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Como usar o

anuario de programação | 2011
Mais do que guardar a memória da produção do Futura
durante um ano inteiro de trabalho, este Anuário pretende também estruturar as ações que consolidam a imagem do Canal no Brasil e em outros países com os quais
mantemos parcerias e coproduções, evidenciando o
posicionamento conceitual e estratégico da Instituição.
Por isso mesmo não se restringe ou se esgota no ano
2011. Pode e deve ser usado nos próximos anos, considerando as várias exibições que um mesmo produto
possa ter em nossa grade para garantir que um público
diferenciado e cada vez mais amplo tenha acesso às
nossas produções, além do nosso estímulo constante
para que as instituições usuárias da programação do
Canal possam organizar videotecas que potencializem
a vida útil de um produto, considerando seu alcance
pedagógico. Pretendemos mostrar aos nossos usuários
aquilo que nos torna únicos e singulares como produtores de TV e idealizadores de projetos educativos,
sempre escolhendo conteúdos, abordagens e formatos
com vistas ao aprimoramento pessoal, profissional e
comunitário daqueles que comungam de nossa rede de
telespectadores e parceiros.
Dessa forma, o Anuário pode ser uma importante
ferramenta para grupos pertencentes à mobilização
comunitária do Futura, e também pode constituir-se
em instrumento diário de consulta para nossas equipes
de produtores, consultores, fornecedores e parceiros.
Queremos que este documento anual dissemine e sedimente as orientações e tendências que guiam nossa
programação e projetos educativos que vão para além
da criação e veiculação de programas e interprogramas
de TV. Estas produções precisam ter ligação direta com
a vida das pessoas, com seus anseios e demandas por
conhecimento.

Organizado pela Gerêcia de Conteúdo e Novas Mídias,
este documento contou com a imprescindível ajuda
de todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens à
Programação, passando pelos núcleos de Programa,
Mobilização, Produção, Pesquisa, Videografismo, Atendimento ao Telespectador, Jornalismo, Aquisições e
Operações. Cada um pôde revelar o que produziu em
2011, compartilhar objetivos e resultados alcançados, ter
uma dimensão em retrospectiva do que significou nosso
trabalho institucional. Também pudemos vislumbrar o
potencial educativo de nossas práticas, memorizando-as, ordenando-as, dando tangibilidade aos nossos
discursos e ações.
Este documento também será disponibilizado em nosso
site (www.futura.org.br), garantindo um maior alcance
de seu conteúdo a todos os nossos telespectadores,
audiência dirigida, parceiros e colaboradores sociais.
O Anuário apresenta informações sobre estreias de 2011
e ainda oferece pequenos artigos que apontam análises
e tendências de nosso trabalho já vislumbrando ações
para 2012, ano comemorativo dos 15 anos do Futura.
Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições
inéditas, de janeiro a dezembro de 2011. Informamos
ainda o ano de estreia da série no Futura e adicionamos
a data da exibição da mais recente temporada produzida. Há sinopses dos episódios, duração, indicação dos
temas tratados, classificação indicativa, público-alvo,
apresentador(a) e elenco, perfil da consultoria pedagógica, prêmios conquistados, ficha técnica, dados de
pesquisa e mobilização.

Boa leitura!

7

Os valores
e a missão
do Futura

Para concretizar uma missão de construir uma grade de programação que reflita o
pluralismo e a riqueza cultural do Brasil, que faça sentido para seu público, que concorra
para o fortalecimento da inclusão simbólica do brasileiro em nossas produções e que
apresente temas e abordagens relevantes para apoiar nossos telespectadores no
enfrentamento de seus problemas cotidianos, o Futura se baseia em algumas ações
estratégicas que ajudam a tornar visível seu trabalho de formação de redes em todo
o país e a construção de instrumentos que contribuam para a mensuração do impacto
social de nossos projetos nas comunidades.
A intenção é que o resultado desse trabalho possa ser tangível e reconhecido cada
vez mais em toda a grade do Futura de 2011 presente neste Anuário. Para facilitar a
identificação destas ações, criamos alguns “selos” que estão associados aos programas
e interprogramas. Portanto, sempre que um desses ícones abaixo aparecer no Anuário,
você saberá que aquela ação específica foi realizada em 2011 e que colaborou diretamente para a produção daquele programa ou interprograma em especial.
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Educação e diversidade:
um só mundo, muitas vozes!
Lúcia Araújo
Gerente Geral do Canal Futura

Quem acompanha a trajetória do Canal Futura sabe que o
compromisso com o diálogo com diferentes segmentos da
sociedade está no nosso DNA. Abrir espaço para mostrar
outras culturas, outras realidades e outras concepções de
mundo, também, inclusive no que diz respeito à escola.
Em 2011, viajamos pelo mundo para investigar, observar
e aprender com outras conjunturas que vêm sendo apontadas como exemplos de uma educação de qualidade. Nesse
sentido, um dos projetos de maior destaque foi a série Destino: Educação, produzida em parceria com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Acompanhados de uma equipe de educadores para consultoria in loco, visitamos países bem colocados no ranking do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) para
tentar entender por que eles são referência em educação
básica na atualidade. No roteiro, Finlândia, Canadá, Coreia
do Sul, Chile e a província de Xangai, na China. Além da
CNI, o Todos pela Educação, a Comunidade Educativa (Cedac) e a educadora Maria Helena Guimarães de Castro nos
ajudaram nessa empreitada.
Além de conhecer de perto experiências consideradas
exitosas na Educação, nosso objetivo era o de contribuir
para qualificar o debate acerca do sistema educacional
brasileiro, ajudando a pensar e a fazer da Educação um valor social central para o nosso país. Por isso, foi com muita
alegria que recebemos o convite da comissão especial que
discute o Plano Nacional de Educação (PNE) na Câmara
dos Deputados para levarmos as conclusões da série aos
parlamentares, em novembro passado.
Falamos também de Enem em um grande projeto realizado junto com a Editora Moderna e TV Globo, que incluiu
duas séries de programas e uma de interprogramas. Com
caráter de prestação de serviço, a ação funcionou como um
verdadeiro balcão para dicas e retirada de dúvidas sobre o
exame que hoje tem papel fundamental na democratização
do acesso à universidade no Brasil.
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É claro que o interesse pela temática da Educação se autoexplica em nossa missão institucional. Mas falar sobre indicadores de qualidade como o Enem e o Pisa responde a uma
necessidade estratégica do país. Adentramos 2012 como a sexta economia do mundo, mas a
educação pública ainda se apresenta como um gargalo e um obstáculo ao crescimento sustentado. E, ao tocarmos nesse ponto, não estamos falando apenas de crescimento do PIB ou de
geração de mão de obra, mas da própria noção de cidadania e da educação de qualidade como
direito de todos. Afinal, é por meio de uma boa educação que os indivíduos se tornam capazes
de aproveitar as melhorias trazidas pelo desenvolvimento econômico em sua plenitude – seja
na hora de ler um livro, de aumentar sua chance de colocação no mercado, de escolher um
destino para viajar ou de criar e formar as próximas gerações para valores e hábitos saudáveis.
Aliás, falando em gerações vindouras, no ano passado tivemos também estreias de peso para
o tema da sustentabilidade. Em Caminhos da Energia, feita em parceria com a CPFL, promovemos uma profunda reflexão sobre as possibilidades de uso eficiente de variadas fontes de
energia, tendo entrevistado ao todo mais de cinquenta especialistas. Com a série, embarcamos
também nas experiências ecologicamente corretas do navegador Amyr Klink, apresentador
da atração. E, paralelamente, colocamos no ar pequenas pílulas para mostrar como é fácil
economizar energia ao revermos pequenas atitudes do dia a dia.
A educação financeira, outro braço importantíssimo do conceito de sustentabilidade, ganhou
um programa só para ela. Visando estimular o consumo consciente e a responsabilidade de
gestão de patrimônio entre os jovens, criamos o game show Dinheiro no Bolso, em parceria
com a BM&FBovespa. Ali, falamos de forma lúdica e divertida sobre economia, finanças, investimento, mercado de ações, crédito e empreendedorismo. O sucesso foi tanto que já estamos
com outra temporada certa para este ano.
Em 2011, também ampliamos nossas janelas na web com o lançamento do blog do Conexão
Futura e com a reestruturação do nosso site; abrimos espaço para reportagens independentes
com a reformulação do Sala de Notícias; e iniciamos uma revisão profunda do papel e das
narrativas do jornalismo dentro de uma comunicação voltada para o interesse público.
Foi assim, respondendo com entusiasmo e projetos corajosos e estratégicos, que desembarcamos em 2012: um ano mais que especial, que marca nossos 15 anos de história. É muito bom
olhar para trás e ver que, apesar de ainda estarmos diante de enormes desafios, o Brasil de
hoje é melhor do que o Brasil de quando começamos, lá em 1997. É muito bom olhar ao redor
e ver quanta gente interessante está na ativa, abraçando as mesmas causas e andando lado
a lado conosco. É muito bom ver reunido aqui neste Anuário um pouco da nossa contribuição
nesse processo.
As conquistas não embaçam, contudo, nossa visão do longo caminho que resta para que a
educação de qualidade para todos seja, enfim, uma realidade e um direito em nosso país. Pelo
contrário, esse desafio nos motiva e nos revigora. Por isso que, ainda que agradecidos e confortados pelas melhorias do passado, hoje, para nós, o que importa mesmo são os próximos 15.

Boa leitura!
11

De Comenius a Zuckerberg: reinventando a “Didactica
Magna” no Futura!
Débora Garcia
Gerente de Conteúdo e Novas Mídias

Para o Futura, 2011 certamente foi o ano da Educação. Em tantos e tão plurais sentidos, vale a pena gastar algumas linhas
deste artigo para contar para vocês sobre alguns projetos, em
meio a tantos outros, que ajudaram a dar forma à nossa jornada pedagógica, muitas vezes feita nos bastidores, nesse ano
tão instigante e tão farto em oportunidades. Tivemos a chance
de discutir diferentes abordagens para que o conhecimento
continuasse sendo construído lado a lado, de parte a parte,
como num novelo que se desenrola e abarca diferentes atores,
em diferentes pontos de suas trajetórias.
Panteão de cientistas dá o tom do Globo Ciência, enquanto o Globo Ecologia explora a riqueza das florestas
brasileiras
2011 foi o ano em que dedicamos mais uma temporada do
Globo Ciência aos grandes cientistas universais, com especial
destaque para aqueles ligados à área de humanas, como:
Simone de Beauvoir e Sartre, Marcuse e McLuhan. Foi um
grande desafio, de fato, traduzir o pensamento desses grandes
pesquisadores/cientistas numa linguagem de fácil acesso e
que pudesse ao mesmo tempo fazer um resgate histórico do
contexto em que essas produções científicas foram concebidas, à luz do que se pensa hoje nessas mesmas temáticas.
Tudo isso como numa busca de detetive: o que o passado tem
a ver com o presente? Até que ponto se unem e se completam?
Ou se contrapõem? Podemos encontrar “seguidores” desses
postulados científicos? Em que medida? Quem ainda bebe
dessa fonte e quem a questiona? Imbuídos desse espírito
questionador, fomos percorrer vários estados brasileiros, visi-
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tando universidades, centros de estudo e pesquisa, localizando
estudiosos desse grande panteão de homens e mulheres que
se dedicaram de corpo e alma à aventura científica. No ano
que celebrou a Química, não poderíamos deixar de observar a
vida e a obra de Marie Curie, que abriu nossa série de grandes
nomes da Ciência. Um convite e tanto para os interessados
em saber mais sobre a História e a memória da Ciência Universal. Nunca é demais lembrar que esses episódios estão
todos disponíveis para download em nossa videoteca virtual,
o Futuratec (www.futuratec.org.br). Vale passar por lá e baixar
os conteúdos que mais lhe interessarem. Garantimos que não
vamos decepcioná-los!!
O Globo Ecologia, por outro lado, dedicou-se a falar de um tema
extremamente preocupante e, ao mesmo tempo, determinante
para o universo da ecologia: as florestas. No ano internacional
dedicado a esse bioma, não faltaram assuntos para Max Fercondini e um time afiado de repórteres, que viajaram o Brasil
de ponta a ponta, conversando com especialistas nos mais
variados temas: da economia da floresta, passando por sua
cultura, pelas discussões de cunho político que fundamentam
decisões de gestores públicos nesse campo, pelos conceitos
de floresta vazia à defesa das Ipucas. Enfim, um manancial de
conteúdos que certamente ajudará o telespectador a entender
um pouco mais sobre a importância de se manter a floresta em
pé, apesar de todo o apelo do mundo capitalista contemporâneo seguir na direção contrária. Assim como o Globo Ciência, o
Globo Ecologia também faz parte do interessante cardápio do
Futuratec. Entrem no site e naveguem à vontade. Há conteúdo
para todos os gostos e interesses!

“E” de Enem e de Educação!
Além da nossa tradicional agenda ligada à ciência e à ecologia,
a Educação no seu sentido mais essencial falou alto em 2011.
Primeiro com a série de programas Nota 10, feitos com a Editora Moderna, sobre o ENEM, esse exame nacional que traz em
si não só a possibilidade de se repensar a forma de entrada na
universidade, mas até mesmo o papel das escolas de ensino
médio, pondo em discussão seu currículo, suas metodologias,
as abordagens mais acertadas e os resultados mais eficazes. A
série televisiva buscou explorar um universo mais subjetivo por
trás da prova: o que pensam gestores, professores, alunos e
familiares a respeito desse momento tão emblemático da vida
de todos nós: aquele que antecede a escolha de uma carreira
profissional. Como o teste é encarado pelo universo escolar? O
que traz de avanços? O que ainda precisa ser revisto? Já deve
ter dado para perceber que a série é motivadora o suficiente
para envolver a família toda na discussão. Até mesmo um site
especial foi concebido para o projeto, contendo informações
adicionais, conteúdos em vídeo, calendários de provas e gabaritos de testes já aplicados. Se ficaram curiosos, visitem: www.
nota10serie.com.br.

Para qual destino nos dirigimos?
Falar de avaliação no Brasil pode suscitar a pergunta: e como é
que isso acontece em outros países? Existem sistemas de ensino mais exitosos ou que conseguem equalizar a quantidade
de alunos atendidos em relação à qualidade da aprendizagem?
Quanto se investe em Educação em outras localidades do
planeta? E o papel do professor, é mais ou menos valorizado
do que aqui? Essas e outras questões foram respondidas, ao
menos em parte, pela série de documentários Destino: Educação. Uma deliciosa jornada que percorreu cinco países com
altíssima performance no Pisa, exame internacional que verifica a performance em língua materna, ciências e matemática
em alunos com 15 anos de idade. Os países recorrentemente
bem-sucedidos são: Finlândia, Coreia do Sul, China (Xangai),
Canadá e Chile (melhor colocado entre os sul-americanos). O
Brasil fez parte dos documentários justamente para poder entrar na comparação, já que tem sistematicamente participado
da testagem nas últimas edições, ainda que com desempenho
muito abaixo do desejável. A ideia inicial não era simplesmente importar métodos e soluções mágicas de outros cantos do
planeta como se a mera repetição de fórmulas fosse receita
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para o sucesso. O que se queria com a série era justamente
ver o que é singular de um lugar e tem a ver com sua história,
cultura, demografia, geografia, recursos financeiros, vontade
política e visão da educação e o que é “universal” e pode servir
de inspiração ao Brasil. Apesar do desempenho sofrível no
ranking internacional do Pisa, obtivemos progressos significativos nos últimos anos. A questão é continuar no caminho de
uma Educação de qualidade para todos. Além dos documentários de 1 hora de duração cada, o projeto ainda organizou
um riquíssimo material impresso que contém textos adicionais
sobre a situação educacional de cada país, identificando também nos episódios da série os temas tratados em cada país,
como num amplo índice remissivo. Sem dúvida, um material
riquíssimo para educadores e gestores de todo o Brasil.
Um Canal CDF!
Ainda no campo da Educação, fomentando justamente aquela
que acontece em espaços formais e não formais, o Futura se
aventurou numa empreitada pra lá de ousada para um canal
essencialmente televisivo: criar um game on-line para multijogadores em todo o Brasil. E tudo isso com base no conteúdo
de programas clássicos de nossa grade: Afinando a Língua, Um
Pé de Quê?, Conexão Futura e Estação Saúde. O CDF (Clube
Desafio Futura) é uma plataforma de perguntas e respostas
bastante amigável e que convida o usuário a enfrentar o tempo
que é dado para responder a cada pergunta sobre diferentes
temas da atualidade, marcando pontos. Os melhores no ranking
ganham graduações como sábio, mestre, aprendiz etc... e, de
quando em quando, promoções acontecem, premiando os mais
bem posicionados. A ganhadora do iPad, primeiro prêmio dado
pelo CDF, foi Verônica Barreto Fernandes com a incrível marca
de 500.708 pontos no jogo no prazo de um mês. De tirar o
chapéu! Atualmente, o CDF está sendo aprimorado para poder
aceitar jogadores únicos (sem que tenham que aguardar novos
jogadores para participar de uma sala de jogos), e também será
migrado para o Facebook, atraindo mais e mais jogadores que
buscam, acima de tudo, conhecimento, de um jeito agradável
e divertido. Hoje o game conta com mais de 8 mil inscritos e a
meta é alcançar ainda mais brasileiros e brasileiras interessados em testar seus conhecimentos e, de quebra, fazer amigos
pela ferramenta de chat associada ao produto. www.cdf.org.br
Pesquisar é preciso
O Brasil vem crescendo a passos largos, e com ele, o poder
aquisitivo de uma parcela da população antes considerada de
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baixa renda, com pouco acesso a bens de consumo. É a chamada nova classe C ou nova classe média, já que representa
80% dos brasileiros economicamente ativos. Certamente, não
é pouca coisa, se considerarmos um país com uma população
de quase 200 milhões de pessoas. Saber o que essa gigante
parcela da população pensa e vislumbra para o futuro é essencial para qualquer empresa/instituição, e com o Futura isso não
é diferente. Queremos falar com todos, independentemente de
sua classe social, etnia, grau de instrução, gênero ou faixa
etária. Falar da nova classe C é também quebrar tabus, visões
distorcidas ou preconceituosas e entender que a forma como
esse grupo social vem consumindo nos últimos anos pode ajudar a moldar os contornos do país. E foi nesse sentido que organizamos uma grande sondagem com o Data Popular, sediado
em São Paulo, hoje um dos maiores estudiosos e conhecedores
da nova classe C. Com eles desenvolvemos um estudo da faixa
nobre do Futura, a partir de uma metodologia de pesquisa
qualitativa baseada em tríades. Visitando lares brasileiros
nas cidades de São Paulo e Recife, conversamos com donas
de casa, taxistas, estudantes de ensino médio, professores,
esteticistas, caixas de supermercado etc. e pudemos travar um
ótimo diálogo no sentido de entender melhor que conteúdos
seriam atraentes para esse público, em que formatos, com qual
periodicidade, em que horários, com quais apresentadores etc.
Nessa primeira sondagem (que – esperamos – seja a primeira
de muitas, percebemos, por exemplo, que Regina Casé é uma
apresentadora com fortíssimo apelo popular e o que a torna tão
singular é sua capacidade de falar “fácil” sobre qualquer tipo
de tema, com humor, leveza e respeito àqueles que possuem
menor renda, aceitando e incorporando sua cultura e saberes
em seus produtos televisivos. Não é à toa que o Um Pé de Quê?
é um dos programas de maior repercussão do Futura. Outro
comunicador que se saiu muito bem na sondagem foi Luis
Nachbin e seu Passagem Para... (e, mais recentemente, Entre
Fronteiras). De fala suave, compassada, com um jeito sensível
e convidativo para tratar temas como imigração, fronteiras,
multiculturalismo e etnicidade, Nachbin também tem seu lugar
garantido no grupo de apresentadores/jornalistas que de fato
“se comunica” com esse grupo social. Entendemos também
com essa pesquisa que cada vez mais a nova classe C toma
posse de aparelhos como celulares, tablets, laptops e videogames e participa de redes sociais cotidianamente, além do
seu hábito clássico de assistir à TV. Mais um aprendizado que
certamente fará parte das novas estratégias do Futura para
conseguir falar cada vez mais e melhor com seu público!

PDFs Educativos: mapa para uso pedagógico da programação do Futura
O Ano de 2011 culminou com mais um projeto da Gerência
de Conteúdo e Novas Mídias: os PDFs Educativos. Costumo
dizer que as ideias que nos ocorrem, sobretudo nessa área que
lidero, normalmente aparecem a partir de ótimas iniciativas
que vemos em terrenos vizinhos, pelas andanças que empreendemos Brasil e mundo afora. Cada boa ideia no campo da
comunicação-educação a que temos acesso serve para nós
como fermento para novas iniciativas, inspiradas no que deu
certo, no que funcionou. Pois bem: há quase 15 anos tive a
oportunidade de trabalhar na CNN, no Departamento Turner
Learning, que, entre outras tarefas, era responsável por embalar a programação da Turner/CNN em propostas educativas
que eram, então, entregues aos educadores norte-americanos
através de materiais impressos. Desde aquela época – vejam
que faz muito tempo! –, aquele tipo de material não me saiu
da cabeça. Algo muito direto, simples, com indicações de
atividades pedagógicas para os professores sempre com base
em alguma minissérie ou documentário exibido por lá. Os
materiais tinham acabamento finíssimo e eram disputados por
aqueles que estavam com a mão na massa educativa, fosse em
espaços formais ou não formais da Educação.
Anos e anos depois, com a faca e o queijo na mão (para
continuar com a metáfora culinária), tivemos na Gerência

de Conteúdo e Novas Mídias as condições necessárias para
empreender um projeto muito semelhante. Tivemos a meta de
elaborar um pequeno guia de atividades para cada série, que
estreou em 2011, sem exceção. O trabalho foi intenso, grande
e envolveu um time de redatores/pesquisadores de diferentes
instituições. Cada um teve a tarefa de assistir a toda uma
temporada de programas da grade e organizar indicações de
atividades pedagógicas específicas. Ora para a série como um
todo, ora para cada episódio, considerando as características
de cada produção e o grau de aprofundamento possível. Com
os textos finalizados, iniciamos o processo de diagramação e
layout, cada um respeitando a palheta de cores dos programas, bem como sua tipografia e intencionalidade visual. Com
a liderança de Kitta Eitler e André Libonati, os PDFs contaram,
ao final, com o trabalho da área de Novas Mídias que tornou
públicos os textos criados especialmente para o projeto.
Agora qualquer pessoa, de qualquer parte do Brasil, pode
acessar o site do Futura (www.futura.org.br), clicar na aba
“além da TV” e depois em “PDFs educativos”, tendo acesso
ao que produzimos, bem como às indicações de onde localizar
o produto televisivo. Seja na própria grade de programação
do Canal, no Futuratec, na página do Futura no YouTube ou em
alguma outra janela que venha a ser criada. Um projeto que,
se não foi inspirado em Comenius – onde preconizava que a
verdadeira didática deve se concentrar em ensinar TUDO a
TODOS –, pelo menos está fazendo sua singela contribuição
nesse caminho.
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A PRIMAVERA DE MOLLY
TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: infantil
ESTREIA: 2011
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO: Best Animation Program – World Media Festival June 13 to 16
2010, Banff – Canada
Best Kids & Animation (Best of Show in All Genres)
World Media Festival – June 13 to 16 2010, Banff – Canada
Grand Prize in Excellence – Alliance for Children and Television Awards of
Excellence – May 27 2010, Montréal – Canada

Na pequena vila do rei Balthazar, Molly é coroada rainha do
Festival das Flores e escolhe Leon como seu rei. Mas o invejoso Bonifácio planeja ficar com a coroa para ele e envenena
a água que abastece a vila, deixando todos doentes. Será que
Molly e seus amigos conseguirão encontrar o antídoto e salvar
os moradores da vila?
A Primavera de Molly é um conto infantil ambientado na Idade
Média que fala de traição, ambição e poder, mas principalmente de amizade, perseverança e da força do amor.

