compreender
esta segunda geração de bolivianos
que vem criando raízes na cidade.
Direção: Luciano Onça e Alice Riff

da. O episódio inédito do programa
Sala de Notícias, dirigido por Ana Júlia Isse, apresenta a história de amor
de Gino Ferri, de 90 anos. Ao descobrir que a esposa, Wanda, estava
esquecendo os momentos vividos
juntos, em decorrência do Alzheimer,
Gino volta às lembranças desde a
década de 1930, quando os dois se
conheceram, e escreve um livro sobre as memórias de vida do casal.
Entre fotografias antigas e poesia, o
escritor fala sobre a convivência com
a doença e os cuidados que tem com
a esposa. A reportagem documental
também traz depoimentos de especialistas e pesquisadores do assunto.
Direção: Ana Júlia Isse

Não esqueça de mim – no ar em 1º
de outubro
O documentário aborda a doença de
Alzheimer sob o olhar de quem cui-

Leandro de Souza da Conceição é
um estudante de 25 anos, que seria
igual a milhares a não ser pela originalidade de sua profissão: há dez

Gavião do aterro – no ar em 3 de
outubro

anos ganha a vida narrando peladas
no Aterro do Flamengo, Zona Sul carioca. Ganhou a alcunha de “Gavião
do aterro”, em referência ao mais
famoso narrador esportivo brasileiro. Quatro vezes por semana pega
seu caderno e dirige-se ao local para
soltar o gogó. Adora apelidar as pessoas. Cada grupo paga R$30,00 para
“Gavião” e com a grana arrecadada
ele se sustenta e luta para atingir
seu sonho: tornar-se um locutor esportivo profissional.
Direção: João Ademir
Na rota dos pifes – no ar em 8 de
outubro
Dentre as diversas flautas tocadas
no Brasil, a mais tradicional é o pífano. Formada pela mistura de flautas
indígenas e europeias, faz cerca de
200 anos que ela se apresenta com
seu desenho atual: um pequeno pedaço de bambu, com seis furos em
seu corpo e um bocal. Esta reportagem poético-documental cria um

trajeto simbólico que sai de Pernambuco, passa por São Paulo e chega
ao Rio de Janeiro, registrando três
mestres de pífano e investiga como
o êxodo migratório se reflete nas
tradições musicais brasileiras.
Direção: Hidalgo Romero e Alice Villela
O forno – no ar em 10 de outubro
Em Itabaianinha, cidade do interior
de Sergipe, o barro é a fonte da economia local. Desde o trabalho unitário da artesã até a produção em
grandes indústrias de cerâmica, toda
a cidade se movimenta a partir dele.
A modernização econômica e cultural não apagou o arcaísmo presente
nos espaços de produção. A dura rotina dos trabalhadores do barro e os
detalhes da produção são mostrados com belas imagens em “O forno”, que capta com precisão a rotina
de uma atividade secular.
Direção: Cleisson Vidal
De volta ao quarto 666 – no ar em
15 de outubro
Qual o futuro do cinema? Em 1982,
em Cannes, Wim Wenders convidou diversos cineastas a responderem esta pergunta. 26 anos depois,
a pergunta continua a mesma, mas
Wenders está do outro lado da câmera.
Direção: Gustavo Spolidoro, Vicente
Moreno e Alfredo Barros
No mesmo barco – no ar em 17 de
outubro
Todos os anos, milhões de brasileiros cruzam em barcos as águas dos
rios amazônicos. Desconhecidos que
compartilham os dias de viagem a
bordo e algumas histórias de vidas
marcadas pelas travessias. No mes-
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mo barco, todos lembram da vida
que já foi e sonham com a vida que
os espera na outra margem.
Direção: Lillah Halla
Pequim 2008: o legado olímpico
– no ar em 22 de outubro
O documentário mostra a transformação da capital chinesa para
receber os Jogos Olímpicos e a importância do evento para a abertura
socioeconômica do país. Através da
opinião de diferentes personagens, o
documentário destaca as mudanças
que a cidade sofreu, como o povo se
preparou para receber os milhares
de turistas vindos do mundo todo,
a construção do Parque Olímpico e
a remoção de moradores, além de
apresentar um panorama geral sobre a China.
Direção: Gabriela Maraschin e Barbara Chanin
Carro de Boi – no ar em 24 de outubro
Em Ibertioga, no Campo das Vertentes de Minas Gerais, o Carro de
Boi ainda canta. Mas a tradição
tem perdido espaço para a máquina e pela escassez de mão de obra.
Usado por séculos como principal
veículo de transporte de produtos
agrícolas na região montanhosa, o
carro brilha nos olhos de quem o invoca. E devolve memórias antigas
aos moradores. Além dessas histórias, o programa encontra a cidade
se preparando para o 36º Festival
do Carro de Boi. O documentário é
um mergulho no tema e no porquê
de a boiada à frente de um carro de
madeira ainda encantar a tantos.
Direção: Marcus Martins

Memória do audiovisual doméstico – no ar em 29 de outubro
A primeira fotografia reconhecida
é uma imagem produzida em 1826
pelo francês Joseph Nicéphore Niépce.
De lá para cá, a arte de registrar com
uma câmera na mão vem ganhando
novos contornos. Recentemente, a
possibilidade de produzir imagens
digitais, diminuindo os custos de
produção e revelação, propiciou uma
nova forma de preservar a memória.
Será que esse excesso de fotografias
irá permanecer? Será que a fotografia de hoje em dia tem um caráter
completamente diferente de 20 anos
atrás? Quais são as mudanças?
Direção: Maria Clara Escobar
Alambrados do subúrbio – no ar
em 31 de outubro
Documentário sobre a relação de torcedores com os estádios dos pequenos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Apesar de coadjuvantes na era
do futebol multimilionário e da construção de arenas supermodernas,
os estádios da rua Bariri, em Olaria,
e da avenida Teixeira de Castro, em
Bonsucesso, são espaços tradicionais de sociabilidade e convivência
dos moradores do subúrbio carioca.
Fora do olhar das mídias convencionais, os torcedores inventam modos
de contar, registrar e acompanhar a
história de seus clubes.
Direção: Rafael Bacelar e Victor Paschoal
Lugar vivo – Viaduto de Madureira – no ar em 5 de novembro
Certos lugares têm tanta personalidade, foram palcos de tantas histórias, que criam uma alma própria: é
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como se tivessem vida. Um desses
lugares vivos é o Viaduto de Madureira, na Zona Norte do Rio de
Janeiro, onde há mais de 20 anos,
todo sábado à noite, acontece o Baile Charme do Viaduto de Madureira,
um marco para o Movimento Black no Rio de Janeiro. O “Viaduto” é
o condutor do documentário, é ele
quem apresenta sua história. E os
entrevistados falam do “Viaduto”
como um amigo querido, contam o
que ele representa e como é sua relação com o “Viaduto”.
Direção: Eva Neto
Tecnologia social – no ar em 7 de
novembro
Você já ouviu falar em cisternas de
placa, barragem subterrânea, sistema de produção agroecológica
sustentável e biodigestor? O que
esses conceitos têm em comum é
que todos são considerados tecnologias sociais. São alternativas eficazes para inclusão social, geração de
trabalho e renda e a promoção do
desenvolvimento local sustentável.
Conheça no Sala de Notícias, além de
outros exemplos, a experiência do
Seu Antônio, que vem melhorando
sua renda no Sertão Nordestino com
o resgate do uso de plantas nativas,
no caso os cactos, ricos em vitaminas e minerais e que eram usados
por seus avós antigamente em tempos de dificuldade.
Direção: Fábio Correa e Davilson
Brasileiro
HIV, e daí? – no ar em 12 de novembro
Estudar, trabalhar, amar, lutar por
direitos, fazer planos para o futuro.
Mesmo com todas as barreiras im-
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postas pelo HIV, dois jovens soropositivos, Ozzy e Micaela, mostram
que é possível ter uma vida normal
e muito mais. Ambos atuam em causas relacionadas ao HIV como uma
forma de se aproximarem de pessoas que vivenciam as mesmas questões, o que os tornou jovens referências no assunto.
Direção: Claudio Maneja Jr.
A república dos coronéis – no ar
em 14 de novembro
A revolta de Princesa a ser reportada nesta edição do Sala de Notícias,
sob o nome de “A república dos coronéis”, é um movimento de resistência de “coronéis” do sertão da
Paraíba ao governo de João Pessoa,
que levou a conflitos armados entre
forças rebeldes e a polícia paraibana
e à declaração de independência do
município de Princesa do Estado da
Paraíba, com direito a hino, bandeira e leis próprias, em 28 de fevereiro
de 1930. O fato é pouco conhecido
pelos brasileiros, mas de importância
e repercussão na história do Brasil: é
um dos “gatilhos” que deflagraram
o processo que levou o País à ditadura do Estado Novo, em 1930. A “república velha”, além de concentrar
poder político e econômico no eixo
São Paulo-Rio-Minas, com a alternância de políticos desses estados
no comando do governo federal, a
chamada “política do café com leite”, esqueceu o Nordeste e entregou
os estados da Região à liderança de
“coronéis”.
Direção: Marcílio Brandão
Câmaras das maravilhas – no ar
em 21 de novembro
O motel é uma especificidade brasi-

leira. Com exceção do Japão, onde se
encontram hotéis similares, o Brasil
é um dos únicos países do mundo
que oferece de forma legal quartos
em aluguel por hora, dentro de um
ambiente inteiramente concebido
para a atividade sexual e com preços
variados. Frequentado por todas as
classes sociais e por pessoas de todas as idades, o motel constitui um
prisma privilegiado de observação
das características e das contradições da sociedade brasileira. O episódio é um olhar estrangeiro sobre
o fenômeno dos motéis brasileiros.
Direção: Aude Chevalier – Beaumel
Vila de Provetá – no ar em 28 de
novembro
Provetá é uma vila de aproximadamente mil habitantes, localizada
em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que se mantém praticamente
isolada do mundo, tanto pela dificuldade de acesso quanto pelos
costumes locais. Ao contrário das
demais praias da região, Provetá é
habitada por uma comunidade de
cristãos evangélicos que obedece à risca os preceitos religiosos.
O filme vai revelar ainda a constante
relação das crianças entre o pertencimento à igreja e o pertencimento
ao território e sua natureza exuberante. No entanto, viver uma infância inesquecível nesta paradisíaca
Provetá pode ser um empecilho para
o futuro dessas crianças.
Direção: Susanna Lira
Marajó – no ar em 3 de dezembro
O programa traça um perfil da Ilha
de Marajó, localizada na foz do rio
Amazonas, no Pará. A travessia desde a capital Belém, barcos, balsas,
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búfalos, bicicletas, sol forte, tempo
lento, uma população caracterizada
pela beleza dos traços indígenas, da
pele queimada e do sorriso largo.
Imagens dessa vida tão peculiar são
mescladas com a narração em off de
uma adolescente que descreve seu
cotidiano, características do lugar e
especulações sobre a Ilha de Marajó.
Direção: Fabio Meira
Comunidade carcerária e seu Valdemar – no ar em 5 de dezembro
Documentário sobre o reencontro e
a amizade do agente penitenciário
Valdemar Gonçalves com Kric, Wo,
Fw, ex-presidiários e componentes
do grupo de rap Comunidade Carcerária formado na extinta Casa de
Detenção Carandiru. Todos saíram
da cadeia e do crime e contam o que
fazem hoje em dia para ganhar a
vida, além de manterem o grupo. Seu
Valdemar ainda trabalha no sistema
penitenciário, insistindo sempre na
reintegração do preso à sociedade.
Direção: Silvana Jeha
Do joystick para o trabalho – no
ar em 10 de dezembro
O documentário mostra que, décadas após o surgimento do videogame no Brasil, além de serem arte, os
jogos já são encarados como uma
profissão séria. Sob o olhar de especialistas de mercado como Alessandro Gracias (Country Manager
da Sony/Playstation) e Alessandro
Bomfim (CEO Escola Axis), descobrimos um terreno fértil já preparado
para receber jovens brasileiros, e na
cultura, Érico Borgo (Omelete), Ale
Machado (ABRAGAMES) e empreendedores discutem sobre referências,
estudos, oportunidades e a compre-

ensão acerca desta indústria que
move a economia de tantos países e
tem ganhado força no Brasil.
Direção: Diego Freitas
Como se fosse da família – no ar
em 12 de dezembro
Toda família de classe média brasileira tem ou teve alguém que é “como
se fosse da família”. Neste filme,
duas empregadas domésticas que
passaram a vida trabalhando para
uma família falam sobre trabalho,
vínculos familiares, afeto e direitos.
Direção: Alice Riff e Luciano Onça
Entes da floresta – no ar em 17 de
dezembro
Quem protege o seringueiro que se
mete na mata às cinco da manhã em
busca do leite sagrado da borracha?
Os seres fantásticos que habitam
a floresta: Mapinguari, Caboclinho,
Lobisomem. O documentário acompanha o cotidiano desses trabalhadores rurais no Acre e revela suas
crenças e temores, em um mundo
em que Deus pode ser um bicho peludo de um olho só.
Direção: Lillah Halla
Odisseia tupiniquim – no ar em 19
de dezembro
Além da União Europeia, apenas sete
países desenvolvem um programa
espacial completo. Isso quer dizer
que pouquíssimas nações do mundo
se arriscam a fabricar foguetes e satélites, e a tentar colocá-los em órbita a partir de bases de lançamento
próprias. Em 2013, os investimentos
do governo federal brasileiro nessa área alcançaram tímidos R$ 300
milhões – muito pouco perto dos R$
40 bilhões aportados pelos Estados

Unidos na sua famosa agência espacial, a Nasa. Porém, mesmo com
as limitações de orçamento, o Brasil
pertence ao seleto clube de países
que exploram o espaço sideral.
Direção: Carlos Juliano Barros e Gabriel Duvidovich
Educação sem paredes – no ar em
24 de dezembro
No Brasil e no mundo, milhares de
pessoas questionam o modelo pedagógico presente na maioria das
escolas. O projeto “Educação sem
paredes” vai de encontro a este modelo com pesquisadores da educação e visita dois projetos de escolas
públicas que mudaram, e continuam
mudando, aspectos do encontro com
a criança; e pergunta: a escola pode
afetar as principais contradições da
nossa sociedade?
Direção: Francisco Andrade Santos
e Rafael Mellim
FICHA TÉCNICA
Coordenador do núcleo de jornalismo: José Brito Cunha
Produtora de conteúdo: Renata
Ferraz
Estagiária: Ana Paula Ferreira
Produtoras assistentes: Fabianna
Amorim e Fernanda Oliveira
Editor de imagem: Marcio Inácio
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto

FOLHA DE S. PAULO
Ilustrada

Pág.:E13

16/04/2013

06/06/2013

1/1

1/1

Pág. 8

04/04/2013

O GLOBO
Pág. 8











www.videoclipping.com.br

159

O Globo | 11/9/2013

O Globo | 4/4/2013

O Globo | 16/4/2013

O Globo | 9/5/2012

Segundo Caderno

Folha de São Paulo | 6/6/2013

o

160

Violência de gênero: o desrespeito às
mulheres é tema de série e do Sala Debate

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Rafaella Gil

blema da violência doméstica. O programa analisa as políticas voltadas
para a diminuição dos casos no Brasil
e apresentar os serviços disponíveis
para apoio às vítimas.

Preconceito, condições desiguais,
violência doméstica, exposição não
autorizada, machismo… Por que as
mulheres ainda são consideradas
culpadas pelas agressões sofridas?
E, mesmo com os avanços conseguidos ao longo das décadas, o que
ainda falta para que elas tenham,
na prática, os mesmos direitos dos
homens?
Um exemplo: embora a aceitação
no mercado de trabalho seja cada
vez maior, as mulheres ainda ganham salários menores. Segundo a
mais recente Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), a
diferença de remuneração chega a
34,2% em Santa Catarina. A média
nacional é mais baixa, mas não deixa
de ser assustadora: 27,1%.

Para debater esses e outros assuntos
a série Violência de Gênero propõe um
recorte da mulher moderna em cinco
documentários. Entre os temas estão
o emprego, as formas de violência
contra a mulher; e as relações amorosas. Produzidos pela BDT Planejamento e Comunicação, os episódio serão
exibidos ao longo da semana, sempre
às 20h. Hoje, as Formas de Violência
Contra a Mulher e, amanhã, as Leis de
Combate à Violência de Gênero. Na
quinta-feira é a vez de A Mulher e as
Relações Amorosas e, na sexta, A Mulher no Mercado de Trabalho encerra
a programação.
O Sala Debate desta terça-feira também aborda a violência de gênero.
No especial da Semana dos Direitos
Humanos o programa discute o pro-

Um marco no combate à violência
contra a mulher, a Lei Maria da Penha completou sete anos e aumentou o rigor das punições aos agressores. De acordo com a Secretaria de
Políticas Públicas para as Mulheres o
número de denúncias é crescente. O
serviço de atendimento telefônico
180, que oferece orientações para as
agredidas, recebeu 88.685 relatos de
agressão em 2012. Em 2007 foram
12.664 registros. As agressões assumem diferentes contornos e não são
apenas físicas: são muitos os casos
de tortura psicológica relatados.
O Sala Debate recebe Catarina Cecin
Gazele, Procuradora Geral da Justiça
e coordenadora do NEVID; e a advogada Leila Linhares, colaboradora do
texto da lei. Pela Internet participam
Rosângela Rigo, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a jornalista
Rose Leonel. Você pode participar, ao
vivo, pelo Facebook ou pelo Twitter.
As discussões sobre violência de gênero fazem parte da programação
especial do Futura pela Semana Internacional dos Direitos Humanos.

Sala Debate

Programa de debate com o objetivo
de ser um espaço editorial amplo do
jornalismo do Canal Futura. A construção das pautas se dá, em grande
parte, a partir do que foi destaque
ao longo da semana nos demais
programas da casa e do que está
em evidência no País. Além disso, o
Sala Debate se propõe a aproximar
temas tratados pela mídia tradicional ao perfil dos telespectadores
do Canal Futura. A participação de
internautas é um dos pontos fortes
do programa, que, por uma hora nas
noites de terça-feira, recebe contribuições constantes do público pela
internet. Em 2013, as manifestações
populares que ganharam as ruas do
Brasil a partir do mês de maio chamaram a atenção e direcionaram
grande parte dos esforços editoriais
do programa. O acompanhamento
das principais notícias da agenda
política brasileira também foi destaque. Pautas como os desafios de infraestrutura no País às vésperas de
eventos como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas, a polêmica das biografias, da PEC-37, os investimentos em
educação, as alterações na legislação
brasileira, casos de espionagem e,
ainda, religião, voto secreto, saúde,
mobilidade urbana foram capazes
de movimentar a audiência do pro-
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grama na tela e pela internet. Ano
marcado ainda pela morte de Nelson
Mandela, prisão dos mensaleiros e
a tragédia da boate Kiss, em Santa
Maria/RS. Nas noites de terça-feira, o
Sala Debate acompanhou todas essas discussões para permitir ao seu
público um aprofundamento qualificado sobre os assuntos abordados
pela imprensa ao longo da semana.
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com
restrições
PARCEIROS: Rede de Universidades Parceiras (TV Mackenzie, Furb
TV, Fundarte, TV Pitágoras, TV Serra
Azul, TV Uesc, TV Ufop, TV Unaerp,
TV Unama, TV Unifor, Unisc TV, TV
Unisinos, TV Univali, TV Univap, TV
Ufam, UPF TV, TV Unimep, TV Umesp,
TV IFF, UFPI, PUC TV-MG, TV Univates,
TV Unifra, TV Unesp, UCS TV, TV Cesumar, TV UcPel, TV Unipar, TV Unitau, TV USP, UP TV, TV UFG), CNN, TV
Globo, TV Câmara, TV Soico (Moçambique), TV Brasil – Canal Integración.
ONGs: Redes da Maré, Auçuba, Fundação Casagrande, Saudáveis Subversivos e Cipó Comunicação.
APRESENTADORES: José Brito
Cunha é jornalista graduado pelas
Faculdades Integradas Hélio Alonso,

com pós-graduação em Cinema-Documentário pela FGV-Rio e Direção
Editorial pela ESPM-SP. Atualmente,
é coordenador do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, onde já
atuou como repórter, editor e apresentador de TV. O início da carreira
foi no programa Globo Ecologia, em
1998. É membro da Rede Brasileira
de Jornalistas Ambientais e da Abraji
– Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Em 2009, dirigiu
o documentário J. CARLOS – a figura
da capa, sobre o papel da caricatura
na imprensa da primeira metade do
século XX. Foi bolsista do Programa
de Jornalismo e Saúde da National
Press Foundation, em Washington,
em 2011. Passou ainda pela Folha de
S. Paulo, onde trabalhou como fotógrafo freelancer, e pela revista Terra
da Gente, da EPTV, afiliada da Rede
Globo em Campinas/SP, como colaborador de texto.
Thiago Gomide é jornalista e publicitário. Formado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio), trabalhou na editoria de
cultura no jornal O Pasquim e na
emissora de televisão REDETV!. Na
Rede Globo, estagiou nos núcleos
de criação e produção de programas
de entretenimento. Criou e editou a
Embranco, revista universitária pioneira no formato wiki e ganhadora
de diversos prêmios. Anos após, a
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ideia da publicação se tornou um
programa na rádio Roquette Pinto,
do Rio de Janeiro, onde foi editor e
âncora. Apresentou e foi repórter do
programa Cidade Inteligente, produzido pela MultiRio e veiculado pela
TV Bandeirantes do Rio de Janeiro.
Atualmente, é editor e apresentador
do núcleo de jornalismo do Canal Futura e apresentador do programa A
Rede, um dos líderes de audiência na
rádio Roquette Pinto.
Sinopses por episódio
(38 x 60 minutos):
Novos rumos no tratamento da
ansiedade – no ar em 12 de março
O Sala Debate discute os novos rumos
de tratamentos para a ansiedade. Dados do Ministério da Saúde apontam
que a ansiedade em excesso atinge
24 milhões de brasileiros de todas as
idades, que acabam expostos a quadros mais graves, como o surgimento
de tumores. Na busca pelo controle da
doença, o País se tornou líder no mercado mundial de medicamentos tarja
preta. Ao mesmo tempo, desde 2006,
o Brasil conta com a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), que ampliou a oferta de
tratamentos complementares como
acupuntura, homeopatia e fitoterapia.
Pela primeira vez em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde inclui perguntas
ligadas à medicina integrativa para
saber o quanto o brasileiro a utiliza e
quais as terapias mais comuns.
Convidados de estúdio:
Ilana Frydman, médica psiquiatra, do
Núcleo de Ansiedade e Depressão do
Rio de Janeiro/RJ.
Ivanilza Martins Ribeiro Jacinto, te-

rapeuta comunitária, do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF) de
São Paulo/SP.
Pela internet: o estudante de jornalismo Roberto Campus Brilhante
comenta sobre as vantagens e desvantagens de fazer um tratamento
alternativo.
Os desafios no relacionamento
entre pais e filhos – no ar em 19
de março
O Sala Debate discute as dificuldades das famílias brasileiras em estabelecer limites para as crianças.
O Brasil tem 29 milhões de crianças
com até 9 anos, segundo o IBGE. São
filhos da chamada Geração Y – homens e mulheres nascidos a partir de
1978 em um ambiente de menos repressão social, mais leis de proteção
à infância e, em alguns casos, amparados por pais superprotetores. Neste cenário, quais são os fatores para
que os pais se tornem cada vez mais
permissivos? Será que houve um declínio de poder paterno e ascensão
do materno? Ou quem ganhou poder
nas últimas décadas foram os filhos?
Convidados de estúdio:
Emilia Cipriano, educadora infantil e
assessora educacional de redes públicas e privadas, São Paulo/SP.
Eda Fagundes, psicóloga clínica na
área de terapia individual, de casal e de família, Rio de Janeiro/RJ.
Pela internet:
Loreta Berezutchi, blogueira e mãe
de dois filhos, São Paulo/SP.
Carlos Eduardo Zuma, psicólogo, terapeuta familiar e secretário-executivo
do Instituto Noos, Rio de Janeiro/RJ.