FICHA TÉCNICA
Direção: Pierre-Luc Granjon
Produção: National Film Board of Canada; Piwi +; Divertissement
Subséquence Inc.; Folimage.
Distribuição: NFB – The National Film Board of Canada
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

A SAGA DE MABEL
PRÊMIOS: 2006 Special Achievement Award Silver Images Film & Video
Awards, Anaheim – USA; First Prize – short film ; Women Film Festival “La
Mo-Viola”, Torino – Italy; Luna Award – Lunafest September, Berkeley – USA
Silver Spike Award – International Film Festival, Valladolid – Spain; Best
Short Film Award Atlantic Film Festival, Halifax – Canada; Prix FedEx du meilleur court métrage canadien Montreal World Film Festival (WFF), Montréal
– Canada; Jury Award – Category: Short films Montreal World Film Festival
(WFF), Montréal – Canada

A Saga de Mabel é um filme tocante e engraçado que ilustra
a menopausa como uma transição natural. Essa animação em
computação gráfica e sem diálogos oferece um olhar reconfortante sobre uma das fases mais importantes na vida de uma
mulher e ensina que envelhecer traz suas próprias recompensas.
TEMAS: gênero; saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 8 de março
DURAÇÃO: 14 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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FICHA TÉCNICA
Direção e realização: JoDee Samuelson
Produção: Kent Martin (NFB) e JoDee Samuelson (Canoe Cove Productions)
Distribuição: The National Film Board of Canada
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão

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 2011, foram
exibidos 40 episódios.
TEMA: inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 2 de março
DURAÇÃO: 22 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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ADRENALINA
Adrenalina é uma revista eletrônica que mostra a prática de diferentes esportes
radicais. O programa fala sobre o perfil dos esportistas, os equipamentos e a adrenalina de quem se arrisca nessas modalidades tão peculiares. Informativa e recheada de aventuras, a 6ª temporada do Adrenalina apresenta os prazeres da vida
outdoor em esportes de aventura. São episódios sobre: paraquedismo; paraglider;
corrida de aventura, vela, surfe, rapel, escalada, psicobloc, entre outros. Sempre
mostrando os esportes de aventura praticados de forma segura, os apresentadores
Ana Karina Belegantt e Leo Sassen vão atrás da adrenalina, nos melhores lugares
e com os mais experientes atletas. Em 2011, foram exibidos 12 programas.
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Sinopses por episódio (26 minutos):
Velejando em Porto Alegre – no ar em 17 de agosto
Porto Alegre tem um dos maiores polos de vela no sul do país. As águas do rio Guaíba são desafiadoras para os mais experientes velejadores. O programa fala sobre
a formação de atletas de vela, a diferença entre as velas cruzeiro e competição, e
entrevista importantes velejadores. Tudo isso com lindas imagens do espetacular
pôr do Sol do rio Guaíba.
História do surfe no sul do Brasil – no ar em 24 de agosto
O surfe no sul do Brasil iniciou nos anos 60 na praia de Torres/RS, e a prática do
esporte passa de geração em geração. A primeira prancha era chamada de Madeirite. Assim, começou o “pegar onda”, que depois se espalhou pelas praias gaúchas
e catarinenses. O Adrenalina foi ao evento Madeirite Trópico, que homenageou
surfistas dos anos 60, 70 e 80, para conhecer mais sobre essa história pioneira.
Escalada no Pai Inácio – no ar em 31 de agosto
O Adrenalina acompanha dois montanhistas experientes para mostrar o que é uma
escalada tradicional no morro do Pai Inácio, um dos cartões-postais da Chapada
Diamantina, na Bahia. A equipe também faz trekking até uma das cascatas da
região, a Cachoeira da Fumaça, uma das maiores do Brasil, e ainda apresenta a
Cachoeira do Riachinho, ideal para se refrescar no calor baiano.
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Grutas da Chapada Diamantina – no ar em 7 de setembro
O programa Adrenalina vai ao Poço Encantado na Chapada Diamantina/BA. No local foi descoberto o peixe-gato, uma espécie
única no mundo. A equipe segue até o Poço Azul e faz um mergulho de flutuação. Nesta gruta, já foram descobertos diversos
fósseis de animais pré-históricos como a preguiça-gigante e
ossos humanos. Na sequência, um rapel de 50 metros na Gruta
do Lapão, uma das maiores do Brasil.
Espeleoturismo na Chapada Diamantina – no ar em 14 de
setembro
O Adrenalina está na Chapada Diamantina/BA. A equipe faz
flutuação na Gruta da Pratinha, um verdadeiro aquário. A aventura continua no Poço do Diabo, com um rapel seguido de uma
tirolesa. O programa ainda explica o que é o espeleoturismo,
percorrendo o interior da Gruta Lapa Doce, a segunda maior do
país, com uma beleza rara que a natureza demorou milhares de
anos para construir.
Ecomotion Bahia 1 – no ar em 21 de setembro
No Ecomotion, uma das maiores corridas de aventura expedicionárias do mundo, as equipes de atletas percorrem 615km no
sul da Bahia de trekking, mountain bike, canoagem, técnicas
verticais e cavalgada. Este é o maior percurso já realizado no
Brasil. Os atletas largam no meio do mar, percorrendo o mesmo
caminho da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500, chegando após cinco dias em Porto Seguro.
Ecomotion Bahia 2 – no ar em 28 de setembro
No segundo programa sobre o Ecomotion Bahia, após três dias
de prova, os atletas estão em Itamaraju, rumo a Porto Seguro. As posições das equipes se alternam e os atletas estão
chegando ao seu limite. O Adrenalina mostra que corrida de
aventura é muito mais que preparo físico. Para chegar ao final
é preciso força mental e espírito de equipe.

Psicobloc, pêndulo e cascatas congeladas – no ar em 5
de outubro
O Adrenalina acompanha um escalador praticante de psicobloc
(escalada solo em paredões rodeados de água), em Torres/
RS, depois faz pêndulo humano (atividade em que uma pessoa
salta de uma ponte e fica pendulando presa por uma corda),
na ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. O
programa ainda descobre algo inédito no Brasil: escalada em
cascatas congeladas na Serra Catarinense.
Paraquedismo – no ar em 12 de outubro
No Centro Gaúcho de Paraquedismo, Novo Hamburgo/RS, a
equipe do Adrenalina salta com atletas profissionais e instrutores de paraquedismo e mostra as regras de segurança,
a formação de atletas, as emoções e a adrenalina da queda
livre em um dos esportes mais técnicos e seguros do mundo: o
paraquedismo.
Paraglider no Rio Grande do Sul – no ar em 19 de outubro
O Programa Adrenalina vai até Nova Petrópolis/RS, conhecer
outro esporte de ar, o paraglider. Mostra tudo sobre o esporte,
modalidades, equipamentos de segurança e como começou o
voo livre. Ana Karina Belegantt e Leo Sassen fazem voo duplos
e contam a sensação de voar como os pássaros.
Aprendendo a voar – no ar em 26 de outubro
O Adrenalina continua nas alturas. Em Sapiranga/RS, o programa mostra como são as aulas de paraglider. Após a realização
de um voo duplo, o apresentador Leo Sassen resolveu fazer um
curso para se tornar piloto de paraglider. O episódio acompanha as etapas e a preparação, além, é claro, do voo solo.
Making of – no ar em 2 de novembro
O último episódio da temporada traz com exclusividade tudo
o que acontece por trás das câmeras. Desde a escolha da
pauta até a finalização do programa. Os apresentadores Ana
Karina Belegantt e Leo Sassen apresentam a equipe que faz o
Adrenalina acontecer, erros de gravação, making of e muitas
curiosidades de todos os programas desta temporada.
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FICHA TÉCNICA
Direção e fotografia: Leo Sassen
Câmeras: Luca Silveira, Angelo Daudt e Cristiano Seifert
Edição: Luca Silveira, Cristiano Seifert e Maurício Brunner
Direção de produção: Ana Karina Belegantt
Assistente de produção: Débora Américo
Produção: Clip Produtora
TV UNISINOS
Coordenação técnica: Wolfran Bittencourt
Coordenação de conteúdo e programação: Daniel Pedroso
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CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Júlia Comodo
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtores assistentes: Anne Germano e Camila Campos
Coordenação artística: Marcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Adrenalina: veja 3 esportes radicais para fazer na cidade
Publicado originalmente em www.futura.org.br
Não é porque você está na cidade, que vai deixar de se aventurar. Selecionamos 3 dicas de esportes radicais
que você pode fazer em qualquer lugar. Desde que bem instruído, é claro.
Slackline – Basta esticar a corda, prendendo- a entre duas árvores, por exemplo, e testar seu equilíbrio. É muito
fácil encontrar um lugar para praticar. Na cidade, pode ser em um parque, ou em uma praça. Nas praias do Rio
de Janeiro, o slackline é febre. Não é difícil encontrar jovens atravessando a corda entre coqueiros na areia. Não
achou tão radical assim? Calma, vai praticando, conhecendo o esporte... Os atletas mais experientes chegam a
atravessar pontes, montanhas e prédios.

Rapel urbano – É mais comum que os apaixonados por esportes radicais escolham ambientes naturais para o rapel. Cachoeiras, montanhas... Mas na cidade também dá para encontrar lugares perfeitos para uma boa aventura. A
descida vertical em prédios e pontes possibilita várias manobras diferentes. O primeiro passo para os interessados,
é procurar uma empresa especializada e qualificada no curso de rapel, conferir alguns trabalhos já realizados pela
empresa e verificar se o instrutor é capacitado. Depois disso, é só criar coragem e escolher o melhor prédio.

Parkour – O esporte apareceu aqui no Brasil há pouco mais de 5 anos e já tem grupos especializados em
várias cidades. Você já deve ter visto um grupo saltando em muros e pulando obstáculos pela cidade. Esse é o
parkour. Se você quiser conhecer, é só procurar um encontro de pakour na sua cidade. No site da equipe Parkour
Brazil (www.parkourbrazil.com) você descobre quando e onde eles acontecem. Para começar, não é preciso se
preocupar em conhecer todas as técnicas. Bastam roupas leves e um bom tênis. E cuidado, é claro.
Animado com algum deles?
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AFINANDO A LÍNGUA
Sinopses por episódio (26 minutos):
A Banda Mais Bonita da Cidade – no ar em 14 de julho
Neste programa, o público conhece o trabalho de A Banda
Mais Bonita da Cidade. E, através das músicas que eles interpretam, cheias de lirismo e de enorme apelo junto ao público, o
episódio fala sobre catarse, best-sellers e epifanias.

Apresentado por Tony Bellotto, o Afinando a Língua é um
programa que fala da língua portuguesa, usando como ponto
de partida a música brasileira. Nesta nova temporada, em
bate-papos recheados de literatura, poesia, cinema, teatro e
entrevistas, o público vai conhecer melhor o universo musical
dos artistas convidados e a língua falada e cantada em todo o
país. 15 programas foram exibidos em 2011.
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 comanda 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.

China – no ar em 6 de setembro
Neste programa, China, esse cara que mistura uma porção de
referências, nos ajuda a falar de releituras e anti-herói, através
de sua irreverência de músicas com refrões que grudam na
cabeça da gente.
Tulipa Ruiz – no ar em 13 de setembro
Neste programa, Tulipa Ruiz nos inspira a falar da combinação
e da recombinação de imagens e palavras que dão conta dos
contrastes da vida, como aquele entre natureza e urbanidade.
Na Língua Portuguesa, o episódio fala sobre palavra-valise.
Pedro Luis – no ar em 20 de setembro
Neste programa, Pedro Luis inunda de groove e poesia o
estúdio do Afinando a Língua. Suas letras, com a dose certa
de acidez e ironia, cultura e coloquialidade, ajudam a falar de
Pós-modernismo e níveis de linguagem.
Gentileza – no ar em 27 de setembro
Formada por jornalistas, a Banda Gentileza, trabalha bastante
com as palavras em suas letras cheias de metalinguagem e trocadilhos, mas sempre voltadas para o cotidiano e a banalidade
do dia a dia, como bons cronistas contemporâneos.
Renegado – no ar em 4 de outubro
O rapper Renegado mostra como a força da cultura hip-hop tem
a ver com a tradição da poesia engajada.
Aline Calixto – no ar em 11 de outubro
O samba carioca e mineiro de Aline Calixto é apresentado neste episódio. Uma renovadora da tradição, suas letras trazem o
melhor da sabedoria popular brasileira, com muitos provérbios
e expressões típicas, que falam de amor e desencontro no
mundo de hoje.
Rubinho Jacobina – no ar em 18 de outubro
Dissonâncias que se harmonizam. O mundo visto sob a lente
do humor. Músicas e letras que ironizam a vida. Com tudo isso
a reboque, Rubinho Jacobina nos ajuda a falar da comédia e
seus tipos, além dos clichês.
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Tiê – no ar em 25 de outubro
Com uma pitada de David Bowie, caixinhas de música, Tom
Waits, a batida folk do violão e sua voz doce e afinada, Tiê
ajuda a falar de literatura epistolar e soneto.
Edu Krieger – no ar em 1º novembro
Neste programa, Edu Krieger mostra toda a brasilidade de sua
música, que trafega entre o erudito e o popular, sem nunca perder o sotaque tipicamente tupiniquim. Ilustrando os contrastes
do Brasil, suas letras ajudam a falar de oposições e antônimos.
Thaís Gulin – no ar em 8 de novembro
Thaís Gulin traz suas escolhas originais ao Afinando a Língua. As composições próprias e suas escolhas como cantora
ajudam a falar de inspiração e da diferença entre poema e
letra de música.
Marcelo Jeneci – no ar em 15 de novembro
Com os ecos de outras épocas trazidos pelo seu acordeão e
as melodias singelas que convidam a dançar, Marcelo Jeneci
ajuda a falar sobre aliterações, efemeridade das coisas e do
carpe diem na literatura.
Roberta Campos – no ar em 22 de novembro
Roberta Campos irradia a paixão pelo que faz nas suas letras
cheias de simplicidade. O fio condutor deste programa é a
amizade. O programa fala sobretextos que tratam desse tema
e também de literatura fantástica.
Smelters – no ar em 29 de novembro
Neste episódio, o público conhece o grupo vencedor da promoção Banda Afinada, escolhida por nossos espectadores
viatwitter. Os Smelters, do Paraná, ajudam também a falar da
função apelativa da linguagem e de como as redes sociais hoje
potencializam o poder de divulgação dos antigos fanzines.
Especial de final de ano – no ar em 31 de dezembro
O programa reúne os artistas da temporada 2011: China, Edu
Krieger, Rubinho Jacobina; o veterano Pedro Luís; as talentosas Thaís Gulin, Roberta Campos e Aline Calixto; o rapper
Renegado; os novos paulistas Marcelo Jeneci, Tiê e Tulipa
Ruiz, a Banda Gentileza e A Banda Mais Bonita da Cidade;
e os Smelters, escolhidos via twitter no concurso Banda Afinada. No estúdio, Tony Bellotto recebe o produtor, músico e
compositor Plínio Profeta para um papo sobre o atual cenário
da música brasileira.

23

Consultor: Marcelo Beauclair, 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
Coordenação de produção: Vanessa Galvão
Produção: Manuella Tavares e Marina Mourelle
Produção musical: Plínio Profeta e Nado Leal
Roteiro: Maria Clara Mattos e Simplício Neto
Consultoria: Marcelo Beauclair
Edição: Daniel Maia
Videografismo: Diogo dos Anjos
Abertura: Rodolfo de Souza e Stânio Soares
Narração: Verônica Villa
Revisão de texto: Márcia Chaves
Direção de fotografia: Markão Oliveira
Câmera: Uirá Fornaciari e Mário Moreira
Som direto: Juca Oliveira
Gravação de som e mixagem: LC Varela, Rafaela Prestes
e Robson Guimarães
Direção de arte: Claudão Nascimento
Maquiagem: Alzira Pereira
Figurino: Dorys Hansen
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Júlia Cômodo
Produtores assistentes: Anne Germano e Camila Campos
Coordenação artística: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Juliana Lins
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

Smelters, de sc, é a Banda Afinada escolhida pelo público do Twitter
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Smelters é a nossa Banda Afinada! Depois de muita campanha, muitos tweets e muita agitação no Twitter do Canal Futura, finalmente o pessoal de Chapecó, Santa Catarina, já pode comemorar. Smelters levou 62%
dos votos. A banda Dr. Jupter também mobilizou a galera, mas ficou em segundo lugar, com 34% dos tweets.
Bandas de todo o país se inscreveram. Entre elas, cinco chegaram na final e só uma seria escolhida por voto popular no Twitter
para ser a atração de um episódio do Afinando a Língua, apresentado pelo músico Tony Bellotto.
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Amazônia Rural
TEMAS: agricultura; ecologia e ecossistemas; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 14 de janeiro
DURAÇÃO: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Amazon Sat

O programa Amazônia Rural aborda os mais diferentes temas
relacionados ao desenvolvimento agrícola da região. Técnicas
de plantio, novidades e curiosidades na criação de animais, a
realidade do homem do campo e as alternativas de produção
na região. 49 programas foram exibidos na grade de 2011.

BANDEIRAS EM MARTE
Sinopses por episódio (26 minutos):
Mais do que você quis saber sobre gravidez aos quinze...
E nunca ousou perguntar – no ar em 29 de maio
Discussão em torno da gravidez precoce. Depoimentos de meninas solteiras e casais que tiveram seus filhos na adolescência.
Direção: Claudia Bermúdez e Juan Pablo Méndez
Ano de produção: 2003
Bandeiras em Marte, produção do Señal Colombia, é uma série
educativa e de entretenimento de temas diversos voltada para
a formação cidadã. Em 13 episódios, jovens e adolescentes
compartem suas experiências cotidianas em programas modernos repletos de músicas e animações.
TEMAS: juventude; música
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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Todos os sonhos, todas as portas – no ar em 5 de junho
O programa mostra o desafio de jovens na hora de tentar uma
vaga no mercado de trabalho e na busca por uma carreira. Seus
sonhos, suas expectativas e conquistas são acompanhados de
perto de modo a retratar como diferentes jovens encaram esse
momento da vida.
Direção: Claudia Bermúdez e Juan Pablo Méndez
Ano de produção: 2005
Os trabalhos de Franco – no ar em 12 de junho
O programa traz histórias de vida de jovens empreendedores
em Bogotá. Mostra como iniciativas criativas são uma forma
alternativa de ganhar dinheiro e de criar um negócio próprio e
promissor.
Direção: Claudia Bermúdez e Juan Pablo Méndez
Ano de produção: 2005

De política, políticos, politiqueiros e polivalentes – no ar
em 19 de junho
O programa escuta o que os jovens têm a dizer acerca de política e políticos. Ao mesmo tempo, traz exemplos de jovens que
fazem política à sua maneira, seja lutando por um ideal, seja
simplesmente através de ações sociais.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006
Isto é arte! – no ar em 26 de junho
Jovens artistas de diversas tendências mostram sua arte e sua
forma de enxergar o mundo. Apesar de toda a diferença entre
eles, todos são motivados por uma mesma intenção: a de se
expressar.
Direção: Claudia Bermúdez e Juan Pablo Méndez
Ano de produção: 2005
A cidade prometida – no ar em 3 de julho
O programa levanta questões sobre a religiosidade de jovens
bogotanos. Entre conversas, busca compreender as motivações
que os levam a um ou outro caminho, que vão desde o tradicional catolicismo até seguidores do calendário maia, passando
por rastas e budistas.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006
Bem-vindos a Bogotá D.C. – no ar em 10 de julho
Jovens que fogem da violência do interior do país chegam a
Bogotá com uma mão na frente e outra atrás. Mesmo diante de
todo preconceito, rechaço e humilhação a que são submetidos,
esses refugiados revelam os logros e as dificuldades que enfrentam diariamente e como encontram auxílio e solidariedade
entre os bogotanos e outros que como eles já passaram pela
mesma situação.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006

Família não existe apenas uma – no ar em 17 de julho
Para discutir a vida em família, Banderas em Marte retrata
a saga dos Martínez: Depois que Héctor, o pai, viajou para a
Espanha, sua esposa e seus quatro filhos passaram a viver em
Bogotá com a família Moya, o que gerou uma série de fatos importunos, conflitos, matrimônios e novas crianças. Os valores,
a solidariedade e a convivência familiar são vistos através dos
olhos do também Héctor, filho mais velho dos Martínez.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006
Na mídia – no ar em 24 de julho
O programa mostra a iniciativa de jovens que apostaram em
diferentes meios de comunicação alternativos para fazer frente
ao domínio e ao poder das grandes empresas de comunicação
de massa.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006
O tempo é livre – no ar em 31 de julho
Jovens talentosos mostram a que se dedicam em seu tempo
livre: o que para alguns pode ser pura preguiça, mãe de todos
os vícios, para outros pode ser plena atividade, crescimento e
disciplina.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006
Técnicas de voo – no ar em 7 de agosto
Um programa de televisão no qual jovens se expressam de maneira sincera quanto ao consumo de substâncias psicoativas.
Exemplos de quem já consumiu, mas que largou, de pessoas
que consomem e não veem nenhum problema nisso, os que
lutam para se livrar do vício, os que usam para entrar em sintonia com seus deuses e os que simplesmente estão distantes
do tema. Ao final, se verá que, não importa quem seja ou o que
já fez da vida, a decisão sobre consumir ou não drogas está em
cada um, na técnica de voo que cada um escolhe.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2006
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Escola está morta. Viva a escola! – no ar em 14 de agosto
Por meio de experiências de adolescentes, o programa discute
o papel do ensino e da escola na formação dos jovens. Andrés,
já graduado, ainda não encontrou seu caminho, e a escola para
ele não é uma referência positiva. Paola, por sua vez, aprendeu
na escola a ser uma pessoa melhor: deixou de ser briguenta
para ser a conciliadora da turma. Shirley não gosta da escola
porque não pode se vestir como gostaria, e tampouco usar seus
piercings. E Merly tem um projeto para conscientizar os demais
alunos sobre o tema da violência infantil.
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2005
Meu corpo é só meu – no ar em 21 de agosto
Adolescentes revelam o que gostam de vestir, como tratam
seus corpos e os porquês de todas essas escolhas. O programa
discute as aparências: seriam meramente opções de moda ou
representam personalidades e concepções ideológicas?
Direção: Juan Pablo Mendes
Ano de produção: 2005
FICHA TÉCNICA
Distribuição: TAL – Televisão América Latina
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão
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CAMINHOS DA ENERGIA
TEMAS: energia; sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: CPFL Energia

Em formato documental, a série Caminhos
da Energia, em dez programas, mapeia a
matriz energética brasileira e revela as
novas possibilidades de geração, distribuição e consumo de energia que visam
ao desenvolvimento sustentável do país.
O navegador Amyr Klink conduz a narrativa dos episódios: o Brasil das muitas
possibilidades energéticas é mostrado na
série. Para isso, são visitadas as locações
mais emblemáticas, personalidades-chave do setor que apoiam a reflexão
sobre a temática – sempre ilustrada por
animações gráficas e belas imagens.
Durante toda a série, o foco é compreender como o Brasil de hoje pode continuar
gerando e consumindo energia de maneira
sustentável, e, para isso, a cada episódio,
o âncora Amyr Klink sempre aponta sua
lente de aumento para os fatos corriqueiros do dia a dia conectados à geração e ao
consumo de energia.

APRESENTADOR: Amyr Klink é natural de São Paulo, filho de pai libanês e mãe sueca. Começou
a frequentar a região de Paraty/RJ com a família quando tinha apenas dois anos de idade. Essa
cidade histórica do litoral brasileiro é o lugar que o inspirou a viajar pelo mundo. Em 1986. realiza a
primeira de suas 15 viagens à Antártica. Em 1989, estreia como velejador em uma viagem solitária
que duraria 642 dias, passando sete meses e meio imóvel em uma invernagem antártica. Navega, ao
todo, por 27 mil milhas. Amyr também é autor de cinco livros, entre eles Mar sem fim e Linha d’água.

Sinopses por episódio (26 minutos):
Energia é tudo – no ar em 1º de junho
No primeiro episódio da série, é desvendado o funcionamento da cidade e sua dependência por energia como consequência do nosso estilo de vida. O apresentador Amyr Klink costura os conteúdos desta investigação por meio de intervenções
sobre suas experiências pessoais e reflexões desenvolvidas sobre o tema. Como
a energia foi percebida há séculos? Que logística faz com que a energia chegue
aos lares do Brasil? Quanto uma cidade contemporânea brasileira consome?
Estamos vulneráveis num futuro próximo? Que fontes alternativas estão sendo
experimentadas? Qual é o potencial brasileiro de superação numa possível crise
energética? O programa conta com entrevistas de um time de especialistas: Carlos Nobre – pesquisador do INPE, David Zylbersztajn – especialista em Energia,
Fábio Feldmann – consultor em Sustentabilidade, Hermes Chipp – presidente da
NOS, José Goldemberg – professor da USP, Maurício Tolmasquim – presidente da
EPE, Nelson Hubner – diretor-geral da Aneel, Roberto Schaeffer – professor da
Coppe UFRJ e Luiz Pinguelli Rosa – diretor da Coppe UFRJ.
Tudo é energia – no ar em 8 de junho
No segundo episódio da série são analisadas as diversas fontes energéticas, sua
importância em cada período econômico-político mundial e o processo de desenvolvimento de cada uma delas ao longo do tempo até chegarmos ao status atual
da produção e consumo de energia. São mostradas, por outro lado, experiências
com pessoas da cidade contemporânea que ainda utilizam fontes primitivas de
energia de forma criativa e eficiente, como um fogão a lenha, um moinho ou
carroças movidas a tração animal. O programa conta com entrevistas de um time
de especialistas: Arildo Resende – produtor rural, Claudio Sales – presidente do
Instituto Acende Brasil, José Goldemberg – professor da USP, Luiz Carlos Soares
– historiador, Sérgio Besserman – Professor de Economia da PUCRJ e Roberto
Schaeffer - professor da Coppe UFRJ.
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A (r)evolução – no ar em 15 de junho
O episódio apresenta em que momento da história da humanidade o foco de fonte energética passa a ser o carvão mineral
– o combustível fóssil mais abundante na natureza. A energia
do carvão alavancando os processos urbanos e industriais: o
desenvolvimento no uso de locomotivas, navios e máquinas a
vapor; as indústrias passando a produzir em escalas crescentes;
o crescimento acelerado das áreas ricas em reservas de carvão
mineral. Era o início da revolução industrial.
O episódio traça um breve panorama da descoberta e da produção do carvão mineral no Brasil e mostra de que forma é utilizado, ainda nos dias de hoje, seja no setor industrial – siderurgia
principalmente –, seja para geração de energia elétrica. Se,
por um lado, ele permanece como a segunda fonte de energia
elétrica mais utilizada em todo o mundo, ainda produz muito
impacto ambiental. Especialistas entrevistados: Alfredo Febel
– engenheiro de minas da Carbonífera Criciúma, Fábio Marques
– gerente da Plantar Carbon, Fernando Zancan – presidente
da Associação Brasileira da Indústria de Carvão Mineral, José
Otávio Brito – professor de Bioenergia, Luiz Gylvan Meira Filho
– pesquisador do IEA-USP, Roberto Schaeffer – Professor da
Coppe UFRJ, Sereno Chaise – diretor presidente da Eletrobrás
CGTEE e Rodrigo Ferreira – analista de Projetos de Carbono.
E o mundo gira – no ar em 22 de junho
O petróleo? Quando ele entra em cena? É o que se apresenta no
quarto episódio da série, com o começo da exploração comercial dos combustíveis derivados do chamado “óleo de pedra”,
que já surge roubando o espaço do carvão na indústria em geral. O programa analisa vantagens e desvantagens da utilização do petróleo e do paradoxo pela escolha dele como principal
combustível no setor de transportes nas cidades. Mostra ainda
novas soluções no setor de transportes, relembrando tanto o
carro movido a álcool de cana-de-açúcar brasileiro como a utilização do carro elétrico. Os entrevistadoss são: Adriano Pires
– diretor da CBIE, David Zylbersztajn – especialista em energia,
Ennio Peres – chefe do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp,
Fábio Feldmann – consultor em sustentabilidade, Haroldo Lima
– diretor-geral da ANP, Isaac Quintino Ferreira – gerente da
Usina de Biodiesel de Candeias, Jaime Lerner – arquiteto e urbanista, Marcos Jank – presidente da Única, Maria Antonieta
Leopoldi – historiadora, Aedson Lopes – produtor rural, Juracy
Souza – produtora rural, Carlos Rittl – coordenador do Programa Mudanças Climáticas e Energia do WWF-Brasil e Paulo
Cezar Coelho Tavares – vice-presidente de Gestão de Energia.
E fez-se a Luz! – no ar em 29 de junho
Este programa explora o momento da história em que passa30

mos do uso direto de energias primárias (que já se encontram
prontas na natureza, como a madeira e o carvão) para uma
energia transformada pela engenhosidade humana, a energia elétrica. Especialistas analisam as diferentes fontes de
energia elétrica como a nuclear, a termoelétrica, combustíveis
fósseis e a hidrelétrica, e revelam os impactos ambientais de
cada uma delas. E fala dos principais potenciais energéticos
nas diferentes regiões do Brasil. O mau uso da energia elétrica, os desperdícios e as consequências desses atos para a
cidade e para o meio ambiente também são problematizados
neste programa. Especialistas entrevistados: Claudio Sales
– presidente do Instituto Acende Brasil, Hermes Chipp – presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS), Luiz
Eduardo Almeida – técnico em Telecomunicação – CPFL, Luiz
Pinguelli Rosa – diretor da Coppe UFRJ, Maurício Tolmasquim
– presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Nelson
Hubner – diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Aquilino Senra – vice-diretor da Coppe UFRJ, Paulo
Bombassaro – gerente de Engenharia – CPFL, Roberto Schaeffer – professor da Coppe UFRJ, José Goldemberg – professor
da USP e David Zylbersztajn – especialista em Energia.
A energia da água – no ar em 8 de julho
A humanidade deu um grande passo adiante quando descobriu
que o potencial das águas não estava restrito à navegação
e à moagem de grãos. Responsáveis por 20% da energia
elétrica gerada em todo o planeta, as usinas hidroelétricas
representam apenas um dos possíveis usos do potencial das
águas para geração de eletricidade. Ainda pouco explorada,
a energia das marés, ondas e correntes marítimas é limpa, e
poderá, no futuro, suprir uma parcela significativa da demanda
energética mundial. O Brasil possui o segundo maior parque
hidroelétrico do planeta, perdendo apenas para a China. Neste
episódio, os temas que circundam o aproveitamento da energia
das águas são aprofundados e os prós e contras da hidroeletricidade são ilustrados com casos de sucessos e fracassos
dessa exploração. O programa conta com entrevistas de um
time de especialistas: Carlos Rittl – coordenador do Programa
Mudanças Climáticas e Energia do WWF-Brasil, Claudio Sales
– presidente do Instituto Acende Brasil, José Antonio Muniz
Lopes – presidente da Eletrobrás, José Ferreira Abdal – diretor
de Operações da CPFL Geração, José Goldemberg – professor
da USP, Luiz Pinguelli Rosa – diretor da Coppe UFRJ, Marcelo
Kurokawa – gerente de operação e manutenção da Usina Monte Claro, Maurício Tolmasquim – presidente da EPE, Nasser
Bhering Nasser – representante da Enercan, Segen Estefen
– diretor de Tecnologia e Inovação da Coppe UFRJ, Jadir de
Souza – produtor rural, Rogério Rosa – morador de Campos

Pesquisa Energia Elétrica (Cepel), Marco Antônio Galdino –
pesquisador do Centro de Pesquisa Energia Elétrica (Cepel),
Paulo Cerqueira – Ministério de Minas e Energia, Pedro Angelo
Vial – presidente da Wobben Windpower, Marcus Bernd – diretor da MPX e Ricardo Simões – presidente da Abbeólica.

Novos, Rodolfo Nardez Sirol – gerente de Meio Ambiente e
Luiz Carlos Soares – historiador.
O calor – no ar em 13 de julho
Movidas a óleo, gás, biomassa e reações nucleares, as usinas
termoelétricas geram energia e são uma importante fonte da
matriz energética mundial. A grande novidade é a bioenergia, uma das apostas mundiais para a sustentabilidade. O
programa investiga projetos que investem nesse potencial.
São discutidos ainda assuntos polêmicos como o tratamento
dos rejeitos nucleares, os sistemas de segurança e os danos
ao meio ambiente. Isaias Macedo – pesquisador do Núcleo
Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), Aquilino
Senra – vice-diretor da Coppe UFRJ, Odair Gonçalves – presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
Carlos Rittl – coordenador do Programa Mudanças Climáticas
e Energia do WWF-Brasil, Luiz Roberto Cordilha Porto – diretor
de Operação e Comercialização da Eletronuclear, Paulo Cezar
Coelho Tavares – vice-presidente de Gestão de Energia – CPFL,
Marcos Jank – presidente da União da Cana-de-Açúcar (Única),
Marcos Balzon – coordenador de Elétrica e Instrumentação da
Usina Baldin, Giovano Candiani – analista ambiental da Essencis e Leonardo Vieira – pesquisador do Centro de Pesquisas
de Energia Elétrica (CEPEL), são os especialistas entrevistados.
Alternativas para geração de eletricidade – no ar em 20
de julho
O sol e o vento são elementos-chave na busca por alternativas
sustentáveis de geração de energia elétrica. Ao contrário dos
combustíveis fósseis, frutos de centenas de milhões de anos
de decomposição e transformação orgânica, as energias solar
e eólica são renováveis – ou seja, elas não se esgotam ao serem exploradas. Os investimentos em fontes energéticas que
emitem menos gases poluentes e causam impactos reduzidos
ao meio ambiente aumentam a cada ano, no Brasil e em muitas partes do planeta. O programa conta com as entrevistas
de: Adrianno Rios – supervisor de planejamento da Wobben
Windpower, Antonio Leite de Sá – pesquisador do Centro de

Soluções em eficiência energética e sustentabilidade no
Brasil e no mundo – no ar em 27 de julho
As cidades crescem, a sociedade se transforma e o consumo
de energia aumenta. O resultado é o consumo excessivo de
energia. Neste episódio da série, é investigado como reverter
esta realidade com tecnologias mais eficientes e mudanças
em nossos hábitos de consumo. O programa indaga como
a eficiência energética é um caminho fundamental rumo à
sustentabilidade. Neste episódio, conhecemos ações eficientes adotadas pelos setores público e privado, além de novas
tecnologias de geração em pesquisa e em desenvolvimento.
Especialistas entrevistados: José Goldemberg – professor
da USP, Marco A. Fujihara – diretor da Key Associados, Jun
Tanaka – engenheiro do Hospital da Unicamp, Carlos Augusto
– gerente da Divisão de Projetos Especiais – CPFL, Paulo Cezar
Coelho Tavares – vice-presidente de Gestão de Energia – CPFL,
Roberto Schaeffer – professor da Coppe UFRJ, Leonardo Vieira – pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(CEPEL), Fernando Alves Ximenes – cientista industrial, André
Urani – economista e Jaime Lerner – arquiteto e urbanista.
Perspectivas de futuro para o sistema energético do
Brasil – no ar em 3 de agosto
Neste último episódio da série, especialistas apontam para
as grandes apostas do panorama energético mundial. Eles
discutem sobre combustíveis fósseis e fontes renováveis,
analisam as questões que mais preocupam a sociedade nas
áreas de energia e meio ambiente e investigam possíveis
soluções para que o abastecimento de energia seja mais
eficiente e sustentável. Os especialistas mostram diversos
caminhos que podem ser traçados e pontuam que, se antes
a preocupação mundial estava voltada para a possibilidade
de escassez de energia, hoje a crise tem o nome de aquecimento global. Participam deste programa: David Zylbersztajn
– especialista em Energia, Roberto Schaeffer – professor da
Coppe UFRJ, Sérgio Besserman – professor de Economia da
PUCRJ, Rodolfo Nardez Sirol – gerente de Meio Ambiente
– CPFL Energia, José Goldemberg – professor da USP, Nelson Hubner – diretor-geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), André Urani – economista, Adriano Pires –
diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) e Marco
A. Fujihara – diretor da Key Associados.
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CONSULTOR
Roberto Schaeffer é professor Associado da UFRJ, com atuação no Programa de Planejamento Energético da Coppe. É Pesquisador Nível I A do
CNPq. Realizou pós-doutorado na University of Pennsylvania, EUA (Center
for Energy and the Environment, 2001-2002), e trabalhou como Professor Visitante nesta mesma universidade (Energy Management and Policy Program
e Wharton School of Business, 2001-2002). Possui graduação em Engenharia
Elétrica pela Universidade Federal do Paraná (1982), mestrado em Engenharia Nuclear e Planejamento Energético pela UFRJ (1986) e doutorado em
Política Energética pela University of Pennsylvania (1990). Tem mais de 20
anos de atuação em ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de planejamento
energético e de mudanças climáticas, com pesquisas e trabalhos apoiados
por organismos internacionais (BID, BIRD, WMO, UCTAD, UNDP, IEA, IAEA),
órgãos nacionais de fomento (CNPq, CAPES, FAPERJ e FINEP), orgãos de
governo (Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente,
Ministério de Ciência e Tecnologia, ANEEL, ANP) e empresas públicas e
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CIDADES E SOLUÇÕES
Sinopses por episódio (22 minutos):

Apresentado por André Trigueiro, o programa busca soluções para um mundo
sustentável e destaca iniciativas que já
dão resultado e que podem ser reaplicadas num país como o Brasil, onde 80% da
população vive em centros urbanos. 47
episódios foram exibidos em 2011.
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: GloboNews
APRESENTADOR: André Trigueiro é jornalista
e apresentador. Autor dos livros Meio ambiente no
século 21 e Mundo sustentável: abrindo espaço na
mídia para um planeta em transformação.

Mudanças do clima no Brasil – no ar em 7 de janeiro
As mudanças climáticas vão determinar mudanças no mapa da agricultura, na matriz energética, no planejamento urbano e no gerenciamento das zonas costeiras.
Conheça os últimos relatórios produzidos por renomados cientistas brasileiros e o
que é preciso fazer para evitar o pior.
O novo clima de São Paulo – no ar em 14 de janeiro
Nos últimos 70 anos, a temperatura já subiu 2.5 graus em São Paulo. Veja quais
as previsões dos cientistas sobre o que acontecerá na maior cidade do país até o
final deste século. Conheça o maior supercomputador climático das Américas, que
está sendo instalado no interior de São Paulo. E os bastidores do recém-criado
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que reúne 200 cientistas.
Embalagens inteligentes – no ar em 21 de janeiro
No Mato Grosso, região que concentra a produção de grãos no país, são consumidas quase 7 mil toneladas de embalagens de agrotóxico por safra. Veja como
se dá o reaproveitamento seguro e criativo dessas embalagens. Conheça também
a garrafa verde desenvolvida por uma fábrica de refrigerantes que utiliza plástico
produzido a partir de 30% de etanol da cana-de-açúcar e que é 100% reciclável.
Novas soluções para o entulho – no ar em 28 de janeiro
Conheça o equipamento que transforma entulho em matéria-prima para a construção civil no próprio canteiro de obras. E o município que descobriu como aproveitar
o entulho na mistura de um adubo orgânico de excelente qualidade.
Política nacional de resíduos sólidos – no ar em 4 de fevereiro
Saiba como a recém-aprovada Política Nacional de Resíduos Sólidos vai mudar
a rotina das pessoas, das empresas e dos governos. Lançar resíduos perigosos
na natureza pode dar cadeia. Haverá mais incentivos para a reciclagem e para o
aproveitamento energético do lixo.
As lições da tragédia no Japão – no ar em 18 de março
A tragédia no Japão provocará mudanças no projeto nuclear brasileiro?
Os bons exemplos da Defesa Civil japonesa e o uso de redes sociais em momentos de crise são alguns dos assuntos tratados com nossos convidados especiais:
o professor da USP José Eli da Veiga, o cientista político Sérgio Abranches e o
diretor da COPPE/UFRJ Luiz Pinguelli Rosa.
Descarte de medicamentos e de eletrodomésticos – no ar em 25 de março
Veja como é possível fazer a coleta seletiva de remédios fora do prazo de validade. E a loja de varejo que resolveu aceitar sucata como moeda de troca na compra
de produtos eletroeletrônicos.
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E-lixo – no ar em 1º de abril
Você tem pilhas, baterias, celulares, carregadores lotando suas
gavetas? Sabe que esse “e-lixo” não deve ser jogado no lixo comum, mas também não sabe o que fazer com ele? Veja no Cidades
e Soluções como é possível resolver esse problema em alguns segundos com a ajuda da internet. Você vai conhecer também a única
fábrica da América do Sul que recicla 100% dos seus componentes
de geladeiras e freezers, inclusive o gás CFC.
Bolsa de valores sociais e ambientais – no ar em 8 de abril
A Bolsa de São Paulo estimula os investidores a apoiarem projetos socioambientais cadastrados pela instituição em todo o país.
Quem quiser ajudar acessa o site da Bovespa e monta uma carteira
com as ONGs que deseja apoiar com valor mínimo de 10 mil reais.
Conheça alguns dos quase 100 projetos beneficiados pelo projeto,
que está sendo copiado na África do Sul e em Portugal.
Exemplos espetaculares de construção sustentável – no ar
em 15 de abril
Conheça os bastidores do maior centro de pesquisa e tecnologia
da América Latina. O novo CENPES da Petrobras seguiu em cada
detalhe os princípios da construção sustentável. E visite conosco a
1ª Câmara de Vereadores do Brasil movido a energia eólica.
O que é uma cidade inteligente? – no ar em 22 de abril
Em uma parceria com a IBM, a Prefeitura do Rio construiu o mais
moderno Centro de Operações do mundo. Técnicos de 30 órgãos públicos e concessionárias responsáveis pelos mais variados tipos de
serviços (meteorologia, trânsito, água, luz, lixo, transporte públicos
etc.) agora trabalham juntos numa sala com 80 telões que registram
on-line tudo o que acontece na cidade. Saiba como a tecnologia
pode transformar a gestão pública.
Outros centros de operações pelo mundo – no ar em 29 de abril
Conheça as ferramentas tecnológicas utilizadas em Nova Iorque,
Madri e Paris para monitorar on-line, 24 horas por dia, tudo o que
acontece em algumas das mais importantes cidades do mundo.
Revitalizando áreas ociosas e marginalizadas – no ar em 6
de maio
Tira o entulho do terreno do baldio, cultiva uma horta no lugar e muda
a realidade de uma comunidade pobre da Zona Leste de São Paulo.
Ocupa uma área ociosa debaixo de um viaduto no Centro, perto da
“Cracolândia” paulista, instala uma academia de boxe e transforma
um garoto apaixonado pelo esporte no campeão paulista, brasileiro
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e do Mercosul na modalidade. Veja como tudo isso se tornou
possível em áreas degradadas da maior cidade do país.
As mudanças climáticas no Rio de Janeiro – no ar em 13
de maio
Exclusivo! O Cidades e Soluções revela em primeira mão os
resultados de um estudo que mapeou os impactos das mudanças do clima na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde
vivem mais de 11 milhões de pessoas. Elevação do nível do
mar, eventos extremos, maior incidência de doenças transmitidas por mosquitos e ratos, e impactos sobre a biodiversidade.
A reinvenção das cidades – no ar em 20 de maio
O que Berlim, Caracas, Medellín, Nova Iorque e Belém do Pará
têm em comum? Confira no Cidades e Soluções os projetos
inovadores, ousados, revolucionários, que transformaram profundamente a identidade dessas cidades.
Inclusão já – no ar em 27 de maio
Num país onde a educação não é igual para todos, é admirável
o trabalho realizado pelo Solar Meninos de Luz, que oferece
ensino gratuito de qualidade em tempo integral e acesso
garantido à universidade para 400 crianças de baixa renda
do Pavão/Pavãozinho (RJ). Conheça também o pioneirismo da
ONG Educafro, que há quase 20 anos promove o acesso de
negros ao ensino superior.
Economistas se interessam por sustentabilidade? – no ar
em 3 de junho
Para celebrar o programa nº 200, o Cidades e Soluções ouviu
dois ex-ministros da Fazenda e um ex-presidente do Banco
Central sobre economia e meio ambiente. Em entrevistas
exclusivas, Antonio Delfim Netto, Rubens Ricupero e Armínio
Fraga revelam opiniões pouco conhecidas a respeito do tema,
apontam fragilidades do pensamento econômico dominante e
sinalizam os caminhos que os economistas deveriam seguir
quando o assunto é sustentabilidade.
Poluição mata! – parte 1 – no ar em 10 de junho e parte
2 – no ar em 17 de junho
Uma equipe de especialistas coordenada pelo Dr. Paulo Saldiva
(USP) mediu cientificamente os impactos sofridos pelo jornalista André Trigueiro durante algumas horas circulando por São
Paulo a pé, de carro e de metrô. Pressão arterial, frequência
cardíaca, inalação de poluentes, exposição a ruído, umidade e
temperatura foram registrados por sofisticados aparelhos.
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Melhorando a qualidade do ar! – no ar em 24 de junho
Veja como a Cidade do México – que já foi considerada a
mais poluída do mundo – e Bogotá, na Colômbia, melhoraram
sensivelmente a qualidade do ar e a mobilidade urbana com
medidas corajosas e eficientes. A repórter Flávia Freire revela
em detalhes as políticas públicas que transformaram para
melhor a realidade dessas cidades.
Saúde pública rápida e eficiente – no ar em 1º de julho
Vêm de Minas Gerais dois exemplos de eficiência na saúde
pública. Sistemas integrados de classificação de risco e de
armazenamento do histórico do paciente reduzem as filas e
organizam o atendimento, dando prioridade para os casos mais
urgentes. Em Belo Horizonte, além de otimizar o atendimento
na emergência, a tecnologia ajuda nas gestões de recurso e
pessoal nos hospitais públicos. E em Pirapora, norte do estado,
a organização dos dados nas unidades básicas de saúde reduz
a sobrecarga de atendimentos no único hospital da cidade.
Rio+20 – no ar em 8 de julho
Vinte anos depois da maior Conferência da História (Rio-92), o
Brasil volta a ser o centro das atenções mundiais em um novo
encontro que pretende discutir os rumos de desenvolvimento
sustentável. Entenda o que é a Rio+20, exatamente um ano da
realização da Conferência.
As soluções urbanas da C40 – no ar em 15 de julho
A C40 trouxe a São Paulo prefeitos das cidades mais importantes do mundo, reunidos para trocar experiências e definir
estratégias para o desenvolvimento sustentável das cidades.
Muitos bons exemplos foram apresentados; iniciativas que
exigiram vontade política e apoio da população para serem
implementadas e já dão resultado.
Casa-contêiner – no ar em 22 de julho
Confira os exemplos inovadores e criativos de casas projetadas
para serem mais sustentáveis. A consciência ambiental vai
desde a escolha dos materiais até as rotinas dos moradores.
Em São Paulo, uma casa-contêiner que pode ser até 30%
mais barata do que um modelo convencional, sem abrir mão
do conforto e da eficiência. Em Porto Alegre, uma engenheira
agrônoma que se preocupa em reduzir os impactos ambientais
de sua moradia, na construção, no design e também no funcionamento diário da casa.

Software inteligente a serviço da gestão pública – no ar
em 29 de julho
Um software inteligente está revolucionando a gestão pública
e agilizando a tomada de decisão. Conheça as novas ferramentas digitais que facilitam a vida do prefeito de São Paulo,
da secretária de Educação do Rio de Janeiro, dos diretores
da Agência Nacional do Petróleo e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
Abate humanitário – no ar em 5 de agosto
O programa foi lançado em 2008 em parceria com o Ministério
da Agricultura. O abate humanitário é um conjunto de técnicas
que reduzem o sofrimento dos animais em abatedouros. As
medidas que visam reduzir o sofrimento dos animais já são
regra no Brasil, mas muitos especialistas afirmam que não são
suficientes. Para conscientizar a cadeia produtiva, o Ministério
da Agricultura desenvolve, em parceria com a WSPA, um programa de treinamento de criadores e frigoríficos. E o selo HFAC
garante ao consumidor que os criadores mantêm cuidados com
o bem-estar do animal do nascimento ao abate.
O maior projeto de reúso de água – no ar em 12 de agosto
O programa Cidades e Soluções mostra que esgoto tratado
pode ser negócio lucrativo – e com muitas possibilidades de
aproveitamento. Cedae e Sabesp, as empresas de saneamento
das duas maiores cidades do Brasil, estão à frente de projetos ambiciosos. Conheça o maior projeto de água de reúso do
mundo, que é do Brasil: é de esgoto tratado a água que será
fornecida ao Comperj, o Complexo Petroquímico que está sendo
construído pela Petrobras em Itaboraí, na região metropolitana
do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o projeto Aquapolo também
prevê o fornecimento de água de reúso para abastecer o Polo
Petroquímico. Prefeituras e empresas também já perceberam
que comprar água de reúso, mais barata, representa economia
para usos não nobres, como rega de jardins e calçadas. E um
novo destino para a matéria orgânica do esgoto caminha a passos largos para a viabilidade comercial: a produção de biodiesel,
já comprovada em pesquisas comandadas pela Coppe-UFRJ.
Franca, um novo jeito de fazer sapato – no ar em 19 de
agosto
As indústrias de calçados no Brasil estão entrando em um
compromisso para reduzir seus impactos ambientais. Empresários do setor estão acelerando as mudanças utilizando a
sustentabilidade. O polo calçadista de Franca, um dos maiores
do mundo, cresceu às custas de grandes impactos ambientais.