Royalties – direito e política – no
ar em 26 de março
As compensações financeiras geradas para o governo por empresas
que exploram e distribuem recursos
naturais como petróleo, minérios e
gás estão sendo discutidas em diferentes instâncias. No caso dos minérios, um novo marco regulatório
da mineração deve ser enviado para
aprovação do Congresso em breve,
em função do crescimento da atividade extrativista. As exportações
passaram de 7,1% nos anos 2000
para 17,3% em 2011. Já no caso do
petróleo, de acordo com a Agência
Nacional do Petróleo, entre 1999 e
2007, mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais foram arrecadados
como forma de compensação pela
exploração das reservas. Mas com a
descoberta do pré-sal e a previsão
de que até 2020 mais de 67 bilhões
de reais em royalties sejam gerados,
estados e municípios produtores e
não produtores, Congresso Nacional
e Supremo Tribunal Federal estão
mobilizados em uma discussão judicial que se arrasta desde 2009. Estas
são algumas das discussões que são
debatidas pelos convidados.
Convidados de estúdio:
Rodrigo Bornholdt, advogado e secretário da Amroy, Associação dos Municípios Excluídos do Rol dos Recebedores de Royalties do Petróleo e Gás.
George Santoro, subsecretário de
política fiscal da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.
Pela internet: Gilmar Soares Ferreira, secretário de formação sindical
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

PEC das domésticas – no ar em 2
de abril
Os empregados domésticos desfrutam agora de alguns dos direitos dos
demais trabalhadores brasileiros.
Graças à PEC (Proposta de Emenda
à Constituição) das Domésticas, a
categoria – que reúne mais de seis
milhões de pessoas, sendo 92% mulheres – terá jornada diária de oito
horas, pagamento de horas extras
e mais 13 benefícios. No entanto,
grande parte da nova legislação ainda não está valendo, como o FTGS
obrigatório, o seguro-desemprego
e o adicional noturno. Ao todo, sete
itens ainda devem passar por regulamentação para entrar em vigor. De
um lado, empregadas, babás, cozinheiros, faxineiros e acompanhantes de idosos comemoram os novos
direitos. Do outro, os empregadores,
que terão que lidar com obrigações
típicas de uma empresa, fazem as
contas para tentar viabilizar a contratação desses profissionais.
Convidados de estúdio:
Creuza Maria Oliveira, presidente da
Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos.
Luiz Guilherme Migliora, professor de
Direito Trabalhista da Fundação Getúlio Vargas.
Ernesto Caldieraro, diretor do Centro
de Informação e Defesa dos Empregadores Domésticos, o Cindebra, de
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Pela internet: Karen Grace Pena de
Azevedo, dermatologista.
Os dilemas da banda larga no
Brasil – no ar em 9 de abril
No Sala Debate, discutimos o serviço
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de banda larga no Brasil. Em 2010,
o governo federal lançou o Plano
Nacional da Banda Larga. O projeto,
dividido em duas etapas, pretende,
entre outras metas, diminuir a exclusão digital, incentivar melhorias por
parte das operadoras e aumentar a
infraestrutura nas cidades sedes da
Copa do Mundo. Por outro lado, o
plano não tem ações para atender
demandas dos moradores das áreas
rurais e de famílias que ganham até
cinco salários mínimos. As operadoras reclamam da alta tributação.
E no meio disso tudo estão usuários responsáveis por 93 milhões de
acessos aos serviços de banda larga
fixa e móvel, só em fevereiro, que
sofrem com serviços lentos e caros.
Estas e outras questões são discutidas pelos convidados no estúdio e
por meio do Skype.
Convidados de estúdio:
Bruno Magrani, professor do Centro
de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do
Observatório Brasileiro de Políticas
Digitais.
Eduardo Levy, diretor executivo do
Sindicato Nacional das Empresas de
Telefonia e de Serviço Móvel Celular
e Pessoal.
Pela internet: Maíra Feltrin Alves,
assessora técnica do Procon-SP.
Biografias, biógrafos e biografados – no ar em 30 de abril
Os escritores brasileiros estão a um
passo de conquistar a liberdade no
mundo das biografias não autorizadas. Um projeto de lei aprovado
pela Câmara dos Deputados promete
colocar um ponto final na censura a

livros e filmes sobre nomes consagrados da história do País. Na prática, a
proposta dá “carta branca” aos autores que esbarram em proibições impostas pelos biografados ou por seus
herdeiros. Se ganhar a aprovação do
Senado, o projeto vai ajudar a desengavetar obras que foram vetadas
pela Justiça, como as biografias sobre
o rei Roberto Carlos, o sambista Noel
Rosa e o escritor Manuel Bandeira.
Convidados de estúdio:
Edmundo Leite, jornalista que há
nove anos reúne material para uma
biografia sobre o roqueiro Raul Seixas, São Paulo/SP.
Sérgio Branco, especialista em direitos autorais da Fundação Getúlio
Vargas, Rio de Janeiro/RJ.
Pela internet: João Marcelo Bôscoli,
músico e filho da cantora Elis Regina
e do compositor Ronaldo Bôscoli, São
Paulo/SP.
Um ano da Comissão da Verdade
– no ar em 7 de maio
A Comissão Nacional da Verdade, que
tem a missão de esclarecer os abusos
contra os direitos humanos ocorridos
no passado recente do Brasil, está
perto de completar um ano. Desde
maio de 2012, os sete integrantes
do grupo se debruçam sobre pilhas
de arquivos e horas de depoimentos
na tentativa de montar um quebracabeça de 42 anos de história — que
vai de 1946 até 1988. As violações
aos direitos humanos que marcaram
a ditadura militar ocupam grande
parte dos trabalhos da Comissão da
Verdade, que estima que pelo menos
400 pessoas morreram ou desapareceram entre 1964 e 1985. Após anos
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sem respostas, os brasileiros esperam
uma versão oficial do que realmente
aconteceu com cada uma delas.
Convidados de estúdio:
Rosa Cardoso, uma das sete integrantes da Comissão Nacional da Verdade, Rio de Janeiro/RJ.
Luiz Eduardo Rocha Paiva, general da
reserva, Brasília/DF.
Pela internet:
Romildo Maranhão do Vale, ex-preso político e irmão de um militante
desaparecido desde 1973, Rio de Janeiro/RJ.
Lei da meia entrada – no ar em
14 de maio
Apontada como a principal culpada pelos preços salgados de shows,
espetáculos teatrais e ingressos de
cinema pelo Brasil, a meia-entrada
pode ter suas regras definidas pela
primeira vez em todo o território nacional. Em abril passado, a Câmara
dos Deputados aprovou um projeto
de lei que limita em 40% os ingressos com desconto dado a idosos, estudantes e pessoas com deficiência
em eventos artísticos e esportivos.
Os produtores culturais comemoram
a proposta, que, segundo eles, deve
ajudar a caírem os preços das inteiras. Mas será que a nova lei vai mesmo aliviar o bolso de quem não tem
direito à meia-entrada? E até que
ponto os recursos de leis de incentivo à cultura podem facilitar o acesso
ao universo das artes no País?
Convidados de estúdio:
Maria Juçá, diretora do Circo Voador,
Rio de Janeiro/RJ.
Jean Avelino, coordenador da Casa

Cultura da Baixada Fluminense, Rio
de Janeiro/RJ.
Pela internet:
Edinaldo Souza Felipe, coordenador
do Cineclube Cururu, Fortaleza/CE.
A investigação de crimes no Brasil – no ar em 21 de maio
A Proposta de Emenda à Constituição que limita os poderes de investigação do Ministério Público está
bem perto de entrar na pauta de
votação do Congresso Nacional. Mas
a polêmica PEC 37 está longe de alcançar um consenso. O projeto, de
autoria do deputado Lourival Mendes (PTdoB-MA), entrega a exclusividade da apuração de crimes para
as polícias civil e federal. Se a PEC for
aprovada, promotores e procuradores dizem que ficará bem mais difícil
combater a corrupção no Brasil. Já os
delegados argumentam que somente a polícia é capaz de fazer uma investigação imparcial e isenta, o que,
segundo eles, garante a igualdade
de condições entre acusação e defesa na Justiça. Diante disso, o Sala
Debate pergunta: quem deve investigar crimes no País?
Convidados de estúdio:
Guilherme Raposo, procurador-chefe
da Procuradoria da República no Rio
de Janeiro.
Wladimir Reale, vice-presidente jurídico da Associação de Delegados de
Polícia do Brasil.
Médicos estrangeiros no Brasil –
no ar em 4 de junho
O Brasil tem hoje o número de médicos por habitantes recomendado
pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) — que é de um médico para
cada mil habitantes. O problema é
como eles estão distribuídos pelas
regiões do País. No Rio de Janeiro e
no Distrito Federal, há mais de três
médicos para cada mil habitantes. Já
o Maranhão teria que duplicar o número de profissionais para atingir a
meta da OMS. Diante desse cenário,
o Ministério da Saúde quer “importar” médicos estrangeiros de Cuba,
Espanha e Portugal. A proposta
ganhou o apoio dos municípios do
interior do País, que têm enormes
dificuldades para atrair os profissionais brasileiros. Na última edição do
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab),
o governo federal atendeu a menos
de 30% dos pedidos das prefeituras.
Na outra ponta, o Conselho Federal
de Medicina (CFM) pediu ao Ministério Público que tome providências
caso o governo insista em contratar
médicos estrangeiros sem a prova
de revalidação de diplomas. No ano
passado, mais de 90% dos candidatos foram reprovados no exame
– incluindo médicos das nações que
devem enviar novos profissionais ao
Brasil. Com quase 13 mil brasileiros
se formando em medicina por ano,
o país precisa mesmo de médicos
estrangeiros? E por que os nossos
médicos não querem trabalhar no
interior e nas periferias das grandes
cidades?
Convidados de estúdio:
Aloísio Tibiriçá Miranda, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM).
Eduardo Tadeu Pereira, presidente
da Associação Brasileira dos Municípios (ABM).

Redução da maioridade penal –
no ar em 11 de junho
O Sala Debate discute a maioridade penal no Brasil, que voltou a ser
questionada depois de uma onda de
crimes graves envolvendo menores
de 18 anos. Só para se ter uma ideia,
no Congresso Nacional, mais de 30
projetos de lei propõem que os brasileiros passem a responder pelos
seus atos a partir dos 16 anos e não
mais aos 18.
Convidados de estúdio:
Ariel de Castro Alves, Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
Ayrton Francisco Ribeiro, professor da
Universidade Metodista de São Paulo.
Pela internet:
Marisa Deppman, advogada e mãe
do estudante Victor Hugo Deppman,
de 19 anos.
Professores e o ensino superior
– no ar em 18 de junho
Uma medida provisória, publicada
em maio, voltou a exigir o diploma
de doutorado para professores de
universidades e institutos federais.
Hoje, o Ministério da Educação já
determina que pelo menos um terço
dos professores das universidades
públicas e privadas tenham mestrado ou doutorado. Isso porque, além
do ensino, as instituições devem
investir em pesquisa e produção
de conhecimento. Para se ter uma
ideia, dos mais de 300 mil professores universitários em atividade
no Brasil, quase 40% são mestres e
30% já são doutores. Mas e os professores que não têm pós-graduação? Eles não estariam aptos para
ensinar? De acordo com o último
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Censo do Ensino Superior, eles são
minoria nas universidades brasileiras – não chegam a 5%. Em geral,
esses professores se revezam entre
o magistério e a carreira profissional.
Mas o que pesa mais na hora de
ensinar: a teoria ou a prática?
Convidados de estúdio:
João dos Reis Silva Junior, professor
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de São Carlos/SP.
Felipe Pena, jornalista e professor da
Faculdade de Comunicação Social da
Universidade Federal Fluminense/RJ.

ticas do País. Como os movimentos
populares podem influenciar nas
decisões do Estado? Qual a importância da participação popular para
a garantia de direitos básicos como o
acesso ao transporte público? Essas
e outras questões são discutidas no
programa Sala Debate.
Convidados de estúdio:
Carlos Augusto Addor, professor de
história da UFF/RJ.
Ricardo Ismael, cientista político da
PUC-Rio.

Pela internet:
Zezinho Santos, arquiteto, Recife/PE.

Pela internet:
Daniel Guimarães, integrante do Movimento pelo Passe Livre.

Manifestações populares – no ar
em 25 de junho
Em junho de 2013, uma onda de protestos formados por milhares de jovens tomou as ruas de todo Brasil. Os
primeiros manifestos surgiram em
Porto Alegre, após o aumento das
tarifas dos transportes urbanos, mas
novas manifestações foram ganhando força em outras cidades. Através
das redes sociais, o Movimento Pelo
Passe Livre convocou jovens de todo
o País para irem às ruas. Uma verdadeira multidão ocupou avenidas das
maiores capitais do País. Somente no
Rio de Janeiro, mais de cem mil manifestantes reivindicavam não só pela
redução do preço dos transportes,
mas também por melhorias na educação, saúde e por menos corrupção.
Manifestações como essas não eram
vistas no Brasil desde 1992, ano do
impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Os protestos retomam
a antiga discussão a respeito da participação popular nas decisões polí-

Reforma política – no ar em 2 de
julho
Diante das recentes manifestações
em todo o País, a presidente Dilma
Rousseff quer convocar a participação popular para iniciar um processo de reforma política. Para muitos
especialistas, a reforma política mais
recente que tivemos no País foi em
1988, com a criação da Constituição
Cidadã. Além do voto, a nossa constituição prevê três formas de participação popular nas decisões políticas
do País: através de um plebiscito, um
referendo ou através da iniciativa
popular. Em um plebiscito consultase a opinião do povo antes da criação
de uma lei. Caso haja um plebiscito, o
povo votaria em cada um dos pontos
da reforma política para só depois
ela ser aprovada no Congresso. Já no
referendo, a população é consultada
para saber o que acha a respeito de
uma lei que já foi criada. Os temas
da reforma política ainda não foram
definidos, mas existem dois projetos
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de lei em tramitação no Congresso.
Os temas mais recorrentes são: financiamento público exclusivo em
campanha, o fim das coligações proporcionais e fim do sistema de lista
aberta partidária.
Convidados de estúdio:
José Garcez Ghirard, professor de Direito Constitucional da FVG/SP.
João Inácio Pires, cientista político da
Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Pela internet:
Marlon Reis – juiz e codiretor do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE), Imperatriz/MA.
Formação policial – no ar em 9 de
julho
Nos recentes protestos em todo o
País, muitos manifestantes relataram ter sido vítimas de abuso policial. Uma pesquisa realizada pelo
Ibope em oito capitais brasileiras
apontou que 57% dos entrevistados classificaram a atuação da polícia militar como “muito violenta”.
Em 2012, a extinção da PM foi uma
das recomendações apresentadas
pelo Conselho de Direitos Humanos
da ONU para combater a violência
no Brasil. O nosso país é um dos
únicos no mundo em que a polícia é dividida entre civil, militar e
federal. A Polícia Militar brasileira
surgiu com a vinda da Coroa Portuguesa, em 1808. Sua estrutura é semelhante àquela adotada
pelo Exército, com treinamentos
e táticas de guerra. Mas será que
a PM está preparada para garantir a segurança da população? E a
desmilitarização da polícia seria
uma forma de reduzir a violência?

Convidados de estúdio:
Coronel Ibis Pereira, comandante da
Academia da Polícia Militar, fala sobre a formação dos PMs e a tática
utilizada nas manifestações.
Elizabeth Sussekind, ex-secretária
nacional de Justiça e representante
do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, é a favor da unificação das
polícias.

Convidados de estúdio:
Otávio Vieira, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos.
Fernando MacDowell, engenheiro de
transportes da COPPE/UFRJ.

Pela internet:
Ubiratan Ângelo, coordenador do
Programa de Segurança Humana do
Viva Rio (ex-comandante da PM).

Estado laico – no ar em 23 de julho
Estado laico é Estado leigo, neutro,
que não apoia ou se opõe a qualquer
religião. A história, no entanto, nos
mostra que este é um conceito relativamente novo, que surgiu com
o processo de democratização do
poder. Com a instauração do regime republicano e a promulgação da
Constituição de 1891, o Brasil separou os papéis da Igreja e do Estado. Dessa forma, nenhuma lei pode
ser baseada em dogmas religiosos,
sob risco de ferir essa neutralidade. Você acha que vivemos em um
Estado laico de fato? A religião ainda interfere nas decisões políticas?

Mobilidade urbana – no ar em 16
de julho
Congestionamentos, longas filas
para esperar ônibus, metrôs e trens
lotados. Esse cenário já faz parte do
cotidiano de diversas cidades brasileiras. Segundo uma pesquisa mais
recente do Ibope, 42% dos brasileiros utilizam o transporte público
como principal meio de locomoção.
O transporte mais utilizado é ônibus, 34% dos brasileiros o utilizam
diariamente. Em segundo lugar vem
a caminhada, com 24%, e, em terceiro, o carro, com 16%. O transporte público de qualidade é uma das
principais queixas dos manifestantes que participaram dos recentes
protestos em todo o Brasil. Uma
pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que somente 3,6% das cidades
brasileiras têm Plano de Transporte.
A presidente Dilma Rousseff anunciou que irá investir R$ 50 bilhões
em obras de mobilidade urbana.
Mas o que deve ser feito para melhorar a mobilidade nas grandes
metrópoles? Qual seria o melhor
sistema de transporte para o País?

Pela internet:
Lincoln Paiva, colaborador da ONG
Mobilize Brasil, São Paulo/SP.

Convidados de estúdio:
Juliana Cesário Alvim, professora de
Direito Constitucional da UERJ.
Flávia Pinto, sacerdotisa de Umbanda Casa do Perdão.
Pela internet:
Padre Jesus Hortal, ex-reitor da PUC-Rio.
Espionagem na internet – no ar
em 30 de julho
Palavras-chave são capazes de acionar um alerta em sistemas de segurança da informação. Usar repetidas
vezes o termo terrorismo, em redes

sociais, e-mails ou conversas telefônicas, pode torná-lo um forte candidato ao monitoramento de agentes
federais. Especialistas aconselham a
ter cuidado com o que é falado, publicado ou compartilhado, pois tudo
o que colocar na rede pode e será
usado contra você... Acha improvável? Cena de ficção? Roteiro digno
de James Bond? Já ouviu falar em
“Prism” ou “Echelon”?
Convidados de estúdio:
Coronel Eugênio Moretzsohn, especialista em inteligência e segurança
da informação.
Fernanda Bruno, professora de Comunicação da UFRJ.
Pela internet:
Carlos Affonso, professor da Escola de
Direito da Fundação Getúlio Vargas/RJ.
Conservadorismo político – no ar
em 6 de agosto
Com a onda de protestos movimentando o País, uma corrente política
-ideológica mais conservadora se
manifesta, relembrando um passado
controverso e não muito distante.
Alguns movimentos falam em intervenção militar, outros criam tendências monarquistas ou mais radicais.
O que desejam os novos conservadores? O que pensam os jovens que
aderem a movimentos militares?
Será que vivemos em uma sociedade
liberal ou conservadora?
Convidados de estúdio:
Ricardo Figueiredo de Castro, professor
de História Contemporânea da UFRJ.
Claudio Henrique Freitas Melo, presidente estadual do Arena no Rio de
Janeiro.
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Pela internet:
Paulo Domenech Oneto, filósofo político e professor da UFRJ.
Violência sexual – no ar em 13 de
agosto
Usada como método contraceptivo
de emergência, a pílula do dia seguinte virou a protagonista na Lei nº
12.845, que regulamenta e garante
o atendimento às vítimas de violência sexual pelo serviço público de
saúde. Sancionada pela presidente
Dilma Rousseff, a lei foi alvo de críticas por alguns setores mais conservadores da sociedade por interpretarem o texto como uma brecha
que possibilita o aborto. O que é, de
fato, a pílula do dia seguinte? Quais
são os direitos reservados às vítimas
de violência sexual e como o sistema
de saúde as trata hoje?
Convidados de estúdio:
Lia Zanotta Machado, socióloga e
professora da UnB.
Vítor Pimentel, vice-presidente jurídico do Centro Interdisciplinar de
Ética e Economia Personalista.
Pela internet:
Dr. Cristião Rosas, presidente da Comissão Nacional de Violência Sexual
e Aborto Legal da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
Ocupação de câmaras legislativas – no ar em 20 de agosto
O Sala Debate discute os movimentos
de ocupação das câmaras municipais.
A internet foi a principal ferramenta
que mobilizou centenas de protestos
em todo o Brasil. A exemplo do que
aconteceu no Egito, na Espanha e em
Nova York, os movimentos surgiram

com pautas específicas, tomaram as
ruas, fôlego, e ganharam outras demandas. Mas a grande insatisfação
com o cenário político e econômico
atual encontrou lugar também dentro
das câmaras municipais. Espalham-se
protestos de ocupação por várias cidades, de norte a sul do País. O perfil
dos ocupantes é, em sua maioria, de
jovens que não querem mais esperar
– eles exigem mudanças imediatas
e, principalmente, transparência. O
diálogo entre a população e os três
poderes parece estar distante do ideal. Como as câmaras podem ser mais
transparentes e se aproximar das demandas do povo? Qual o significado
da ocupação desses espaços? Podemos considerar a ocupação um protesto legítimo?
Convidados de estúdio:
Daniel Sarmento, procurador da república e professor de Direito Constitucional da Uerj.
Antônio Carlos Alkmin dos Reis, doutor em ciência política e professor da
PUC-Rio.
Legalização da maconha – no ar
em 27 de agosto
Cerca de 10 mil anos de convivência
com o homem não foram suficientes
para tornar a cannabis um consenso.
Cercada de mitos, medos e verdades,
a planta é proibida na maioria dos
países. Mas, durante muitos anos, a
cannabis foi extremamente importante para a economia mundial. Com
suas resistentes fibras era possível
fabricar todo tipo de material, tendo
sido muito utilizada principalmente
pela indústria naval e papeleira. Na
China, a cannabis era muito conhecida por suas propriedades farmacoló-
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gicas, e era receitada para quase todo
tipo de mal. Na Índia, a erva era afrodisíaca; na África, uma forma de conversar com os orixás. Aqui no Brasil,
a planta foi cultivada com incentivos
de Portugal para atender a crescente
demanda do mercado internacional,
por volta de 1783. A proibição total
da cannabis surgiu somente quatro anos depois do fim da lei seca,
na década de 1930, mas os usuários já sofriam perseguição no início
do século XX. Anos de proibição, a
“guerra às drogas” não foi suficiente
para diminuir o consumo mundial da
maconha, que é apontada como mais
utilizada pela ONU. Alguns países já
flexibilizaram suas leis, no sentido de
descriminalizar o usuário ou permitir
seu uso medicinal. Recentemente, o
Uruguai se destacou na discussão
da legalização da maconha. O
presidente Pepe Mujica propôs que
o Estado controle toda a produção
da erva, com o objetivo de acabar
com o tráfico e suas consequências
mais violentas. Mas será que o tráfico acaba com todas essas medidas?
Mas quais são as consequências da
legalização da maconha? Por que o
Uruguai propõe a intervenção do Estado neste mercado? Qual a diferença entre descriminalizar e legalizar?
Convidados de estúdio:
Orlando Zaccone, delegado da Polícia
Civil do Rio de Janeiro.
Gilberta Acselrad, coordenadora de
saúde pública e direitos humanos da
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais no Brasil.
Pela internet:
Rogério Gandra Martins, advogado
especializado em direito público.