Durante décadas, a região sofreu com os resíduos perigosos
resultantes do curtimento do couro, com toneladas de borracha
descartadas mês a mês. Agora, Franca busca uma nova forma
de produzir, reduzindo a poluição e reaproveitando os resíduos.
Quem saiu na frente já comprovou que os resultados vão além:
geram também mais emprego e renda para a cidade, e reduzem
os custos do negócio.
Quanto vale a natureza? – no ar em 26 de agosto
Quanto valem as florestas? As barreiras de corais? A água doce
e a terra fértil? “Tornar visível o invisível.” São incontáveis os
benefícios gerados pelo trabalho silencioso e constante dos
ecossistemas e da biodiversidade: polinização, regulação do
clima, fertilidade do solo, bem-estar… Serviços que, apesar de
fundamentais, não entram no cálculo convencional da riqueza
de uma nação, não fazem parte do planejamento estratégico
de uma cidade ou de uma atividade econômica. Em entrevista
exclusiva, o economista indiano Pavan Sukhdev explica a metodologia TEEB (Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade) que vem sendo usada pela ONU para valorar os serviços
ambientais prestados gratuitamente pela natureza em favor da
humanidade. Conheça as opiniões da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, da subsecretária de Economia Verde
do Estado do Rio, Suzana Kahn, do economista Hugo Penteado
e do biólogo Ângelo dos Santos.
Por que o carro elétrico é tabu no Brasil? – no ar em 2 de
setembro
Carros elétricos já são realidade em boa parte do mundo. Todas
as grandes montadoras desenvolveram protótipos. Já existem
linhas de montagem produzindo veículos em escala. Mais de
um milhão de carros movidos a tração elétrica ou híbridos
foram vendidos no mundo no ano passado. Mas o Brasil está
fora da corrida tecnológica que movimenta o mercado mundial.
Além disso, o país não incentiva o setor e ainda sobretaxa em
demasia os modelos importados. Por quê? Veja no Cidades e
Soluções. E mais: os heróis da resistência. Gente que se oferece para converter motores a combustão em modelos elétricos.
O país dos agrotóxicos – no ar em 9 de setembro
Só em 2010, o Brasil utilizou cerca de 1 bilhão de litros de
agrotóxico, em um negócio que movimentou mais de 7 bilhões
de dólares. Nos últimos anos, a Anvisa restringiu severamente
o uso de substâncias comuns em agrotóxicos industrializados.
Veja neste programa: as lavouras brasileiras recebem, por ano,
mais de 1 bilhão de litros de 1.500 agrotóxicos diferentes. Um
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negócio que movimenta bilhões de dólares, mas não conta com
o devido rigor na fiscalização. Consumidores desinformados,
falhas no registro de intoxicações e limitações dos poderes de
controle da Anvisa são alguns dos problemas que o repórter
Rodrigo Carvalho levanta neste Cidades e Soluções: como isso
atinge a nossa vida, a nossa saúde? Como o consumidor pode
se tornar mais consciente para esta questão?
Produtos mais sustentáveis no varejo – no ar em 16 de
setembro
Com o apoio técnico do Centro de Tecnologia de Embalagens
de SP, 13 produtos passaram por mudanças para consumir
menos água, energia e matéria-prima. O Cidades e Soluções
confere o resultado de uma parceria inovadora: o desafio
lançado pela rede de supermercados Walmart, para que seus
fornecedores tornassem produtos líderes de categoria mais
sustentáveis. Com o apoio técnico do CETEA, o Centro de Tecnologia de Embalagens do governo do Estado de São Paulo,
13 produtos passaram por mudanças na cadeia produtiva,
no design de embalagem, na logística, para consumir menos
água, energia e matéria-prima. Fabricantes de geladeira,
refrigerante, papel higiênico, produtos de limpeza e bala, de
marcas consagradas, aceitaram a proposta. Além do benefício ambiental e da economia de recursos, o projeto oferece
perspectivas animadoras. Esta é a segunda etapa do desafio,
que começou no início de 2010. Da primeira vez, o consumidor
respondeu bem à iniciativa, fazendo crescer em 40% a venda
dos produtos lançados na primeira fase. Queremos saber a sua
opinião: na hora da compra, faz diferença o produto ser mais
sustentável? E se for um pouco mais caro? Você considera os
aspectos ambientais na hora da compra?
Um jeito novo e rentável de produzir orgânicos – no ar em
23 de setembro
Um ator e um ministro apaixonados por orgânicos, produzidos
de um jeito novo e rentável. Eles são pequenos proprietários
rurais, apaixonados pela vida no campo e comprometidos com
a produção orgânica, livre de agrotóxicos ou transgênicos. O
ator Marcos Palmeira, em Teresópolis/RJ, e o ministro Gilberto
Carvalho, em Cidade Ocidental/GO, abriram suas “porteiras”
para revelar ao Cidades e Soluções as vantagens da produção
agroecológica.
A hora e a vez da energia solar – no ar em 30 de setembro
Ceará ganha a primeira usina solar a produzir eletricidade
em escala comercial na América Latina. O investimento é
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de R$ 12 milhões, com o apoio do governo do Ceará, do BID
e da Prefeitura de Tauá. A energia solar está com tudo: de
acordo com a Agência Internacional de Energia, é a que mais
cresce no mundo, a que reduz os custos mais rapidamente,
e a grande aposta dos pesquisadores para uma matriz energética mais limpa nos próximos 40 anos. Fomos conhecer a
primeira usina solar do Brasil, em Tauá/CE, integrada à rede
de distribuição de eletricidade. A Região Nordeste é a que
tem o maior potencial de aproveitamento do Sol como fonte
energética, de acordo com o Atlas Solarimétrico do Brasil,
que você pode baixar no site do CRESESB, o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica do CEPEL.
EUA tentam se livrar do estigma de vilão ambiental – no
ar em 7 de outubro
Lisa Jackson é a maior autoridade ambiental norte-americana
e vem aplicando em cidades do país medidas que conciliam
desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente.
No Brasil, ela falou sobre desafios urbanos e soluções sustentáveis para o mundo. O Cidades e Soluções ouve com exclusividade Lisa Jackson, a administradora da EPA (Environmental
Protection Agency), a agência ambiental norte-americana. Ela
fala dos desafios e avanços da política ambiental norte-americana em reduzir a dependência do petróleo, reduzir a emissão
de poluentes e avançar na direção de uma economia verde.
Lisa Jackson afirma que o vazamento de petróleo no Golfo do
México, em 2010, ensinou importantes lições ao mundo inteiro, e ao Brasil, por conta da exploração na camada de pré-sal.
O programa ouviu Petrobras e a COPPE-UFRJ sobre o trabalho
de garantir a segurança das operações de extração de petróleo em águas profundas.
Os bastidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – no ar em 14 de outubro
Segundo o diretor do INPE, Gilberto Câmara, a empresa entende que o programa espacial é uma forma de melhorar a capacidade brasileira de competir no mundo. Sendo o Brasil um
país do conhecimento da natureza. O INPE está mais presente
no dia a dia dos brasileiros do que se pode imaginar. Previsão
do tempo, monitoramento das queimadas e do desmatamento
na Amazônia, modelagem climática de alto nível em supercomputadores, produção de conteúdos didáticos e pedagógicos. O
Cidades e Soluções celebra os 50 anos do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais revelando os bastidores de um trabalho
que faz a diferença em favor da qualidade de vida no Brasil.

Reúso de águas cinzas é lei em Niterói – no ar em 21 de
outubro
A nova regra já está em vigor na cidade e estabelece que,
em prédios com mais de 500m², as águas cinzas devem ser
coletadas, tratadas e reutilizadas. Conjunto habitacional de
Cubatão (SP) é referência da ONU por combinar economia e
sustentabilidade. Neste programa, mostramos dois exemplos
de que os aspectos sustentáveis de uma construção podem
representar grande economia na rotina dos moradores. Em Niterói/RJ, é lei a reutilização das águas cinzas. Em edifícios com
mais de 500 metros quadrados, água usada em pias, tanques,
chuveiro e máquina de lavar deve ser reaproveitada para fins
não nobres, no vaso sanitário e na lavagem de pisos. Mesmo
antes de a lei entrar em vigor, alguns prédios da cidade já
adotavam o sistema, e fomos visitar um deles. A economia de
água no condomínio pode chegar a 50%. Em Cubatão/SP, um
conjunto habitacional para famílias retiradas de áreas de risco
foi reconhecido pela ONU por aliar o interesse social à sustentabilidade. É o Programa de Recuperação Socioambiental
da Serra do Mar, desenvolvido pelas Secretarias de Habitação
e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A inclusão de
coletores solares, hidrômetros individualizados, ampliação das
áreas verdes e os cuidados com a iluminação e a ventilação
naturais dos ambientes garantem economia de recursos e
energia, reduzindo as contas dos apartamentos.
Jardins filtrantes – no ar em 28 de outubro
Os jardins filtrantes, além de embelezarem a paisagem, também tratam o esgoto. Eles tratam os resíduos de comunidades
inteiras, de indústrias, e ajudam na limpeza das águas do rio
Sena. O Cidades e Soluções mostra que jardins, além de embelezarem a paisagem e melhorarem a qualidade de vida de uma
cidade, oferecendo lazer e um clima agradável, também podem
tratar esgoto. Vem da França o exemplo dos jardins filtrantes,
que tratam esgotos de comunidades inteiras, resíduos industriais e até as águas do rio Sena. A repórter Joana Calmon foi
conferir a tecnologia da empresa Phytorestore, que combina a
capacidade de absorção de poluentes de algumas plantas com
a capacidade de oxigenação de outras. Tudo sem perder de
vista a beleza – o projeto paisagístico é inspirado nas obras de
Claude Monet.
Arranha-céus sustentáveis? – no ar em 4 de novembro
Nova York passa por um grande processo de reinvenção, e a
cidade tem investido pesado na busca por eficiência e redução
do desperdício em alguns dos maiores prédios do mundo. Co-

nheça alguns arranha-céus sustentáveis que são destaque na
cidade. Imponentes, majestosos e cada vez mais “verdes”. No
paliteiro de arranha-céus de Nova York já é possível encontrar
exemplos interessantes de construção sustentável. Conheça a
nova versão do Empire State Building – inteiramente reformado com base nos princípios do greenbuilding – e as inovações
ecológicas previstas para o complexo de novos edifícios do
World Trade Center.
Rock in Rio em busca do saldo ambiental positivo – no ar
em 11 de novembro
A empresária Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio,
reconhece que teve problemas, principalmente quanto ao lixo.
A organização esperava recolher, nos sete dias de shows, 200
toneladas de lixo. O número final foi bem maior: 331 toneladas.
O repórter Rodrigo Carvalho acompanhou o festival que mobilizou o Rio de Janeiro, atraiu um público de 700 mil pessoas em
todo o Brasil, e deixou lições importantes sobre a realização
de grandes eventos. Quais foram os impactos do Rock in Rio?
O que é preciso mudar? Conheça também a casa de festas
ecológica em São Paulo, onde a energia de quem festeja ajuda
a gerar eletricidade.
Especial: 7 bilhões, e agora? – no ar em 18 de novembro
Recente relatório da ONU confirma a população do planeta em
7 bilhões de pessoas. O Cidades e Soluções Especial reúne
convidados para discutir desafios e possíveis soluções para
essa grave questão. De acordo com a ONU, somos 7 bilhões
de seres humanos; até o fim do século, podemos chegar a 10
bilhões. Que desafios este número impõe? Estamos no caminho certo para garantir qualidade de vida para tanta gente,
respeitando os limites do planeta? No belíssimo cenário do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, André Trigueiro recebeu
três convidados muito especiais: Sérgio Besserman, professor
da PUCRJ, Ricardo Abramovay, professor titular da FEA-USP, e
Taís Santos, representante auxiliar do Fundo de População das
Nações Unidas.
Especial: Já somos 7 bilhões – no ar em 25 de novembro
A cada dia, cerca de 1 bilhão de pessoas vai dormir com fome
no mundo. Há alimento suficiente para todos, mas ele é mal
distribuído. Na segunda parte do Cidades e Soluções Especial,
André Trigueiro e seus convidados discutem a questão. Como
oferecer alimentos para uma população que deverá chegar ao
final deste século em 10 bilhões de pessoas? Como enfrentar
a redução dos estoques de água limpa e solo fértil? Outro
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gigantesco desafio é levar energia elétrica para 1,5 bilhão
de pessoas que não têm hoje luz em casa. E a desigualdade
econômica, de gênero e de raça? São assuntos para nossos
convidados especiais no segundo programa especial de aniversário gravado no Jardim Botânico do RJ: Ricardo Abramovay
(USP), Sérgio Besserman (PUC) e Taís Santos (ONU).
A paz que dá resultados – no ar em 2 de dezembro
A paz que dá resultados! Há dez anos, diversos setores da
sociedade de Londrina trabalham juntos para diminuir os indicadores de violência e promover uma nova cultura de paz.
O Cidades e Soluções esteve em Londrina, a segunda maior
cidade do Paraná, para ver de perto a mais importante campanha já realizada no país em favor da paz. São dez anos de
mobilização contínua de diversos setores da sociedade para
reduzir os indicadores de violência. Veja como os moradores
de Londrina conseguiram transformar a cidade num lugar mais
seguro e tranquilo.
Indústrias buscam ecoeficiência – no ar em 9 de dezembro
Conheça três exemplos de indústrias brasileiras que obtiveram
êxito na adoção de medidas ecoeficientes em seus processos.
Como resultado, elas conseguiram reduzir os desperdícios nas
fábricas e promover o uso sustentável e ético dos recursos.
Uma produção mais limpa, com melhor aproveitamento da
matéria-prima, reciclagem de resíduos e racionalização no consumo de água e energia. Tudo isso é ecoeficiência, e grandes
empresas já descobriram os seus benefícios. Conheça o projeto
Costurando o Futuro, da Fundação Volkswagen, que promove a
capacitação de costureiras para reciclar os uniformes usados
pelos funcionários. A HP promove a reciclagem dos cartuchos
de impressoras, e o material é utilizado na produção de novos
equipamentos. Os clientes podem agendar o descarte pela internet. E a Johnson & Johnson reformulou a cadeia produtiva e
o design dos produtos para reduzir as emissões de gases estufa.
Jovens talentos do jornalismo ambiental – no ar em 16 de
dezembro
O tema do concurso era energia renovável, e premiou quatro
projetos produzidos em vídeo por estudantes de Jornalismo
do país. Eles estiveram na cerimônia de entrega dos prêmios
e falaram um pouco sobre a experiência de unir jornalismo e
meio ambiente. Conheça as reportagens vencedoras do 7º Concurso Universitário de Jornalismo da CNN, que teve como tema
“Energias Renováveis”. O Cidades e Soluções foi conhecer os
três estudantes de Jornalismo que venceram o concurso, e os
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projetos que inspiraram os trabalhos realizados por eles. O
grande vencedor, Carlos Giannoni, de Limeira/SP, produziu uma
reportagem sobre a banda CO2 Zero, cujas letras são todas
voltadas para a educação ambiental, e que utiliza bicicletas
para gerar energia para os instrumentos musicais durante os
shows. Em segundo lugar, Marcele Antonio, de Cascavel/PR,
mostrou um condomínio de agroenergia onde biodigestores
transformam os resíduos de animais e esgoto em gás para
aquecimento de água e energia elétrica, na zona rural de
Marechal Cândido Rondon/PR. E em terceiro lugar, Fernanda
Aragão, de Salvador/BA, apresenta a comunidade da igreja da
Trindade, na capital baiana, que descobriu no Sol a solução
para a demanda de energia das 50 pessoas que vivem ali.
Jovens cientistas a serviço da sustentabilidade – no ar
em 23 de dezembro
O Prêmio Jovem Cientista deste ano teve como tema “cidades
sustentáveis”. Estudantes do Brasil inteiro foram desafiados a
apresentar soluções urbanas e ecológicas. Conheça os trabalhos
premiados no mais importante concurso do gênero no Brasil.
Raios X das cidades-sede da Copa das Confederações –
no ar em 30 de dezembro
O evento-teste da Copa do Mundo de 2014 acontecerá um ano
antes em seis cidades brasileiras. Veja como estão as obras e
o que deve mudar em Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro por conta da Copa das Confederações. O repórter Bruno Laurence revela no Cidades e Soluções
suas impressões pessoais dessas cidades e seus projetos.

CIMARRONES
Sinopses por episódio (26 minutos):
Ritmo negro – no ar em 13 de novembro
Rituais de danças ancestrais são cultivados, conservados e fortalecidos a partir
das experiências de coletivos culturais afro-colombianos em diferentes regiões
do país. O encontro de saberes entre gerações, a fé e a dedicação impedem que o
legado cultural trazido pelos escravos se dilua no tempo ou caia no esquecimento.
Cimarrones, produção do Señal Colombia,
é uma série que se guia pela necessidade
de enaltecer a herança afro-colombiana
através da riqueza de sua cultura, seus
valores e suas contribuições à identidade
do povo colombiano.
A série, em 13 episódios, resgata as tradições africanas que sobrevivem na Colômbia em diversas comunidades negras
que se apropriaram, transformaram e hoje
preservam essas tradições. Cada episódio
enfoca uma dança, ritmo ou ritual, e os depoimentos contam um pouco da história, o
contexto em que surgiu e a importância de
se preservar essa cultura hoje.
TEMAS: cultura afro-brasileira; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Criação negra – no ar em 20 de novembro
Homens e mulheres afro-colombianos criam com as mãos peças que expressam
em formas e cores a essência e o significado de ser negro. O vídeo apresenta três
universos afros distintos, três formas de viver a arte, desde a necessidade de
subsistência até o desejo de afirmar suas origens.
Letras negras – no ar em 27 de novembro
A reconstrução da terra e a recriação de vidas a partir da palavra dita, escrita, representada e cantada. As histórias e os sonhos dos negros colombianos contados
em livros por escritores como Amalia Lu Posso, Mary Grueso e Arnoldo Palácios,
que em relatos e poemas propagam a cultura afro e fazem com que ela seja mais
respeitada e conhecida.
Tempero negro – no ar em 4 de dezembro
Com força mística e diversidade de sabores, a culinária afro-colombiana se destaca como parte importante da identidade de seu povo. Através dela, se reflete
quem são, onde vivem e a forma com que se relacionam entre si e com os outros.
Hoje, entre receitas ancestrais e truques do dia a dia, a cozinha afro se enriquece
e se mantém pelas mãos de homens e mulheres que passam a vida a dar tempero
aos alimentos.
Presença negra – no ar em 11 de dezembro
Penteados e cortes de cabelos escrevem parte da história dos descendentes
africanos. No passado, rotas de fuga eram desenhadas nos cabelos de escravos
e, no presente, é um elemento que marca a identidade e a beleza do povo negro.
O episódio mostra com criatividade e orgulho como expressam sua negritude
através dos cabelos.
Organização negra – no ar em 18 de dezembro
Muitos séculos se passaram desde que os africanos se tornaram escravos e foram
levados para outros países, lugares que acabaram se tornando seus lares. Hoje,
livres para decidirem seus destinos, são as ideias e os desejos que guiam seus
passos. Na Colômbia, líderes negros seguem lutando para que os afro-colombianos sejam cada vez mais livres, visíveis, valorizados e conscientes.
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Vozes negras – no ar em 25 de dezembro
A música afro-colombiana é carregada da herança ancestral e
se alimenta do sincretismo cultural com que vivem os negros
do país. Com tambor, marimba, sementes, cordas e vozes, a
música difunde quem são, o que sentem e quais os sonhos
deste povo. São cantos que levam consciência e recuperam a
cultura ancestral, valorizando suas identidades e transmitindo
às crianças este legado.
Mulheres negras – no ar em 1º de janeiro de 2012
Os gritos da história, a tenacidade, a ânsia por liberdade e a
dor se refletem nas mulheres negras. Sua beleza e paixão dançam paralelas à força de seus discursos e de suas ações. Em
diferentes atividades profissionais, afro-colombianas seguem
lutando pela valorização e fortalecimento de suas identidades
e passam adiante o orgulho de ser negro.
Saberes negros – no ar em 8 de janeiro de 2012
A riqueza cultural do Pacífico está também no Caribe, na Colômbia insular e em cada lugar onde viveu e vive o povo negro.
Hoje, jovens e professores, comprometidos com esta cultura,
vêm construindo uma comunidade orgulhosa do povo afro,
conservando e valorizando sua história, experiências, tradição
e a língua de seus ancestrais.
Água negra – no ar em 15 de janeiro de 2012
Da mesma água que trouxe seus ancestrais da África, hoje,
muitos negros encontram uma forma de viver, de trabalhar, de
expressar sua cultura. Seja pela pesca artesanal, recolhendo
conchas de manguezais, ou com a extração de areia, é pelas
águas que afro-colombianos passam adiante a tradição de luta
pelo direito ao trabalho, à vida, à liberdade e ao território.
Arte negra – no ar em 22 de janeiro de 2012
Pela necessidade de expressar o que são, sem se esquecer de
onde vieram, artistas afros usam a fotografia, a aquarela, a
pintura naïf e a escultura. É pela arte que deixam suas pegadas
e pistas para apresentar a natureza e o valor de sua etnia.
Fé negra – no ar em 29 de janeiro de 2012
Desde que deixaram a África, como escravos, os negros tiveram que reinventar seu universo. Mudaram nomes de deuses,
mas mantiveram intacta a fé. Foi essa força que os tornou fortes, resistentes, livres, e é por ela que trabalham e lutam para
continuar conquistando o respeito à diferença, à identidade e à
defesa de seus princípios.
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Tesouros negros – no ar em 5 de fevereiro de 2012
Portadores da herança cultural ancestral, afro-colombianos
coletam e difundem artes tradicionais, conhecimento e ensinamentos, mantendo viva a cultura afro. São verdadeiras
enciclopédias vivas, tesouros da cultura negra.
FICHA TÉCNICA
Direção: Juan Mauricio Vargas Medina
Produção: Señal Colombia
Distribuição: Televisão América Latina (TAL)
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

CAP – Conteúdo, aquisições e programação
Juliana Lins
Analista de Conteúdo
O Canal Futura exibe diariamente 24 horas de programação. Quando o telespectador liga a TV no canal
32 na Net (ou nas principais operadoras de TV a cabo
em todo o Brasil), tem acesso a uma grade de programação cuidadosamente montada com os chamados
“produtos da casa” (realizados com produtoras
terceirizadas ou Universidades Parceiras) e também
com programas adquiridos (ou captados gratuitamente) para a exibição durante um determinado tempo.
Alguns títulos, como o clássico Cine Conhecimento,
juntam as duas coisas: produção do Canal (as cabeças do apresentador) e filmes adquiridos.
Mas como são selecionados os programas que
entram nessa grade?
Ainda antes de o filme, programa ou série ser negociado pela área de Aquisições e chegar à tela no dia
e horários definidos pela Programação, ele precisa
ser avaliado pela área de Conteúdo do Canal. O
processo de escolha, aquisição e exibição de um
produto, que envolve diretamente essas três áreas,
é mais ou menos assim:
A direção do Canal, junto com as gerências, define
qual será o foco das aquisições naquele ano ou
naquele período. Esse briefing ou recorte é passado
para a área de Aquisições, que faz uma primeira triagem do que há disponível no mercado. A equipe de
Conteúdo faz então uma segunda filtragem a partir
de títulos e sinopses de acordo com as diretrizes do
Canal e com o público que se quer atingir. Só depois
dessa peneira a área de Aquisições entra em contato
com os distribuidores e pede cópia dos programas
escolhidos para avaliação.
A análise dos conteúdos de programas, filmes e sé-

ries é tarefa cotidiana que envolve desde a gerência
de Conteúdo até coordenadores e analistas. Feita a
distribuição mais ou menos equilibrada, dependendo
da urgência e da disponibilidade de cada um, assistimos ao produto para definir se é ou não adequado
para exibição no Canal, ou seja, se deve ou não ser
adquirido. Essa adequação vai depender da forma
como o assunto é abordado, da qualidade do produto
e também é extremamente importante que aquele
conteúdo possa ser desdobrado em discussões e
outros trabalhos nas escolas, instituições e comunidades da rede de parcerias do Canal. Claro que o que
se deseja é que, além de adequado, o produto seja
incrível, inovador na forma, no conteúdo, ou, sonho
dos sonhos, nos dois.
A avaliação de produtos para aquisição é também
um excelente exercício, uma janela de contato com
diferentes formatos, línguas e as mais variadas
abordagens para um sem-número de assuntos. Isso,
para uma área responsável pela elaboração de novos
projetos, é uma preciosa fonte de inspiração.
Quando há dúvida ou trata-se de uma aquisição
muito volumosa (como uma série de mais de 100
episódios), há uma “junta de opiniões” envolvendo,
além do Conteúdo, as áreas de aquisição, programação e até a direção. Há casos clássicos em que não
se chegou a um consenso, o que não impede que, em
algum outro momento, isso ainda vá acontecer.
O Futura mudou de cara ao longo do tempo. Hoje,
do alto de seus quase 15 anos, mantém seu caráter educativo exibindo boas práticas, mas também
abriga conteúdos controversos e contemporâneos,
espelhando um pouco as contradições e os conflitos da vida.
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CINE CONHECIMENTO
Sinopses por episódio:

Partindo da ideia de que é sempre possível
aprender ao se assistir um bom filme, o
Cine Conhecimento apresenta produções
do cinema mundial e traz filmes clássicos
e contemporâneos, de cineastas consagrados e alternativos. Em 2011, apresentado
por Lorena Calábria, o Cine dá destaque a
filmes de diretores célebres como Federico
Fellini, Christophe Honoré, Carlos Saura e
Wong Kar-Wai. O programa vai além dos
aspectos técnicos para abordar detalhes
históricos, culturais, comportamentais e
geográficos relacionados às produções
cinematográficas. Os filmes Pele de Asno,
Os Contadores de Histórias e Julieta dos
Espíritos foram exibidos primeiramente na
faixa Cine Especial.
TEMAS: história; identidade cultural; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado
DISTRIBUIÇÃO: 8 Star, Roissy Films, Celluloid
Dreams, BBC, Fortissimo, Cinemavault, Imovision e
Pandora-Voltage.
APRESENTADORA: Lorena Calábria é jornalista
e apresentadora. Começou 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 e na TV Cultura, onde apresentou o programa
Metrópolis, no canal Multishow e em 2008 apresentou o programa Happy Hour, no GNT.
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A Doce Vida – no ar em 2 de dezembro
O jornalista Marcello vive entre as celebridades, os ricos e os fotógrafos que
lotam a badalada Via Veneto. Neste mundo marcado pelas aparências e por um
vazio existencial, ele frequenta festas, conhece os tipos mais extravagantes e
descobre um novo sentido para a vida.
Duração: 174 minutos
Elenco principal: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée
Direção: Federico Fellini
Produção: Riama Film, Gray-Film e Pathé Consortium Cinéma.
Distribuição: 8 Star Entertainment
País de origem: Itália
Ano de produção: 1960
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Academy Awards, USA – Oscar 1962: Best Costume Design, Black-and-White (Piero
Gherardi) / Nominated Best Art Direction-Set Decoration, Black-and-White (Piero Gherardi); Best
Director (Federico Fellini); Best Writing, Story and Screenplay – Written Directly for the Screen
(Federico Fellini; Tullio Pinelli; Ennio Flaiano; Brunello Rondi); BAFTA Awards – BAFTA Film Award
1961: Best Film from any Source (Federico Fellini – Italy/France); Cannes Film Festival – Palme d’Or
1960: Federico Fellini; David di Donatello Awards – David 1960: Best Director (Federico Fellini)
Grammy Awards – Grammy 1962: Best Soundtrack Album or Recording or Score from Motion
Picture or Television (Nino Rota); Italian National Syndicate of Film Journalists – Silver Ribbon
1961: Best Actor (Marcello Mastroianni); Best Original Story (Tullio Pinelli; Ennio Flaiano; Federico
Fellini); Best Production Design (Piero Gherardi); New York Film Critics Circle Awards NYFCC
Award – 1961: Best Foreign Language Film (Italy); Satellite Awards – Golden Satellite Award
2005: Best Classic DVD / Nominated Best DVD Extra (For the commentary); Best Overall DVD

A Trapaça – no ar em 9 de dezembro
Na Itália dos anos 50, três desiludidos vigaristas vivem de
pequenos golpes, aproveitando-se da ingenuidade dos camponeses. O líder do grupo, Augusto, começa a mudar de atitude,
quando percebe que a filha precisa de sua ajuda para continuar
os estudos.
Duração: 104 minutos
Elenco principal: Broderick Crawford, Richard Basehart e Giulietta Masina
Direção: Federico Fellini
Produção: Titanus; Société Générale de Cinématographie (S.G.C.)
Distribuilção: 8 Star Entertainment
Ano de produção: 1955
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmio: Venice Film Festival – Golden Lion 1955: Best Film

8 ½ – no ar em 23 de dezembro
Guido (Marcello Mastroianni) é um cineasta em crise de inspiração, que não consegue encontrar a ideia para seu próximo
filme. Durante uma temporada de férias, é assombrado por
sonhos e recordações de passagens marcantes de sua vida.
Duração: 145 minutos
Elenco principal: Marcello Mastroianni, Anouk Aimée e Claudia Cardinale
Direção: Federico Fellini
Produção: Cineriz; Francinex
Distribuição: 8 Star Entertainment
Ano de produção: 1963
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Academy Awards, USA – Oscar 1964: Best Costume Design,
Black-and-White (Piero Gherardi); Best Foreign Language Film (Italy) / Nominated Best Art Direction-Set Decoration, Black-and-White (Piero Gherardi); Best
Director (Federico Fellini); Best Writing, Story and Screenplay – Written Directly for the Screen (Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi)
BAFTA Awards – BAFTA Film Award 1964: Best Film from any Source (Italy)
Bodil Awards – Bodil 1964: Best European Film; Directors Guild of Ame-

rica, USA – DGA Award 1964: Nominated Outstanding Directorial Achievement in Motion Pictures (Federico Fellini); Italian National Syndicate of
Film Journalists – Silver Ribbon 1964: Best Cinematography, B/W (Gianni Di
Venanzo); Best Director (Federico Fellini); Best Original Story (Federico Fellini;
Ennio Flaiano); Best Producer (Angelo Rizzoli); Best Score (Nino Rota); Best
Screenplay (Federico Fellini; Brunello Rondi; Tullio Pinelli; Ennio Flaiano);
Best Supporting Actress (Sandra Milo); Kinema Junpo Awards – Kinema
Junpo Award 1966: Best Foreign Language Film; Best Foreign Language Film
Director (Federico Fellini); Moscow International Film Festival – Grand
Prix 1963: Federico Fellini; National Board of Review, USA – NBR Award
1963: Best Foreign Language Film (Italy); New York Film Critics Circle
Awards – NYFCC Award 1963: Best Foreign Language Film (Italy)

Entrevista – no ar em 30 de dezembro
Um falso documentário sobre Federico Fellini, o homem e seus
filmes. O famoso diretor italiano é acompanhado enquanto
produz um novo filme. Ao mesmo tempo, uma equipe de TV
japonesa prepara um documentário sobre o grande cinema.
Durante as entrevistas, o pensamento de Fellini vagueia pelo
seu passado. Marcello Mastroianni e Anita Ekberg (que estrelaram anos antes o filme A Doce Vida) representam a si mesmos. O filme serve também como uma homenagem à Cinecittà,
o estúdio italiano onde Fellini filmou todos os seus clássicos.
Duração: 105 minutos
Elenco principal: Anita Ekberg, Marcello Mastroianni e Sergio Rubini
Direção: Federico Fellini
Produção: Aljosha, Cinecittà, Radiotelevisione Italiana e Fernlyn
Distribuição: Roissy Films
Ano de produção: 1987
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Cannes Film Festival – 1987: 40th Anniversary Prize (Federico
Fellini, Unanimously); César Awards, France – César 1988: Best Foreign
Film; Moscow International Film Festival – 1987: Golden Prize
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Um Amigo Inesperado – no ar em 20 de janeiro de 2012
Kyle Graham tem medo. Não de monstros debaixo da cama
como qualquer criança de seis anos, mas sim de praticamente
qualquer coisa. E ele não consegue falar sobre seus medos.
Sua mãe, Nicola, sabe que Kyle quer ficar sozinho, seguro em
seu mundo autista. Mas ela também teme pelo futuro do filho,
caso ele continue a recusar qualquer tipo de interação afetiva.
A determinação ardorosa de Nicola para adentrar o mundo de
Kyle acabou colocando um fardo intolerável sobre seu casamento. Seu marido, Rob, apesar de ser igualmente dedicado
ao filho, se sente frustrado pela incansável busca de Nicola
em desafiar a doença de Kyle. Em meio a esse turbilhão de
conflitos surge Thomas, um filhote de Golden Retriever. Nada
poderia preparar Nicola e Rob para a maneira como Thomas
revelaria uma personalidade que eles nunca souberam que seu
filho possuía. O que se segue é uma história fascinante e comovente sobre dois pais que, ao chegarem a seus limites, encontram uma esperança com a qual nunca sonharam. Corajosa
e verdadeira, engraçada e comovente, Um Amigo Inesperado é
uma emocionante e contagiante história real.
Duração: 95 minutos
Elenco principal: Keeley Hawes, Ben Miles, Sheila Hancock e Andrew
Byrne.
Direção: Simon Shore
Produção: BBC America; Hartswood Films
Distribuição: BBC Wordwide Américas, Ins.
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmio: Shanghai International TV Festival: Magnolia Award 2007
(Grand Jury Prix for TV Film).

Bollywood/Hollywoodiano. O filme é uma comédia romântica
musical que une o vibrante melodrama de Bollywood e o popular cinema esquemático de Hollywood. Ambientada em Toronto, no Canadá, a história é focada em Rahul Seth, um jovem
milionário “.com”, e seu relacionamento nada convencional
com a bela e selvagem Sue Singh. Enquanto Rahul é descendente de uma típica família bem-sucedida de indianos, Sue é
filha de um humilde mecânico e uma das garotas de programa
mais bem pagas de Toronto.
Duração: 102 minutos
Elenco principal: Rahul Khanna, Lisa Ray, Moushumi Chaterjee, Dina Pathak, Kulbushan Kharbanda, Ranjit Chowdhry, Rishma Malik, Jessica Pare
e Jazz Mann
Direção: Deepa Mehta
Produção: Different Tree Same Wood; Téléfilm Canada; Canadian Television
Fund; Astral Media; Movie Network, The (TMN); Super Écran; Movie Central
Network; Corus Entertainment; Chum Television. Distribuição: Fortissimo Films
Ano de produção: 2002
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Directors Guild of Canada – DGC Team Award 2003: Nominated:
Outstanding Achievement in a Feature Film (Deepa Mehta); Genie Awards
– Genie 2003: Best Original Screenplay (Deepa Mehta) / Nominated: Best
Motion Picture; Best Performance by an Actor in a Supporting Role (Ranjit
Chowdhry); Best Performance by an Actress in a Supporting Role (Moushumi
Chatterjee); Best Performance by an Actress in a Supporting Role (Dina
Pathak); Newport International Film Festival: Student Jury Award 2003;
Sarasota Film Festival – Audience Award 2003: Best Comedy

Onde Mora a Esperança – no ar em 3 de fevereiro de 2012
O ex-pugilista Frank Diaz foi despejado com sua família. Após
alguns meses em um abrigo da cidade, ele tem a chance de
conseguir uma casa, mas com a condição de que esteja trabalhando. Às vésperas do Natal, Frank contará com o apoio
de sua família para que tenham a melhor noite de suas vidas.

Bollywood, Hollywood! – no ar em 27 de janeiro de 2012
Quando pessoas de uma cultura amplamente definida por
Bollywood se veem em um ambiente saturado por Hollywood,
o resultado é um estado de espírito que celebra esses dois
mundos aparentemente distintos. Um estado de espírito
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Duração: 78 minutos
Elenco principal: John Leguizamo, Leonor Varela e David Castro
Direção: Salvatore Stabile
Produção: Vulcan Productions
Distribuição: Cinemavault.Com, Inc.
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Humanitas Prize – Humanitas Prize 2007: Sundance Film Ca-

tegory (Salvatore Stabile); Imagen Foundation Awards – Imagen Award
2008: Best Supporting Actress (Leonor Varela) / Nominated: Best Actor (John
Leguizamo); Best Film; Best Supporting Actor (David Castro).

Em Paris – no ar em 10 de fevereiro de 2012
Anna acabou de largar o namorado Paul. Este, desolado pela
separação, volta a viver com o pai em Paris. O irmão caçula de
Paul, Jonathan, é um jovem estudante que também mora com
o pai e, quando não está conquistando garotas, passa a maior
parte do tempo sem fazer nada. Essa vidinha aparentemente
simples, no entanto, esconde uma grande ferida. Jonathan, na
verdade, nunca superou a morte da irmã. Paul, por causa disso
e da falta da amada, mergulha numa incrível depressão.
Duração: 135 minutos
Elenco principal: Romain Duris, Louis Garrel, Joana Preiss, Guy Marchand,
Marie-France Pisier e Alice Butaud
Direção: Christophe Honoré
Produção: Polaris Films, Tempête Sous un Crâne, 3L Filmproduktion, Back
Up Media e Rézo Films
Distribuição: Imovision
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmio: César Awards, France – César 2007: Best Supporting Actor (Guy
Marchand); Sundance Film Festival – Grand Jury Prize 2010: Nominated
World Cinema – Dramatic

Doce Esperança – no ar em 17 de fevereiro de 2012
Ambientada em Nova Iorque nas semanas precedentes e posteriores ao 11 de Setembro, esta comovente história de amor
se contrapõe ao ódio e à intolerância daquela época. O filme
trata do romance entre um ambicioso fotógrafo muçulmano e
uma jovem sikh.
O entregador Ali Siddiqui conhece a bela e comprometida jovem
Saloni, a carismática dona de uma loja de doces indianos que
incentiva seu trabalho com fotografia e acaba por se tornar sua
musa. Apesar da paixão secreta e não correspondida de Ali por
Saloni, ele se torna amigo íntimo dela e de seu marido, Harry.
Porém, quando ocorre a tragédia dos ataques terroristas no dia
11 de setembro de 2001, o sogro de Saloni, um coronel aposentado do exército, devastado pela dor e pela raiva, direciona toda
sua antiga hostilidade contra muçulmanos para Ali, enquanto a
paixão do jovem por Saloni fica cada vez mais evidente. Incapaz
de aceitar a morte de seu filho, o coronel ameaça dar um fim
violento ao crescente romance entre Ali e Saloni.
Duração: 100 minutos
Elenco principal: Anupam Kher, Mahima Chaudhry e Suhasini Mulay
Direção: Tanuja Chandra
Produção: Glenn Russow e Scott Pardo
Distribuição: Cinemavault.Com, Inc.
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 10 anos

Estranha Cultura – no ar em 24 de fevereiro de 2012
Strange Culture documenta a batalha judicial de Steve Kurtz,
professor assistente de Artes na Universidade de Buffalo e
membro fundador do Critical Art Ensemble, um grupo de artes
e teatro internacionalmente renomado. Kurtz trabalhava para
expor no Museu de Arte Contemporânea de Massachusetts,
quando, no dia 11 de maio de 2004, por conta de uma insuficiência cardíaca, sua esposa morreu enquanto dormia. Kurtz
ligou para o serviço de emergência, mas quando os médicos
chegaram ao local, acharam que seus materiais de arte eram
suspeitos e chamaram o FBI. Dentro de algumas horas, agentes
vestindo roupas de proteção química vasculhavam sua casa e
apreendiam seus computadores, livros, seu gato, e até o corpo
de sua esposa. Ele foi detido sob suspeita de “bioterrorismo”,
e atualmente está sendo julgado pelo Tribunal Federal. Ele e
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seu colaborador de muitos anos, o Dr. Robert Ferrell, ex-chefe
do Departamento de Genética da Pós-Graduação em Saúde
Pública da Universidade de Pittsburgh, foram acusados de
fraude postal e eletrônica, podendo enfrentar uma sentença
de 20 anos. Como Kurtz está legalmente proibido de falar abertamente sobre seu caso, a diretora do filme selecionou atores
para interpretarem sua história. Simulações dramáticas são intercaladas com animações, trechos de notícias, depoimentos e
entrevistas. O complexo documentário investiga o risco que os
artistas enfrentam ao questionarem políticas governamentais
em um ambiente após o 11 de Setembro.
Duração: 75 minutos
Elenco principal: Thomas Jay Ryan, Tilda Swinton e Peter Coyote
Direção: Lynn Hershman-Leeson
Produção: L5 Productions
Distribuição: Cinemavault.Com, Inc.
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmio: Wine Country Film Festival: Cinema of Conscience 2007 (Lynn
Hershman-Leeson)

A Incrível Sra. Ritchie – no ar em 2 de março de 2012
Charlie Proud está longe de ser um adolescente exemplar. Já
se envolveu em inúmeras brigas com outros alunos de seu colégio e já sofreu diversas retenções disciplinares, suspensões
e advertências, causando enorme preocupação ao diretor Harry
Dewitt. Tudo isso apenas duas semanas após o início das aulas!
Para piorar, o novo amigo de Charlie é cheio de más intenções e
sempre o coloca em apuros. A situação em casa não está muito
melhor para o menino e seus irmãos caçulas. Seus pais, Sonny
e Joan, ou estão brigando ou sem se falar. A mãe recorre aos
remédios e à bebida, enquanto o pai é muitas vezes incapaz
de controlar sua raiva dentro do acampamento de trailers
onde eles moram. A situação chega ao limite quando Charlie
é acusado de roubar uma bolsa do carro de uma senhora e
acaba recebendo um ultimato de Dewitt: trabalhar na casa da
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mulher para pagar a dívida ou ser expulso do colégio. A mulher
em questão é Evelyn Ritchie, uma viúva excêntrica que precisa
de ajuda para preparar sua velha casa e seu colorido jardim
para o casamento de sua filha. O menino que chega a essa
casa ainda relutante, com postura desafiadora e ar provocador,
sob a supervisão da Sra. Ritchie, vai aprender lições valiosas
sobre a vida, que o permitirão enfrentar os problemas de sua
própria família, inclusive a encarar um segredo obscuro que
lentamente envenenava todos os relacionamentos da família.
Duração: 101 minutos
Elenco principal: Gena Rowlands, Kevin Zegers e David Schofield
Direção: Paul Johansson
Produção: Nomadic Pictures e Prophecy Entertainment
Distribuição: Cinemavault.Com, Inc.
Ano de produção: 2004
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: AMPIA Awards – AMPIA Award 2003: Nominated – Best Make-Up Daytime Emmy Awards – Daytime Emmy 2004: Outstanding Children/
Youth/Family Special / Outstanding Performer in a Children/Youth/Family
Special / Outstanding Writing in a Children/Youth/Family Special / Nominated: Outstanding Directing in a Children/Youth/Family Special; Outstanding
Performer in a Children/Youth/Family Special; Gemini Awards – Gemini
2004: Nominated – Best Performance by an Actor in a Featured Supporting
Role in a Dramatic Program or Mini-Series (Jeremy Raymond); Best Production Design or Art Direction in a Dramatic Program or Series (Matthew Davies); Best TV Movie or Dramatic Mini-Series (Chad Oakes, Michael Frislev)

O Círculo – no ar em 9 de março de 2012
Diversas mulheres iranianas se encontram em situações problemáticas, e algumas, inclusive, tentam a fuga. Seus crimes
são vagos, e o fato de serem culpadas ou inocentes é sem
importância. Quando suas vidas cheias de intriga se cruzam,
o suspense aumenta. Elas vivem em um mundo de vigilância
constante, burocracia e desigualdades relativas à idade. Mas
esse mundo sufocante não é capaz de derrubar o espírito, a
força e a coragem desse círculo de mulheres.

Duração: 90 minutos
Elenco principal: Fereshteh Sadr Orafai, Fatemeh Naghavi, Nargess Mamizadeh, Mojgane Faramarzi e Fatemeh Naghavi
Direção: Jafar Panahi
Produção: Direction du Développement et de la Coopération (DDC),
Département Fédéral des Affaires Etrangères (participação), Foundation
Montecinema Verità (participação), Jafar Panahi Film Productions, Lumière &
Company, Mikado Film, Mikado Lumiere & Co e Tele+ (participação).
Distribuição: Celluloid Dreams
Ano de produção: 2000
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Bodil Awards – Bodil 2002: Nominated Best Non-American Film
(Bedste ikke amerikanske film); Chlotrudis Awards – Chlotrudis Award
2002: Nominated Best Movie; Film Critics Circle of Australia Awards –
FCCA Award 2002: Nominated Best Foreign-Language Film; National Board
of Review, USA – 2000: Freedom of Expression Award; San Sebastián
International Film Festival – 2001: FIPRESCI Film of the Year; Singapore
International Film Festival – Silver Screen Award 2001: Nominated Best
Asian Feature Film; Uruguay International Film Festival – 2001: Audience
Award Best Film Critics Award OCIC Award – Special Mention; Venice Film
Festival – 2000: FIPRESCI Prize (Jafar Panahi – For its imaginative blending
of content and form, to deal with the situation of women in any patriarchal
society); Golden Lion; OCIC Award – Honorable Mention; Sergio Trasatti
Award; UNICEF Award

Uma Ponte Entre Dois Rios – no ar em 16 de março de 2012
França, anos 60. A confortável vida de casada de Mina é
perturbada pela chegada de um estranho bonito e mundano.
Apesar de amar o marido e o filho adolescente, Mina deve
decidir se sua paixão é motivo suficiente para sacrificar tudo o
que ela já conheceu. Delicado e comovente, o filme apresenta
Gérard Depardieu em um de seus papéis mais sensíveis como
o marido rejeitado.
Duração: 95 minutos
Elenco principal: Gérard Depardieu, Carole Bouquet e Charles Berling
Direção: Gérard Depardieu e Frédéric Auburtin
Produção: DD Productions, TF1 Films Production, Roissy Films (coprodução),
Compagnie Cinématographique Prima (coprodução) e Canal+ (participação)
Distribuição: Roissy Films

Ano de produção: 1999
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Montréal World Film Festival – Grand Prix des Amériques1999:
Nominated; Verona Love Screens Film Festival 2000: Best Actor (Gérard
Depardieu)

Filho da Babilônia – no ar em 23 de março de 2012
Norte do Iraque, 2003. Duas semanas depois da queda de
Saddam Hussein, Ahmed, de 12 anos de idade, a contragosto,
segue à sombra de sua avó. Ao ouvir a notícia de que prisioneiros de guerra foram encontrados com vida no sul, ela decide
descobrir o destino de seu filho desaparecido, o pai de Ahmed,
que nunca voltou da guerra do Golfo. Das montanhas do Curdistão às areias da Babilônia, eles pegam carona com estranhos
e seus caminhos se cruzam com os de outros peregrinos, todos
em jornadas muito semelhantes.
Duração: 90 minutos
Elenco principal: Yasser Taleeb, Shehza Hussein e Bashir Al-Majid
Direção: Mohamed Al-Daradji
Produção: CRM-114, Centre National de la Cinématographie (CNC), Fonds
Sud Cinéma, Human Film NL, Human Film, Iraq Al-Rafidain, Netherlands Fund
for Film, Pyramedia, Rotterdam Media Fund, Screen Yorkshire, Sundance
Institute e The UK Film Council
Distribuição: Roissy Films
Ano de produção: 2009
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Berlin International Film Festival – 2010: Amnesty International
Film Prize; Peace Film Award; British Independent Film Awards – 2010:
Raindance Award

Banhos – no ar em 30 de março de 2012
Banhos conta a história de um pai e seus dois filhos. Abandonado por seu filho mais velho, que partiu para a região economicamente desenvolvida de Shenzhen em busca de dinheiro, o
pai permanece em Pequim, criando um filho com necessidades
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especiais e agarrando-se à profissão que escolheu como chefe
de uma casa de banho. Acreditando erroneamente que seu
pai morreu, o filho mais velho volta a Pequim e acaba descobrindo a mágica da casa de banho e sua importância para a
comunidade da região. Cercado por clientes antigos da casa e
envolvido na cultura do banho, o filho se vê obrigado a encarar
as responsabilidades da família e a lidar com os problemas da
modernização, que afetam sua existência pessoal.
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Zhu Xu, Pu Cun Xin, Jiang Wu, He Zheng, Zhang Jin Hao,
Lao Lin e Lao Wu
Direção: Zhang Yang
Produção: Imar Film e Xi’an Film Studio
Distribuição: Fortissimo Films
Ano de produção: 1999
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Beijing Student Film Festival – 2000: Jury Award – Best Actor
(Jiang Wu); Students’ Choice Award – Favorite Actor (Pu Cun Xin); Favorite
Film (Zhang Yang); Buenos Aires International Festival of Independent;
Cinema – 2000: ADF Cinematography Award – Special Mention ; Changchun Film Festival – Golden Deer 2000: Best Supporting Actor (Jiang Wu);
Grand Jury Prize; Golden Rooster Awards – Golden Rooster 2000: Nominated: Best Actor (Zhu Xu); Hong Kong Film Awards – Hong Kong Film Award
2002: Nominated Best Asian Film (China); National Board of Review,
USA – Special Recognition 2000: For excellence in filmmaking; Online Film
Critics Society Awards – OFCS Award 2001: Best Foreign Language Film
(China); Rotterdam International Film Festival – 2000: Audience Award;
San Sebastián International Film Festival – 1999: OCIC Award (Zhang
Yang – For highlighting the values of filial and fraternal solidarity in times of
the crisis of values caused by the irruption of modernity in traditions.); Silver
Seashell Best Director (Zhang Yang) / Nominated: Golden Seashell (Zhang
Yang); Satellite Awards – Golden Satellite Award 2001: Nominated Best
Motion Picture, Foreign Language; Seattle International Film Festival –
Golden Space Needle Award 2000: Best Director (Zhang Yang); Best Film;
Shanghai Film Critics Awards – 2000: Film of Merit; Thessaloniki Film
Festival – 1999: Audience Award – International Competition / Golden Alexander; Toronto International Film Festival – International Critics’ Award
(FIPRESCI) 1999: Zhang Yang (For its humour and compassion in its treatment
of the tensions of family life in a rapidly changing society.); Udine Far East
Film Festival – 2000: Audience Award
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Felizes Juntos – no ar em 6 de abril de 2012
Casais que estão felizes juntos são sempre iguais. Casais cujo
relacionamento se deteriora são todos diferentes e únicos
na forma como torturam emocionalmente a si mesmos ou a
seus parceiros. Lai Yiu-Fai e Ho Po-Wing estavam apaixonados
quando chegaram à Argentina, vindos de Hong Kong. Porém,
algo deu errado enquanto viajavam para o sul em busca de
aventuras...
Duração: 96 minutos
Elenco principal: Kwong-Wing, Tony Leung Chiu-Wai e Chang Chen
Direção: Wong Kar-Wai
Produção: Block 2 Pictures, Jet Tone Production, Prénom H Co. Ltd. E Seowoo Film Company
Distribuição: Fortissimo Films
Ano de produção: 1997
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Arizona International Film Festival – Audience Award 1998:
Most Popular Foreign Film; Cannes Film Festival – 1997: Best Director
(Wong Kar-Wai) / Nominated Palme d’Or (Wong Kar-Wai); Golden Bauhinia
Awards – Golden Bauhinia1998: Best Actor (Tony Leung Chiu Wai); Golden
Horse Film Festival Golden Horse Award – 1997: Best Cinematography
(Christopher Doyle) / Nominated: Best Actor (Leslie Cheung) Best Director
(Wong Kar-Wai); Hong Kong Film Awards – Hong Kong Film Award 1998:
Best Actor (Tony Leung Chiu Wai) / Nominated: Best Actor (Leslie Cheung);
Best Art Direction (William Chang); Best Cinematography (Christopher Doyle); Best Costume & Make Up Design (William Chang); Best Director (Wong
Kar-Wai); Best Film Editing (William Chang, Ming Lam Wong); Best Picture
(Kar Wai Wong); Best Supporting Actor (Chen Chang); Hong Kong Film Critics Society Awards – 1998: Film of Merit; Independent Spirit Awards
– Independent Spirit Award 1998: Nominated Best Foreign Film

Um Artista Batedor de Carteiras – no ar em 13 de abril
de 2012
Xiao Wu é batedor de carteiras em uma cidade pequena. Já
que nunca conseguiu sair das ruas como seus amigos, ele se
vê sozinho com seus problemas. Um policial local o persegue
e seu caso de amor com Mei Mei, atendente do karaokê local,
não parece ter futuro. Ele se dá conta, então, de que é hora de
pensar no futuro. Mas será que Xiao vai conseguir ter forças
para se livrar de seu passado criminoso? O filme é uma rara
representação da China moderna.