Os limites do humor? – no ar em
3 de setembro
Será que o humor tem limites ou
tudo vale quando o cenário, quando
a finalidade é o riso? A história conta
que o humor nasceu na Grécia antiga,
aproximadamente 500 anos antes do
nascimento de Cristo. Nessa época, as
mudanças políticas e as transformações comportamentais eram os alvos
das piadas. Com o tempo, esses fatores que estimulavam o escárnio foram
sendo acompanhados por diversos
assuntos, como religião, por exemplo.
Muitos humoristas, na Idade Média,
ficaram bem perto da fogueira. O riso
como arma,como pedra, sempre esteve presente, sempre sofreu com as
críticas e sobreviveu. Sobreviveu e sobrevive no teatro, no cinema, no rádio,
no picadeiro, na rua, na televisão, com
um ou um milhão de humoristas, para
um ou um milhão de espectadores.
Convidados de estúdio:
Karla Conca, palhaça do grupo Marias da Graça.
Edson Aran, jornalista e cartunista.
Marcio Acselrad, coordenador do Laboratório de Estudos do Humor e do
Riso da Unifor/CE.
Pela internet:
Rogério Vilela, comediante stand
-up, blogueiro e um dos criadores do
Mundo Canibal.
Sylvio Capanema, desembargador
aposentado, advogado e professor
de Direito Civil.
Voto secreto – no ar em 10 de
setembro
Em 2013, esteve em tramitação no
Senado a proposta de emenda constitucional 349, do deputado Luiz An-

tônio Fleury (PTB-SP), que propõe o
fim do voto secreto parlamentar. A
proposta não é nova: ela foi apresentada em 2001, ficou guardada por
cinco anos até passar em primeiro
turno na Câmara, e esperou outros
sete anos até a aprovação em segundo turno. Agora a PEC volta ao cenário, ganhando novamente a atenção
do poder público e do povo. Isso porque, em votação secreta, o congresso
manteve o mandato do deputado Natan Donadon (ex-PMDB-RO), condenado pelo Supremo Tribunal Federal a
13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha. Um impasse entre as casas legislativas, no entanto,
pode prolongar a discussão por mais
tempo, já que o voto aberto aprovado pelos deputados não é consensual
entre os senadores. E outra PEC sobre
o fim do sigilo apenas nos casos de
cassação estava aprovada pelo Senado. A urgência atual da pauta parece
ser uma solução ética para o que Henrique Alves (PMDB-RN), presidente da
Câmara, definiu como o maior dano
à imagem da casa. Com a onda de
protestos que vem ocorrendo desde
junho no Brasil e a pouco mais de um
ano das próximas eleições, a transparência e uma nova ordem política são
motivo de debate e transformação.
Convidados de estúdio:
Diogo Godinho Ramos Costa, mestre
em Ciência Política e professor do IBMEC-MG.
Ivar Hartmann, professor da Escola
de Direito da FGV-Rio.
Guilherme Carvalhido, cientista social pela UFRJ.
Pela internet:
Lobão Filho, senador PMDB-BA.

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, presidente nacional da OAB.
Política externa – no ar em 17 de
setembro
O Brasil faz fronteira com dez países
e exerce um papel de liderança na
América do Sul. Enquanto o mundo
vive uma crise econômica, vê enfraquecer organismos multilaterais e
convive com a ameaça de conflitos
graves no Oriente Médio, o Brasil tem
buscado novas parcerias políticas,
econômicas e culturais. Ao lado de
Rússia, China, Índia e África do Sul,
faz parte dos “BRICS” e ganha cada
vez mais projeção internacional. Enquanto busca um lugar permanente
no Conselho de Segurança da ONU,
o Brasil se destaca em áreas estratégicas na luta por um mundo melhor. Faz isso ao atuar nas questões
relativas à preservação ambiental e
alterações climáticas, um protagonismo que começou há mais de 21
anos com a Rio-92. Nos últimos anos,
as ações do País no exterior se multiplicaram impulsionadas pelo compartilhamento de conhecimentos e
experiências nacionais bem-sucedidas. Instituições de referência como
a Embrapa, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária e a Fiocruz,
Fundação Oswaldo Cruz, a Embraer.
Já têm escritórios na África. No combate à Aids, por exemplo, o Brasil
lidera a cooperação internacional e
chegou a ser premiado por gerenciar
um trabalho de excelência.
Convidados de estúdio:
Paulo Afonso Velasco, chefe do Departamento de Relações Internacionais do IUPERJ.
Ricardo Seitenfus, doutor em Rela-
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ções Internacionais e professor na
Universidade Federal de Santa Maria/RS.
Pela internet:
Paulo Roberto de Almeida, diplomata.
Feliciano de Sá Guimarães, professor
do Instituto de Relações Internacionais da USP.
Minirreforma eleitoral – no ar em
24 de setembro
Tramita na Câmara dos Deputados
uma minirreforma eleitoral já aprovada no Senado. A proposta precisa ser votada até o próximo dia 5
de outubro para valer nas eleições
de 2014. As mudanças mais significativas para a legislação eleitoral
estão previstas num projeto de reforma política que é discutido há 18
anos entre os parlamentares, mas as
alterações no pleito que esta proposta traz são relativas a gastos de
campanha e têm mais a ver com os
candidatos em si do que com as expectativas da sociedade em relação
à reforma. Mas, então, do que trata
esse texto? E o que ele pode mudar
nas eleições de 2014? Propaganda
eleitoral, boca de urna, troca de candidatos, comícios.
Prescrição de remédios em farmácias – no ar em 1º de outubro
O Conselho Federal de Farmácia publicou no Diário Oficial da União uma
resolução que autoriza os farmacêuticos brasileiros a prescreverem medicamentos que não exigem receita
médica. A medida foi publicada no
último dia 25 de setembro e tem
180 dias para ser implantada. O Conselho Federal de Medicina está questionando esta medida na justiça. O

argumento é que a lei que regulamenta a profissão do farmacêutico
não prevê o diagnóstico de doenças
e que a prescrição de tratamentos
cabe apenas ao médico. Mas, afinal, com a resolução valendo, o que
muda na relação entre farmacêuticos e clientes? Quais os objetivos do
Conselho Federal de Farmácia com
esta resolução e por que os médicos
se opõem se os remédios já são vendidos livremente?
Convidados de estúdio:
José
Ramon
Blanco,
médico
conselheiro do Cremerj.
Marcus Vinicius Andrade, diretor
executivo do ICTQ.
Tarcísio José Palhano, professor do curso de Farmácia da Federal do Rio Grande do Norte e assessor da presidência
do Conselho Federal de Farmácia.
Pela internet:
Sotero Mengue, professor doutor
do Departamento de Epidemiologia,
UFRGS.
Desafios da educação – no ar em
8 de outubro
Mais de 85% dos jovens brasileiros
afirmam que a maior preocupação é
em relação à educação e à qualidade
do ensino. É o que aponta o estudo
Juventude que Conta, divulgado pelo
Ipea em setembro. Nas avaliações internacionais de educação, seja quanto ao desempenho dos alunos, seja
sobre a valorização dos professores,
a nossa classificação está entre as
mais baixas. A educação de baixa
qualidade é considerada a principal
causa do alto grau de violência e do
baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
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Convidados de estúdio:
Anna Helena Altenfelder, superintendente do Cenpec.
Heleno Araújo, secretário de assuntos educacionais do CNTE.
Júlio Furtado, consultor em educação
e reitor da Uniabeu.
Pela internet:
Sérgio Roberto Arruda, diretor regional do Senai de Santa Catarina.
Crescimento do PIB – no ar em 15
de outubro
Para o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Brasil teve um desempenho positivo na primeira metade do
ano de 2013, quando o nosso Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 1,5%,
mas, como não acredita que este cenário se sustente até o fim do ano,
pela segunda vez o fundo reduziu
a sua previsão de crescimento para
o PIB brasileiro, anteriormente prevista para 4%, e agora prevê que a
economia nacional vá crescer apenas
2,5% em 2014. E sugere que o País
continue combatendo a inflação com
juros mais altos. Atualmente, a taxa
Selic está em 9.5% ao ano. O que essa
previsão mostra sobre o crescimento
econômico do País? Já é possível perceber que há uma desaceleração do
consumo? Como estão os números
relacionados à geração de empregos
e aumento de renda do brasileiro?
Como o País deve se preparar para
acelerar as transformações que podem acelerar o nosso desenvolvimento econômico? E como, a partir
dele, podemos pensar em avançar na
luta contra as desigualdades sociais?
Convidados de estúdio:
Claudio Salvadori Dedecca, professor

do Instituto de Economia da Unicamp.
Gabriel Ulyssea, coordenador de pesquisas de trabalho e renda do Ipea.
Marco Bedê, economista do Sebrae.

Pela internet:
Fernando Marcato, pesquisador da
Fundação Getúlio Vargas.
Flávio Dino, presidente da Embratur.

Pela internet:
Edmar Almeida, professor do Instituto de Economia da UFRJ.

Planos de saúde – no ar em 29 de
outubro
Salas de espera lotadas nas emergências, dificuldades em agendar
exames e em obter diagnósticos.
Desgastes desnecessários nos momentos em que precisamos dos
serviços de saúde. E não é somente
no sistema público onde esses problemas são relatados com mais fre
quência, e sim de uma realidade cada
vez mais comum: a de quem contratou um plano de saúde particular. O
setor está na lista vermelha do Procon. No balanço do primeiro semestre, os planos de saúde ficaram em
sexto lugar no ranking de reclamações. Segundo o Idec, o Instituto de
Defesa do Consumidor, há 11 anos
os planos lideram as reclamações
entre os usuários. E há outras questões como a negativa de cobertura,
o reajuste abusivo e o desligamento
sem justificativa. Cerca de 25% da
população brasileira, mais de 47 milhões de pessoas possuem planos de
saúde. E este mercado segue uma
nova tendência: em algumas regiões
do País as operadoras não comercializam mais planos individuais. Quais as
maiores dificuldades e reclamações
dos usuários de planos de saúde? A
agência nacional de saúde suplementar que regula e fiscaliza os planos de
saúde tem cumprido seu papel? E de
25 anos do SUS, como podemos avaliar este serviço diante da entrada de
programas como o Mais Médicos e o
desafio de universalizar e qualificar o
atendimento na saúde pública?

Aeroportos – no ar em 22 de outubro
A ampliação e a modernização dos
aeroportos brasileiros são um desafio urgente. Segundo um estudo
da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
nos últimos dez anos, o aumento da
demanda no transporte aéreo cresceu mais do que a própria população
brasileira. E para atender à demanda
e oferecer infraestrutura para a realização da Copa do Mundo de 2014
e das Olimpíadas de 2016, três dos
principais aeroportos do país foram
privatizados. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e
Confins, em Minas Gerais, foram privatizados. Quais são as políticas para
melhorar a qualidade dos serviços,
tanto nas estações administradas
pela Infraero quanto naquelas concedidas à iniciativa privada? Quais
as reclamações mais frequentes dos
usuários e qual o papel das autoridades aeroportuárias nesse processo?
E como devem ficar os preços das
passagens aéreas durante os grandes eventos?
Convidados de estúdio:
Guilherme Ramalho, secretário executivo da Secretaria Nacional de
Aviação Civil.
Erivelton Guedes, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em
Transporte Aéreo. Tarcisio Gargioni,
vice-presidente da Avianca.

Convidados de estúdio:
Hésio Cordeiro, coordenador do mestrado em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá/RJ.
Sérgio Vieira, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo/RJ.

Pela internet:
Romero Jucá, senador que integra a
comissão mista que estuda propostas de consolidação da Legislação
Federal e a regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal.

Pela internet:
Alessandro Molon, deputado federal
(PT-RJ).
Augusto de Franco, criador da Escola-de-Redes, escritor, palestrante e
consultor.

Pela internet:
Weberth Costa, advogado da Proteste/SP.

Marco Civil da internet – no ar
em 12 de novembro
A aprovação do Marco Civil da internet se arrasta na Câmara dos Deputados há dois anos. O projeto de lei
que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários
da internet já tramita em caráter de
urgência, mas possui pontos que ainda geram muitas discussões. O relator da proposta, deputado Alessandro Molon (PT-RJ), incluiu a exigência
de as empresas armazenarem seus
dados em território brasileiro. Com
as polêmicas sobre a instalação de
data centers no Brasil e tratamento igualitário de pacotes de dados
e voz (pontos que causam divergências sobre o aumento de custos,
que podem ou não serem repassados aos usuários), a neutralidade de
rede, o regime de guarda de dados
dos usuários, o tratamento do tema
do direito autoral, e a localização de
data centers em território nacional,
o Marco divide partidos e também a
opinião popular.

Previdência Social – no ar em 19
de novembro
Segundo dados da Organização das
Nações Unidas, o Brasil está entre os
países da América Latina que mais
realizaram progressos na expectativa de vida da população: entre 1970
e 2010, ela aumentou em 30 anos.
Mas os dados positivos sobre a esperança de vida de nosso povo apontam para problemas antigos que
deverão se agravar nas próximas
décadas: a política previdenciária
brasileira que precisará de atenção
para não desencadear um colapso
financeiro. Só em 2012, o rombo da
previdência foi de mais de 42 bilhões
de reais. Como resolver essa equação, já que a população não vai parar de crescer e nem de envelhecer?

25 anos da Constituição – no ar
em 5 de novembro
Em 1988, o então deputado federal,
presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, pronunciou a promulgação da nossa Carta
Magna com as seguintes palavras:
“Chegamos, esperamos a constituição como vigia espera a aurora”.
Como um rito de passagem, naquele momento se rompia com os ranços ditatoriais de um regime militar
que durou mais de duas décadas. As
leis, que foram e que deveriam ser
pensadas e complementadas para
promover os direitos da população,
estavam grafadas naquele livro que
trazia na capa a bandeira do Brasil
dividida pela metade. 25 anos depois desse dia histórico, algumas
questões necessitam de reflexão:
quais pontos devem ser desenvolvidos? Um exemplo: ainda existem
112 temas que necessitam entrar
em votação para se tornarem ou não
leis, como imposto sobre grandes
fortunas, distribuição de territórios
para os povos indígenas e também
os direitos da comunidade LGBT.
Convidados de estúdio:
Sylvio Capanema, desembargador.
Charles Pessanha, cientista político e
professor na UFRJ.
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Convidados de estúdio:
Henrique Faulhaber, representante do Comitê Gestor da Internet no
Brasil.
Basílio Perez, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint).
Luiz Fernando Moncau, pesquisador
e cogestor do Centro de Tecnologia
e Sociedade (CTS) da FGV/Direito Rio.

Convidados de estúdio:
Leonardo Rolim, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social.
Marcelo Caetano, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea).
Pela internet:
Odil de Lara, advogado e filósofo,
doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e diretor acadêmico da PUC-Minas.
Vasco Borges, engenheiro português.
Sistema carcerário – no ar em 26
de novembro
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O Sala Debate levanta uma discussão sobre o sistema carcerário brasileiro. Nos últimos dias, a prisão dos
condenados no Mensalão suscitou
muitas questões sobre os regimes
aberto, fechado e semiaberto. Vamos debater o sistema de progressão de penas que suscita muitas
críticas e enfrenta uma série de
obstáculos para sua efetiva implementação, além de trazer à tona a
precariedade e a superlotação das
instalações, sempre lembrada como
um dos principais problemas que
afetam as penitenciárias no Brasil.
Além disso, o Ministério Público encontrou a presença ativa de grupos
ou facções criminosas em dezoito por cento dos locais visitados.
Convidados de estúdio:
Leandro Piquet Carneiro, coordenador do Programa de Pesquisa em Segurança e Criminalidade da USP.
Rodrigo Puggina, especialista em
Direito Penitenciário e membro da
Comissão Nacional de Fomento ao
Controle Social na Execução Social.
Pela internet:
Jairton dos Santos, chefe de gabinete da Superintendência de Serviços
Penitenciários do Rio Grande do Sul.
Jocenir, que transformou em livro a
sua passagem pelo sistema carcerário.
Concessão de rodovias – no ar em
3 de dezembro
Um debate sobre as políticas de governo voltadas para o transporte
rodoviário. Pegando carona nos recentes leilões promovidos pelo governo federal, dentro do Programa
de Investimentos em Logística, analisamos e discutimos a eficácia do re-

gime de concessão na administração
de rodovias. Também analisamos as
condições das estradas do País, apontando as principais deficiências apresentadas pela nossa malha viária.
Convidados de estúdio:
Luiz Eduardo Brandão, coordenador
do Nupei, Núcleo de Pesquisa em
Energia e Infraestrutura da PUC-Rio.
Jerson Carneiro, professor de Direito
do IBMEC/RJ.
Pela internet:
José Tavares, caminhoneiro e Marcos
Siqueira, coordenador-geral da Unidade de Políticas Público-Privadas
do Estado de Minas Gerais.
Violência doméstica – no ar em
10 de dezembro
O programa vai discutir o problema
da violência doméstica contra as
mulheres. As agressões assumem
muitos contornos, e não se manifestam apenas na forma de violência física, já que são muitos os casos
de tortura psicológica relatados. O
número de denúncias vem crescendo, segundo dados da Secretaria de
Políticas Públicas para as Mulheres:
o serviço de atendimento telefônico 180, que oferece orientações
para as mulheres vítimas de violência, fechou o ano de 2012 com
88.685 relatos de agressão contra
12.664 há seis anos. Há sete anos,
era criada a Lei Maria da Penha, que
aumentou o rigor das punições aos
agressores em casos de violência
doméstica. O programa vai analisar
as políticas voltadas para a diminuição dos casos de violência doméstica no Brasil e apresentar os serviços
disponíveis hoje para as vítimas.

Convidados de estúdio:
Catarina Cecin Gazele, procuradorageral da Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra as Mulheres.
Leila Linhares, advogada que participou da elaboração do texto da Lei
Maria da Penha e coordenadora da
ONG Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação.
Pela internet:
Rosângela Rigo, secretária adjunta
da Secretaria de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres.
Rose Leonel, jornalista.
O legado de Nelson Mandela e as
relações Brasil-África – no ar em
17 de dezembro
O Sala Debate fala sobre o legado
deixado por Nelson Mandela e discute
os principais acordos de cooperação e
intercâmbios firmados entre Brasil e
países da África. Na África do Sul, a
herança de dominação e racismo ainda é um obstáculo para a erradicação
das desigualdades sociais mesmo
com avanços significativos na área
econômica. A inflação, que era 14%
antes de 1994, caiu para 5% em dez
anos. Ainda há um longo caminho a
ser percorrido no combate à pobreza. Em 2009, o país obteve 0,63 no
coeficiente Gini, usado para medir a
desigualdade, mas em 1993 esse coeficiente era de 0,59, mostrando que
o fosso entre ricos e pobres no país só
vem aumentando. A política africana
do Brasil já é antiga. Embora a aproximação do País com a África tenha se
iniciado no final da década de 1950 e
início da década de 1960, foi somente
a partir de 1970 que adotamos uma
política mais consistente voltada para
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Convidados de estúdio:
Analúcia Danilevicz Pereira, professora do Departamento de Relações
Internacionais da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Paulino de Jesus Cardoso, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Udesc, Universidade do
Estado de Santa Catarina.
Pela internet:
Joel Zito Araújo, cineasta.
Augusto Jone Luís, ministro da Educação de Moçambique.
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a África. Mas essa aproximação só foi
possível por que a realidade do continente mudou, e hoje é marcada pela
redução de conflitos, por processos
de democratização e pela reformulação das relações políticas internas.
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Saladino

Com 18 anos e pronto para enfrentar o mundo, Saladino, acompanhado de seu grande amigo Tarik, deixa
sua casa na cidade de Damasco, na
Síria, em busca de grandes aventuras. Esse jovem corajoso e nunca disposto a admitir derrota vive histórias
recheadas de ação, heróis, vilões, locais exóticos, resgates ousados e até
uma pitada de romance. Inspirada
pelo guerreiro do século XII, a série
Saladino propõe um período fictício
na vida desse herói que se tornaria
um grande líder mulçumano.
TEMAS: história, universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças e público
em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: International
Emmy
Awards 2011: Children & Young
People Programme (nominated) //
Seoul international animation festival 2007: Best technology // Tokyo
international anime fair 2008 // Digicon+6 2008.
Sinopses por episódio
(26 x 26 minutos):
Estrela ascendente – no ar em 7
de julho
Em 1146, o irmão mais velho do Sa-

ladino é morto pelo exército franco, liderado pelo perverso general
Reginaldo. Aos 18 anos, desiludido
com a guerra que matou seu irmão
e contrariando a vontade de seu pai,
Saladino decide deixar sua casa em
Damasco. Ao ajudar Mustafá, ele e
seu melhor amigo Tarik conseguem
a chance que queriam para começar
uma vida de aventuras: se tornam
guardas da caravana do mercador.
Os salteadores – no ar em 14 de
julho
Voltando do Egito, a caravana de
Mustafá é atacada por piratas do
deserto, e Saladino é capturado. No
cativeiro, ele conhece Duncan, um
soldado do exército franco, e juntos
eles planejam uma fuga.
O cálice de Isis – no ar em 21
de julho
Saladino, Duncan e Tarik fogem de cavaleiros em direção ao porto, onde encon-

tram um grupo do exército franco
liderado por Reginaldo. Para escapar, o
trio entra num navio com Anisa, uma
ladra de Damasco que roubou o cálice
de Isis de Reginaldo, que não vai desistir fácil de recuperá-lo.
A arena – no ar em 28 de julho
Durante uma caravana, Duncan fica
doente e Saladino o leva para a casa
de sua tia, numa cidade vizinha tomada pelos salteadores. Quando
descobre que seu tio e ex-mestre de
espadas está desaparecido, Saladino
sai a sua procura, mas é capturado e
levado para a Arena, local onde homens são forçados a lutar até a morte. Lá, Saladino é obrigado a enfrentar Zund, o misterioso e mais temido
gladiador da Arena.

Perdidos na mina – no ar em 4 de
agosto
Saladino, Duncan e Tarik concordam
em ajudar Anisa a libertar sua irmã,
que trabalha como escrava numa
mina de prata escondida nas montanhas. Durante a tentativa de resgate,
a lealdade da ladra é colocada à prova.
A sombra da morte – no ar em 11
de agosto
Para se livrar de Saladino, Behram contrata Sombra, o assassino mais cruel
do mundo. Enquanto isso, sem saber
do perigo que corre, Saladino salva
uma mulher chamada Sara e, para protegê-la, a leva para seu apartamento.
Um mapa do mundo – no ar em 18
de agosto
Ao voltar de mais uma aventura, Saladino é surpreendido pela visita de
seus avós, Kasim e Leila. Enquanto
passeiam pela cidade, seu avô é raptado por soldados e Saladino sai em
seu resgate.
Reino perfeito – no ar em 25 de
agosto
Saladino, Duncan e Tarik percebem
que caíram em uma armadilha quando resgatam um bebê sequestrado.
Saladino e Duncan são envenenados
enquanto Tarik é capturado por estranhos misteriosos. Quando despertam, Saladino e Duncan vão à
busca do amigo desaparecido.
O tesouro de Marzuq – no ar em 1º
de setembro
Anisa rouba de James, um soldado
franco amigo de Duncan, uma peça
do quebra-cabeça conhecido como
Ibrezium, o mapa do tesouro do louco
alquimista Marzuq. Os dois, Duncan e
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Tarik, único capaz de desvendar o Ibrezium, partem em busca do tesouro,
contrariando os conselhos de Saladino.
O jogo do labirinto mortal – no ar
em 8 de setembro
Saladino, Duncan e Tarik correm para
as ruínas de um antigo castelo para
resgatar Omar e Zahrah, uma misteriosa mulher jurada de morte. Para
que se salvem, ela, Saladino e Omar
devem passar por várias armadilhas
mortais preparadas pelo Hospedeiro.
Duro de voar – no ar em 15 de setembro
Saladino, Duncan e Tarik tentam
aproveitar o dia de folga, mas uma
praga se espalha pela cidade. Para
detê-la, os amigos terão que recu-

perar os medicamentos que foram
roubados da caravana de Mustafá.
A tormenta se aproxima – parte
1 – no ar em 22 de setembro
Ao tentar resgatar Anisa, Saladino
é capturado por Behram, que pede
sua ajuda para derrotar os soldados
francos que estão atacando as aldeias dos salteadores.
A tormenta se aproxima – parte
2 – no ar em 29 de setembro
Tarik, Duncan e Anisa reúnem forças
e correm contra o tempo para impedir que Damasco seja tomada por
Reginaldo e seus soldados.
Ao luar do Nilo – no ar em 6 de outubro
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Já se passaram três meses desde a
invasão abortada de Reginaldo a
Damasco, e Saladino, Tarik e Duncan
estão de férias desde então. Entediados, os amigos aceitam a primeira
proposta de emprego que aparece:
escoltar uma entrega em um barco,
através do Nilo até o Cairo.
Heróis e monstros – no ar em 13
de outubro
Uma história através de três pontos
de vista. Tentando entreter um grupo de crianças, Saladino, Duncan e
Tarik se revezam para contar uma de
suas aventuras.
As areias do tempo – no ar em 20
de outubro
Saladino acorda e descobre que foi
envenenado pelo Hospedeiro: ele
tem meia hora para roubar uma
misteriosa caixa verde e trocá-la
pelo antídoto. Com a ajuda de Anisa,
Saladino corre contra o tempo para
tentar salvar a própria vida.
As irmãs da felicidade – no ar em
27 de outubro
Aparentemente, “As Irmãs da Felicidade” é uma organização de caridade que cuida de pessoas doentes
e dá comida aos pobres, mas há um
segredo mais profundo por detrás
dessa fachada. Depois que deixam
a sede da organização, Saladino e
Duncan começam a se comportar de
forma estranha e Anisa e Tarik tentam reverter a situação.
Quando a sombra cai – no ar em 3
de novembro
O maior caçador de recompensas do
mundo tem um novo alvo na mira: a
assassina Sombra. Ferida e em fuga,

Sombra pede ajuda para a única pessoa em quem ela confia, Saladino.
O último salteador – no ar em 10
de novembro
Saladino e Anisa são sequestrados
por Nazih, um rico comerciante. Sua
filha, Ameera, é alvo de um temido grupo de assassinos de aluguel.
Como ela e Anisa são parecidas, o
comerciante faz uma proposta irrecusável para que a ladra sirva de isca
para os assassinos.
Talvez um sonho – no ar em 17 de
novembro
Behram reaparece e salva a vida de Saladino. Em troca, o salteador pede que
o jovem herói o ajude a tentar destruir
a Irmandade de uma vez por todas.
Os vilões – no ar em 24 de novembro
O episódio se concentra nos vilões da
série: através dos olhos de Behram,
vemos Reginaldo traçar seu grande
plano e aprendemos porque Luc usa
uma máscara de ferro.
A picada do escorpião – no ar em
1º de dezembro
Tarik, Duncan e Anisa descobrem
que Saladino foi condenado a passar
o resto de seus dias na temida prisão
Rabo do Escorpião, lugar de onde nenhum homem conseguiu escapar.
O objetivo final – parte 1 – no ar
em 8 de dezembro
Ao saber que planejam matar seu
pai, Saladino volta a Damasco e descobre que Reginaldo e Alexandra
estão negociando uma trégua, na
qual Saladino não acredita. Os acontecimentos por detrás da droga que
fez com que o herói vivesse entre

sonhos e pesadelos vêm à tona e
apenas seus verdadeiros amigos poderão ajudá-lo.
O objetivo final – parte 2 – no ar
em 15 de dezembro
Anisa, Tarik e Duncan, mesmo ferido,
tentam impedir que Saladino, sob o
efeito de uma lavagem cerebral, leve
adiante os planos de Reginaldo.
O objetivo final – parte 3 – no ar
em 22 de dezembro
O exército de Reginaldo ataca Damasco e Saladino, e seus amigos
são obrigados a enfrentar o general
franco dentro dos muros da cidade
natal do herói.
A cilada – no ar em 29 de dezembro
Tarik, Anisa e Duncan são capturados
por homens mascarados a mando de
Reginaldo. Agora, Saladino deverá
contar com forças inesperadas para
conseguir resgatar seus amigos.
FICHA TÉCNICA
Direção: Chi-Ren Choong e Nazih
Hatem
Roteiro: Chi-Ren Choong
Produção executiva: Kamil Ahmad
bin Mohd Othman e Mahmoud Orfali
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Sobre Rodas América Latina:
a criatividade popular em movimento
Seja no Brasill, na Argentina ou em
Cuba, as rodas levam para frente. Sobre rodas ganha-se dinheiro, arranca-se sorrisos, vive-se. Sobre Rodas
é o novo programa do Futura, que
evidencia a criatividade popular.
As ruas de grandes cidades servem
de cenário para os protagonistas da
nova série do Canal Futura, “Sobre
Rodas América Latina”. Artistas,
vendedores ambulantes e personagens inusitados que exercem atividades sobre rodas em vias públicas
estrelam a nova série, que você confere a partir desta noite.
Os personagens foram frutos de indicações que chegaram pela Internet
e de uma pesquisa que durou cinco
anos. Sérgio Bloch, diretor do programa, diz que a busca foi um longo
e prazeroso trabalho: “o nosso universo era muito amplo, mas buscá-

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Rafaella Gil

vamos algo muito específico: pessoas independentes que ganhassem a
vida utilizando um veículo movido
a tração humana e realizassem um
trabalho significativo para elas”.

organillo (instrumento musical parecido com um órgão, cujo teclado é
manejado por meio de uma manivela) que se apresenta acompanhado
por um papagaio adestrado.

Gravado no Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia e Cuba, o programa destaca
a criatividade de personagens que
dão um toque especial às paisagens
urbanas. Ou, como diz o próprio
diretor, “os carrinhos e bicicletas
transmitem a alma dos personagens
retratados, como se transbordassem
suas personalidades”. Os cariocas, por
exemplo, conhecem bem o vendedor
de esfirras que desfila pelas praias
montado em um camelo cenográfico.

O episódio de estreia, que você assiste esta noite, é dedicado à arte
de entreter: no Rio de Janeiro, a
Cyclophonica é a única orquestra
onde os músicos tocam enquanto
pedalam; em Buenos Aires, Charly
faz proezas na roda alemã e o acrobata e palhaço Von Rueda pedala a
menor bicicleta do mundo; em Santiago, o mímico Luis cria esculturas
com balões; e, em Havana, Rodney é
um mensageiro que pratica esportes radicais sobre rodas.

Entre os personagens está também
a vendedora de livros usados que lê
todas as obras para determinar um
preço justo de acordo com o conteúdo dos exemplares; e o tocador de

A atração é fruto da parceria entre
Turner, Abbas Filmes e Ocean Films e
contou com apoio da Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

Sobre Rodas
América Latina
Sobre Rodas América Latina retrata
personagens que, trabalhando informalmente nas ruas de algumas
cidades do continente, se utilizam de
veículos movidos a tração humana
para exercer suas atividades. Recorrendo a criativas e originais estratégias de sobrevivência, essa população descobriu uma maneira própria
de ganhar a vida, destacando-se na
paisagem urbana pela estética arrojada de seus carrinhos, pela singularidade da sua ocupação, ou ainda
pelo seu carisma na hora de anunciar
seus produtos e serviços. Uma série
rodada entre a poeira e a fumaça das
ruas, mas plena de poesia.
TEMAS: cidadania e democracia;
comportamento; diversidade cultural; identidade cultural; empreendedorismo; inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Turner
Sinopses por episódio
(13 x 26 minutos):
Sobre Rodas 1 – no ar em 26 de setembro
O episódio de estreia da série é dedi-
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cado aos “artistas de rua”, mestres
na arte de entreter o público. Personagens como Charly, que faz proezas
na Roda Alemã, o acrobata e palhaço
Von Rueda, que pedala a menor bicicleta do mundo, o mímico Luiz, que
faz esculturas com balões, Cyclophonica, única orquestra do mundo onde
os músicos tocam enquanto pedalam,
e Rodney, um mensageiro que pratica
esportes radicais sobre rodas.
Sobre Rodas 2 – no ar em 3 de outubro
O segundo episódio de Sobre Rodas América Latina apresenta personagens que realizam atividades
tradicionais, algumas praticamente
extintas, e que fazem lembrar que o
tempo não passa igual para todos,
muitas vezes ele permanece e ainda
move o presente, como o afiador de
facas Júlio, de Buenos Aires; Cherry, o
último realejo de Lujan, também na
Argentina; Alexandro, o “fotógrafo
de caixa” da Praça de Armas, de Santiago, e Luis, o “lustra-botas” de Medellín. E no último bloco, o espetáculo Gloob, apresentado por seu criador,
André Mardock, que estaciona seu
Miniteatro Ambulante em frente ao
imponente Teatro da Paz, em Belém.
Sobre Rodas 3 – no ar em 10 de
outubro
O episódio fala sobre personagens
que fazem do lixo o seu ganha-pão,

seja varrendo as ruas, como Juan,
de Havana, ou reciclando peças de
automóvel, como Samuca, no Rio.
Movidos pelo desejo de encontrar
coisas de valor entre o que foi descartado, eles vivem sua atividade
com verdadeira paixão, como Zel,
que recupera e revende livros velhos;
Divino, o escritor visionário de Santiago; e Hugo, que faz capas de livro
a partir do papelão encontrado nas
lixeiras do Boca, tradicional bairro de
Buenos Aires.
Sobre Rodas 4 – no ar em 17 de
outubro
O quarto episódio apresenta pessoas
que preparam e servem alimentos e
bebidas para o público passante. Não
se limitando a comercializar o que produzem, eles se envolvem no seu preparo e fazem da “arte” de vender uma
verdadeira aula de marketing, destacando-se na paisagem sonora das
cidades pelos pregões que utilizam
ou pelo visual que criam para chamar
a atenção. Jorge e sua “água aromática”; José e Nora, que servem a melhor
leitoa de Medellín; Kizuki, o japonês da
Amazônia; e Ciryl e Pablo, que fazem
um autêntico crepe francês nas ruas
de Buenos Aires, são os personagens.
Sobre Rodas 5 – no ar em 24 de
outubro
Este episódio apresenta personagens
que fazem das ruas o palco de seus
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espetáculos, levando arte e cultura
para os passantes. Eles nos remetem
aos artistas das feiras medievais,
que exibiam seus números em meio à
venda e à troca de produtos alimentícios. Vamos conhecer Jacaré dos
Patins, que dança e faz acrobacias na
famosa Rua do Ouvidor, no Rio; Papa
Giovanni, o criador do Bicicine, que
busca levar um pouco de conforto à
população de rua de Medellín; Miguel
e seus elegantes cães travestidos de
“gente”, que circulam pela bela “Habana Vieja”; e a Família Saavendra,
que mantém a tradição dos “chinchineros”, uma performance de ritmo e
dança típica do Chile.
Sobre Rodas 6 – no ar em 31 de
outubro
Este episódio acompanha três personagens que vendem ou anunciam mercadoria: Noelvi, a floreira
que, com sua bela e potente voz,
anuncia suas plantas pelas ruas da
Velha Havana; o Turco-argentino,
que negocia sua “lixeira” de objetos
antigos pelas calles de Palermo, em
Buenos Aires; e Mister Bacalhau, um
ex-boxeador que pedala sua bikesom diariamente, até o Ver-o-Peso,
em Belém, para propagandear lojas
e farmácias, e CDs de autores locais.
Todos personagens com muita
energia e bom humor!
Sobre Rodas 7 – no ar em 7 de novembro
Neste episódio, que também aborda
a comida feita na rua, conhecemos
Marquinhos, o árabe do Rio, que percorre o deserto das “praias cariocas”
montado num camelo-alegórico;
Fany, uma colombiana que vende
deliciosas arepas, assadas num for-

ninho de barro, que ela construiu
sobre um triciclo; Armando, o vendedor de caldo de cana, que todos
os domingos monta seu trapiche em
frente à Igreja lotada em Bogotá;
Seu Manuel, “raspa-raspa” que oferece seu refresco gelado pelas praças de Belém, mantendo a tradição
dos carrinhos em forma de barco.
Por fim, Orlando, o caminhoneiro do
“carrinho de café”, que vende tinto e
outras iguarias no mercado municipal de Bogotá.
Sobre Rodas 8 – no ar em 14 de novembro
Episódio dedicado a personagens
que fazem da sua atividade uma espécie de manifesto ao uso solidário
do espaço urbano, colocando as bicicletas como uma alternativa para
a mobilidade urbana e convivência
mais humana. El Pichi, “menestrel”
que faz da esquina mais movimentada de Buenos Aires o palco de suas
performances; Penna Firme, criador
da Rádio Rua, que tem na Praça São
Salvador, no Rio de Janeiro, um espaço para divulgar o trabalho de músi-

cos independentes; Felipe e Ricardo,
estudantes colombianos que, em
paralelo à venda de itens para bicicleta, participam da Massa Crítica,
evento que questiona a supremacia
do automóvel no trânsito, e Yang
Pan, o padeiro filósofo que fabrica
artesanalmente o pão que oferece
à vizinhança e transita pelas ruas de
sua cidade com o sentimento de um
estrangeiro que viaja, são os personagens deste episódio.
Sobre Rodas 9 – no ar em 21 de novembro
Este episódio é dedicado a personagens que têm um grande senso
estético, destacando-se na paisagem urbana pela riqueza de cores e
adereços que possuem seus veículos.
Vamos primeiro conhecer Getúlio, que
se descobriu artista e replicou o bondinho de Santa Teresa, no Rio; Álvaro, Andrea e Edwin, que construíram
uma prensa sobre rodas para ensinar
a arte da xilogravura aos habitantes
de Valparaíso, no Chile; Anatólio, que
criou o Shopping Bike, um “museu da
atualidade”, onde ele vende o que

restou do incêndio que destruiu sua
loja; e Senhor Colômbia, cujo amor ao
país ele estampa, todos os dias, nas
ruas de Medellín, vestindo apenas o
que tenha as três cores da bandeira.
Sobre Rodas 10 – no ar em 28 de
novembro
Este episódio lança seu olhar sobre
artistas populares que fazem das
ruas seu picadeiro e palco. Vamos conhecer Luisito, que percorre o interior
de Cuba com seu carrinho-orquestra,
batucando ritmos caribenhos em
panelas e latas velhas; Joãozinho Carioca, sambista da Lapa que compõe
gingles para atrair clientes para os
botecos do histórico bairro do Rio;
Mago Palito, o inventor de truques e
mágicas que faz a festa dos passantes da Praça de Armas, em Santiago,
no Chile; e Juan Guerra, o homem-estátua que percorre as ruas da Velha
Havana, em Cuba, desfilando diariamente um dos muitos personagens
que criou em anos de trabalho.
Sobre Rodas 11 – no ar em 5 de
dezembro
Este episódio retrata personagens
que valorizam a relação com os espaços públicos da cidade onde vivem
e trabalham. Maurício, que construiu
uma bicicleta de bambu para vender
a tradicional “mazamorra paisa”, feita de milho e rapadura, nas ruas de
Bogotá, na Colômbia; João de Deus,
que pedala sua “evangebike” pelas
ruas do centro do Rio, divulgando no
seu outdoor ambulante a palavra divina; Ruben e Charles, mecânicos de
carro, e Chucho, vendedor de acessórios, que apresentam o “Bairro
Triste”, em Medellín, Colômbia; Seu
Leocadio, um vendedor de balas da
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Praça Bolívar, em Bogotá, que construiu sua loja de doces sobre um
carrinho de bebê; e o Dj Stylus, que
anuncia lojas e produtos no Saara,
um dos maiores mercados populares
do Rio de Janeiro.
Sobre Rodas 12 – no ar em 12 de
dezembro
Este episódio fala de transporte, através de personagens que fazem do
pedalar a sua atividade. Vamos conhecer Afuá, que fez da proibição do
trânsito de automóveis e motos pelas
palafitas o grande charme desse pequeno povoado da Ilha de Marajó, no
Pará. E na cidade de Bauta, em Cuba,
Orlando pedala seu bicitáxi com disposição, ao mesmo tempo em que
exibe as cores e o escudo do seu clube de beisebol do coração; e Neorges,
ex-boxer que largou o esporte e hoje
leva turistas de um ponto a outro da
capital, conduzindo-os pelas dezenas
de vielas de “Habana Vieja”.
Sobre Rodas 13 – no ar em 19 de
dezembro
Este episódio é uma retrospectiva
dos melhores momentos da série.
Nele, são revisitados locais e personagens que fazem do ato de ganhar a
vida uma verdadeira aventura. Cyclophonica, orquestra que toca todos os
estilos, mas sempre sobre bikes, nas
ruas do rio; Cherry, o último realejo
de Lujan, na Argentina; Juan Guerra,
o homem estátua de Havana, Cuba;
Orlando e seu caminhãozinho de venda de café que trabalha no mercado
central de Bogotá, Colômbia; a família Saavendra, que leva diariamente
a tradição dos “chinchineros” para
as ruas de Santiago, no Chile; Kizuki,
o japa do chopp (sacolé) de Belém;

Charly, o acrobata que quase levita
dentro da Roda Alemã; Luisito e seu
carrinho-orquestra, que percorre o
interior de Cuba levando seu ritmo
empolgante; e El Pichi, o menestrel
da esquina mais movimentada de
Buenos Aires, são os personagens do
episódio final de Sobre Rodas América Latina.
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Tempos de Escola volta ao
Futura com Serginho Groisman
e seus convidados
O que o Marcelo Tas, a Fernanda Abreu,
o Fábio Porchat, a Thalita Rebouças e o
Fernando Fernandes têm em comum?
Todos já foram estudantes. E você?
Ainda se recorda dos seus Tempos de
Escola? Quem já experimentou a dor e
a delícia desta fase sabe da sua importância para toda a vida.
A nova temporada do programa
Tempos de Escola estreia no Futura
nesta terça-feira (10), às 22h30, e
você também está convidado a voltar no tempo com Serginho Groisman e seus entrevistados. “O programa vai receber personalidades da
música, do humor, do jornalismo, da
literatura, do atletismo, da política”,
adianta André Libonati, analista de
conteúdo do Canal Futura. “As entrevistas estão bastante diversificadas”, diz ele. A direção da série é de
Lecuk Ishida.
Conheça os convidados da nova
temporada:
• Marcelo Tas – 10 de setembro
• Didi Wagner – 17 de setembro
• Di Ferrero – 24 de setembro
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• Thalita Rebouças – 01 de outubro
• Márcio Atala – 08 de outubro
• Manuela D’Ávilla – 15 de outubro
• Fábio Moon e Gabriel Bá – 22 de
outubro
• Dani Calabresa – 29 de outubro
• Fernando Fernandes – 05 de novembro
• Fernanda Abreu – 12 de novembro
• Fábio Porchat – 19 de novembro
• Carlos Casagrande – 26 de novembro
Além da pluralidade de convidados,
o Tempos de Escola traz outra novidade: é a primeira vez que Serginho
Groisman recebe uma dupla de entrevistados no programa. Os irmãos
gêmeos paulistanos Fábio Moon e
Gabriel Bá começaram a desenhar
aos 14 anos e hoje são consagrados
no universo dos quadrinhos. Vencedores do prêmio Eisner Awards,
o maior do mundo na categoria, os
irmãos compartilham suas recordações estudantis no programa.
Ao longo das entrevistas, você vai
descobrir como a escola influenciou
a profissão de Marcelo Tas, vai co-

Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Bruna Ventura

nhecer as recordações divertidas da
Dani Calabresa, vai saber mais sobre
a história de superação do modelo e
atleta paralímpico Fernando Fernandes e como seu professor de Educação Física o inspirou a ter força de
vontade e determinação para romper seus próprios limites. E por falar
em mestre especial, você ainda vai
conferir o depoimento da professora de Matemática – e mãe – do ator
Carlos Casagrande. “Há momentos
muito bacanas nesta nova temporada, histórias engraçadas e emocionantes. É natural se identificar com
muitas delas”, diz André Libonati.
Para o analista de conteúdo, uma
das coisas mais legais do Tempos de
Escola é a humanização das personalidades. “Assim como nós, eles também experimentaram as alegrias, os
dramas e os conflitos da infância e
da adolescência, e a escola é o lugar
onde acontece boa parte destas vivências”, diz. “O público se reconhece
no programa, afinal, quem não guarda recordações dos seus tempos de
escola?”, completa.
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Tempos
de Escola
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.
TEMAS: escola; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Sinopses por episódio
(12 x 26 minutos):
Marcelo Tas – no ar em 10 de setembro
Aluno 144 Athayde, era a identificação
do apresentador Marcelo Tas na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em
1975. Ele escolheu sair da proteção dos
pais em Itupeva, São Paulo, em busca
de uma cidade maior para estudar e foi
parar em Barbacena, Minas Gerais. “Era
uma escola que ia me colocar perto do
mundo”, reforçou Tas. Em plena ditadura militar, o regime rígido não impediu
o acesso aos meios de comunicação e
aos pequenos deslizes de adolescente.