Duração: 108 minutos
Elenco principal: Wang Hong-Wei, Hao Hong Jian e Zu Bai Tao
Direção: Jia Zhang-Ke
Produção: Hu Tong Communications e adiant Advertising Company
Distribuição: Celluloid Dreams
Ano de produção: 1998
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Berlin International Film Festival – Golden Berlin Bear 1998:
Netpac Award, Wolfgang; Nantes Three Continents Festival: Golden
Montgolfiere; Buenos Aires International Festival of Independent
Cinema: Nominated Best Film; Pusan International Film Festival: New
Currents Award; San Francisco International Film Festival: SKYY Prize;
Vancouver International Film Festival: Dragons and Tigers Award

Sonata de Tóquio – no ar em 20 de abril de 2012
Sonata de Tóquio é o retrato de uma família japonesa aparentemente comum. O pai perde seu emprego repentinamente
e esconde a verdade de sua família; o filho mais velho, que
está na faculdade, quase não aparece em casa; o filho mais
novo faz aulas de piano escondido de seus pais; e a mãe, que
sabe que seu verdadeiro papel é manter a família unida, não
consegue encontrar forças para tanto. Para quem olha de fora,
tudo permanece normal e igual. Porém, de alguma forma, um
inesperado abismo surge na família, se espalhando de forma
rápida e silenciosa até desintegrá-la.
Duração: 119 minutos
Elenco principal: Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Haruka Igawa, Yu Koyanagi, Kai Inowaki, Kanji Tsuda e Koji Yakusho
Direção: Kiyoshi Kurosawa
Produção: Django Film, Entertainment Farm (EF), Fortissimo Films, Hakuhodo DY Media Partners e PiX
Distribuição: Fortissimo Films
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Asia Pacific Screen Awards – Asia Pacific Screen Award 2008:
Nominated Achievement in Directing (Kiyoshi Kurosawa); Best Screenplay
(Max Mannix, Kiyoshi Kurosawa, Sachiko Tanaka); Asian Film Awards –
Asian Film Award 2009: Best Film / Best Screenwriter (Max Mannix, Kiyoshi

Kurosawa, Sachiko Tanaka); Cannes Film Festival – Un Certain Regard
Jury Prize 2008: Kiyoshi Kurosawa; Cinefan – Festival of Asian and Arab
Cinema – Asian and Arab Competition Award 2008: Best Film; Hochi Film
Awards – Hochi Film Award 2008: Best Actress (Kyôko Koizumi); Kinema
Junpo Awards – Kinema Junpo Award 2009: Best Actress (Kyôko Koizumi)
/ Best New Actor (Kai Inowaki); Mar del Plata Film Festival 2008: Best
Director (Kiyoshi Kurosawa) / Nominated: Best Film; Yokohama Film Festival – Festival Prize 2009: Best Cinematographer (Akiko Ashizawa)

Uma Segunda Chance – no ar em 27 de abril de 2012
Quando uma estudante de Tóquio é condenada por ter esfaqueado uma colega de sala até a morte, sua mãe, Noriko, decide se mudar para o lugar mais longe possível de sua cidade
natal. A mesma decisão é tomada pelo pai da vítima, Junichi.
Coincidentemente, ambos vão para Hokkaido, onde acabam
se encontrando por conta do trabalho. Aos poucos, uma forte
união se formará entre Noriko e Junichi…
Duração: 102 minutos
Elenco principal: Shafiq Syed, Hansa Vithal, Chanda Sharma, Raghuvir
Yadav, Aneeta Kanwar, Nana Patekar, Raju Barnad, Chandrashekhar Naidu,
Sarfuddin Quarrassi e Mohanraj Babu
Direção: Masahiro Kobayashi
Produção: Monkey Town Productions
Distribuição: Celluloid Dreams
Ano de produção: 2007
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmio: Locarno International Film Festival 2007: C.I.C.A.E. Award –
Special Mention; Golden Leopard; Youth Jury Award – Special Mention

Salaam Mumbai! – no ar em 4 de maio de 2012
O filme conta a história de Krishna, um garoto de 10 anos que
viaja para Mumbai com o sonho de ganhar 500 rúpias e levá-las
para sua mãe, no vilarejo onde mora. Quando chega à cidade,
Krishna se vê imediatamente cercado pela loucura e cacofonia
de Mumbai: policiais, homens loucos, contrabandistas, tráfico
de drogas e corpos, fantasias cinematográficas impossíveis.
Em todos os lugares existem crianças como ele, sobrevivendo
e sucumbindo ao apetite da cidade.
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O filme, apesar de cuidadosamente roteirizado, é um casamento
entre a narrativa e o documentário. Os “atores” são crianças de
rua e todo o filme é rodado em bairros de classes trabalhadoras,
plataformas de ferrovias e nas áreas de prostituição de Mumbai. Ao mesmo tempo em que celebra o espírito de sobrevivência das crianças de rua dessa cidade, Salaam Bombay! também
retrata a história de um mundo que nega o luxo da infância às
suas crianças; um mundo que deixou de ser inocente.
Duração: 113 minutos
Elenco principal:
Shafiq Syed, Hansa Vithal, Chanda Sharma, Raghuvir Yadav, Aneeta Kanwar,
Nana Patekar, Raju Barnad, Chandrashekhar Naidu, Sarfuddin Quarrassi e
Mohanraj Babu.
Direção: Mira Nair
Produção: Cadrage, Channel Four Films, Doordarshan, Forum Films (coprodução), La Sept Cinéma, Mirabai Films e National Film Development
Corporation of India (NFDC)
Distribuição: Fortissimo Films
Ano de produção: 1988
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Academy Awards, USA – Oscar 1989: Nominated: Best Foreign
Language Film (India); BAFTA Awards – BAFTA Film Award 1990: Nominated: Best Film not in the English Language; Boston Society of Film Critics
Awards – BSFC Award 1989: Best Foreign Language Film; Cannes Film
Festival – 1988: Audience Award; Golden Camera; César Awards, France
– César 1989: Nominated: Best Foreign Film (Meilleur film étranger); Filmfare
Awards – Filmfare Award 1990: Nominated: Best Director (Mira Nair); Best
Film; Best Supporting Actress (Anita Kanwar); Golden Globes, USA – Golden Globe 1989: Nominated: Best Foreign Language Film (India); Los Angeles Women in Film Festival – Lilian Gish Award 1988: Excellence in Feature
Film; Montréal World Film Festival – 1988: Jury Prize; Most Popular Film;
Prize of the Ecumenical Jury; National Film Awards, India – Silver Lotus
Award 1989: Best Child Artist (Shafiq Syed); Best Regional Film (Hindi)

Mal dos Trópicos – no ar em 11 de maio de 2012
Algo mágico está no ar. Os tempos são de felicidade, e o amor
é descomplicado para o guarda florestal Keng e o garoto do interior Tong. Juntos eles jogam bola, passam tardes agradáveis
com a família de Tong e desfrutam noites repletas de música na
cidade. Até que Tong desaparece e as vacas da região começam a ser mortas à noite por algum tipo de monstro selvagem.
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Então, um soldado entra no coração da floresta, sozinho, onde
caça durante o dia, mas se torna a presa durante a noite. Reza
a lenda local que os seres humanos podem se transformar em
tigres. Nessa floresta tropical, os mitos costumam ser reais.
Duração: 118 minutos
Elenco principal: Banlop Lomnoi, Sakda Kaewbuadee, Sirivech Jareonchon,
Udom Promma e Huai Deesom
Direção: Apichatpong Weerasethakul
Produção: Backup Films, Anna Sanders Films, Downtown Pictures, Kick the
Machine, TIFA e Thoke Moebius Film Company
Distribuição: Celluloid Dreams
Ano de produção: 2004
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Cannes Film Festival 2004: Jury Prize / Nominated Palme d’Or;
Indianapolis International Film Festival – Special Jury Prize 2005: Directing (Apichatpong Weerasethakul, For stunning and unique vision); São Paulo International Film Festival 2004: Critics Award; Torino International
Gay & Lesbian Film Festival 2005: Best Feature Film

Edukators – Os Educadores – no ar em 18 de maio de 2012
Jule é uma garçonete que não consegue se sustentar. Ela vai
morar com o namorado, Peter, e seu amigo Jan, dois jovens
unidos pela paixão em mudar o mundo. Porém, Jule tem um
segredo: um acidente de carro que ocorrera no passado a
deixou com uma dívida de vida inteira com Hardenberg, um
empresário bem-sucedido. Peter e Jan também escondem
um segredo: eles são os famosos “Edukators”, misteriosos
criminosos que invadem as casas de pessoas ricas como um
ato de rebelião política. Quando Peter viaja em um feriado, o
sentimento entre Jan e Jule se torna mais forte. Por impulso,
eles invadem a casa de Hardenberg. Porém, sua crescente paixão faz com que eles se descuidem, e, quando são obrigados a
retornar à mansão na noite seguinte para recuperar um celular
deixado na casa, Hardenberg os surpreende. Eles não têm
outra escolha a não ser ligar para Peter e pedir ajuda, mesmo
que isso signifique que ele descubra a traição. O trio decide
então sequestrar Hardenberg e se esconder nas montanhas.
É nesse momento que seus ideais são testados com paixão e
ódio, enquanto diferentes gerações se enfrentam e a lealdade
é posta à prova.
Duração: 127 minutos
Elenco principal: Daniel Brühl, Stipe Erceg, Julia Jentsch e Burghart
Klaussneri
Direção: Hans Weingartner
Produção: Y3 Film, Coop 99, Südwestrundfunk (SWR) e Arte
Distribuição: Celluloid Dreams
Ano de produção: 2004
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Bavarian Film Awards – Bavarian Film Award 2005: Best Young
Actress (Julia Jentsch); Camerimage – 2004: Nominated Golden Frog; Cannes Film Festival 2004: Nominated Palme d’Or; European Film Awards

Tango – no ar em 25 de maio de 2012
O autor e diretor teatral Mario Suarez (Miguel Ángel Sola),
apesar da fama, está em crise. Abandonado pela mulher,
refugia-se nos ensaios de um espetáculo que prepara sobre o
NAMBUCO
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RIO DoEmafioso
tango. Angelo Larroca (Juan Luis
DIÁGaliardo),
er a Mario que dê o papel
e também bailarino frustrado,Viv
sugere
principal à sua protegida (Mía Maestro). Impressionado com
o real talento e beleza da jovem, o diretor acaba se tornando
seu amante.
Duração: 127 minutos
Elenco principal: Miguel Ángel Solá, Cecilia Narova e Mía Maestro
Direção: Carlos Saura
Produção: Adela Pictures, Alma Ata International Pictures S.L., Argentina
Sono Film S.A.C.I., Astrolabio Producciones S.L., Beco Films, Hollywood
Partners, Pandora Cinema, Saura Films e Terraplen Producciones
Distribuição: Voltage Pictures e LLC
Ano de produção: 1998
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Academy Awards, USA – Oscar, 1999: Nominated - Best Foreign Language Film; American Choreography Awards, USA – American
Choreography Award 1999: Outstanding Achievement in Feature Film (Juan
Carlos Copes; Carlos Rivarola; Ann Maria Stekelman); Argentinean Film
Critics Association Awards: Silver Condor 1999 – Best Cinematography
(Vittorio Storaro) / Nominated: Best Art Direction/Production Design (Emilio
Basaldua); Best Director (Carlos Saura); Best Editing (Julia Juaniz); Best Film;
Best Music (Lalo Schifrin); Best New Actress (Mía Maestro); Camerimage:
Golden Frog 1998 – Nominated: Vittorio Storaro; Cannes Film Festival:
Technical Grand Prize 1998 – Vittorio Storaro (cinematographer); Golden
Globes, USA – Golden Globe 1999 – Nominated: Best Foreign Language
Film Argentina.; Goya Awards: Goya 1999 – Best Sound (Jorge Stavropulos;
Alfonso Pino; Carlos Faruolo) / Nominated: Best Cinematography (Vittorio
Storaro); Italian National Syndicate of Film Journalists: Silver Ribbon
1999 – Best Cinematography (Vittorio Storaro); Madridimagen – 1998:
Audience Award (Vittorio Storaro); Best Cinematography (Vittorio Storaro – For the unique integration of dance, theatre, light and film); Motion
Picture Sound Editors, USA – Golden Reel Award 1999 – Nominated:
Best Sound Editing – Music – Musical Feature (Foreign & Domestic)
San Diego Film Critics Society Awards: SDFCS Award 1999 – Best Foreign Language Film
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– European Film Award 2004: Nominated Best Actor (Daniel Brühl); German
Film Awards – 2005: Film Award in Gold Best Performance by an Actor in
a Supporting Role (Burghart Klaußner); Film Award in Silver Outstanding
Feature Film / Nominated Film Award in Gold Best Direction (Beste Regie);
Outstanding Feature Film; German Film Critics Association Awards –
German Film Critics Award 2005: Best Actress (Julia Jentsch); Best Film;
Munich Film Festival – Young German Cinema Award 2004: Acting – Male
(Stipe Erceg); Direction (Hans Weingartner); Screenwriting (Hans Weingartner; Katharina Held)
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JULIETA DOS ESPÍRITOS

Após descobrir a traição do marido, mulher começa a ser
acometida por visões, dando início a uma jornada de autodescoberta em que sonhos se misturam à realidade.
TEMAS: filosofia; subjetividade; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 4 de março
DURAÇÃO: 48 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Academy Awards, USA – Oscar 1964: Best Costume Design,
Black-and-White (Piero Gherardi); Best Foreign Language Film (Italy) / Nominated Best Art Direction-Set Decoration, Black-and-White (Piero Gherardi);
Best Director (Federico Fellini); Best Writing, Story and Screenplay – Written
Directly for the Screen (Federico Fellini; Ennio Flaiano; Tullio Pinelli; Brunello Rondi); BAFTA Awards – BAFTA Film Award 1964: Nominated Best
Film from any Source (Italy); Bodil Awards – Bodil 1964: Best European

Film; Directors Guild of America, USA – DGA Award 1964: Nominated
Outstanding Directorial Achievement in Motion Pictures (Federico Fellini);
Italian National Syndicate of Film Journalists – Silver Ribbon 1964: Best
Cinematography, B/W (Gianni Di Venanzo); Best Director (Federico Fellini);
Best Original Story (Federico Fellini; Ennio Flaiano); Best Producer (Angelo
Rizzoli); Best Score (Nino Rota); Best Screenplay (Federico Fellini; Brunello
Rondi; Tullio Pinelli; Ennio Flaiano); Best Supporting Actress (Sandra Milo);
Kinema Junpo Awards – Kinema Junpo Award 1966: Best Foreign Language Film (Federico Fellini); Best Foreign Language Film Director (Federico
Fellini); Moscow International Film Festival – 1963: Grand Prix; National
Board of Review, USA – NBR Award 1963: Best Foreign Language Film
(Italy); New York Film Critics Circle Awards – NYFCC Award 1963: Best
Foreign Language Film (Italy)
FICHA TÉCNICA
Direção: Federico Fellini
Produção: Rizzoli Film e Francoriz Production
Elenco: Giulietta Masina, Sandra Milo e Mario Pisu
Distribuição: 8 Star Entertainment
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

CINE ESPECIAL

OS CONTADORES DE HISTÓRIAS
TEMAS: universo infantil; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2011
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 77 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Dotado de uma imaginação vívida, Laurent é tão bom em contar
histórias que seus filhos decidem inscrevê-lo em um concurso
na TV… de pais que contam histórias!
No concurso, surgem tópicos como criatividade, futuro, riqueza
do idioma francês... Os pais contadores de histórias soltam
a imaginação em uma avalanche de duendes, máquinas que
matam heróis, princesas, dinossauros e alienígenas! Mas
quem contará a melhor história? Momo, o pai que ama música? Hubert, o pai sabichão? Jean-Pierre, o pai que vive falando
palavrão? Eric, o pai manipulador, mentiroso, trapaceiro e sem
escrúpulos? E se este último realmente ganhasse?
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FICHA TÉCNICA
Direção: Jean-Christophe Roger
Produção: Les Armateurs; Mélusine Productions; Studio Canal; 2 Minutes
Elenco: Eric Métayer, Elie Semoun, Fred Testot, Omar Sy, Virginie Hock,
Michael Gregorio
Distribuição: Celluloid Dreams
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

CINE ESPECIAL
PELE DE ASNO

TEMAS: comportamento; universo infantil; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 12 de outubro
DURAÇÃO: 90 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO: Cinema Writers Circle Awards, Spain – CEC Award 1972: Best
Children’s Film

A princesa está triste e desesperada porque seu pai, o rei, quer
11 o conselho
se casar com ela. Muito assustada,
resolve
1/20seguir
27/1
de sua madrinha, a fada Lilás, e fugir do reino encoberta pela
pele P
deág
um
6 Ela chega então no reino vizinho, onde co. 2asno.
meça uma nova vida; e quando o príncipe desse reino a vê,
logo se apaixona perdidamente por ela. Afinal, contos de fadas
precisam sempre ter um “final feliz”.

/1 TÉCNICA
1FICHA
Direção: Jacques Demy
Produção: Marianne Productions, Parc Film
Elenco: Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin e Micheline Presle
Distribuição: Roissy Films

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Pág.: 5 Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas g. 2
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Veja 10 dicas para se dar bem nos estudos. Jogo cdf ajuda a
armazenar informações

Publicado originalmente em www.futura.org.br
Existem alguns truques que podem ajudá-lo a estudar e fixar melhor um conteúdo. Fazer exercícios estranhos, ir ao cinema, ler na
cozinha... Se você está se preparando para a época de provas na escola, estudando para o vestibular ou até para um concurso,
fique de olho nessas dicas:

1. Misture assuntos – Separe livros de matérias diferentes
e dê atenção à um assunto de cada. Revezar as matérias é
melhor do que ler um livro inteiro de uma vez, pois faz com
o que o seu cérebro tenha que voltar à estaca zero, aumentando a sua concentração em cada assunto.
2. Canetas coloridas à mão – Que fazer anotações é útil,
você já sabe. Mas é bom também usar cores diferentes nessas
anotações. Esse truque estimula mais a atenção do lado direito
do cérebro. Um exemplo: use vermelho para anotar informações importantes, azul para definições, verde para fórmulas...
3. Force a memória – O cérebro é como toda parte do corpo:
para ficar em cima, precisa de exercícios. Experimente este:
quando estiver no ônibus, ou na fila do cinema, tente lembrar
de um conteúdo estudado naquele dia. Isso vai fazer com que
a informação percorra um caminho diferente, já que lembrar
uma ideia é diferente de consultá-la no livro. Assim vai ser
mais fácil quando precisar acessá-la novamente.
4. Sono em dia – Não adianta fazer longas sessões de estudo
se você fica cabeceando nos livros até cochilar. A sua capacidade de atenção, nesse caso, é mínima. Faça o seguinte: tire uns
45 minutos ou uma hora de sono (com o despertador ligado!) e
só depois volte a estudar. Ah! Importante: aquela dica da sua
tia-avó sobre colocar o livro embaixo do travesseiro para
memorizar não funciona.
5. Ambientes diferentes – Esse truque jedi é do professor
Hélcio Gomes, do curso pré-vestibular Miguel Couto. Estude assuntos diferentes em diferentes cômodos da casa. Pode parecer
estranho, mas é útil. Sabe quando você esquece do que ia fazer
e volta para o lugar onde estava para ver se lembra? É porque
a memória consegue associar o ambiente à pensamentos.
Quando precisar se lembrar sobre a Guerra de Canudos, ajuda
saber que estava na sala quando estudou sobre isso.
6. Divirta-se – Essa é velha, mas ainda tem gente que es-
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quece do lazer. É importante se organizar e ter tempo não só
para estudar, mas para a família, amigos e para as atividades
que você gosta.
7. Um pouco de cada vez – É muito melhor estudar um capítulo por dia do que ler o livro inteiro no domingo. Cada vez que
você retoma um assunto, o cérebro vai fazer uma revisão
de tudo o que você já leu antes de começar. Esses segundos
de busca vai ajudar a memorizar tudo mais fácil. Quando você
fica muito tempo lendo sobre a mesma coisa, acaba entrando
no “piloto automático” e não aprende.
8. Deixe o melhor para depois – Comece sempre com o
assunto mais difícil, ou aquele que você curte menos. Deixe o
mais fácil ou a matéria que você gosta para o final. Isso faz com
que o seu estudo fique menos cansativo e evita que você acabe
trocando tudo pelo MSN.
9. Conectado – Falando em MSN, quem disse que você precisa
ficar longe dos gadgets? Sua mãe? Ah, ok. Vale a pena mostrar
esse texto pra ela, então. Nem só de entretenimento vivem
os dispositivos móveis. Tem vários recursos e aplicativos
disponíveis que vão ajudá-lo a estudar. Dica: se você tem
tablet, baixe um aplicativo para ler livros eletrônicos. Muitos
são gratuitos. Você também pode acessar versões digitais
de revistas e jornais do mundo todo. A maioria é paga, assim
como a versão impressa. A vantagem é que são recheadas de
conteúdos extras, como links e vídeos.
10. Rede social também é cultura – Em algumas redes sociais você mesmo pode criar seus aplicativos. Uma boa dica é
criar seus próprios quizzes com os assuntos que você estudou.
Se você tem orkut, também pode testar seus conhecimentos
no game do Futura, o CDF - Clube Desafio Futura (disponível
também no site www.cdf.org.br). Lá você disputa uma partida
com outros participantes e responde questões de acordo com o
tema escolhido. Entre lá e comece o desafio!

CIRQUE DU SOLEIL:
DRALION

Cirque du Soleil: Dralion é um espetáculo deslumbrante e
dinâmico, que combina a tradição circense chinesa com a
abordagem de vanguarda do Cirque du Soleil. Entre o passado
e o futuro, o espetáculo é uma celebração da vida e dos quatro
elementos que mantêm a ordem natural: ar, água, fogo e terra.
O show foi criado especificamente para a televisão. Utilizando
técnicas inovadoras, o diretor David Mallet fornece perspectiva e experiência visual diferentes do show ao vivo.

TEMA: arte e entretenimento
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 78 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: 3 Emmys em 2001: Outstanding Variety, Music or Comedy Special, Outstanding Costumes for a Variety or Music Program e Outstanding
Direction for a Variety or Music Program (Diretor David Mallet)
FICHA TÉCNICA
Direção: David Mallet
Produção: Cirque du Soleil Images Inc. e Serpent Films
Produtores: Rocky Oldham, Peter Wagg
Distribuição: ITV Global Entertainment
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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CONEXÃO FUTURA

Um programa jornalístico, no formato de inserções durante
a programação e totalmente interativo, que presta serviço à
população ao focar assuntos de interesse social e que podem
facilitar o dia a dia. O Conexão Futura tem a preocupação de
informar com uma linguagem simples sobre caminhos possíveis para a construção da cidadania. A escolha dos temas está
diretamente ligada a saúde, manifestações populares, questões ambientais, educação, cidadania e qualidade de vida. O
Conexão Futura foi criado para ocupar a tarde do Canal Futura
fazendo uma espécie de “costura” entre os vários programas
exibidos aqui no Canal e que tratam de educação, saúde,
empreendedorismo, trabalho e geração de renda. O programa
conta com a parceria de toda a rede de Articulação e Mobilização Comunitária e equipe de programação do Canal Futura.
Em 2011, o Conexão Futura acompanhou diferentes causas,
todas de interesse público. Foi realizada uma semana inteira
de discussões sobre as questões étnico-raciais no Brasil, como
o acesso à cultura, a preservação de saberes tradicionais, o
combate ao racismo, a luta pela legalização das terras quilombolas e a imagem dos negros na mídia. Também abordou temáticas que tratam de direitos humanos. A situação da educação
prisional, prevenção da violência doméstica, exploração sexual
de crianças e adolescentes, direitos trabalhistas e acesso a
uma moradia digna.
O ano de 2011 foi marcado por conflitos agrários e uma escalada de violência no campo. O programa esteve atento a essas
questões e cobrou do poder público soluções para assassinatos de lideranças camponesas e caminhos possíveis para evitar
o genocídio indígena, que tem sua expressão maior no Mato
Grosso do Sul, estado em que nos últimos oito anos morreram
250 índios vítimas de homicídios.
O Conexão Futura é diário, de segunda a sexta, ao vivo, a partir
das 14h30.
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TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 31 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
APRESENTADORA: Lísia Palombini é formada em Comunicação Social
pela PUCRS. Começou a carreira no jornal Zero Hora de Porto Alegre, passando pela RBS TV, afiliada da Rede Globo. Trabalha no Canal Futura desde
2001, onde já foi repórter, editora e apresentadora de outros programas do
Canal como Jornal Futura, Sala de Notícias e Cine Conhecimento. Lísia é
pós-graduada em Mídia-Educação pela PUCRJ.
Ficha técnica
Apresentadores: Lísia Palombini, Roberto Silva e Dani Moura
Coordenador do Núcleo de Jornalismo: Adriano de Angelis (até novembro de 2011) e José Brito Cunha (a partir de dezembro de 2011)
Editora: Adriana Levis
Produção: Meriene Mazzei
Estagiários: Lucas Conrado Silva, Pedro Paulo Rosa, Fernanda Farias, Rafaella Lopes e Giulia Zelesco
Operador de câmera: Guilherme Chagas
Operador de áudio: Marco Antonio Pereira
Assistente de estúdio: Gercino de Souza
Diretor de imagens: Pierre Bayot
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

COOPERAR É UM BOM NEGÓCIO
Sinopses por episódio (26 minutos):

O cenário brasileiro atual oferece muitas
oportunidades para ampliar negócios e
conquistar novos mercados. Para melhor
aproveitar essas oportunidades, é preciso unir forças. Neste contexto, a série
Cooperar é um Bom Negócio chega para
apresentar histórias reais de pessoas e
empresas que se uniram para alcançar
melhores resultados. Em cada episódio,
de maneira envolvente e dinâmica, uma
forma de empreendimento coletivo é apresentada: Central de Negócios, APL, OSCIP,
Consórcio, Associação, Cooperativa de
Crédito e Cooperativa. Foram produzidos
7 programas.
TEMAS: empreendedorismo; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: SEBRAE
APRESENTADOR: Alexandre Rosa é ator e
apresentador. Na TV Manchete trabalhou na novela
Xica da Silva e na Rede Globo nas novelas Força
de Um Desejo, Celebridade, Caras & Bocas, entre
outras.