Tas fazia parte da turma rebelde, era
inquieto e sonhador, mas sempre tirava boas notas. “Aluno extrovertido, (...)
não tem medo de ousar”, relembrou a
professora de Português.
Didi Wagner – no ar em 17 de setembro
A apresentadora e ex-modelo Didi
Wagner fez cursinho para entrar no
colegial do Colégio Santa Cruz. Esse
período foi de intensas descobertas,
primeiro porque a busca pelo conhecimento tinha que vir dos alunos e Didi
havia saído de um colégio de ensino
tradicional, mas mesmo com tanta
liberdade ela sempre foi considerada
boa aluna. Em casa também não havia
pressão por parte de seus pais. “Não
tinha essa cobrança de você tem que
tirar A ou B”, relembrou. No colégio
fez amizades que duram até hoje. Começou a trabalhar como modelo, concorreu ao Grêmio Estudantil na chapa
feminista As Severinas e percebeu que
tinha mais habilidades com as matérias exatas do que com as humanas.
Considerada meio tímida pelos colegas, ela se definia como uma pessoa
extrovertida mas compenetrada na
hora de estudar. “A Didi nunca foi de
panelinha, sempre se deu bem com a
turma do fundão e com os melhores
da classe”, destacou uma amiga.
Di Ferrero – no ar em 24 de setembro
Nascido em Mato Grosso do Sul, o
cantor Di Ferrero morou em muitos

lugares no Brasil e até na Argentina,
por conta do trabalho do pai. Em São
Paulo, estudou no colégio religioso
Boni Consilii, onde formou sua primeira banda, a Arrebol, e começou
a mostrar suas composições para
os colegas. Di estudou muito tempo
em escola pública e falou sobre as
diferenças no colégio particular. “Eu
estava acostumado com mudanças,
(...) quando fazia meus melhores
amigos, minha mãe chegava e dizia
que tinha que mudar de cidade”, destacou. Di era um aluno regular, mas
gostava de história, educação física,
não se dava bem com matemática,
mesmo gostando da professora.
Thalita Rebouças – no ar em 1º de
outubro
A escritora Thalita Rebouças começou cedo na escola. Ela entrou no Colégio Sagrado Coração de Maria, no
Rio de Janeiro, no Jardim I e foi até
a 7ª série. Duas lembranças ficaram
em sua memória: o cheiro da infância
e tamanho da escola. “Eu acho que
escola tem um cheiro, a biblioteca
tem um cheiro, lembro que foram
coisas que me marcaram: o cheiro e
a grandiosidade”. Alguns de seus livros foram inspirados na sua relação
com os professores e amigos da época de escola. No recreio, ela ia para a
biblioteca e lá conheceu alguns obras
da literatura brasileira que abastecia
sua inquietação e criatividade. “Ela
era muito inventiva, criava histórias,

inventava letras de músicas, fazia
cartinhas de amor, poemas para os
meninos”, destacou uma amiga.
Marcio Atalla – no ar em 8 de outubro
O mineiro Marcio Atalla saiu de um
colégio militar em Belo Horizonte e
foi estudar na cidade de seus pais,
em São Paulo. Cursou o ensino médio
no Colégio Jardim São Paulo, era considerado bom aluno e muito competitivo nas atividades esportivas. “O
esporte me ajudou, eu era muito
tímido”, reforçou. Popular na escola,
se dava bem com todos os alunos e
professores. Os amigos apostavam
que ele ia ser jogador de futebol, e
os professores, de vôlei. Na sala de
aula, Atalla preferia as matérias exatas, mas não gostava de ir mal em
nenhuma avaliação. “Ele sempre foi
um aluno excelente, muito interessado, participativo, de excelente caráter, mas nas competições, quando
perdia, ficava inconformado e furioso”, relembrou um professor.
Manuela D’Ávila – no ar em 15 de
outubro
A deputada federal Manuela D’Ávila
foi matriculada no colégio alemão
Pastor Dohms, quando se mudou
do interior com os pais para Porto
Alegre. Foi eleita líder de turma logo
que chegou na escola, era uma aluna
falante e rebelde, mas se esforçava
para aprender e participar. Manuela
estava aberta para o conhecimento
e absorveu tudo o que os professores e o ambiente escolar lhe proporcionaram. “Época em que a gente
se descobre, em que a gente gosta
de ler, em que a gente é, escolhe a
profissão”, resumiu de sua experi-
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ência no ensino médio. Ela liderou o
grêmio estudantil, escreveu no jornal
da escola e participou das manifestações da turma. “A Manuela sempre foi muito contestadora, sempre
teve esse espírito de liderança desde
cedo”, destacou a amiga.
Fábio Moon e Gabriel Bá – no ar
em 22 de outubro
“Foram garotos ativos, vivos, cooperativos assim com o grupo”, destacou
uma professora do Colégio Vera Cruz
ao lembrar dos gêmeos Fábio Moon
e Gabriel Bá, no período em que eles
fizeram o ensino fundamental. A habilidade com o desenho veio de casa,
mas na escola os meninos tiveram
seus traços expostos pela primeira
vez. “A gente era meio que o destaque dos artistas da escola, isso era
muito legal, a gente não só competia
como trocava técnica, informação de
desenho”, enfatizou um amigo. Eles
estudavam em salas separadas, Fábio
era mais tímido e Gabriel mais descolado. “Se a gente ficasse na mesma
sala, nós íamos sentar um do lado do
outro, ficar na nossa bolha”, destacou Gabriel. Eles eram considerados
nerds, e na hora do intervalo, muitas
vezes iam para a biblioteca ler histórias em quadrinhos e desenhar. Nas
aulas de inglês, os irmãos estudavam
na mesma sala, e foi na apresentação
de teatro dessa matéria que a dupla
começou a compartilhar, criar e trabalhar juntos.
Dani Calabresa – no ar em 29 de
outubro
Da 1ª até a 8ª série, foi o período que
a humorista Dani Calabresa estudou
no Colégio Stocco em Santo André,
São Paulo. Sentava no meio da sala

e, mesmo tímida, começou aos poucos se soltar fazendo bilhetes e desenhos, satirizando professores e os
próprios colegas na aula. Ela amava
as atividades de educação artística,
e gostava de português e inglês. “O
que eu mais lembro da escola era fazer lição junto com meu pai, minha
mãe, minha irmã, aproximava muito a família e ajudava”, relembrou.
Apesar de estar mais extrovertida
no ginásio e ser a responsável pelas
apresentações nas feiras de ciências
e teatro da escola, os professores se
surpreenderam com a escolha da sua
carreira. “Ela era uma aluna tranquila, calma, que jamais eu poderia imaginar que ela tinha essa veia cômica
e virasse essa humorista que ela é
hoje”, enfatizou uma professora.
Fernando Fernandes – no ar em 5
de novembro
O atleta paralímpico Fernando Fernandes passou pelo Colégio Benjamin Constant, entre 1990 e 1992.
Lá conheceu diversas modalidades
esportivas e chegou a fazer parte
do time oficial de futebol. “Foi uma
base muito grande, porque eu ficava
na escola o dia todo, acabava a aula
e eu ficava, pois tinha basquete, vôlei, ginástica olímpica.” Ele gostava
de Geografia, História, mas não se
dava bem com matérias exatas. Um
dos professores mais importantes
para ele foi justamente o de Educação Física – Pedro, pois ele acreditava no seu potencial. Já os amigos
lembram do Fernando meio bagunceiro, elétrico e popular. “Eu lembro
que vire e mexe ele estava na sala
da coordenadora, bagunceiro, acho
que por isso ele se destacou muito
no esporte”, pontuou a amiga.
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Fernanda Abreu – no ar em 12 de
novembro
De 1972 até 1976, a cantora Fernanda Abreu fazia o trajeto a pé,
acompanhada do irmão mais velho e
alguns amigos, para a Escola Municipal Camilo Castelo Branco, no Jardim
Botânico, Rio de Janeiro. Apesar de
tímida, começou a dar os primeiros
passos nas artes, pois a escola tinha
uma grande produção cultural, e foi
lá que gravou o seu primeiro LP com
a turma da professora de música.
“Aqui a gente fez peça de teatro,
aqui a gente cantou, aqui a gente começou a estar em cena”, relembrou
uma amiga no teatro da escola. A
cantora enfatizou a importância dos
pilares da formação de uma pessoa
na escola: “Você se educar é um tripé, meio escola, família e rua”.
Fábio Porchat – no ar em 19 de novembro
O ator, humorista e roteirista Fábio
Porchat passou um longo período no
Colégio Nossa Senhora do Morumbi,
em São Paulo. Falante e extrovertido
desde pequeno, Fábio era um espécie
de “produtor” da sua turma de amigos do colégio. Amizades que perduram até os dias de hoje e histórias
que servem de inspiração para seus
textos atuais. O ator compartilha seus
tempos de escola com muito frescor e
bom humor: “A escola pode te ajudar

a desenvolver a sua criatividade e não
te podar ... porque cada um tem algo
diferente, e o legal é ser diferente”.
Carlos Casagrande – no ar em 26
de novembro
De 1979 a 1982, o modelo e ator Carlos Eduardo Casagrande estudou na
Escola Estadual Tomé Teixeira em Itararé, São Paulo. Lá teve a mãe como
professora de Matemática e é lembrado como aluno dedicado e reservado, no entanto: “Apesar da timidez,
foi o primeiro da turma a arrumar
uma namorada”. Na escola, também
desenvolveu dotes artísticos. Cantava e tocava violão nos eventos com
a banda Viva Voz, mas nunca pensou
em seguir carreira: “A minha profissão como modelo e ator foi o destino
que me guiou... eu nunca tive esse sonho. Eu era perdido... na verdade, eu
pensava em ser contador”.
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Um Pé de Quê?
Legal e Muvuca, além de quadros no
Fantástico. Atualmente, apresenta o
programa Esquenta, na TV Globo.
A temporada 2013 continua falando
de viajantes, sejam eles homens ou
plantas. Na região do Cariri, Ceará,
o programa segue os passos da primeira expedição científica brasileira,
capitaneada pelo médico e naturalista Francisco Freire Alemão, que tinha
o objetivo de corrigir os erros dos
naturalistas estrangeiros e, principalmente, mostrar ao mundo que o
Brasil tinha capacidade de encabeçar pesquisas científicas. As espécies
retratadas são: Umburana, Angico
e Janaguba. E nesta temporada, o
programa também fala sobre plantas viajantes, que partiram de seus
lugares de origem para hoje serem
consideradas brasileiríssimas, como o
mexicano milho e a africana melancia.
TEMAS: ecologia e ecossistemas;
identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
APRESENTADORA: Regina Casé é
uma das criadoras do extinto grupo
Asdrúbal Trouxe o Trombone. Chegou à TV Globo e trabalhou em novelas e programas de humor como
TV Pirata, Programa Legal, Brasil
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Sinopses por episódio
(6 x 26 minutos):
Louro d’água e Janaguba – no ar
em 25 de setembro
Um Pé de Quê? viaja até o sul do Ceará e desvenda riquezas abrigadas
num oásis no meio da Caatinga e do
Cerrado: a Chapada do Araripe, berço
de fósseis e pinturas rupestres pré
-históricas e de muitas lendas, como
a atribuída a Antonio Conselheiro:
“O sertão vai virar mar, e o mar vai
virar sertão”. Com formações florestais semelhantes à Mata Atlântica, a
Chapada do Araripe abriga árvores
como o Louro d’água, que serve de
abrigo e alimento para o soldadinho-do-araripe, um lindo passarinho
endêmico da região. Tem também a
Janaguba, cuja seiva é muito procurada por seus poderes medicinais.
Regina Casé conversa com moradores do Cariri que compartilham
saberes passados de geração para
geração. Todos orgulhosos da cultura local que impressionou cientistas
brasileiros e europeus que visitaram
a região há 150 anos.
Angico – no ar em 2 de outubro
Nos rastros da expedição da Comissão Científica liderada por Francisco

Freire Alemão, Regina Casé vai à caatinga cearense conhecer o Angico.
Árvore de usos variados, o Angico
teve papel fundamental na história
do Brasil: o tanino de sua casca foi
amplamente usado na curtição do
couro. Regina Casé vai explorar o
mundo fascinante da caatinga e o
universo dos vaqueiros. Além disso,
a árvore é importante no reflorestamento de áreas degradadas e, para
as culturas agroflorestais, seu crescimento rápido ajuda na recomposição do solo para o plantio de milho
e feijão.
Umburana – no ar em 9 de outubro
Neste programa, Regina Casé mata a
saudade de um antigo amor: a Umburana de cambão, personagem presente no filme Eu, Tu, Eles... Ao percorrer a caatinga, no sul do Ceará, Um
Pé de Quê? descobre a forte presença
desta árvore na cultura da região. Sua
madeira é a preferida de xilogravuristas da literatura de cordel. Em Juazeiro do Norte, é a mais utilizada de 9
entre 10 santeiros, especialistas na
criação de imagens de Padre Cícero.
Outra Imburana, a de cheiro, também
ganha destaque por suas propriedades curativas. Vamos também saber
o que está sendo feito para garantir
a sobrevivência dessas duas árvores
nativas da caatinga e que correm o
risco de desaparecer por causa do
desflorestamento e queimadas.

em forma de pipoca, como protagonista nas salas de cinema.




Árvore do Imperador – no ar em
23 de outubro
A Chrysophyllum imperiale ou guapeba, como ela é mais conhecida, é uma
árvore da família das Sapotáceas.
Apesar de premiada na Exposição de
Paris de 1857 e de ter sido estrela nos
jardins do Imperador D. Pedro II, hoje
em dia é uma espécie rara nas ruas
e jardins do Brasil. Em uma expedição
investigativa, o Um Pé de Quê? busca
descobrir como isso aconteceu. De


Petrópolis a Portugal, passando pelo
Campo de Santana e Guapimirim, Re
gina Casé segue os passos da Árvore

do Imperador e a traz de volta à paisagem tupiniquim.
Melhores momentos – no ar em
30 de outubro
Os viajantes naturalistas do século
XIX faziam o que a gente faz aqui
nestes 13 anos de Um Pé de Quê?:
percorriam longas distâncias para
observar e descrever espécies da
flora do Brasil. Eram guiados pelos
nativos e prestavam bastante aten-

Revista Galileu | Dezembro 2013

Milho – no ar em 16 de outubro
Milho verde, milho branco, milho
preto, milho vermelho. São algumas das centenas de espécies desse rico alimento! Um Pé de Quê?
mostra como o milho, há mais de
7 mil anos reverenciado pelas civilizações mezoamericanas, foi
domesticado e transformado geneticamente até se tornar o cereal
mais cultivado do mundo. O programa apresenta a utilização do
milho desde os grandes banquetes
ofertados a orixás aos pratos típicos das festas juninas, e também
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do um verdadeiro legado de publi

cações e diários dessas viagens.
O



programa resolveu fazer uma série

partindo dos relatos do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire,
dos alemães Von Martius e Spix, entre outros. No último episódio desta
temporada, Um Pé de Quê? apresenta os melhores momentos dessas
expedições e um pouco da história
desses desbravadores do século XIX.
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Umas Palavras

O programa Umas Palavras exibe o
encontro da escritora Bia Corrêa do
Lago com personalidades nacionais
e estrangeiras ligadas aos universos da literatura e da música. As
entrevistas do programa 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

Sinopses por episódio
(12 x 26 minutos):

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, 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.

Roberto da Matta – no ar em 18
de setembro
Bia Correa do Lago conversa com o
antropólogo Roberto da Matta, que
conta sobre o começo de sua carreira
quando estudou os indios Gaviões e
os Apinayé (do Tocantins e do Pará)
e de como, aos poucos, foi se dedicando às manifestações culturais
do povo brasileiro e escrevendo sobre grandes temas da nossa cultura
como carnaval, futebol e religião.







Joel Rufino dos Santos – no ar em
25 de setembro 
Joel Rufino dos Santos é um histo
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riador carioca, autor de mais de cinquenta livros, incluindo ensaios, romances e textos infantis. Joel conta
parte de sua trajetória como autor
desde quando começou a escrever
histórias para crianças nos anos 60
na revista Recreio. Sob o comando de
Nelson Werneck Sodré, escreveu com
cinco historiadores a História Nova
do Brasil, marco da historiografia
brasileira. Pela atuação política, ficou
preso de 74 a 76, quando escreveu as
cartas para o filho que compõem o livro Quando voltei, tive uma surpresa.
Antônio Damásio – no ar em 2 de
outubro
O médico neurologista e pesquisador
português fala de seu trabalho como
professor na Universidade de Southern California (Los Angeles), onde
também dirige o Brain & Creativity Institute, um dos principais laboratórios
de neurociências cognitivas – relação
cérebro-mente – do mundo científico.
Fala também dos seus sucessos literários: O erro de Descartes, O mistério da
consciência e Em busca de Espinosa.
A sua obra mais recente é E o cérebro
criou o homem, publicado em 2011.
José Murilo de Carvalho – no ar
em 9 de outubro
José Murilo de Carvalho é professor
emérito do Departamento de Histó-

ria da UFRJ, membro da Academia
Brasileira de Ciências e da Academia
Brasileira de Letras. Nesta conversa
literária fala sobre os diversos livros
que publicou como organizador e
como autor, com destaque para A
formação das almas, Os bestializados e Pedro II.
Miguel Faria Jr. – no ar em 16 de
outubro
No ano do centenário de Vinícius de
Moraes, entrevistamos o cineasta
Miguel Faria Jr , nascido no Rio de Janeiro em 1944, e diretor de dez longa-metragens, alguns de muito sucesso como O Xangô de Baker Street.
A conversa com Miguel enfocou toda
a sua obra de cineasta e, sobretudo,
o seu documentário mais recente
sobre Vinicius de Moraes, com depoimentos de amigos, imagens de
arquivo e muita poesia.
Ondjaki – no ar em 23 de outubro
Bia Corrêa do Lago recebe o poeta
e escritor angolano Ondjaki, sobre
seus 17 livros, que incluem poesia,
conto, romance e literatura infantojuvenil. Seus premiados livros foram
também traduzidos e publicados
em diversas línguas. Ondjaki fala de
seu trabalho, de Luanda, sua cidade
natal, e da infância em Angola, tão
presente em sua literatura.



Francisco Alvim – no ar em 30 de
outubro
O poeta mineiro Francisco Alvim conta que começou a escrever poesias
aos 30 anos, quando publicou o livro
Sol dos cegos. Fala das amizades e do
contexto dos anos 70, quando fez parte do movimento poético conhecido
como Poesia Marginal, e de seu último
livro, Metro nenhum, lançado em 2011.
Francisco Alvim ganhou duas vezes o
Prêmio Jabuti de Melhor Poesia.
Amilcar Bettega – no ar em 6 de
novembro
Bia Correa do Lago conversa com o
escritor gaúcho Amilcar Bettega Barbosa sobre seus três livros de contos, inclusive o premiado Os lados
do círculo, de 2004. Ele fala de suas
influências e de seu método de trabalho. Fala também de seu primeiro
romance, Barreira, sobre esta cidade
da Turquia, publicado em agosto de
2013 pela Cia. das Letras.
Raimundo Carrero – no ar em 13
de novembro
O escritor pernambucano Raimundo
Carrero fala de sua obra, que inclui 17
romances, um livro de contos pelo qual
ganhou o Prêmio Jabuti em 2000 e dois
livros de ensaio sobre o fazer literário.
Ele fala também de sua experiência à
frente da mais importante oficina literária do Nordeste e da superação de
um AVC, depois do qual já publicou o
romance Tango Lomango, de 2013.
Marcelo Gleiser – parte 1 – no ar
em 20 de novembro e parte 2 – no
ar em 27 de novembro
O físico Marcelo Gleiser, professor de
Física e Astronomia no Dartmouth
College no norte dos Estados Unidos,
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é autor de 12 livros sobre ciência e filosofia pelos quais recebeu diversos
prêmios. entre eles dois Jabutis. Sua
entrevista ao Umas Palavras rendeu
dois programas, nos quais apresenta
sua visão do Cosmos e esclarece
questões sobre Ciência e Filosofia.

fotografar a natureza a partir dos
olhos de Tom. As imagens do documentário foram registradas na época
da construção de sua casa no Jardim
Botânico, no Rio de Janeiro, no sítio da
família, em Poço Fundo, na Serra Fluminense, e em Nova York.

Ana Lontra Jobim – no ar em 31 de
dezembro
As lembranças afetivas de Ana Jobim
vêm à tona na entrevista da ex-mulher do maestro Tom Jobim para a
apresentadora e escritora Bia Corrêa
do Lago. A conversa é acompanhada pela exibição do documentário A
Casa do Tom: Mundo, Monde, Mondo,
dirigido por Ana. No filme, ela conta
sua história amorosa e familiar e revela como aprendeu a observar e a
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Viewfinder – Uma
janela para a
América Latina
Quase todas as nações latino-americanas foram, em algum momento,
uma extensão de um poder colonial.
Cada país fez a transição para a sua
própria identidade e hoje precisa
viver com o legado de sua própria
criação. Muitos desses países são
repletos de recursos naturais e ricos em diversidade indígena e vozes
emergentes. Através dos olhos de
cineastas regionais, a série Viewfinder – Uma Janela para a América Latina, da Al Jazeera, tenta desvendar
o grau de sucesso com o qual essas
nações irão navegar em direção ao
seu futuro.

TEMAS: história; identidade cultural; inclusão social; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Televisão América Latina
(TAL)
Sinopses por episódio
(5 x 26 minutos):
Braços abertos, portas fechadas
– no ar em 18 de novembro
O grande boom econômico do Brasil
transforma muitas vidas e também
atrai imigrantes de todo o mundo,
como os de Angola, ex-colônia portuguesa. Esperando encontrar um

ambiente multicultural e acolhedor, o
imigrante angolano Badharo se depara com muitos obstáculos no Rio de
Janeiro, inclusive o racismo. Assim, ele
se volta para a música para expressar
seus sentimentos de decepção, dor e
indignação. Frente à trágica morte de
uma jovem estudante angolana, o episódio mostra as frustrações de Badharo e sua família, ao descobrirem que os
sonhos brasileiros vão ao encontro de
uma realidade muito diferente.
País de produção: Brasil
Diretoras: Juliana Borges e Fernanda Palacow
Casas recicladas – no ar em 25 de
novembro
Ingrid Vaca Diez está em uma missão para construir melhores moradias para os pobres. Com pouco

dinheiro e quase nenhum apoio, ela
utiliza o único recurso que encontra
em abundância: garrafas de plástico
vazias. Até agora, foram construídas
dez moradias. As pessoas a quem
tenta ajudar são migrantes rurais,
indígenas que vivem em cômodos
apertados com piso de terra. Ingrid
desenvolve seus projetos com base
na urgência de cada família. E é através de seu trabalho que o episódio
mostra os problemas sociais e econômicos que enfrentam os pobres
de Santa Cruz, na Bolívia.
País de produção: Bolívia
Diretora: Paola Gosalvez
Aulas de teatro – no ar em 2 de
dezembro
Maria, uma ex-prostituta, usa o teatro para mudar de vida e ajudar
outras pessoas a saírem das ruas,
imaginando um futuro melhor. Depois de dez anos de pobreza, prostituição, drogas e delitos, Maria dá a
volta por cima.
País de produção: Colômbia
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Diretores: Manuek Conteras e Russ
Finkelstein
Olhares – no ar em 9 de dezembro
Pode a observação das estrelas combater de forma eficaz a ameaça de
marginalização de algumas partes da
América Latina? Sofia e Yayo acham
que sim. Eles são astrônomos amadores e sociólogos de formação, que
viajaram pelo continente trabalhando com comunidades marginalizadas,
ajudando-as a olhar para as estrelas
e para dentro da própria cultura. As
oficinas criativas sobre astronomia
abrem caminho para que as comunidades indígenas voltem a se comprometer com seu patrimônio cultural e
a encarar melhor os desafios atuais.
País: México
Diretor: Alfonso Gastiaburo
Sobre rodas – no ar em 16 de dezembro
Guadalajara é a segunda maior cidade no México e cresce mais a cada
dia. Um dos sinais desse crescimen-

to é a quantidade de automóveis
que transitam pela cidade. Porém,
há um grupo de ativistas engajados
que luta contra as consequências
tóxicas dessa realidade e também
para fazer das ruas um lugar seguro
para os meios de transporte limpos
e alternativos, especialmente a bicicleta. Yil Salcedo lidera um grupo
de ciclistas apaixonados que buscam garantir que sua cidade seja
um local seguro para aqueles que
queiram atravessá-la em qualquer
veículo.
País: México
Diretor: Juan Pablo Rojas
FICHA TÉCNICA
Distribuição: TAL e Al Jazeera
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição:
Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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Violência
de Gênero
Violência de Gênero faz um recorte
histórico da mulher de hoje. Por meio
de cinco temáticas: A mulher contemporânea; Formas de violência contra
a mulher; Leis de combate à violência de gênero; A mulher e as relações
amorosas; e A mulher e o mercado
de trabalho, a série lança um olhar
feminino sobre essas questões, através de uma abordagem mais sentimental, sensorial, do que jornalística,
mas, ainda assim, crítica e reflexiva
na abordagem dos dilemas, dos conflitos, das superações e dos desafios
das mulheres na sociedade hoje.
TEMAS: atualidades; comportamento; direitos humanos; gênero; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Sinopses por episódio
(5 x 8 minutos):
A mulher contemporânea – no ar
em 9 de dezembro
A mulher contemporânea atingiu
inúmeras conquistas, mas ainda há
várias contradições que a envolvem.
Trançando um paralelo histórico de
conquistas e desafios, o episódio discute sobre como a mulher atual tem
que driblar o preconceito machista

intrínseco na sociedade em busca
da autonomia para administrar sua
vida. Na guerra contra o preconceito,
ou quebra de paradigma, cada batalha é importante.
Formas de violência contra a mulher – no ar em 10 de dezembro
Os altos números de casos de violência contra a mulher são uma consequência alarmante das desigualdades
históricas entre homens e mulheres.
O episódio busca discutir a violência
contra a mulher num aspecto mais
amplo. Trata da violência física, do
abuso sexual, do assédio moral e de
como o caldo cultural perpetuado
pela sociedade também se caracteriza como formas de violência presente
em todas as classes sociais.
Leis de combate à violência de
gênero – no ar em 11 de dezembro
As estimativas afirmam que um
quarto de mulheres é vítima de
agressões domésticas em algum
momento da vida, mas todas enfrentam a ameaça desses crimes
tanto direta quanto indiretamente. É
com Maria da Penha, que empresta
seu nome à lei criada com a finalidade de coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher,
que o episódio se propõe a discutir o
combate à violência de gênero.
A mulher e as relações amorosas
– no ar em 12 de dezembro
Como a mulher contemporânea lida

com o amor. Este é o tema do episódio que aborda as mudanças que as
relações amorosas sofreram frente
a essa nova mulher. Os dilemas da
idealização cultural que relaciona
a realização da vida da mulher a
uma única conquista, o casamento,
frente às questões que implicam o
término de um relacionamento estável por uma mulher que sabe que
a vida é um sem-fim de objetivos a
serem alcançados.
A mulher no mercado de trabalho – no ar em 13 de dezembro
Se por um lado a mulher tem se destacado em diversas áreas, por outro
ela continua enfrentando alguns
problemas de décadas atrás, e a própria designação de “sexo frágil” é
prova disso. O episódio acompanha
várias mulheres durante o seu cotidiano para mostrar a jornada de trabalho da mulher contemporânea e
abordar uma questão fundamental:
qual é a perspectiva de futuro para a
mulher na sociedade?
FICHA TÉCNICA
Direção: Marcelo Takeshi
Produção e distribuição: BDT Planejamento e Comunicação
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães

interprogramas

Alimente-se Bem
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 são descartadas, 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.
TEMA: culinária e nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sesi/Fiesp
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Salpicão de melão
Tropicalbule
Mix gelado de frutas
Salajão
Assado legal
Cookie de abobrinha com chocolate
Farofinha de soja
Hambúrguer do mar
Purê brazuca
Crepe de frutas secas
Chá de morango aromático
Escondidinho de abobrinha
Arroz colorido
Torta de proteína texturizada de soja
Peixe ao molho de maracujá
Bebida quente amendoim e cenoura
Pavê verde

APRESENTADORA: Legiane Rigamontti é nutricionista integrante
do programa Alimente-se Bem, do
Sesi/Fiesp.