Associação – no ar em 29 de novembro
Este episódio apresenta as associações. O apresentador Alexandre Rosa
Moreno visita a Associação de Artesãs de Vera Cruz (Mulheres de Fibra), de
Vera Cruz, Rio Grande do Norte, e a REDEPETRO RN, de Mossoró, também no
Rio Grande do Norte. A associação é a forma mais básica para se organizar
juridicamente um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, para a realização de
objetivos comuns. Em geral, o objetivo principal das associações é a defesa
dos interesses de um grupo de pessoas, que busca através da união a solução
para seus problemas. Benedito Roberto Zurita, consultor em Associativismo do
SEBRAE/SP, é o especialista do episódio.
Cooperativa – no ar em 6 de dezembro
O episódio apresenta duas cooperativas, uma na Região Norte do país e outra
no Sudeste. O apresentador Alexandre Rosa Moreno visita a Coopcarmo de
Mesquita, Rio de Janeiro, e a Agrofrut, de Urucará, Amazonas. A cooperativa
é uma associação de pessoas que se unem para alcançar objetivos econômicos
comuns por meio de um acordo voluntário de cooperação recíproca e democrática.
O objetivo é colocar os produtos e serviços de seus cooperados no mercado, em
condições melhores do que eles teriam individualmente. Márcio Lopes de Freitas,
presidente da OCB, e Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, diretor presidente
do Bancoob, são os especialistas do episódio.
Cooperativa de crédito – no ar em 13 de dezembro
Este episódio apresenta duas cooperativas de crédito. O apresentador Alexandre
Rosa Moreno visita a Saromcredi/Sicoob, de São Roque de Minas, Minas Gerais,
e a Sicredi Litoral SC, de Itapema, Santa Catarina. A cooperativa de crédito é
uma associação de pessoas, sem fins lucrativos, que busca por meio da ajuda
mútua prover a prestação de serviços financeiros aos seus associados. Luiz Ajita,
presidente da Sicoobi Maringá/PR, é o especialista do episódio.
OSCIP – no ar em 20 de dezembro
No episódio, dois empreendimentos coletivos qualificados como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. O apresentador visita a Portosol, de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a Acrecid, de Porto Velho, Rondônia. O programa mostra casos de pessoas que não tinham acesso ao crédito e melhoraram as
condições de vida quando passaram a utilizar os serviços da Portosol e da Acrecid.
OSCIP não é uma forma de constituição de um empreendimento coletivo, é um
reconhecimento de que o negócio é de interesse público, em acordo com a Lei nº
9.790/99 para associações ou fundações. Gustavo Justino de Oliveira, advogado
e professor da USP, é o especialista do episódio.
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Central de negócios – no ar em 27 de dezembro
Este episódio apresenta empreendimentos coletivos organizados em uma central de negócios. O apresentador visita a Rede
Uniforça, de Fortaleza, Ceará, e a Rede Agroreal Agropecuária, de Rio de Sul, Santa Catarina. Uma central de negócios
é formada por empresas ou empreendedores independentes,
em busca de soluções conjuntas de interesse econômico, no
mercado onde atuam. É uma ação coletiva para promover e
ampliar o acesso ao mercado. Através da união, os pequenos
negócios conseguem competir em pé de igualdade com os
grandes. Jefferson Reis Bueno, do SEBRAE/SC, é o especialista do episódio.
Consórcio de empresas – no ar em 3 de janeiro de 2012
O episódio mostra o que é e como funciona um consórcio de
empresas. O apresentador vai a sede da Assintecal em Novo
Hamburgo/RS e conhece o consórcio Shoe Solution. Ele vai
também a Franca, São Paulo, onde está o consórcio de Franca,
também ligado à Assintecal. Consórcio empresarial é a união
de várias empresas com o objetivo de realizar um empreendimento ou fazer negociações, em geral maiores do que a
capacidade individual de cada participante. Um consórcio de
empresas é formado a partir de um contrato entre as empresas
associadas. Paulo Alvim, gerente da Unidade de Atendimento
ao Mercado e Serviços Financeiros/SEBRAE, e Luiz Humberto
Castro, consultor empresarial, são os especialistas do episódio.
APL – no ar em 10 de janeiro de 2012
O episódio apresenta empreendimentos coletivos organizados
em APL – Arranjo Produtivo Local. O apresentador Alexandre
Moreno visita o APL de viniviticultura de Bento Gonçalves
(Aprovale), Rio Grande do Sul, e o de movelaria de Marco
(FAMA), Ceará. APL é uma aglomeração de empresas, localizadas em uma mesma região, com especialização produtiva
e algum vínculo de articulação, cooperação e aprendizagem.
Diferente dos outros empreendimentos coletivos, o APL não
está organizado sob a forma de pessoa jurídica nem determinado por um contrato. Paulo Fernando Cavalcanti, pró-reitor da
PROPLAN/UFPB, é o especialista do episódio.
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FICHA TÉCNICA
Equipe de Produção: Lara Guaranys, Lúcia Morgado e Rafael Lando
Figurino: Dorys Hansen
Edição: Tatiana Gouveia, Maria Bento e Danielle Feno
Videografismo: Renato Vilarouca e Rico Vilarouca
Trilha sonora original: Rodrigo Lima
Som: Wilney Assis
CANAL FUTURA
Coordenador de núcleo: Martha Ferraris
Coordenadora de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e Camila Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Análise de conteúdo: Priscila Beleli
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

2011 – Ano Internacional do Afrodescendente
Ana Paula Brandão
Coordenadora de Articulação
e Desenvolvimento de Projetos
Com o objetivo de contribuir para a erradicação da discriminação e promover o respeito à diversidade, a Organização das
Nações Unidas (ONU) decretou 2011 como o Ano Internacional
do Afrodescendente. Segundo o secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon, os afrodescendentes estão entre as comunidades
“mais afetadas pelo racismo, enfrentando restrições de acesso
a serviços básicos, como saúde e educação de qualidade”.
No Brasil, segundo país com o maior contingente de negros no
mundo, depois da Nigéria, ainda há muito que fazer. Segundo
Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil (20092010), em 2008 quase a metade das crianças afrodescendentes de 6 a 10 anos estava fora da série adequada, contra 40,4%
das brancas. Nos anos de 1988 e 2008, no contingente branco,
a taxa de analfabetismo acima de 15 anos de idade passou de
12,1% para 6,2%. Neste mesmo intervalo de tempo, o percentual de pretos e pardos analfabetos declinou de 28,6% para
13,6%. Podemos observar que as taxas de analfabetismo de
ambos os grupos de cor ou raça apresentou redução expressiva
neste intervalo de tempo, declinando em ritmo mais acelerado
entre os pretos e pardos em comparação aos brancos. Todavia,
cabe salientar que a taxa de analfabetismo dos pretos e pardos
no ano de 2008 ainda era inferior ao mesmo indicador entre os
brancos vinte anos antes.
Segundo o Mapa da Violência 2011, realizado pelo Instituto
Sangari/Ministério da Justiça, a violência no país, que não
para de crescer, vitimiza mais negros do que brancos. Especialmente entre os jovens, podendo já ser considerada uma
epidemia:
Acreditando que a educação se constitui numa das principais
forças de transformação social, o Futura investe, através do
projeto A Cor da Cultura, na implementação da Lei nº 10.639/03,
que institui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura
africana e afro-brasileira na educação básica. O projeto, fruto
de parceria entre o Futura, a Petrobras, o Ministério da Educa-

ção (MEC), a Secretaria de Políticas em Promoção da Igualdade
Racial (Seppir), o Centro de Informação e Documentação do
Artista Negro (Cidan), a TV Globo, a Fundação Palmares e a TV
Brasil, finaliza sua segunda etapa tendo formado diretamente
26.517 educadores (professores, técnicos, coordenadores pedagógicos) nos estados do Ceará, Mato Grosso, Pernambuco,
Amazonas, Paraná e Minas Gerais, chegando a 34 municípios.
Projeção indica que o A Cor da Cultura atinge, indiretamente,
um público de 110.102 em suas ações presenciais de repasse.
Destes, 83% são de escolas das redes municipais.
Numa projeção conservadora, estima-se que o projeto tenha
atingido cerca de 780.000 alunos nessa segunda fase. Isso sem
contar as ações realizadas no segundo semestre, a pedido do
MEC e da SEPPIR, que estendeu a formação para as Secretarias
Estaduais do Ceará, da Bahia, da Paraíba e do Distrito Federal.
Outra ação igualmente representativa foi a sinergia com o
TELECURSO®, que levou o A Cor da Cultura para Belo Horizonte e o Estado do Amazonas. Além disso, o Futura, em
diálogo com instituições de referência, através da área de
Mobilização e Articulação Comunitária, estabeleceu parcerias para formação de educadores sociais e grupos quilombolas no Pará e no Rio Grande do Norte. Através das Salas
Futura, onde as comunidades no entorno têm oportunidade
de ter acesso a todo o material do kit A Cor da Cultura, a área
expande as ações do projeto nos territórios. No Rio de Janeiro, destacam-se ações de formação das equipes do projeto
Redes da Maré e da FAETEC.
Reconhecido por sua atuação na luta contra o racismo e na
questão da educação para as relações étnico-raciais, o Futura,
em 2011, além das ações de mobilização e formação de educadores, trouxe para a tela da TV uma programação especial,
onde se destacam as entradas e entrevistas no Conexão Futura
e os filmes do Cine Conhecimento. Enfim, 2011 foi mais um ano
do afrodescendente aqui no Futura.
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DESCOBRINDO A CIÊNCIA
Sinopses por episódio (14 minutos):
O camelo pisa em ovos? – no ar em 26 de agosto
Um ovo se quebra sob o peso de um camelo, mas será que 500
ovos conseguem sustentar um animal de 800 quilos?

Descobrindo a Ciência registra experiências e experimentos
únicos e em larga escala que testam e comprovam as leis da
natureza e os fenômenos da ciência. As filmagens dos experimentos são reais e apresentam imagens fascinantes, usando
vários recursos de gravação. O programa é conduzido por um
enigmático grupo que por vezes se aventura a usar seus próprios componentes como ferramentas para a realização dos experimentos. Enquanto eles repetem as experiências, obtendo
acertos e erros, o grupo demonstra as leis físicas da natureza.
Foram exibidos 26 programas.
TEMA: ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: New York Festivals, 2011 (Las Vegas, U.S.A): Silver World Medal, Educational / Instructional (episode: Let’s See the Speed of Sound); 15th
Asian Television Awards, 2010 (Singapore): Best Children’s Programme;
ABU Prizes 2010 (Tóquio, Japão): ABU Prize – Category: TV Youth; Japan
Prize 2010 (Tóquio, Japão): Primary Category – The Minister of Education,
Culture, Sports, Science and Technology Prize

Sob pressão – no ar em 2 de setembro
Uma moto de fabricação original é submetida a uma pressão
equivalente a 10 mil metros de profundidade. Veja como cada
parte da moto é esmagada sob a imensa pressão da água.
Vidro poderoso – no ar em 9 de setembro
Um lutador de sumô de 130 quilos é pendurado sob um grande
copo cheio de água. O experimento demonstra que esse copo invertido pode resistir a grandes pesos por meio da pressão do ar.
Baleia voadora – no ar em 16 de setembro
Um balão de ar artesanal de vinil de 50 metros é aquecido
usando apenas a luz solar. Atado ao balão, será que um homem
conseguirá voar?
Um casamento “salgado” – no ar em 23 de setembro
O desafio deste episódio é fazer um vestido de casamento
usando sal cristalizado.
O segredo do balé aéreo – no ar em 30 de setembro
Um grupo de dançarinas realiza uma apresentação aérea para
verificar diferenças na velocidade de rotação. Elas sobem por
uma corda para alterar a velocidade utilizando argolas especiais.
A bola retorna? – no ar em 7 de outubro
Uma bola é atirada para cima de um carro que se locomove
a 40km/h. Segundo as leis do movimento e da velocidade, a
tendência da bola é voltar em direção ao carro.
O fortíssimo livro – no ar em 14 de outubro
Páginas intercaladas de dois livros geram uma enorme força
de atrito. Mas será que essa força é capaz de sustentar um
lutador de sumô de 130kg?
O resgate! O plano de alavancagem – no ar em 21 de outubro
O desafio deste episódio é levantar um caminhão usando apenas uma alavanca especial com 20m de comprimento.
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A bola para na alta velocidade? – no ar em 28 de outubro
Bolas são atiradas de um lançador a 100km/h, instalado em um
caminhão que se locomove a 100km/h.
A maçã não quer se mexer?! – no ar em 4 de novembro
Os pratos colocados sobre uma toalha de mesa de 10 metros
quadrados se moverão se ela for puxada por um carro de rali?

Desenhando com eletricidade estática – no ar em 6 de
janeiro de 2012
O desafio é fazer um desenho em um papel com uma pistola de
eletricidade estática e um toner carregado.

Vamos jogar bilhar – no ar em 11 de novembro
O desafio é jogar em uma mesa de bilhar de 30 metros, com
mais de 650 bolas alinhadas. Quando um jogador profissional
de bilhar bater na primeira bola, veja se a que está posicionada
na outra extremidade se moverá ou não.

Ninja magnético – no ar em 13 de janeiro de 2012
Neste episódio, veja como são feitos potentes sapatos eletromagnéticos, capazes de escalar uma parede de ferro.

Balanço a 100km/h – no ar em 18 de novembro
Um pêndulo de 50 metros é suspenso para que se possa verificar se a oscilação máxima do peso chega a 100kg/m.
O som é poderoso? – no ar em 25 de novembro
O desafio deste episódio é fazer com que uma taça de vidro se
quebre com a vibração entre ela e a voz.
Vamos ver a velociade do som – no ar em 2 de dezembro
Sons em alto volume se deslocam ao longo de uma fila de
pessoas de 1,7km de comprimento. Cada pessoa levantará a
bandeira quando ouvir o som, o que confirmará sua velocidade.
Venha junto – no ar em 9 de dezembro
Cem bolas são atiradas em um disco parabólico de 2 metros
para que se possa verificar se elas se encontram em um único
ponto focal.
Cozinhando com a luz solar – no ar em 16 de dezembro
Nessa experiência, cozinha-se um prato francês usando apenas a luz refletida por 500 pedaços de espelhos.
Geração do poder humano – no ar em 23 de dezembro
Gerar eletricidade pedalando uma bicicleta pode fazer um
carrossel girar?
Carro-limão – no ar em 30 de dezembro
Esse experimento faz um carro se mover usando baterias caseiras de limões sicilianos.

Gelo pegando fogo – no ar em 20 de janeiro de 2012
O experimento desse episódio é produzir fogo com uma lente
convexa de 2m de diâmetro feita de gelo.
Lâmina d’água – no ar em 27 de janeiro de 2012
O desafio é fazer um cortador hidráulico caseiro capaz de cortar
uma maçã.
A grande perseguição! 7 horas da sombra gigante – no ar
em 3 de fevereiro de 2012
A sombra de uma torre enorme é rastreada, mostrando que ela
se move de acordo com a posição do Sol.
Quanto pesa um elefante? – no ar em 10 de fevereiro de 2012
Neste episódio, um elefante é pesado usando um barco.
Traga luz à escuridão – no ar em 17 de fevereiro de 2012
O desafio deste episódio é transmitir luz a 300 metros de distância refletindo-a com espelhos.
FICHA TÉCNICA
Direção: Akihiko Sawai, Akiyuki Terashima, Daiki Kuroki, Takehito Kobayashi, Toru Matsubayashi e Hiroyuki Aoki
Produção: NHK, NED e JCC
Distribuição: NHK Enterprises, Inc.
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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DESTINO: EDUCAÇÃO
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: CNI

Vamos começar com uma pergunta: como
fazer para a Educação de qualidade chegar a todas as crianças? Para responder,
nada melhor do que quem vive o dia a dia
da Educação nos países que são exemplo
nesse segmento. Entramos na sala de
aula, nos aproximamos dos alunos, falamos com os professores, fomos até a casa
dos estudantes para mostrar sua rotina
de estudos e conversar com seus pais.
Tudo para entender como em cenários tão
distintos quanto a Finlândia, a Coreia, o
Chile, Xangai, o Canadá e o Brasil, a Educação chega até a quem mais interessa, o
aluno. Todo aluno.
Qual a preocupação dos governos com o
ensino? O que eles têm feito? E como isso
se percebe na realidade e no aprendizado
destes alunos? Como valorizar e capacitar
o elemento-chave nesse processo, o
professor? Como lidar com os sindicatos
e a qualidade da Educação? Quem são as
pessoas que estão por trás dos bons resultados do Pisa? A família tem realmente
papel decisivo na Educação? Por quê?
Vale tudo para melhorar a aprendizagem?
Qual o limite?
A intenção é, a partir de quem vive o “milagre”, entender o impacto dos “santos” e
de suas decisões. Qual a articulação entre
políticas macro e práticas no dia a dia escolar? Para ajudar nessa missão, especialistas mostram exemplos de melhoria do
ensino bem-sucedidos no mundo. Foram
produzidos 7 programas.
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Sinopses por episódio (56 minutos):
Xangai – no ar em 17 de outubro
Xangai até parece um país. Por lá vivem 20 milhões de pessoas. Os números
também impressionam no Pisa. Uma das províncias mais desenvolvidas da China
levou a melhor nota na última avaliação. Com liberdade para inovar e adaptar
as rígidas regras do governo, Xangai tem conseguido oferecer uma educação de
qualidade excepcional para os seus alunos. Inclusive para os migrantes. E luta
para fazer com que seus estudantes sejam cada vez mais formuladores, e não repetidores. Neste episódio, são apresentados estudantes nota 10, pais exigentes,
professores pra lá de qualificados. Por lá, a dedicação ao ensino é tão levada a
sério que o Estado precisou criar leis e limitar as horas de estudo em casa. Tanto
esforço tem bases históricas e culturais: entender o quanto a ênfase nos exames
como mecanismo de ascensão social ao longo da história é um fato decisivo na
prioridade das famílias à Educação. Quem pensa que os professores aposentados
querem distância das salas de aula, engana-se. Na nova etapa da vida, eles se
tornam tutores. E isso faz tanta diferença quanto as melhores escolas se responsabilizarem pelas piores. Projetos inovadores como este se multiplicam. No
lugar onde o mundo aprendeu a se orientar pela bússola, a valorizar a tradição, a
cultura, tentamos aprender um pouco sobre a arte de transmitir conhecimentos.

Finlândia – no ar em 24 de outubro
Papai Noel até tentou tirar a Finlândia do anonimato. Mas a
região ganhou fama mesmo pela qualidade de ensino. Ali, professor para entrar em sala tem no mínimo mestrado, e com a
qualificação elevada veio a autonomia. O princípio de liberdade
foi estendido aos alunos do ensino médio. Sim, eles escolhem
o que aprender. O mais incrível é que eles gostam de aprender.
A leitura é um dos passatempos preferidos dessa turma. Durante o ano, os estudantes vão cerca de 12 vezes à biblioteca. E
o tempo em sala de aula não é exageradamente grande, sobra
tempo para muitas atividades... Como a Finlândia se tornou
modelo de ensino para todas as nações? Atrás de respostas,
o programa vai quebrar o gelo e discutir o tema com especialistas no assunto. Mas, o mais importante: o espectador irá
frequentar os corredores das escolas, acompanhar o dia a dia
dos alunos, os seus sonhos, perspectivas e o trabalho dos educadores para manter um ensino nota 10. O papel das políticas
públicas e o papel da família também ganham destaque. Como
o governo conseguiu a difícil tarefa de igualar a qualidade do
ensino? Por lá, nenhum aluno fica para trás e a diferença entre
as piores e as melhores escolas é mínima. Existe receita para
isso? Por que a profissão de professor é a mais desejada pelos
jovens, mesmo sem oferecer os salários mais altos da região?
E aos melhores profissionais cabe a tarefa de trabalhar nas
piores escolas. Por quê? Como eles encaram isso?
Por último, a pergunta que não quer calar: quais as lições que
o mundo pode aprender com os finlandeses, apesar de ser um
país tão diferente?
Chile – no ar em 31 de outubro
Desde o primeiro Pisa, o Chile serve de exemplo para a América
Latina. Por lá, o ministro da Educação é uma das autoridades
de mais prestígio e costuma ser nome forte para disputar as
eleições presidenciais. Já a nota no Pisa cresce, de forma consistente, desde 2000, e professor exemplar é transferido para
escolas de baixo rendimento. Para entender como o país passou a liderar a Educação no continente, o programa atravessa o
portão da escola. E acompanha de perto a rotina de estudantes
e educadores. O espectador vivencia essa história por meio do
olhar de seus envolvidos. Especialistas apontam os acertos e o
que vem mudando e o que pode mudar com os novos acordos
e medidas do Estado, levantar dúvidas, mostrar se os bons
salários, a premiação por desempenho, a constante avaliação
do ensino e a participação da família realmente influenciaram

na nota final do Pisa. Os acertos e erros nesse trajeto escolar
também têm destaque. Afinal, como diminuir as diferenças
entre o aprendizado dos alunos do campo e da cidade? O que o
governo tem feito para se aproximar dos índices finlandeses?
O que precisa mudar? Qual a tendência para o futuro? São
apresentadas opiniões de estudantes e professores sobre a
evolução do ensino. Com os pais e educadores, o programa
tenta entender as diferenças entre as escolas particulares subvencionadas e as públicas. No Chile, discutir o ensino parece
ser trabalho em grupo, tarefa coletiva. Tão importante quanto
era para Neruda repartir o pão e o vinho.
Coreia – no ar 7 de novembro
Primeiro o domínio japonês. E o povo superou o desafio. Depois
da Segunda Guerra, os conflitos com o norte. Mais uma vez,
a volta por cima. No início da década de 60, a Coreia era tão
desenvolvida quanto o Afeganistão de hoje, segundo Andreas
Schleicher. Se o assunto é superação, pulemos para 2010. Em
apenas meio século, este mesmo país se torna um exemplo de
desenvolvimento econômico e social. No último Pisa, aparece
com uma das melhores notas. Descobrir como a educação de
qualidade se tornou uma marca da sociedade coreana é, sem
dúvida, uma missão. E das mais interessantes. Descobrir o
quanto podemos aprender e nos inspirar em uma cultura tão
diferente é outro desafio. O programa tem como um dos protagonistas os alunos. Por meio do olhar deles, quem está em
casa pode conhecer a rotina de 8 horas na escola, as tarefas
de casa, a competição em sala de aula, a rigorosa disciplina e o
uso da tecnologia como aliada no aprendizado. Nesse enredo,
os professores muito respeitados, bem preparados e avaliados
periodicamente também entram em cena, ao lado dos pais.
E em especial das mães. Sim, elas têm papel importante
na formação dos filhos e costumam visitar a escola de 4 a 5
vezes por ano. Para pagar o reforço escolar, fazem inclusive
empréstimos. Tanta dedicação tem um preço alto. Chegam
a admitir castigos físicos em sala de aula. Mas até onde se
deve ir para melhorar o aprendizado? Será que a Coreia está
formando adultos ricos e conscientes em conhecimento? Ou
apenas profissionais qualificados e exportando mão de obra?
Onde entra todo o humanismo de Confúcio nisso?
Canadá – no ar em 14 de novembro
É mesmo difícil ocupar quase 10 milhões de km2. Talvez por
isso, enquanto a maioria dos países desenvolvidos fechou
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suas portas para os imigrantes, o Canadá sempre esteve de
braços abertos. Mas não para qualquer um. Na última década,
o governo vem concedendo aos estrangeiros com qualificação
quase todos os direitos conquistados pelos canadenses. Incluindo ensino de qualidade para seus filhos. Uma forma de
compensar a carência por profissionais especializados, especialmente por conta do envelhecimento da população e baixa
taxa de natalidade. Num país com duas línguas oficiais e sem
Ministério da Educação, pais de alunos estrangeiros falam se
o sistema é mesmo universal e avaliam o desempenho de seus
rebentos, não muito diferente dos estudantes com certidão de
nascimento canadense. Especialistas discutem qual o impacto
de uma política de educação descentralizada. Por lá, o que
cada província decide com relação a orçamento e currículo é
lei. Uma delas é a obrigatoriedade de estudar por pelo menos
dez anos em grande parte do território. Falam ainda sobre
monitoramento e nivelamento do desempenho das escolas, a
cooperação entre elas e sobre a fórmula de incentivar as com
baixo rendimento, sem castigo nem palmatória. Será que tudo
isso ajudou o país a ficar entre os mais bem colocados em todas as edições do Pisa e em outras avaliações internacionais?
O espectador acompanha de perto como se tornar professor no
Canadá pode ser tão difícil quanto enfrentar o seu inverno rigoroso, apesar de ganharem salários acima da média nacional.
E se essas restrições mudam a arte de ensinar e aprender. A
partir do dia a dia de jovens estudantes canadenses, é possível
avaliar o papel da família e se vale mesmo a pena passar mais
tempo dentro da sala de aula do que fora dela.