FICHA TÉCNICA
Direção: Sergio Zeigler
Produção: Sidney Cecchini
Operador de TV: Luiz Antônio Rodrigues
Câmera: Nelson Villa
Eletricista: Edson Antônio da Silva
Trilha: Fernando Moura

23 peças entre 1 minuto e 30 segundos a 3 minutos:
Roxinha
Salada crocante
Patê de mandioquinha
Suco de melancia
Palitos delícia
Cuscuzmix

CANAL FUTURA
Líder de programa: Luciana Souza
Coordenação artística:
Marcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Produtora assistente: Juliana Oliveira
Analista de conteúdo: André Libonati
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Aventuras da Teca
Teca e seus amigos trazem uma
grande novidade: nossos queridos personagens vivem agora suas
aventuras em formato de animação,
especialmente elaborada para o público infantil do Canal Futura. Eles
garantem presença nos intervalos da
faixa infantil, vivendo histórias que
falam de amizade, brincadeiras, companheirismo, família, cuidados com o
corpo e com o que nos rodeia, sempre de forma cativante e divertida.
TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 1º de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Peças com 3 minutos:
Festa no quintal
O que é certo e o que é torto
Terror na oficina
Ai, tá ardendo!
Letrinhas
De boca limpa
O boletim das vacinas
Não gosto de nada que é verde
Médicas em ação
Meu dente tá mole!
Nas alturas
Sapato na boca dos outros é picanha
Própria ou imprópria
Quanto lixo!
Tudo tem conserto
A queimada
Compra, tia, por favor!
A saga da laranja
Jogo perigoso
Guto, um menino de negócios

Homem pode usar saia?
Banho? Pra quê?
Abaixo cocô de cachorro!
Escola nunca mais!
Riqueza de madrinha
Guto, o baixinho
Peixe cru
Qual a sua fantasia?
Quadrilha do barulho
Deixa, mãe, deixa
Quente e frio
Não engordar de tanto comer
Meu guarda-roupa é uma boutique
Uma casa e uma oca
Bambolê
O uivo da uva
Carambola
Medo de médico
A minha própria barba
Cada um com sua bagunça
Como evitar picadas
O mundo
Flores
Roubo é roubo
FICHA TÉCNICA
Produção executiva: Celia Catunda,
Kiko Mistrorigo e Ricardo Rozzino
Direção: Kiko Mistrorigo
Direção de animação:
Morian Marroni
Animação: Caio Meira, Leonardo
Carpes e Victor Crispim
Gerencia de produção:
Veronica Vieira
Coordenação de produção:
Carla Insfrán
Animatic: Manoela Paixão, Marcia
Alevi, Morian Marroni, André Aguiar
e Caio Meira
Planejamento: Morian Marroni e

André Aguiar
Cenários e props: Jefferson Costa
Supervisão de pós-produção:
Cristhiane Vasconcellos
Pós-produção: Alvaro Bautista,
Caio Meira e Douglas Rabello
Masters e controle: Compact Filmes e Carla Insfrán
Música e trilha sonora: Gabriel
Salgueiro
Músicos: Gabriel Salgueiro e Vinicius Salgueiro
Zeger Estudio – Elenco: Flora
Paulita – Teca; Flávia Narciso – Bia;
Maíra Paris – Nara; Fernanda Bock
– Guto; Rita de Cássia F. Almeida –
Vitor; Shallana Rodrigues – Marília;
Igor Lott Zeger – Zé Maria; Luiz Carlos de Moraes – Aristeu; Leticia Bortoletto de Camargo – Vera e Priscila
Concepción – Goela
Realização: Luni Produções
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo:
Lucieda Moreda
Coordenação artística:
Márcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Produtoras assistentes:
Marília Cruz e Juliana Oliveira

Bem Falado!
Que tal aprender
inglês na tela
do Futura?
“Welcome! How may I help you?”.
Frases simples como essa podem ser
decisivas quando um cliente estrangeiro está em busca de um estabelecimento para se hospedar, almoçar
ou comprar e – que sorte a dele! –
encontra o seu.
Pensando nisso, o Canal Futura, em
parceria com a escola de idiomas
Wise Up, apresenta a partir desta
segunda-feira (17) o interprograma Bem Falado. “A série é voltada
para situações do dia a dia, muito
comuns a quem trabalha na área
de hotelaria, gastronomia e vendas,
mas é muito útil e interessante para
qualquer pessoa que queira aprender o idioma”, explica Ana Chaves de
Melo, analista de Conteúdo do Canal
Futura.
Dinâmico e leve, o formato do programa estimula o aprendizado de
frases úteis e vocabulário básico
e intermediário da língua inglesa.
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Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Bruna Ventura

Além do universo que envolve turismo, cardápios, alimentação, direções,
roupas e pagamentos, temas ligados
ao futebol também fazem parte do
programa, afinado com o contexto
dos grandes eventos que acontecem
no Brasil, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, em 2014, e
os Jogos Olímpicos, em 2016.
Bem Falado traz, ainda, muitas dicas sobre falsos cognatos, também
chamados de false friends – aquelas
palavras que possuem origem e ortografias semelhantes, porém, com
a evolução de cada idioma, apresentam significados diferentes.
QUANDO VER
As 20 peças, com duração de um minuto cada, vão ao ar durante os intervalos da programação, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre
14h e 21h. Bem Falado também vai
ficar disponível no canal do Futura
no YouTube.
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BEM FALADO
Série que busca incentivar a utilização do idioma inglês para o desenvolvimento pessoal e profissional. Dois personagens, em cenários
virtuais de computação gráfica,
aparecem em situações cotidianas,
compartilhando seu conhecimento
sobre a língua inglesa.
TEMAS: diversidade cultural; empreendedorismo; inglês
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 17 de junho
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Wise Up
Sinopses por peça
(20x1 minuto):
Episódio 1
Neste episódio, dois profissionais que
trabalham em um restaurante aprendem como treinar as palavras em voz
alta pode melhorar o seu desempenho no domínio da língua inglesa.
Episódio 2
Dois profissionais que trabalham em
restaurante aprendem o valor de se
pesquisar o vocabulário específico
de sua área de trabalho.
Episódio 3
Uma funcionária de um café atende
um turista e descobre que conversar
com quem domina bem a língua é
uma excelente forma de melhorar
seu inglês.

Episódio 4
Dois profissionais que trabalham em
um hotel descobrem a importância
da pesquisa de termos específicos
de sua profissão para a melhoria de
seu vocabulário em inglês.
Episódio 5
Dois funcionários de uma churrascaria aprendem como é importante
conhecer o idioma inglês para detectar as preferências do turista estrangeiro.
Episódio 6
O porteiro de um hotel conversa
com uma turista sobre a previsão
do tempo na cidade e descobre que,
quanto mais se utiliza a língua, mais
palavras e expressões se aprende.
Episódio 7
Uma vendedora de loja de roupas
atende um cliente estrangeiro e se
utiliza do conhecimento das diferentes unidades de pesos e medidas
para efetuar melhor a sua venda.
Episódio 8
Dois vendedores de uma loja de roupas repassam seu vocabulário sobre
peças de vestuário e treinam frases
que os ajudem no atendimento aos
turistas.
Episódio 9
Um artesão atende uma turista e
utiliza seus conhecimentos sobre o
vocabulário das diferentes formas
de pagamento.

Episódio 15
Um barraqueiro de praia e sua freguesa local conversam sobre as
vantagens de ter as informações escritas também em inglês, para melhorar o atendimento aos turistas.
Episódio 16
Um folião encontra uma turista num
ensaio de escola de samba e aprende
os vários usos das expressões excuse me e I’m sorry.
Episódio 10
O funcionário de um albergue utiliza seu vocabulário sobre ruas e localização para ajudar uma hóspede
estrangeira.
Episódio 11
Um taxista acerta uma corrida até o
aeroporto com uma turista e aprende os vários sentidos do verbo take.
Episódio 12
Um taxista deixa uma estrangeira
em seu hotel e utiliza seu vocabulário para marcar uma outra corrida
mais tarde.
Episódio 13
Um rapaz ajuda uma turista a chegar
até o Farol da Barra e utiliza o vocabulário específico para demonstrar
quando não está entendendo algo.
Episódio 14
Dois funcionários de um centro de
atendimento ao turista trocam informações sobre as expressões em
inglês mais adequadas para o atendimento dos visitantes.
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Episódio 17
Uma balconista de loja de suco atende um freguês turista e aprende novos nomes de frutas.
Episódio 18
Dois funcionários de uma loja de sucos debatem sobre as vantagens de
ter as informações da loja escritas
em inglês e português.
Episódio 19
Uma torcedora e um turista estão
em um estádio de futebol e aprendem algumas diferenças de vocabulário esportivo entre os países.
Episódio 20
Neste episódio, um torcedor está
com uma turista num estádio de
futebol e aprende que algumas palavras parecem significar uma coisa
mas querem dizer outra.

FICHA TÉCNICA
Elenco: Daniel Muller e Aline Macedo
Diretor geral: Otavio Geminiani
Escobar
Diretor de cenas/Estúdio:
Paulo Serran
Produção executiva:
Marilene Andrade
Produtor: Paulo Marques
Assistente de produção:
Lilian Tavares
Operador de câmera:
Evandro Serafim
Assistente de câmera:
Claudio Monteiro
Designer gráfico: Bruno Otatti
Técnico de som: Adriano Backer
Operador de TP e Logger:
José Coelho
Figurino: Ricardo Raposo
Maquiador: Robson Duboc
Still: Guilherme Maia
Editora: Barbara Louise
Camareira: Edilene Muniz
Motorista: Emerson
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo:
Clarice Saliby
Coordenação artística:
Márcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Produtoras assistentes:
Anne Germano e Juliana Oliveira
Analista de conteúdo:
Ana Chaves
Gerente de produção e ativos:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias
digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
Supervisão-geral: Hugo Barreto
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Bienal da
Mercosul –
Invenções Caseiras
Uma convocatória pública em busca
de soluções inovadoras, poéticas e
acessíveis para problemas cotidianos
a partir da invenção de tecnologias
domésticas. A 9ª Bienal do Mercosul
| Porto Alegre quer promover a reflexão e a pesquisa, e ativar a curiosidade, bem como revelar o potencial
inventivo de cada um e as formas
de manifestá-lo ao buscar soluções
práticas para problemas caseiros.
Invenções Caseiras é uma chamada
pública de caráter internacional com
a finalidade de criar e compartilhar
a distância maneiras de resolver
problemas domésticos nos diferentes cantos do mundo. As invenções
são como “workshops a distância”,
conectando distintos saberes e culturas. Tudo em consonância com as
promessas curatoriais da 9ª edição,
entre as quais está descobrir recursos naturais e materiais culturais sob
uma nova perspectiva, especulando
as bases que têm marcado as distinções entre a descoberta e a invenção.
TEMAS: artes; empreendedorismo;
identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 21 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Gerdau e Fundação
Bienal do Mercosul
Peças entre 2 e 4 minutos:
Invenções Caseiras – Projetos de
Tecnologias Sociais

Alunos do Polo Marista de Formação
Tecnológica mostram suas invenções criadas na oficina de Robótica
do Curso Deprotec. Nesta iniciativa,
os jovens da Região Nordeste de
Porto Alegre desenvolveram projetos de tecnologias sociais recondicionando sucata eletrônica. E a sua
invenção, qual é?
Invenções Caseiras – Prancha
Ecológica
Com muita criatividade, Jairo Lumertz
inventou uma prancha de surfe feita de garrafa pet. Além de ajudar o
meio ambiente, a prancha ecológica
é uma maneira de aproximar crianças
de baixa renda do esporte.
Invenções Caseiras – Instrumentos Inacabados
Instrumentos convencionais construídos a partir de materiais alternativos.
Ou então, protótipos de instrumentos
malucos, verdadeiras gambiarras. Conheça as invenções caseiras de Guilherme Sanches, o Feijão.
Invenções Caseiras – Convocatória
O vídeo chama pessoas a participarem do projeto “Invenções Caseiras”.
FICHA TÉCNICA
Distribuição: Fundação Bienal de
Artes Visuais do Mercosul
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães

Planejamento: Morian Marroni e
André Aguiar
Cenários e props: Jefferson Costa
Supervisão de pós-produção:
Cristhiane Vasconcellos
Pós-produção: Alvaro Bautista,
Caio Meira e Douglas Rabello
Masters e controle: Compact Filmes e Carla Insfrán
Música e trilha sonora:
Gabriel Salgueiro
Músicos: Gabriel Salgueiro e Vinicius
Salgueiro
Zeger Estudio – Elenco: Flora Paulita
– Teca; Flávia Narciso – Bia; Maíra Paris
– Nara; Fernanda Bock – Guto; Rita de
Cássia F. Almeida – Vitor; Shallana Rodrigues – Marília; Igor Lott Zeger – Zé
Maria; Luiz Carlos de Moraes – Aristeu;
Leticia Bortoletto de Camargo – Vera e
Priscila Concepción – Goela
Realização: Luni Produções
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo:
Lucieda Moreda
Coordenação artística:
Márcio Motokane
Coordenação de produção:
Joana Levy
Produtoras assistentes:
Marília Cruz e Juliana Oliveira

Campanha
Bullying
Campanha educativa de combate
à violência em casa e nas escolas.
Orienta pais e professores a lidarem
com a intolerância e o desrespeito.
Foram produzidas cinco peças.
TEMAS: atualidades; cidadania e democracia; comportamento; direitos
humanos; escola; inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 1º de março
DURAÇÃO: 15 segundos

Campanha de
Valorização dos
Professores

Lançada em 2012, a Campanha de
Valorização dos Professores conta
com depoimentos de profissionais de
escolas públicas de diversas regiões
do País. São iniciantes e veteranos
que falam sobre suas experiências
no primeiro e no último dia de aula,
respectivamente. Esse PSA – Public
Service Announcement – foi idealizado pelo Canal Futura e, em 2013,
foi desenvolvido também por outros
canais nacionais e internacionais, sob
coordenação de coprodução da TAL
(Televisão América Latina). Além das
cinco peças exibidas em 2012 (e novamente em 2013), no ano passado
foram produzidas 12 novas peças.
TEMA: escola
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 28 de abril
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CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Produção e direção: MULTIRIO – Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Distribuição: Multirio
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Olívia Gratz

DURAÇÃO: 45 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

PARCEIROS: Televisão América latina
– TAL (coordenação de coprodução), TV
Escola – Brasil (produção de cinco peças), TV UFG – Brasil (produção de duas
peças), Canal U – Colômbia (produção
de cinco peças).

FICHA TÉCNICA
Iniciativa: Canal Futura
Coordenação de coprodução:
Televisão América Latina (TAL)
Distribuição: Canal Futura e TAL

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição: Renata Lima
Estagiária: Maria Luiza Portela
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Campanha Dia
do Professor
A campanha foi lançada através de
um concurso cultural dentro do Conselho de Educadores do Canal Futura
(página no Facebook para troca de
informações e dicas com o objetivo
de estreitar a relação entre professores, educadores e o Canal Futura).
Os participantes deveriam dar ideias
para uma homenagem ao Dia do
Professor, dia 15 de outubro. A sugestão vencedora foi da professora
Eliete Mazzeo, da Escola Municipal
Padre José de Anchieta, Ilha do Governador/RJ.

Foram realizadas duas campanhas
onde alunos (Colégio da Aplicação da
Uerj) liam trechos de livros do escritor
Rubem Alves. O próprio autor também aparecia no final lendo sua obra.
TEMA: escola
PÚBLICO-ALVO: professores e público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 15 de outubro
DURAÇÃO: 35 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com
restrições

Curtas Por que
Pobreza?
O projeto “Por Que Pobreza?” usa
uma série de documentários para
provocar as pessoas a debaterem
sobre a pobreza. São oito filmes
de média-metragem (exibidos em
2012) e 34 de curta-metragem de
diretores premiados e jovens talentos emergentes. As histórias rodadas em 28 países são inspiradoras
e provocam reflexões, abordando
questões importantes e propondo
grandes desafios.
TEMAS: cidadania e democracia; direitos humanos; inclusão social; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO:
ESTREIA: 2013
LICENCIAMENTO: não liberado
Sinopses por episódio:
Mauá: Luz ao Redor – no ar em 2
de dezembro
No centro de São Paulo, a comunidade Mauá vive há mais de cinco
anos e hoje está sob ameaça de
despejo. No entorno da rua Mauá
encontra-se a vida das 230 famílias
que habitam a ocupação: escolas,
locais de trabalho, hospitais, e esse
deslocamento pode causar graves
danos a essa população, para a qual
não é oferecido um destino. O documentário apresenta os arredores
da ocupação, a trajetória da luta,
da chegada, os sonhos e o destino
das pessoas que não querem retornar à condição de sem-teto.
Duração: 5’26’’
Direção: Juliana Vicente
País: Brasil
Classificação indicativa: livre
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Microcrédito – no ar em 4 de dezembro
Desde 1976, o Grameen Bank concedeu microcrédito a quase 8,5 milhões de mulheres. Chabna é uma
delas. Ela mendigava para sobreviver e hoje administra seu próprio negócio, vendendo iogurte. “Antes eu
não tinha nada. Hoje tenho alguma
coisa”, diz. Veja como o microcrédito
transformou sua vida.
Duração: 4’02”
Direção: Gayle Ferraro
País: Bangladesh
Classificação indicativa: livre
Nas Suas Mãos – no ar em 16 de
dezembro
Yair vive em Cáli, na Colômbia, a 11ª
cidade mais violenta do mundo. Ele
anda pelo bairro onde mora. Aparentemente, ele é bem conhecido,
respeitado e, talvez, temido. Pelo caminho, relembra os anos difíceis que
teve: ele fez coisas ruins. Mas para
Yair o mais importante é ter sucesso
naquilo que faz.
Duração: 5’52”
Direção: Lucas Nieto
País: Colômbia
Classificação indicativa: 10 anos
Wilbur Encontra os Pobres – episódio 1 – no ar em 18 de dezembro
Wilbur Sargunaraj, o primeiro popstar indiano do YouTube, nos conduz
por uma jornada irreverente e reveladora sobre a pobreza na Índia. Nas
ruas, Wilbur entrevista seus compatriotas e pergunta o que representa
a pobreza para eles, porque as pessoas são pobres e o que os miseráveis acham de sua própria situação.
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Duração: 3’54”
Direção: Adrien Roche
País: Índia
Classificação indicativa: livre
Wilbur Encontra os Pobres – episódio 2 – no ar em 23 de dezembro
No segundo episódio, Wilbur questiona sobre as causas da pobreza.
Ele mostra que o sistema de castas
na Índia cria uma estrutura que “não
é bem de primeira classe”. Ele diz:
“Existe desigualdade, mas, para termos um mundo melhor, precisamos
agir”.
Duração: 4’14”
Direção: Adrien Roche
País: Índia
Classificação indicativa: livre
Wilbur Encontra os Pobres – episódio 3 – no ar em 30 de dezembro
O terceiro episódio do filme Wilbur
Encontra os Pobres apresenta inúmeras soluções para lidar com a pobreza e uma canção muito especial.
Duração: 4’28”
Direção: Adrien Roche
País: Índia
Classificação indicativa: livre
A Linha – no ar em 6 de janeiro de
2014
Na América Latina, o aniversário de
15 anos de uma garota é um marco
comemorado em grande estilo, mas
que nem sempre as famílias de agricultores pobres podem bancar; só
o preço do vestido, muitas vezes, é
totalmente proibitivo. Blanca, uma
costureira uruguaia, aproveitou o
sistema de microcrédito e investiu
em uma máquina de costura. Hoje
ela tem um negócio que faz e aluga
vestidos a preços acessíveis. Assim,

todas as garotas do vilarejo onde
ela vive podem festejar a data como
merecem.
Duração: 6’43”
Direção: Alicia Cano
País: Uruguai
Classificação indicativa: livre
Canção de Ninar – no ar em 8 de
janeiro de 2014
O prédio do Deutsche Bank em Berlim é imponente. O terminal do caixa eletrônico fica bem protegido e
em local aquecido. Mas, em noites
frias, você tem que passar por cima
de moradores de rua para sacar dinheiro.
Duração: 2’40”
Direção: Victor Kossakovasky
País: Alemanha
Classificação indicativa: livre
Deseducação – no ar em 13 de janeiro de 2014
Kelina, de 11 anos, vive em um município na Cidade do Cabo, cercada
de armas, drogas e violência. Este
curta-metragem nos mostra como
ela transita por esse mundo na sua
jornada diária até a escola.
Duração: 4’
Direção: Nadine Cloete
País: África do Sul
Classificação indicativa: 12 anos
Cores na Poeira – no ar em 15 de
janeiro
Um milhão e meio de haitianos ficaram desabrigados no terremoto de
2010. Jouvens Latour foi um deles.
Ele tem apenas 12 anos e enxerga
o mundo com a simplicidade de uma
criança… e de um artista. Da paisagem de destruição do Haiti, ele cria
belas obras de arte.

Duração: 5’46”
Direção: Massena Cesar, Huguens
Saintil, Jean Pierre Belony, Nicolas
Cuellar e Jonathan Stack
País: Haiti
Classificação indicativa: Livre
Tudo se Aproveita – no ar em 20
de janeiro de 2014
Todo inverno, Pushkar, na Índia, sedia
um festival religioso de sete dias e
a maior feira de camelos do mundo.
Com cerca de 25 mil camelos na cidade, a cidade fica coberta por fezes,
que proporcionam uma oportunidade para que as famílias pobres economizem dinheiro em lenha e outros
combustíveis. Não é o trabalho mais
fácil para as mulheres que coletam
esses excrementos: elas precisam lidar com a natureza imprevisível dos
camelos enquanto são fotografadas
por turistas.
Duração: 4’43”
Direção: Vijay Jodha
País: Índia
Classificação indicativa: livre
A Bolsa dos Morris – no ar em 22
de janeiro de 2014
Morris vive em Kibera, uma das
maiores favelas de Nairóbi, capital
do Quênia. A vida ali é difícil, mas
Morris consegue alimentar sua família durante o ano inteiro com sua
maravilhosa horta urbana e usando
com criatividade um velho sacão de
terra.
Duração: 2’15”
Direção: Michele Mellara e Alessandro Rossi
País: Quênia
Classificação indicativa: livre
Cidade e interior – no ar em 27 de
janeiro de 2014

Na China, existe uma enorme diferença entre cidade e interior; entre os que
vão para a escola nas áreas urbanas e
nas rurais. Até as crianças sabem disso
e não têm vergonha de admitir.
Duração: 1’37”
Direção: Louis Elsass e Ye Yun
País: China
Classificação indicativa: 14 anos
Vozes – África do Sul – no ar em 29
de janeiro de 2014
Leve um estúdio acolhedor, construído dentro de uma tenda, para qualquer lugar do mundo. Em seguida,
comece a coletar histórias, perguntando para pessoas aleatórias: o que
você está pensando?
Duração: 5’06”
Direção: Benjamin Oroza
País: África do Sul
Classificação indicativa: livre
Vozes – Bolívia – no ar em 3 de fevereiro de 2014
Leve um estúdio acolhedor, construído
dentro de uma tenda, para qualquer
lugar do mundo. Em seguida, comece
a coletar histórias, perguntando para
pessoas aleatórias: o que você sente?
Duração: 5’02”
Direção: Benjamin Oroza
País: Bolívia
Classificação indicativa: livre
Procurando Josephine – no ar em
5 de fevereiro
Há três anos, uma família inglesa
apadrinha uma menina ugandesa.
Tomás e sua filha pequena viajam
do Reino Unido até a Uganda para
conhecer a menina e os benefícios
promovidos pela ajuda.
Duração: 9’53”
Direção: Tomas Sheridan
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País: Uganda
Classificação indicativa: livre
Amor e Lixo – no ar em 10 de fevereiro de 2014
A Rússia tem cerca de 5 milhões de
moradores de rua, dos quais 1 milhão são crianças. Numa visão direta
e comovente, o filme mostra a vida
de um grupo de crianças que vive
num lixão nas cercanias de Moscou,
as dificuldades que elas enfrentam e
os sonhos que acalentam.
Duração: 7’46”
Direção: Hanna Polak
País: Rússia
Classificação indicativa: 12 anos
Menina Afegã – no ar em 12 de fevereiro de 2014
Para as meninas no Afeganistão, estudar é uma verdadeira batalha que
vem sendo vencida gradativamente.
O número de afegãs matriculadas
nas escolas subiu de 5 mil em 2001
para 2,4 milhões em 2010. Mesmo
assim, a educação feminina ainda é
uma questão controversa.
Duração: 1’03”
Direção: Louis Elsass
País: Afeganistão
Classificação indicativa: livre
Mãe Ilegal – no ar em 17 de fevereiro de 2014
O desemprego em algumas áreas rurais da República da Moldávia chega
a 80%. Qualquer um que tenha oportunidade de trabalho em outro local
deixa a região. Mais de um milhão de
pessoas deixaram o país, muitas vezes ilegalmente e para ganhar muito
pouco. Mães e pais chegam a ficar
anos longe dos filhos. É uma decisão
difícil.

Duração: 7’10”
Direção: Eduard Moschitz
País: Moldávia
Classificação indicativa: livre
Terra de Quem? – no ar em 19 de
fevereiro de 2014
Cerca de 800 mil quilômetros quadrados de terras férteis de países
em desenvolvimento são vendidos
a entidades estrangeiras. Este curta
mostra como se faz negócio no Mali.
Duração: 2’06”
Direção: Eli Cane
País: Mali
Classificação indicativa: livre
Irmãos OK – no ar em 24 de fevereiro de 2014
Uma animação que mostra dois irmãos gêmeos em um dos piores
empregos do mundo. Na Índia, 660
milhões de pessoas não têm saneamento básico e defecam a céu aberto. E alguém tem que limpar...
Duração: 2’25”
Direção: Kunal Sen
País: Índia
Classificação indicativa: 10 anos
O Dia de uma Menina – no ar em
26 de fevereiro de 2014
Este filme retrata a vida de Hellen
Cristina, uma garota que vive num
minúsculo apartamento de uma favela no Brasil densamente povoada.
Assim como qualquer adolescente,
ela sonha com um futuro diferente,
com a cabeça cheia de ideias: “Não
dá pra acreditar quantas ideias cabem numa cabeça tão pequena”.
Duração: 6’09”
Direção: Tali Yankelevich
País: Brasil
Classificação indicativa: livre
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A Crise e os Óculos de Sol – no ar
em 3 de março de 2014
À medida que o sonho europeu desaparece, a crise econômica traz
uma nova pobreza à população de
Atenas. Como eles irão sobreviver
enquanto sua sociedade desmorona? A vida de um homem é destruída
pela crise. “Deixei de existir”, afirma.
Mas um pequeno presente faz toda
a diferença para ele e a família.
Duração: 4’49”
Direção: Sean McAllister
País: Grécia
Classificação indicativa: livre
Ciganos do Mar – no ar em 5 de
março de 2014
Em uma ilha de corais paradisíaca da
costa leste da Malásia, as restrições
cada vez mais rígidas contra a pesca
estão dificultando a sobrevivência
do povo local. Eventualmente, eles
terão que fazer uma escolha. Indanina e sua família se veem forçados
a abandonar seu modo de vida de
ciganos do mar e mudar para a cidade, onde vão morar debaixo de uma
ponte, tendo que mendigar e viver
de restos. Eles têm sua vida transformada porque as paradisíacas
ilhas que consideravam seu lar foram transformadas em resorts para
turistas e mergulhadores.
Duração: 5’31”
Direção: Elena Zervopoulou
País: Malásia
Classificação indicativa: livre
O Barril – no ar em 10 de março de
2014
Luis David tem 13 anos e mora em
uma vila de palafitas no meio do
lago Maracaibo, uma das principais
reservas de petróleo da Venezuela. O

que ele mais quer na vida é um barril
velho de petróleo para fazer um barco, participar de uma corrida e passar a ser aceito pelos garotos mais
velhos. O filme nos mostra a vida na
vila de palafitas através dos olhos do
garoto.
Duração: 4’36”
Direção: Anabel Rodríguez Rios
País: Venezuela
Classificação indicativa: livre
Desperdício – no ar em 12 de março de 2014
Mais de um bilhão de pessoas passam fome todo dia no mundo. Não
é que não haja comida suficiente, o
problema é que cerca de um terço é
jogada fora. A comida desperdiçada
na Europa e na América do Norte
seria suficiente para alimentar três
vezes toda a população faminta
do planeta. O filme mostra o imenso desperdício causado pelo nosso
modo de consumo.
Duração: 2’48”
Direção: Valentin Thurn
País: vários (Global)
Classificação indicativa: livre
Deus é Chuva – no ar em 17 de
março de 2014
Cerca de 500 mil pessoas dependem
do lago Turkana, na região norte do
Quênia, para pescar, irrigar as plantações e matar a sede do gado. Mas
o lago está secando e as comunidades sofrem para sobreviver.
Duração: 6’05”
Direção: Rehad Desai
País: Quênia
Classificação indicativa: livre
Menino Carvoeiro – no ar em 19 de
março de 2014

Todo dia no distrito de Jaintia Hills,
no nordeste da Índia, um garoto
desce pelos labirintos de uma mina
de carvão que mais se parecem com
buracos de rato. Trabalhando nessas
condições precárias e perigosas para
ajudar a sustentar a família, na escuridão, ele sonha em escavar até o
“outro lado do mundo”, esperando
uma vida melhor. A imaginação e a
coragem do garoto iluminam qualquer escuridão.
Duração: 4’37”
Direção: Chandrasekhar Reddy
País: Índia
Classificação indicativa: livre
A História de Birhan – no ar em 24
de março de 2014
A foto de Birhan Woldu foi transmitida no mundo inteiro durante o
concerto Live Aid. A horrível imagem
de uma criança morrendo de fome
teve como objetivo chocar e mobilizar o público. Mas Birhan sobreviveu e apareceu radiante e bonita no
palco do Live8, em 2005. Ela era “a
garota-propaganda da campanha de
combate à fome”, uma confirmação
do que pode ser conquistado. Este
curta mostra sua experiência e como
isso afetou sua vida.
Duração: 5’02”
Direção: Bosse Linquvist e Pier Francheschi
País: Etiópia
Classificação indicativa: livre
Férias da Pobreza – no ar em 26 de
março de 2014
No Reino Unido, as famílias pobres
talvez não passem fome, mas, em
uma cultura em que a maioria das
pessoas tem mais do que você, ser
pobre é vergonhoso e excludente.

“As pessoas te menosprezam se
você é pobre.” Este filme mostra a
imensa transformação que umas
simples férias podem trazer a uma
família que vive na pobreza. “Eles
não querem dinheiro, querem recuperar sua dignidade.”
Duração: 5’56”
Direção: Jez Lewis
País: Reino Unido
Classificação indicativa: livre
Tenho que Levar o Carro – no ar
em 31 de março de 2014
Brian Pearson ganha a vida resgatando bens de devedores. O filme
mostra a rotina de Brian em seu
trabalho, visitando pessoas para as
quais a perda do carro pode ser o
início de seu endividamento e de sua
pobreza.
Duração: 4’59”
Direção: Barney Snow
País: Reino Unido
Classificação indicativa: livre
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Chamado das Ruas – no ar em 2 de
abril de 2014
Essa é a história de três pessoas do
norte de Londres que se tornaram
sem-teto e de como a música os ajudou a retomarem suas vidas.
Duração: 6’33”
Direção: Annie Edwards
País: Reino Unido
Classificação indicativa: livre
Novos Pobres – no ar em 7 de abril
de 2014
Paco Pascual administrava uma das
principais empresas de restauração
na Espanha, um grande negócio de
família que ele e os irmãos conduziam com êxito ganhando contratos
públicos lucrativos. Mas, no último
ano, 50 mil pequenas empresas fecharam as portas na Espanha. A de
Paco foi uma delas. “Minha empresa
parece um tubarão me devorando”,
ele diz.
Duração: 5’41”
Direção: Justin Webster
País: Espanha
Classificação indicativa: livre

Fome de Lucro – no ar em 9 de abril
de 2014
De um lado do planeta, o megainvestidor norte-americano Jim Rogers
chega ao seu elegante escritório e
explica como os grandes investimentos e as transferências de recursos financeiros afetam os preços. Do
outro lado, os vendedores nos mercados do Quênia sentem os efeitos.
Duração: 4’45”
Direção: Caroline Nokel e Valentin
Thurn
Países: EUA e Quênia
Classificação indicativa: livre
FICHA TÉCNICA
Distribuição: DR Medier International Sales em nome de Steps International
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Pitta Beleli
Analista de aquisição:
Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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Maleta “Por que Pobreza?
Educação e Desigualdade”
Ana Paula Brandão –
Coordenadora geral de
mobilização e articulação
comunitária e Kitta Eitler –
Coordenadora de conteúdo
“A correlação entre educação e pobreza está ligada à desigualdade.
Não há milagre a ser feito no campo
da educação enquanto a desigualdade permanecer. Há uma correlação direta: melhoramos, mas continuamos sendo um dos países mais
desiguais do mundo, não se resolve
a desigualdade apenas com a educação. Portanto, só acrescentaria,
para além do desempenho e da eficiência, a justiça social.”
Sérgio Haddad, Ação Educativa e Fundo
de Educação e Direitos Humanos

O Brasil é ainda um país desigual e
com significativos índices de pobreza entre sua população. Vivemos a
realidade de uma herança de injustiça social que exclui parte significativa de sua população ao acesso
a condições mínimas de dignidade
e cidadania. Paradoxalmente, o Brasil é considerado uma “maquete do
mundo”, porque sua renda média é
como a dos países desenvolvidos,
mas apresenta, ao mesmo tempo,
a desigualdade presente nos países
mais pobres do mundo.
Pensando a partir da perspectiva
de que a desigualdade distributiva

representa o principal determinante da pobreza, interessa-nos refletir
sobre como a agenda da educação
pode ser a peça-chave para a superação desse quadro. Este é o objetivo do projeto “Por que Pobreza?”
desenvolvido no Brasil pelo Futura,
um canal de televisão educativo
comprometido com a transformação
social.
A partir do projeto internacional “Why Poverty?” (http://www.
whypoverty.net/), do qual o Canal
Futura é parceiro e representante
no Brasil, foram desenvolvidas diferentes ações que culminaram com a
produção da Maleta Futura “Por que
Pobreza? Educação e Desigualdade”
(www.maletafutura.org.br), em parceria com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – Ipea.
Maleta Futura é uma compilação de
material educativo temático, composto por conteúdos impressos e
audiovisuais, em parceria e sinergia
com instituições que trabalham a
temática no Brasil.
Uma das ações significativas para a
construção da Maleta foram os quatro
fóruns regionais realizados em 2013 e
que reuniram representantes de instituições, especialistas e comunidade
para pensar o contexto da pobreza e
da desigualdade em seus territórios.
As discussões trazidas desses en-

contros se somaram às do Seminário
Internacional “Por que Pobreza?”, realizado pelo Canal Futura em maio de
2013 em parceria com o Ipea, com o
que teve por objetivo dialogar com
especialistas, pensadores e representantes de organizações que tratam o
tema pobreza no seu trabalho e nas
suas ações cotidianas. As falas e as
discussões apresentadas durante o
seminário tinham como meta contribuir para a definição do conteúdo audiovisual e impresso que deveria fazer
parte da Maleta.
Para o audiovisual foram incluídos
os filmes que fazem parte do projeto “Por que Pobreza?”. Segundo
Don Edkins, da Steps International,
esses filmes tinham que ser diferentes dos que já existiam, não podiam
ser sobre vítimas, mas sobre como as
pessoas estão efetivamente enfrentando a pobreza. A questão está em
discutir pobreza não como caridade,
mas como uma questão de justiça e
igualdade.
A equipe do Ipea fez uma análise
dos filmes do projeto e os relacionou
com a realidade brasileira, trazendo
uma riqueza de dados que podem
subsidiar as discussões.
Para complementar esse acervo, foi
selecionado o que o Futura tem de
melhor no seu arquivo de audiovisual
sobre esse tema. É uma variedade de

programas que vai desde produções
resultantes dos pitchings do Canal
como reportagens especiais do jornalismo. São vídeos que podem contribuir para a discussão sobre o tema em
sala de aula ou espaços educativos.
Já o trabalho de elaboração do conteúdo do material impresso foi liderado por André Lázaro1, que a convite do Canal assumiu essa tarefa
trazendo um leque bastante amplo
da discussão da pobreza. Cada mês
tem um tema central que, relacionado a uma data do calendário escolar,
dá origem a temas suplementares.
O texto do mês é sobre este tema
central, relacionando-o com pobreza, desigualdade e diversidade. Os
temas suplementares, como diver1
André Lázaro é coordenador acadêmico
da FLACSO/ Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais/Brasil

sidade, desigualdade, juventude,
questões de gênero, raça e cor, força e resiliência das populações em
condição de pobreza, são questões
relevantes para a compreensão de
dimensões da pobreza e guardam
entre si relações que dão ao Caderno
uma estrutura temática de fundo.
A Maleta Futura se destina a professores e educadores do ensino
formal e não formal, integrantes
das redes de ensino, universidades
e organizações da sociedade civil
que trabalhem com jovens e adolescentes. Entendendo a Maleta
como um dispositivo de comunicação, a intenção é oferecer material (diferentes linguagens, temas
e formatos) que possa facilitar o
entendimento das questões da pobreza no Brasil e no mundo, que os
educadores possam refletir e posi-

cionar-se criticamente diante dos
problemas de enfrentamento às
diferentes formas de pobreza e à
desigualdade latente no País. O Futura entende que há um vínculo intrínseco entre educação e a agenda
de direitos. Assim, uma educação
de qualidade deve ser, inevitavelmente, uma educação cidadã. Contribuir para que esta aproximação
entre educação e agenda de direitos se efetive na prática social é
parte do dever-ser do próprio Canal. E a Maleta é uma ferramenta
fundamental, na medida em que
sua produção feita de forma compartilhada, que se constrói através
da articulação e do diálogo com os
diferentes atores sociais, potencializa a construção de novos ciclos de
comunicação, formação e transformação social.

Futurapédia
O Futurapédia é uma faixa composta
por diferentes editoriais como cultura, saúde, educação, sociedade, culinária, mundo. São interprogramas
como o Megafone, em que jovens
moradores da região da Tijuca, Zona
Norte do Rio de Janeiro, falam sobre
sua relação com a escola, e Mulher de
Negócios, série que retrata mulheres
empreendedoras em diferentes regiões do Brasil, mostrando os momentos mais marcantes de suas trajetórias de sucesso. O Futurapédia tem
diferentes assinaturas de encerra-
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mento, cada uma delas indicando ao
público como fazer contato com o
Futura: telefone, e-mail, site etc. Em
2013, foram exibidas 19 peças.
TEMAS: cidadania e democracia;
culinária e nutrição; diversidade cultural; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 1º de novembro
DURAÇÃO: entre 5 e 10 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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geração futura
universidades
parceiras 2013
Interprogramas realizados por jovens participantes da oficina de
audiovisual Geração Futura Universidades Parceiras, no ano de 2013. O
tema escolhido para a oitava edição
foi Pobreza, por conta do projeto internacional Why Poverty? (Por Que
Pobreza?) realizado por mais de 70
emissoras, incluindo o Canal Futura.
Total de 18 peças exibidas.
TEMAS: direitos humanos; formação
audiovisual; juventude; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 20 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Peças de 2 minutos:
Cotidiano – UniCesumar (Alan Trevisan Borges)
Pela ponta do pincel – UCPel (Elisa
Paiva Junges)
Processo artesanal do vinho –
UCS (Marcos Camargo)
Olhe ao seu redor – UEG (Micael
Vieira Bispo da Silva e Lidianne Porto
Moraes)
Pobreza da terra – Uesc (Letícia
Félix Vasconcelos e Brenda Ferreira
Matos)
Malabartes – Unama (Raíssa Araújo do Rosário Silva)

O valor do objeto – Unesp (Camila
Lourenço Rodrigues e Paula Cristina
dos Reis Costa)
Moradores de rua – Unimep (Damaris Pereira Gama dos Santos)
Corrida para ascensão – UFG (Yuri
Cruvinel Ribeiro e Laura de Paula Silva)
Pipoca – UFPE (Dandara Palankof e
Cruz e Maria Luisa da Silva Sá)
Rotinas – UFPI (Luiz Carlos Gomes
Pereira Júnior e Tarciana Martins
Gomes)
Construção e desconstrução de
personagens na história – Unipar
(Flávia Chirstine Leandro Bruno)
Estigmas – Unifra (Maurício Lavarda do Nascimento)
Manifestações – PUC Minas (Thiago Antunes de Oliveira e Souza)
Escolhas – Univali (Lucas Lins Feijó)
Os Curi Curis – Univap (Paula Carolina Rabelo Vinhas)
Vendedor ambulante – Unifor
(João Pedro Ribeiro da Silva)
Garimpeiro – Ufop (Gérsica Moraes
Rocha e Lorena Costa e Silva)
FICHA TÉCNICA
Coordenação do projeto: André Libonati, Fabiana Cecy e Beatriz Tompson
Coordenação artística: Márcio Motokane
Oficina de roteiro e analista de
conteúdo: Ana Chaves

Heróis de Todo
Mundo
Série de interprogramas que apresenta verdadeiros heróis e heroínas que
fizeram a diferença na história do Brasil, mas que ninguém sabe que são negras. Na série, suas histórias e trajetórias são apresentadas e representadas
por personalidades que tiveram, de
algum modo, sua vida e atividade profissional influenciada por esses heróis.
TEMAS: história; identidade cultural;
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 20 de novembro
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: 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
Sinopses por peça
(15 x 2 minutos):
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ganharam espaços em galerias de
arte no Brasil e no mundo. Ana é interpretada pela atriz Léa Garcia.
Aniceto do Império
Foi compositor e estivador. Ajudou a
fundar a Escola de Samba Império Serrano. Só gravou seu primeiro disco aos
65 anos. Foi também um trabalhador
militante. Liderou uma greve que parou o porto e tornou-se um sindicalista respeitado. O mesmo respeito que
sempre carregou pela cultura ancestral africana. Aniceto é interpretado
pelo sambista Bira Presidente.
Artur Bispo do Rosário
Artista plástico sergipano, ficou famoso por bordados, colagens e esculturas
que criou nos manicômios em que viveu. Ele desfiava os uniformes azuis
dos internos e usava os cobertores e
casacos como tela. Suas obras ganharam o mundo, em exposições nas mais
consagradas galerias e bienais. Bispo é
interpretado pelo ator Wilson Rabelo.

Abdias Nascimento
Foi um artista plástico, escritor, dramaturgo, poeta, político e ativista social
brasileiro. Fundou o Teatro Experimental Negro. Na ditadura foi exilado na
Nigéria e nos EUA. Ao voltar ao Brasil,
tornou-se deputado federal e senador,
sempre lutando pelas causas do povo
negro no Brasil. O herói é interpretado
pelo ator Antônio Pompêo.

Chica da Silva
Era escrava, mas virou rainha. Foi alforriada e apresentada à sociedade
quando se casou com o negociante
português João Fernandes. Seus dez
filhos receberam excelente educação.
Chica da Silva tornou-se um mito sempre relembrado em diversas produções culturais, desde filmes, novela e
até enredos de escola de samba. Chica
é interpretada pela atriz Cris Vianna.

Ana das Carrancas
Foi uma importante artista plástica,
conhecida como “dama do barro”. Filha de artesãos, desde criança aprendeu o trabalho com o barro para fazer
utensílios e brinquedos. Suas obras

Clementina de Jesus
Cantora e sambista. Viveu cercada
pelo Jongo e o Caxambu, conectada
com a memória afro-brasileira. Aprendeu a cantar de tudo, de pontos de
candomblé a música de missa. Traba-
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lhou como empregada doméstica antes de se tornar cantora. Clementina é
interpretada pela atriz Zezeh Barbosa.
Dom Obá
Era legítimo herdeiro do trono do Império de Oyo Yorubá, onde hoje fica
a Nigéria. Nasceu no sertão da Bahia,
em meados do século 19, de pais africanos livres. Foi um elo entre o poder
imperial e as massas populares. Lutou contra o preconceito de cor em
artigos publicados na imprensa. Dom
Obá é interpretado por Tony Tornado.
Esperança Garcia
Nasceu escrava numa fazenda de
Jesuítas no Piauí e lá aprendeu a
escrever, conhecimento que era negado às mulheres de sua época. Denunciou por carta os abusos sofridos
pelos escravos. Seu ato corajoso de
reivindicar direitos sobreviveu aos
séculos. Esperança é interpretada
pela atriz Sheron Menezzes.
João do Vale
Foi um músico e compositor. Desde
pequeno criava músicas para o Bumba Meu Boi. De origem humilde do
interior do Maranhão, tinha o sonho
de ser compositor. Rodou o Brasil de
pau de arara para chegar ao Rio de
Janeiro. Compôs mais de 300 músicas
gravadas por ele e pelos mais famosos cantores do Brasil. João do Vale é
interpretado pelo rapper MV Bill.
Maria Firmina
Foi educadora e romancista. Fundou
a primeira escola mista e gratuita do
Estado do Maranhão numa época em
que muitos pais proibiam as filhas de
aprender a ler e escrever. Publicou várias obras literárias, e muitos anos após
sua morte foi reconhecida como uma
das primeiras romancistas brasileiras.
Interpretada pela atriz Lucy Ramos.

Mestre Bimba
Praticava a capoeira no início do século 20 quando ainda era uma atividade proibida. Nos anos 30, criou
a primeira academia de capoeira do
Brasil e passou a ensinar seu estilo,
que se tornou popular no Brasil inteiro. Mestre Bimba é interpretado pelo
cantor Tonho Matéria.
Oliveira Silveira
Foi um escritor, poeta e professor. Foi
o pesquisador que levantou a importância da história do Quilombo dos
Palmares e de Zumbi, morto em 20
de novembro. Hoje o 20 de novembro é reconhecido no Brasil inteiro
como o Dia da Consciência Negra.
Oliveira Silveira é interpretado pelo
cineasta Joel Zito.
Thereza Santos
Foi teatróloga, atriz, professora, filósofa, carnavalesca e publicitária.
Entrou para o Movimento Negro e
na ditadura exilou-se na África, onde
participou do processo de independência de Angola e Guiné Bissau.
Na volta ao Brasil, retomou sua luta
contra o preconceito. Thereza Santos
é interpretada pela assistente social
e ativista Matilde Ribeiro.
Zicartola
Cartola e Dona Zica criaram juntos
uma das primeiras casas de samba
do Rio, o Zicartola. O sambista fundou também a Estação Primeira de
Mangueira. Ficou famoso por seus
sambas e ganhou o apelido de Cartola pelo chapéu que usava quando
trabalhava como pedreiro. O casal é
interpretado pelos cantores Gabriel
Moura e Marienne de Castro.
Zózimo Bulbul
“A câmera é uma arma”, dizia o diretor, roteirista e ator Zózimo Bul-

bul. Entrou no cinema como ator no
início dos anos 60. Trabalhou com
os principais diretores do Cinema
Novo. Criou o Centro Afro-Carioca
de Cinema e organizou o festival Cinema Negro: Brasil, África e Caribe.
Zózimo é interpretado por Walter
Rosa.
FICHA TÉCNICA
Direção: Antônio Pompêo e Luiz Antonio Pilar
Roteiro: Cláudia Mattos
Direção de fotografia e câmera:
Fernando Demello
Assistente de direção e coordenadora de produção:
Mariana Campos
Assistentes de produção:
Helio Mynssen e Patricia Freitas
Figurino: Helena Affonso
Assistente de figurino:
Antônio Araújo
Camareira: Maria Célia da Silva
Visagismo: Marina Beltrão
Som direto: Vilson Almeida
Assistente de som direto:
Robert Almeida
Foquista: Joaquim Torres
Gaffer: Luizinho Xerém
Maquinista assistente:
Harley Sabino
Eletricista: Paulo Cesar
Edição: Eduardo Villa Verde
Edição e mixagem de som:
Audiorama Filmes
Trilha sonora original “abertura”: Gabriel Moura
Trilha sonora original: Paula Leal
Assessoria de imprensa:
Lead Comunicação
Elenco: Antônio Pompêo, Bira Presidente, Cris Vianna, Gabriel Moura,
Joel Zito, Léa Garcia, Lucy Ramos,
Mariene de Castro, Matilde Ribeiro,
MV Bill, Sheron Menezzes, Tony Tornado, Tonho Matéria, Walter Rosa,
Wilson Rabelo e Zezeh Barbosa

Futura apresenta programação especial
na Semana da Consciência Negra
Publicado originalmente em
www.futura.org.br
Por Bruna Ventura

Qual é a cor da sua pele? Se você está
lendo este post, provavelmente você
vive no Brasil. E se você é brasileiro,
talvez não consiga responder esta
pergunta. O Brasil é o país da miscigenação: tem a maior população
afrodescendente do mundo fora do
continente africano, mistura a origem latino-americana com a influência do colonizador europeu, abriga
colônias orientais, árabes, alemãs,
italianas. São séculos de História,
dominação, luta e resistência que se
refletem na pele.
Não parece contraditório que, mesmo com toda esta diversidade, ainda
exista racismo no Brasil? Os números comprovam uma dura realidade:
enquanto mais da metade da população brasileira é negra, os negros
enfrentam desvantagens no Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH),
no analfabetismo, no desemprego,
no salário médio, no acesso ao saneamento básico e até no número de
assassinatos por ano.
Depois de mais de três séculos de
dominação, o país que mais importou africanos e foi o último a abolir
a escravidão negra no mundo inteiro
luta para superar a herança destes
tempos.
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Novembro, mês da Consciência Negra
O dia 20 de novembro foi escolhido para representar o Dia da
Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, líder do Quilombo
Palmares, covardemente capturado
e assassinado nesta data, no ano de
1695. Até hoje existem milhares de
comunidades quilombolas formadas
por descendentes dos habitantes
dos antigos Quilombos. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, mapeou
3.524 comunidades, mas há estudos
que indicam que elas podem chegar
a cinco mil em todo o Brasil.
Na Semana da Consciência Negra, o Canal Futura apresenta programação especial
No dia 20, você vai saber mais sobre
a vida de personalidades como Cartola e Dona Zica, Chica da Silva,
Clementina de Jesus, Bispo do
Rosário, Abdias do Nascimento e
Dom Obá na terceira temporada da
série Heróis de Todo Mundo. Dirigidos por Luiz Antônio Pilar, os episódios resgatam a história e a contribuição destes “heróis” do povo para
a cultura afro-brasileira, às 19h55.

A série Heróis de Todo Mundo integra o projeto social A Cor da Cultura. Todo o material da série será
distribuído em escolas públicas de
cinco estados (Pará, Maranhão, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do
Sul), em 2014, como ferramenta de
apoio à lei 10.639/2003, que institui
o ensino de história e cultura da África e dos povos afrodescendentes na
grade curricular.
Assista à série Heróis de Todo Mundo
(1ª e 2ª temporadas) no nosso canal
no YouTube.
Ainda no dia 20, às 20h, a série Diz
aí – Enfrentamento ao Extermínio da Juventude Negra dá voz
a pessoas que convivem com essa
realidade, amplifica o debate sobre
o tema e apresenta experiências
positivas no combate à violência
entre jovens negros.
Os interprogramas são fruto do diálogo entre o núcleo de mobilização
do Futura e grupos de jovens que
atuam nos estados do Pará, Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro.
No dia 21, o Futura apresenta o documentário Kilombos, um resgate
das memórias e narrativas orais da
cultura negra. Ainda hoje, os direi-
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tos dos quilombolas são violados.
Não apenas o direito à propriedade,
mas o acesso à saúde, à educação e a
fontes de rendimento sustentáveis.
Filmado em várias comunidades do
estado do Maranhão, o documentário vai ao ar às 22h.
E é claro que o Conexão Futura não
poderia ficar de fora da programação
especial: de segunda a sexta, às
15h20, o programa traz entrevistas
com educadores, ativistas do
movimento negro, e especialistas no
tema. Entre os convidados estão o
fotógrafo Walter Firmo, a educadora
Valdina Pinto (Makota), o professor
de Economia Marcelo Paixão, a

ativista Alzira Rufino e o artista
plástico Emanoel Araújo, do Museu
Afro-Brasil de São Paulo.
Mais sobre o Quilombo dos
Palmares
Os quilombos eram locais de resistência antiescravagista, escondidos
no meio das matas, onde os negros
refugiados se uniam para manter
sua subsistência, cultura, costumes
e religiosidade. O Quilombo dos Palmares existiu por um período de
quase cem anos, entre 1600 e 1695,
no estado de Alagoas, e abrigou cerca de vinte mil habitantes. No imaginário dos escravos, Palmares era

como uma Terra Prometida, e Zumbi,
um líder eterno e imortal.
A existência desta célula de resistência, além de representar prejuízos,
era uma afronta para o domínio colonial. Em 1694, uma legião de 9.000
homens, armados com canhões e
liderados pelo bandeirante paulista
Domingos Jorge Velho, começou a
empreitada que levaria à aniquilação
de Macaco, principal povoado de Palmares. O líder Zumbi dos Palmares
foi capturado e decapitado para servir de exemplo de intimidação para
os escravos rebeldes. Hoje, Zumbi é
reconhecido como um herói da resistência negra.

Olhar
Empreendedor
Como o empreendedorismo pode
transformar a visão de mundo das
pessoas? Olhar Empreendedor é uma
série que apresenta histórias, dicas
e projetos desenvolvidos por profissionais ligados à educação empreendedora. A narrativa é documental, porém efeitos de videografismo
simulam um tutorial que destaca os
pontos principais abordados pelos
professores durante a entrevista,
trazendo referências ao universo didático/empreendedor e aproximando o espectador de cada passo.
TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 18 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sebrae
Sinopses por peça
(10 x 2 minutos):
Wilton Neves – Nova Friburgo/RJ
Wilton Neves é professor em Nova
Friburgo. Nas aulas de empreendedorismo, ele aproveita o potencial
da região para o turismo e acredita
que a postura empreendedora se
reflete em um comportamento mais
seguro para lidar com a vida.
Julio Cezar Pauzeiro – Rio de Janeiro/RJ
Julio Cezar trocou a vida de executivo do mercado financeiro pela sala
de aula e ajuda os alunos a entenderem que empreender é impor-

225

tante nos negócios e na vida. Para
ele, sorte é a soma de preparação e
oportunidade.
Professora Maria do Livramento
do Nascimento – Touros/RN
Maria do Livramento dá aulas no ensino médio em Touros, no Rio Grande
do Norte. No projeto “Despertar”, ela
ensina os alunos a empreenderem
através de dinâmicas lúdicas e ainda
melhora a didática como professora.
Professora Carmelita Pessoa –
Itajá/RN
Maria Carmelita é professora de ensino médio em Itajá, no Rio Grande
do Norte, onde desenvolve o projeto
“Despertar”. Ela leva empresários
locais até a escola e leva os alunos
para conhecerem as empresas da
região. Através das lições de empreendedorismo, os estudantes ficam
mais compromissados com os conteúdos do currículo escolar.
Professor Fábio Fowler – Itajubá/MG
Fábio Fowler dá aulas em uma universidade de Itajubá, Minas Gerais,
onde os professores de várias áreas
usam o conteúdo das suas disciplinas para desenvolverem uma atividade empreendedora. Para Fábio, o
empreendedorismo não envolve só
o lucro monetário de uma empresa,
mas também o lucro social.
Professora Maria Jovita – São Sebastião do Paraíso/MG
Maria Jovita é professora do ensi-
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no fundamental em São Sebastião
do Paraíso, Minas Gerais. Após fazer
uma capacitação no Sebrae, ela desenvolveu um projeto de empreendedorismo rural, a “Fábrica de Bolinhos”. O projeto envolveu a escola,
as famílias e a comunidade.
Jehu Pinto de Aguilar Filho – Belo
Horizonte/MG
Jehu une empreendedorismo e responsabilidade social no seu trabalho voluntário e como palestrante.
Ele leva conhecimento para lugares
com menor acesso à informação e à
tecnologia. Assim, dissemina as suas
experiências, desenvolve a visão empreendedora nas comunidades e cria
novas oportunidades.
Professora Maria Elisabete – Pinheiros/ES
Maria Elisabete é professora de ensino
fundamental e participa de um projeto
de educação empreendedora que está
transformando a cidade de Pinheiros,
no Espírito Santo. Cada turma tem um
tema, e o resultado do trabalho é exposto em uma grande feira com a participação de todas as escolas.
Professor Marcos Hashimoto –
São Paulo/SP
Marcos é professor universitário em
São Paulo e foi premiado pelo seu
curso de atitude empreendedora. Ele
faz uma série de atividades com os
alunos para desenvolver habilidades
como fazer contatos, aprender a lidar
com os erros e se planejar sempre.

Professor Paulo Storace Rota –
São Paulo/SP
O professor Paulo é vice-diretor de
uma escola de São Paulo que nasceu
como ateliê de arte e onde todos
os alunos têm aula de empreendedorismo. Eles desenvolvem aplicativos, criam seus planos de negócio
e apresentam os projetos para uma
banca examinadora de empresários
e artistas.
FICHA TÉCNICA
Diretor e editor: Rodrigo Ponichi
Diretor de fotografia e operador
de câmera: Joelson Paiva (Tota Paiva)
Trilha: Fernando Moura
Produtora executiva: July Ferré
Operador de câmera: Luan Pereira
Baptista
Técnico som direto e assistente
de câmera: Eduardo Paganini
Assistente de produção: Camila
Camparo
Videografismo: Pavê Gastronomia
Visual
Produtora: Plano Geral
CANAL FUTURA
Líder de programa: Luciana Souza
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana
Levy
Analista de conteúdo: Ana Chaves
Produtora assistente: Juliana Oliveira
Produtoras assistentes: Marília
Cruz e Juliana Oliveira

Orgulho de ter
professoR
A Fundação Victor Civita, a revista Nova Escola e o Canal Futura homenagearam os educadores
brasileiros no Dia do Professor com
o lançamento da campanha #orgulho de ter professor na internet. A
iniciativa ressaltou a relação entre
o docente e o estudante, baseada
em admiração, respeito e confiança,
e a importância dos profissionais do
ensino para a formação de cidadãos.
A página da campanha no Facebook
mostrou depoimentos de artistas,
como Letícia Sabatella e Lázaro Ramos, no programa Tempos de Escola,
apresentado por Serginho Groisman
no Futura. Os ex-alunos relembram
experiências valiosas vividas com seus
professores e que carregam até hoje.
Para fortalecer a campanha em homenagem aos mestres, os internautas puderam compartilhar seu or-

gulho pelos educadores publicando
histórias, vídeos ou fotos em www.
facebook.com/orgulhodeterprofessor e/ou marcando seus exemplos e
suas recordações com #orgulhodeterprofessor na web.
TEMAS: escola; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 15 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
parceiros: Fundação Victor
Civita e Nova Escola
Peças entre 40” e 1’30”:
Dan Stulbach
Emílio Orciollo Netto
Lázaro Ramos
Letícia Sabatella
Margareth Menezes
Pitty

Projeto Bienal
Professores
Depoimentos de professores que
participaram da Bienal do Livro
2012 sobre o ofício de ser professor.
Foram exibidas 20 peças na programação do Canal e os outros 80
depoimentos para serem usados na
internet e pela área de Mobilização
Comunitária.
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TEMA: escola
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 8 de junho
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO:
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Sagrado
A série Sagrado é composta por
programas que, através de um recorte
histórico-cultural,
destacam
os
diversos pontos de vista das principais
tradições religiosas praticadas no
Brasil. Dez representantes religiosos
respondem aos questionamentos
sobre temas variados, garantindo
visibilidade a diferentes matrizes de
pensamento, estimulando o diálogo
inter-religioso e o respeito mútuo. Em
2013, foram produzidos 120 interprogramas com duração de 2 minutos.
TEMAS: atualidades; identidade
cultural; religião
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 29 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo

Educação religiosa
Fundamental para a disseminação
das diferentes doutrinas religiosas
e para a promoção de uma sociedade mais respeitosa às diferenças,
a educação religiosa enfrenta hoje
desafios relativos à sua implantação
no ambiente escolar. Como a educação religiosa deve se relacionar com
a escola? Esta é a pergunta que a série Sagrado faz aos representantes
de cada tradição. Algumas escolas
particulares são identificadas com
determinadas religiões, e cabe aos
pais decidir se tal orientação é a que
desejam dar a seus filhos. Mas, e na
escola pública, como deve ser conduzida a questão do ensino religioso?
De que forma um Estado laico como
o Brasil deve lidar com a questão? O
ensino religioso tem sido aplicado
com respeito à diversidade religiosa
existente no País?

Peças de 2 minutos:
Sagrado
Nesta edição, a série Sagrado tenta
decifrar como cada tradição religiosa
define o sagrado. Seja ela qual for, a
ideia de sagrado é o principal canal na
conexão do homem com o divino. Mas
como um conceito tão abstrato como
o sagrado é traduzido para os fiéis?
Qual é o lugar do sagrado no mundo
atual? Será que o que antes tinha um
status de intocável hoje vive algum
tipo de banalização? Qual a importância da sacralização de datas, rituais e
símbolos? E de que forma é importante manter uma aura de segredo para a
proteção do caráter sagrado?

Estética
A estética é o ramo da filosofia que
se dedica a estudar o belo. Mas qual
o papel da estética e da beleza nas
diferentes tradições religiosas? A
partir desta premissa, a série Sagrado expõe as mais variadas interpretações sobre o tema, revelando
como as diferentes estéticas religiosas estão presentes em vestimentas, adereços, objetos ou mesmo
na arquitetura dos templos. Como a
beleza pode ajudar na conexão com
o divino? Por que a estética contemporânea é por vezes renegada por
algumas tradições religiosas? Até
que ponto a espiritualidade pode

nos ajudar a lidar de forma equilibrada com a busca pela beleza física?
Saúde e higiene
A forma como cada tradição entende a saúde e as práticas de higiene
é o tema deste episódio da série Sagrado. Para diversos credos, questões como alimentação, regras de
limpeza e cotidiano saudável são regulados por diversas regras e orientações. Seria a religiosidade uma
aliada da longevidade? De que forma
o estado de saúde de cada um pode
promover, ou ao contrário, inviabilizar o contato com o divino? Como
a fé pessoal pode ajudar na hora de
enfrentar doenças? E a saúde mental, pode ser beneficiada pela prática
religiosa?
Calendário e rotina
A partir da ideia de calendário religioso, a série Sagrado se propõe a
questionar o que cada religião demanda da rotina do fiel. As tradições
religiosas possuem datas, rituais e
festas que alteram o cotidiano das
pessoas. Mas quanto do dia deve ser
devotado à prática espiritual? Como
conciliar rotinas atribuladas e cheias
de compromissos com as obrigações
religiosas? Como as religiões podem
ajudar na hora de administrar o tempo dedicado para as mais diversas
atividades?
Trabalho
A série Sagrado se volta, nesta edição, para a relação entre religiosidade e trabalho. Seja ele remunerado
ou não, o trabalho é uma importante
parte da vida da maioria das pessoas. Será que professar determinada
religião ajuda na hora de conseguir
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um emprego? Será que o mercado de
trabalho recebe de forma diferente
os praticantes de certas religiões?
Como as obrigações religiosas podem impactar na rotina de trabalho?
E como as religiões entendem questões como aposentadoria, desemprego e excesso de trabalho?
Família
A família é o tema desta edição da
série Sagrado. De que forma essa
instituição tão importante é entendida pelas diferentes tradições religiosas? Historicamente, a família
vem sofrendo os mais diversos tipos
de mudança. Como as religiões enxergam as chamadas novas famílias?
E as famílias formadas por homossexuais? Questões como adoção, divórcio e papel da mulher também são
abordados neste episódio.
Diversão e lazer
O que cada religião entende como
diversão e lazer? A série Sagrado dá
continuidade à busca de entendimento sobre as diferentes formas de fé e
pergunta a diferentes representantes religiosos como cada igreja entende essa questão. Que tipos de atividades de lazer são recomendados e
quais são desaconselhados? Será que
a busca por diversão pode ser mal
administrada? E o sagrado, pode ou
deve estar ligado à diversão? Em que
medida atividades como esportes,
danças, música, jogos ou festas se relacionam com a fé?
Natureza
Neste episódio, a série Sagrado aborda a forma como as diferentes tradições religiosas se relacionam com a
natureza. Uma das grandes preocu-

pações atuais diz respeito à preservação do meio ambiente. Será que as
religiões podem ser aliadas no desenvolvimento de um mundo mais sustentável? Que regras e orientações
cada tradição tem quando o assunto
é o meio ambiente? E o contato com
a natureza pode ajudar a promover a
espiritualidade? Como cada religião
entende os bichos, as plantas e os diferentes ecossistemas?
Juventude
A série Sagrado desta edição busca
entender como as religiões entendem a juventude. Como essa fase
da vida, por vezes cheia de conflitos, crises e dúvidas, é vista pelas
diferentes tradições religiosas? Será
que existem esforços especiais para
atrair os jovens e criar neles a fé?
Será que ter uma prática espiritual
pode ajudar a lidar com questões
típicas dessa idade, como as drogas,
a escolha profissional, os relacionamentos afetivos e a vida em família?
E os jovens de hoje, como se relacionam com a espiritualidade?
Intolerância
A série Sagrado enfoca, neste episódio, a forma como o Judiciário brasileiro vem lidando com os problemas
de conflito religioso fruto da intolerância. Será que existem leis específicas para tratar a questão? E como
os agentes da lei tratam as vítimas
de intolerância religiosa? As lideranças religiosas tentam de alguma maneira ajudar os fiéis que enfrentam
problemas? Quais são as religiões
que mais sofrem abusos e por quê?
Como as vítimas se sentem ao perceber que são agredidas por conta de
suas crenças?
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Criminosos
A série Sagrado fecha mais uma temporada revelando qual é o entendimento de variados credos sobre os
criminosos. Nesta edição entendemos como as pessoas marginalizadas
são vistas pelas diferentes tradições
religiosas. Será que os criminosos são
bem-vindos nas igrejas? Que religiões
oferecem trabalhos de orientação espiritual nos presídios? Será que a fé
pode ajudar os presidários a se ressocializarem? E o dia a dia na cadeia é
suavizado quando o preso tem alguma rotina espiritual?
CONSULTORIA: Christina Vital da
Cunha é mestre em Sociologia pelo
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do IFCS/UFRJ,

doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, PPCIS/Uerj, e professora
adjunta na cadeira de Antropologia
Cultural na Universidade Federal
Fluminense (UFF). Desde 2002, atua
como colaboradora no Eixo Religião
e Espaço Público no ISER.
Ficha técnica
Representantes religiosos: Budismo – Lama Padma Santem, Catolicismo – Padre Antonio Manzatto,
Candomblé – Mãe Torody e Mãe Iva,
Espiritismo – César Perri, Islamismo – Sheikh Jihad Hassan Hammadeh, Judaísmo – Rabino Alexandre
Leone, Pentecostais – Pastor Ricardo Gondim, Protestantes – Reverendo Marcos Amaral, Tradições

indígenas – Kaká Werá, Umbanda
– Fátima Damas e Flávia Pinto
Apresentadores: Budismo –
Christiane Torloni, Catolicismo –
Eriberto Leão, Candomblé – Juliana
Paes, Espiritismo – Nelson Xavier,
Islamismo – Stenio Garcia, Judaísmo – Nathália Timberg, Pentecostais – Luigi Baricelli, Protestantes
– Oscar Magrini, Tradições indígenas – Leona Cavale, Umbanda –
Mayana Neiva
Direção-geral: Belisario Franca
Direção: Rodrigo Hinrchsen
Coordenação de produção: Cláudia Lima
Direção de fotografia: Beto Campos e Thiago Lima
Edição: Adriana Borges
Produtora realizadora: Giros

Você Faz
a Diferença
O interprograma Você Faz a Diferença é um espaço jornalístico de
disseminação das boas práticas dos
projetos estratégicos desenvolvidos
ou apoiados pelos parceiros mantenedores do Canal Futura. Entre eles,
ações de investimento social privado, educação formal e não formal,
participação e organização social,
infância e adolescência, juventude e
família. São abordadas, também, temáticas sobre trabalho, empreendedorismo, geração de renda, políticas
públicas e inclusão, além de cultura,
conservação ambiental, sustentabilidade, cadeias produtivas e saúde.
O Você Faz a Diferença aprofunda
e estreita o relacionamento com os
parceiros, marcando presença em
eventos como entregas de prêmios,
campeonatos esportivos, feiras de
moda e festivais de cinema promovidos por eles em todo o Brasil.
Em 2013, a educação teve lugar privilegiado no Você Faz a Diferença.
Nossa equipe cobriu o Seminário Crer
e Fazer, realizado pela Fundação Itaú
Social na cidade de São Paulo, que
discutiu a educação integral e a participação da sociedade civil na construção deste modelo. Do outro lado
do País, na Ilha de Marajó, divulgamos
um projeto do Instituto Caruanas do
Marajó, financiado pelo Criança Esperança da TV Globo, que leva música a
centenas de crianças e adolescentes.
A educação profissional também foi
tema na cidade do Rio de Janeiro. A

231

Firjan levou cursos de costura gratuitos ao centro da cidade, com uma
unidade móvel. Já na Zona Oeste o
destaque foi o Copatoon da Turner.
E na Zona Norte a CNI realizou os Jogos Nacionais do Sesi Nacional, que
levou seus atletas trabalhadores da
indústria a competir em dez modalidades esportivas.
No Distrito Federal, o Encontro Nacional de Educação Empreendedora,
realizado pelo Sebrae, levou a equipe do Você Faz a Diferença a discutir
o empreendedorismo no Brasil. E em
São Paulo, nossa equipe esteve presente no evento São Paulo Skills, a
maior competição de educação profissional da América Latina, no qual
alunos do Senai-SP competiram em
55 ocupações.
O Você Faz a Diferença também viajou ao Rio Grande do Sul, onde os
alunos e professores da Fundação
Bradesco foram voluntários no Dia
Nacional da Ação Voluntária e ofereceram um mutirão de serviços para
as comunidades no entorno da escola de Gravataí. Em Ouro Branco, no
interior de Minas Gerais, o destaque
foram os projetos de educação ambiental das escolas vencedores do
Prêmio Gerdau Germinar de Educação Ambiental.
Em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, o projeto “Nos Trilhos do Desenvolvimento”, da Fundação Vale,
trouxe para as crianças, jovens e
adultos da região ações de estímulo
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à leitura, à sustentabilidade e de geração de renda.

rios de segunda a sexta-feira, e um
intervalo por dia, nos fins de semana.

A pesquisa sobre o esporte escolar
realizada pelo Instituto Votorantim
rendeu matérias sobre a educação física em várias regiões do País, em especial nas zonas rurais e no Nordeste.
Em 2013, mais de 350 peças foram
produzidas pelo Você Faz a Diferença,
com entradas em seis intervalos diá-
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