Brasil – no ar em 21 de novembro
O Brasil entrou com o pé direito no século XXI para deixar de
ser só uma promessa. Fortalecimento da moeda, queda da
inflação, aumento das exportações viraram manchetes de jornais. Mas qual a relação entre este período de bons resultados
na economia e melhorias efetivas em termos de Educação?
O país pode ter crescido no Pisa, mas partindo de resultados
muito baixos, e ainda está quilômetros de distância do ideal.
Quando o assunto é repetência, somos campeões. Apesar de
86% dos estudantes estarem matriculados na rede pública, os
salários não atraem os melhores docentes. A formação destes
profissionais, pouco pautada em didática, também vai mal.
Resultado: na lista das profissões mais desejadas, ser professor vira falta de opção. Embora a Educação seja um direito de
todos, as horas em classe ainda são poucas. O turno integral
só faz parte do cotidiano de alguns estudantes. A diferença na
qualidade de ensino entre regiões e classes sociais é tão grande quanto o Brasil. Mas por quê? Afinal, o que nos separa das
melhores notas do Pisa? Qual o papel do governo e das famílias nisso tudo? Quais os caminhos para se chegar à qualidade
e equidade em salas de aula? O que tem sido feito? Em busca
de respostas, o espectador acompanha o dia a dia dos alunos,
além do envolvimento de pais e professores. Especialistas e
representantes de ONGs também são ouvidos pelo programa.
Tudo para ajudar a ligar os pontos e formar a figura do sistema
educacional brasileiro, cheia de altos e baixos. E tentar decifrar
o enigma de como o líder econômico e político da América Latina pode virar também uma referência em Educação. O Brasil
ainda não passou no teste, mas, se a transformação está a
caminho, o programa mostra os bons passos dados na direção
certa. E a partir daí ajuda a entender melhor como cada um
dos alunos brasileiros poderá ter uma educação realmente de
qualidade.
Geral – no ar em 28 de novembro
O episódio mostra um pouco de cada um dos países da série,
podendo comparar os diferentes sistemas educacionais, seus
contextos econômicos e culturais e os caminhos que levaram
Brasil, Chile, Coreia do Sul, Finlândia, Canadá e Xangai até
aqui. O programa tem depoimentos de alunos, professores e
especialistas, além de uma entrevista com Andreas Schleicher,
diretor da Divisão de Indicadores e Análises do Pisa.
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CONSULTORES
Beatriz Cardoso – é doutora em educação pela USP,
universidade na qual exerceu a docência por dez anos. É
coordenadora executiva do CEDAC – Centro de Educação e
Documentação para a Ação Comunitária. Autora de diversos artigos, escreveu os livros Reflexões sobre o ensino da
leitura e escrita, em co-autoria com Ana Teberosky (Vozes);
Ler e escrever, muito prazer!, em co-autoria com Madza
Ednir (Ática); e Ensinar: tarefa para profissionais, em co-autoria com Delia Lerner (Record).
Priscila Cruz – é formada em Administração de Empresas
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Diretora executiva do Todos
Pela Educação, movimento da sociedade civil que procura
diminuir as tensões entre os agentes da educação – sindicatos, pesquisadores, acadêmicos e os poderes executivo,
judiciário e legislativo.
Maria Helena Guimarães Castro – é especialista em
Educação, Maria Helena foi secretária-executiva do MEC
(Ministério da Educação) em 2002 e presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC
entre 1995 e 2002, é especialista em Educação, professora
aposentada de Ciência Política da UNICAMP. Atualmente é
membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo,
presidente do Conselho de Responsabilidade Social da
FIESP, membro do Comitê Técnico do Todos pela Educação,
além de participar de vários conselhos consultivos de entidades não-governamentais ligadas à área de educação.
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Nova série investiga desempenho dos países líderes em educação
Publicado originalmente em www.futura.org.br

O que Coreia do Sul, Canadá, Chile, Finlândia e a província de
Xangai, na China, têm em comum? Todos estão bem colocados
no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que
avalia a qualidade da educação em cada país por meio do
desempenho dos estudantes. Mas o que cada um deles tem
de diferente? Isso é o que vai mostrar Destino: Educação,
novo programa do Canal Futura que colocou a câmera na mala
e seguiu viagem para investigar o que leva os sistemas educacionais desses países a estarem entre os melhores do mundo.
Realizada em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI),
com consultoria da educadora Maria Helena Guimarães de
Castro e também do Todos pela Educação e da Comunidade Educativa (Cedac), a série tem ainda um episódio dedicado ao Brasil.
O programa baseou-se nos resultados do último ranking do
PISA (2009) para escolher os locais retratados. Xangai, a
número um do mundo; Finlândia, o número três; e Coreia
do Sul, o número cinco; além do Chile, o melhor colocado da
América Latina, e do Canadá, que, com sua política de imigração integradora, se mantém entre os sete melhores. Embora
apontado como um dos que mais evoluíram na última década,
o Brasil ocupa a 53ª colocação.
Objetivo é provocar reflexão, não mostrar fórmulas
prontas
Em formato de documentário, Destino: Educação terá sete
episódios. Os seis primeiros vão mostrar a realidade educacional país a país. Intimista, a série entra na sala de aula,
se aproxima dos alunos, conversa com professores e vai até
a casa dos estudantes para mostrar a rotina de estudos e
conversar com os pais. A partir desses personagens, constrói
o contexto político, histórico, social e cultural do local, além
de colher depoimentos e análises de especialistas, entre eles
o criador do PISA, Andreas Schleicher. No sétimo, o público
acompanha um episódio mais geral para o fechamento de
tudo o que se viu na série.
O objetivo é oferecer um olhar internacional sobre a educação
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sem buscar fórmulas prontas ou julgamentos, mas destacar as
soluções e estratégias encontradas em cada sistema educacional a partir da visão somente daqueles que estão inseridos na
realidade retratada. Para evitar distorções, o programa foi até
escolas que representavam o padrão nacional, evitando as que
estavam muito acima ou abaixo da média.
Qual a preocupação dos governos com o ensino? O que eles
têm feito para melhorar os indicadores de qualidade e como
isso é percebido no aprendizado desses alunos? Qual a articulação entre as políticas macro e as práticas do dia a dia escolar? Como valorizar e formar o elemento-chave do processo, o
professor? Quem são as pessoas que estão por trás dos bons
resultados do PISA? A família tem realmente papel decisivo na
educação?. Essas são algumas das questões debatidas.
Assista ao vídeo com melhores momentos de Destino:
Educação
Além da exibição no Canal Futura, o Destino: Educação
também estará disponível no site do FuturaTec, a videoteca
gratuita do Canal Futura, para download dos usuários cadastrados no sistema. O FuturaTec é reservado a instituições
educacionais que usam o conteúdo do canal como material
pedagógico e, hoje, conta com mais de seis mil instituições
inscritas, sendo a grande maioria escolas e universidades.
Além da TV
O livro da série, que você pode baixar no site do Futura (em
PDF), traz a metodologia usada no projeto e detalhes sobre a
elaboração e os resultados do PISA. Ele está organizado do
seguinte modo: a) critérios de escolha dos países que serão
apresentados na série; b) breve descrição das características
metodológicas e organizacionais do PISA e c) principais resultados do PISA (2000 a 2006).
Já o PDF educativo, com sugestões para aproveitar o conteúdo e enriquecer discussões dentro e fora de sala de aula
você pode baixar em: http://www.futura.org.br/alem-da-tv/
guias-educativos/.

DINHEIRO NO BOLSO
Sinopses por episódio (26 minutos):

A série Dinheiro no Bolso é uma parceria
da BM&FBovespa e do Canal Futura que
pretende mobilizar e transmitir de maneira lúdica e educativa conceitos sobre
finanças, economia e empreendedorismo
aos jovens brasileiros.
Dinheiro no Bolso é um game show e nesta primeira temporada são dez programas,
nos quais dez participantes (jovens do
ensino médio) competem pelo prêmio de
R$ 10.000,00 em créditos para compra de
ações, realizando provas e respondendo
perguntas sobre educação financeira. Ao
final de cada programa, um dos participantes é eliminado, até que dois jogadores se
enfrentam no programa final.
Comandada pelo apresentador e ator Rafael Losso, a série conta com consultoria
de Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e
escritor, e tem a participação do educador
financeiro Mauro Calil e do professor de
finanças do INSPER Ricardo Humberto
Rocha.
TEMAS: educação financeira; game; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa
APRESENTADOR:
Rafael Losso é ator e apresentador

Apresentação – no ar em 14 de março
No primeiro episódio de Dinheiro no Bolso, Rafael Losso apresenta ao público
os dez participantes da série: Antonio, Caio, Camila, Caroline, Débora, Leandro,
Giulliane, Luana, Philipe e Wilson. Através das provas Veja e Aposte, Roleta, Moeda Premiada e Jogo do Generoso, este programa trata dos temas: “A História do
Dinheiro” e “Bancos (história e como usá-los)”. Participa também deste episódio
o especialista Ricardo Rocha.
Só tem quem planeja – no ar em 21 de março
O segundo episódio da série Dinheiro no Bolso tem o título de “Só tem quem planeja” e trata do planejamento financeiro e seus conceitos básicos, com enfoque
nos hábitos e questões culturais. Rafael Losso ensina e testa os conhecimentos
dos jogadores fazendo perguntas nas seguintes provas: Veja e Aposte, No Escuro,
Unidos Venceremos e Moeda Premiada. O episódio conta ainda com a participação do especialista Gustavo Cerbasi.
Chega de dívidas – no ar em 28 de março
Com o título “Chega de dívidas”, o terceiro episódio da série volta a falar dos conceitos do planejamento financeiro. Neste programa, os agora nove participantes
e a audiência aprendem a administrar o próprio dinheiro e as melhores maneiras
para se livrar das dívidas. Apresentado por Rafael Losso, com a participação do
especialista Gustavo Cerbasi, este episódio mostra as seguintes provas: Qual É
Meu Gasto, Par Premiado, Bônus da Sorte e Veja e Aposte.
Consumo – no ar em 4 de abril
Agora com oito participantes na disputa, o quarto episódio fala especificamente
de um assunto de muito interesse para o público jovem: consumo. Através das
provas Veja e Aposte, Boas Compras, No Escuro e Verdade ou Mentira, Rafael
Losso mostra os hábitos de compra dos brasileiros e ensina as maneiras mais
inteligentes de se consumir. Participação do especialista Mauro Calil.
Crédito bom x crédito ruim – no ar em 11 de abril
No seu quinto episódio, Dinheiro no Bolso volta a falar de consumo, desta vez,
mais especificamente sobre as várias maneiras de se conseguir crédito
no mercado. Com o título de “Crédito bom
x Crédito ruim”, fala-se sobre financiamentos, compras a prazo e consórcio. O
programa começa com sete participantes,
tem as provas Veja e Aposte, Roleta, Moeda
Premiada e Jogo do Consórcio e conta com a
participação do especialista Mauro Calil.
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CONSULTOR: Gustavo Cerbasi é mestre em Administração / Finanças pela
FEA/USP, formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), com especialização em Finanças pela Stern School of Business - New
York University e pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Leciona em
cursos de pós-graduação e MBAs pela Fundação Instituto de Administração,
além de diversos cursos ministrados in company.

Carreira e dinheiro – no ar em 18 de abril
O sexto programa trata especialmente desse assunto tão
importante para o jovem. O programa começa com seis participantes na disputa e tem as provas Veja e Aposte, Invista em si
Mesmo, Bônus da Sorte e Quem Trabalha pra Você. Participação do especialista Gustavo Cerbasi.
Patrimônio e futuro – no ar em 26 de abril
Rafael Losso ensina e descobre quais dos nossos (agora cinco) participantes estão mais preparados para cuidar do seu
dinheiro pensando no futuro. Este programa conta novamente
com a participação do especialista Mauro Calil e apresenta
as provas Veja e Aposte, No Escuro, Invista em si Mesmo e
Verdade ou Mentira.
Investimento e mercado de ações – no ar em 2 de maio
O apresentador Rafael Losso continua ensinando e testando
os conhecimentos da audiência e dos quatro participantes que
permanecem no jogo. Provas como Sua Chance É Agora, Par
Premiado, Jogo da Fortuna e Pisando Firme nos ajudam a descobrir as melhores alternativas e estratégias de investimentos.
Participação do especialista Ricardo Rocha.
Mercado de ações – no ar em 9 de maio
Penúltimo programa desta primeira temporada, este episódio fala sobre o mercado de ações. O que são, quais são os
investimentos neste mercado e particularidades de cada um
deles. Nas provas Agarre Essa Chance, Caixa Preta, Jogo da
Fortuna e Verdade ou Mentira. Participação do especialista
Ricardo Rocha.
Economia no dia a dia – no ar em 16 de maio
O último episódio mostra como a economia afeta o nosso dia
a dia e os fatores internos e externos que influem em nossas
decisões financeiras. As provas que definem o vencedor de
Dinheiro no Bolso são: Agarre Essa Chance, Caixa Preta, Jogo
da Fortuna e Verdade ou Mentira. Participação do especialista
Gustavo Cerbasi.
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FICHA TÉCNICA
Direção: Cacá Marcondes
Assistente de direção: Moira Malzoni
Consultoria: Gustavo Cerbasi
Roteiro: Márcio Araújo
Locução: Luiz Eduardo Baiano
Produção executiva: Marcia Vincie Margarida Ribeiro
Direção de fotografia: Rodrigo Menck
Direção de arte: Marcos Carvalheiro
Auditoria: PP&C Auditores Independentes
Equipe de produção: Taté Abranhão, Alessandra Casado, Maria Paula
Maluf, Fernando Alcantara, Felipe de Sá, Rick Seguro e Melissa Alpiste
Produção de arte: Luis Fernando Oliveira, Flávia Galasso e Rogério M. Previati
Figurino: Gerson Fragoso
Maquiagem: Agnes Mamede e Ana Paula de Freita
Produção de elenco: Deborah Carvalho e Fernanda Vaz
Edição: Abner Palma
Finalização: Daniel Reis, Diogo Nii, Flavio Reis, Marília Portella e Nina Uvo
Abertura e Encerramento: Audiovisualismo, Diogo Nii e Flavio Reis
Trilha sonora original: Estúdio Plug In e Diogo Poças
Unidade móvel e Equipe técnica: Multivídeo Produções
Produção: Mixer
BM&FBovespa
Diretor presidente: Edemir Pinto
Diretoria executiva: Amarilis Sardenberg, Eduardo Guardia, Cícero Vieira
Neto, Marta Alves e José Antônio Gragnani
Conselho de Administração
Presidente: Arminio Fraga Neto
Conselheiros: Marcelo Fernandez Trindade, Candido Botelho Bracher, Claudio Luiz da Silva Haddad, Craig Steven Donohue, Fabio de Oliveira Brabosa,
José Roberto Mendonça de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Araújo, Luis
Stuhlberger, Renato Diniz Junqueira e René Marc Kern
Direção geral: Alcides Ferreira
Gerência: Patrícia Quadros
Conteúdo: Patrícia Quadros e Christiane Bariquelli
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Maja Vargas
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenação de produção: Joana Levy
Analistas de conteúdo: Leonardo Machado e Priscila Beleli
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho e Marília Cruz
Coordenação de desenvolvimento institucional: Patrícia Hockensmith
Gerente de desenvolvimento institucional: Mônica Pinto
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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Dinheiro no Bolso: novo programa vai testar
seus conhecimentos sobre finanças
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Jovem geralmente tem pouca grana, vive no vermelho... E por isso mesmo é super importante aprender a administrar o próprio dinheiro. O novo programa do Canal Futura,
Dinheiro no Bolso, é uma boa dica para começar a se ligar em educação financeira
de uma maneira divertida.
Ora, quem disse que falar de dinheiro tem que ser uma coisa chata?
Dinheiro no Bolso é um game show em que jovens do ensino médio têm que
responder questões sobre economia, finanças, empreendedorismo e estratégias de
investimentos.
Parece só teoria? Claro que não. O vencedor ganha um prêmio de 10 mil reais em
crédito para compra de ações. Assim dá pra começar a colocar seus conhecimentos em prática.
O programa é uma parceria com a BM&F Bovespa e contou com a consultoria de
Gustavo Cerbasi, autor de Mais tempo, mais dinheiro e Casais inteligentes enriquecem juntos.
Durante a semana, você pode ir treinando com o quiz que vai ao ar nos intervalos da
programação. Preparado para o desafio?
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DIZ AÍ – JUVENTUDE RURAL
Sinopses por episódio (8 minutos):
Identidade – no ar em 7 de abril
O programa mostra um mosaico de retratos dos jovens que vivem em zonas rurais
do Brasil. O que pensam sobre as problemáticas que afetam a juventude? Como
se divertem? Quais são suas aspirações e preocupações?
Série com temáticas relacionadas à juventude. O objetivo é estimular a discussão,
mostrar as reivindicações e o pensamento
dos jovens sobre educação, sexualidade,
participação, trabalho, entre outros temas. A nova temporada coloca em pauta
questões relevantes aos jovens rurais.
TEMAS: direitos humanos, juventude rural
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Bernardo Brant
Fotografia: Frederico Lobo
Roteiro: Paula Lobato
Produção: Muriel Alves
Edição: Frederico Lobo e Fernanda Bastos
Consultoria: Elisa Guaraná de Castro

Educação – no ar em 14 de abril
É impossível pensar qualquer desenvolvimento para o meio rural sem investimentos na Educação. Mas as demandas dos que vivem no campo são diferentes daquelas enfrentadas pelos jovens que vivem nos centros urbanos. Quais são esses
dilemas? Quais as especificidades da Educação voltada para a juventude rural?
Sustentabilidade e renda – no ar em 21 de abril
A criatividade, a iniciativa e a força de vontade são características dos jovens,
independente do local onde vivem. Mas quais os desafios de quem quer trabalhar
no campo? Quais as maiores dificuldades encontradas na sustentabilidade das
famílias? Que soluções estão sendo colocadas em prática?
Cultura – no ar em 28 de abril
A juventude rural se mobiliza na defesa e valorização da cultura local e para a
criação de meios alternativos de acesso a equipamentos culturais disponíveis
apenas nas áreas urbanas.
Organização – no ar em 5 de maio
O programa documenta diversas formas de organização dos jovens rurais através
de sindicatos, pastorais da juventude, projetos culturais e cooperativas de trabalho.

CANAL FUTURA
Equipe de mobilização: Jacinta Rodrigues, Tatiana Azevedo, Alexandre Arrais, Carol Misorelli, Zilda
Piovesan, Kelem Cabral, Carlos Humberto, Renata
Gazé, Ana Amélia Melo e Fabiana Cecy
Estagiário: Pedro Paulo Rosa Ramos
Produtoras assistentes: Marília Cruz e Tatiane
Pereira
Coodernador artístico: Marcio Motokane
Analista de contéudo: 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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ENEM AO VIVO

O programa, que complementa a série Nota 10 – ENEM, tem
como objetivo ajudar estudantes que farão a prova do ENEM.
Em três edições ao vivo (1ª, 8 e 15 de outubro) e apresentado
por Leo Madeira, a atração tem a participação de especialistas e telespectadores, que podem pedir dicas por chat, SMS,
telefone e twitter.

Ficha técnica
Coordenador do Núcleo de Jornalismo: Adriano de Angelis
Editora: Norma Nascimento
Produção: Ana Beatriz Petrini
Operador de câmera: Guilherme Chagas
Operador de áudio: Marco Antonio Pereira
Assistente de estúdio: Gercino de Souza
Diretor de imagens: Pierre Bayot
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e público em geral
ESTREIA: 2011
DURAÇÃO: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Editora Moderna
FOLH
APRESENTADOR: Leo Madeira é apresentador.
Começou
sua carreira na
A DE
Sapresen. PAULO
MTV, onde foi escolhido através de um concurso.
Nessa
emissora,
Ilustrada
tou os programas Pulso MTV, Câmbio, Mochilão MTV, Top Top, entre outros.
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ENTRE FRONTEIRAS
Sinopses por episódio (26 minutos):

A série Entre Fronteiras, dirigida e apresentada pelo jornalista
Luís Nachbin, reúne 20 documentários televisivos que retratam personagens e histórias surpreendentes pelas fronteiras
do Brasil. Buscando sempre um tom intimista, Nachbin viaja
sozinho com a câmera e apresenta também aspectos culturais,
sociais e econômicos de cada região. Entre Fronteiras é uma
parceria Turner, Matrioska Filmes e Canal Futura.
TEMAS: diversidade cultural; história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Turner
APRESENTADOR: Luís Nachbin é formado em Ciências Econômicas pela
UFRJ e em jornalismo pela PUCRJ. 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 PUCRJ.

Carline – no ar em 11 de julho
Depois do terremoto que destruiu a capital Porto Príncipe, no
começo de 2010, centenas de haitianos cruzaram diversas
fronteiras até se instalar no Brasil. Tabatinga, no Amazonas,
fronteira com Colômbia e Peru, é a porta de entrada. Lá eles
vivem em duas igrejas e uma casa emprestada. A igreja menor
se torna também o lar temporário de Luís Nachbin. Em poucos
dias de convivência, ele se identifica com um pequeno grupo de
refugiados e desenvolve com a líder deles, Carline, uma relação
que supera a dinâmica tradicional entre jornalista e personagem.
O herói da fronteira – no ar em 12 de julho
Na capital do Estado de Rondônia, perto da fronteira com a
Bolívia, Luís Nachbin retrata uma incrível história de amor ao
cinema. Com poucos recursos e nenhum dinheiro no bolso, Jair
Rangel, mais conhecido como Pistolino, alimenta o sonho de
construir uma carreira como diretor, roteirista e ator cômico.
O programa é uma aula de cinema, que culmina com um curta
filmado especialmente para o Entre Fronteiras.
O homem e a baleia – no ar em 13 de julho
Um homem que vive de presentes do mar. Hamilton Coelho é um
artista plástico considerado o primeiro habitante no extremo
sul do Brasil – sua casa fica a alguns metros da fronteira com o
Uruguai. O trabalho dele é transformar restos mortais em obras
de arte. As baleias são a principal fonte de matéria-prima. Luís
Nachbin vai até o Chuí, para acompanhar um pouco da rotina
desse recriador de baleias. Juntos, na praia, eles encontram
dois enormes crânios, que mais parecem ossos pré-históricos.
O dia da prostituta – no ar em 14 de julho
Em Corumbá, fronteira entre Brasil e Bolívia, o dia da prostituta
é celebrado com festa e desfile de moda, organizados pela
DASSC – Dignidade, Ação, Saúde, Sexualidade e Cidadania:
uma associação fundada por prostitutas, em busca de respeito
e qualidade de vida. Ivanete Pinho, presidente da DASSC, reconta de forma doce um passado amargo, enquanto costura um
futuro mais justo para centenas de mulheres.
O guardião da ilha – no ar em 15 de julho
No Sul do Brasil, fronteira com Uruguai e Argentina, está a ilha
de nacionalidade duvidosa e nome sugestivo: Ilha Brasileira.
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O cenário verde, cercado de rios, é o pano de fundo para uma
história de dedicação. Seu Zeca, com mais de 90 anos, passou
metade da vida cuidando e ajudando a preservar a ilha. Para
muitos, ele é a fronteira em carne e osso. A rotina desse humilde herói é desvendada por Luís Nachbin.
Circo Real – no ar em 18 de julho
Em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, o Circo
Real Pantanal segue viagem em busca do próximo público. São
poucos dias entre a desmontagem em uma cidade e a estreia
na outra. Um ciclo que se repete na família Perez há seis
gerações. A matriarca, Dona Sueli, coordena o orçamento, a
logística e as relações familiares. Guiado por ela, Luís Nachbin
acompanha a rotina dos artistas e dois dias de apresentações.
Partejar – no ar em 19 de julho
No Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa, extremo norte
do Brasil, Luís Nachbin acompanha uma parteira à espera do
próximo trabalho. O Amapá é o estado recordista em número
de bebês nascidos pelas mãos de mulheres como Dona Helena,
que trouxe ao mundo boa parte de seus descendentes. Agora
é a vez do neto, que pode chegar a qualquer momento. Depois
de duas semanas, o desfecho surpreendente acaba dando
contornos emocionantes à espera de Nachbin e Dona Helena.
Monsieur Charlotte – no ar em 20 de julho
O padeiro Raymond Charlotte é um dos principais líderes da
luta da Guiana Francesa pela independência. Enquanto Monsieur Charlotte divulga suas ideias igualitárias, foguetes de
última geração são lançados do maior centro espacial da
União Europeia – sim, da União Europeia, porque a Guiana
Francesa é a última fronteira do colonialismo na América
do Sul. Durante uma semana, Luís Nachbin acompanha a
obstinação deste ativista.

Copa da Floresta – no ar em 21 de julho
Em plena Amazônia, no município de Sena Madureira, acontece o maior torneio de futebol do Acre: o Copa da Floresta.
São 76 times e mais de mil jogadores – quase todos vindos
de comunidades ribeirinhas da floresta. Luís Nachbin vai até
Saudade, na beira do rio Purus, para acompanhar o atual bicampeão da Copa. Lá ele experimenta uma rotina tipicamente
amazônica, guiada por Dona Nila, matriarca de quase todo o
time do Saudade.
O mestre e a maloca – no ar em 22 de julho
São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Brasil, fronteira com Colômbia e Venezuela, é a cidade mais indígena
do país. Entre os quatro idiomas oficiais está o baniwa, que
é a língua corrente na única maloca da região: a do mestre
Luís. Em uma longa conversa com Luís Nachbin, ele dá um
panorama da mistura étnica e cultural da cidade. Como pano
de fundo, o Festribal, evento que reúne boa parte das tribos
que habitam a região.
Km 899 – no ar em 25 de julho
Na estrada, a caminho da fronteira com a Bolívia, mora um
cubano. A casa é uma cabana de plástico e a única ocupação
são as revistas e o rádio, ligado invariavelmente no noticiário
político. Sozinho, isolado, Don Antonio profere suas opiniões
extremistas, quase sempre perdidas entre lucidez e devaneios.
Para além do discurso político, Nachbin decide desvendar as
relações afetivas que esse homem deixou em segundo plano. O
rastro dessa história leva o jornalista e sua câmera até Miami.
A terra dos gêmeos – no ar em 26 de julho
A cidadezinha brasileira de Cândido Godói, perto da fronteira
com a Argentina, é conhecida por uma taxa extraordinária de
nascimento de gêmeos. Luís Nachbin investiga as diversas
hipóteses que tentam explicar o fenômeno – entre elas a de
que o médico nazista Joseph Mengele, o “Anjo da Morte” na
Segunda Guerra Mundial, teria feito de Cândido Godói um
laboratório de experiências genéticas.
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Miss Penitenciária – no ar em 27 de julho
Em Porto Velho, capital de Rondônia, Luís Nachbin convive com
a rotina de um presídio feminino que é lar de mais de cem
presas. As celas são pequenas, não há camas suficientes e as
histórias de vida competem em densidade e dramaticidade.
Mas nesses dias o que conta é postura, beleza e desenvoltura
na passarela. Nachbin acompanha a transformação das detentas em candidatas ao título de Miss Penitenciária. Por trás da
maquiagem e dos vestidos de gala, ele escolhe a sua preferida
muito antes do resultado final: Iza Cristina.
Kantuta – no ar em 28 de julho
Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul, foi a principal porta de entrada para quase meio milhão de bolivianos que vivem
em São Paulo. Wilbert Rivas, que já esteve envolvido com o
submundo das drogas em La Paz, também percorreu esse caminho. Hoje, ele é um dos líderes da comunidade boliviana e nos
apresenta o dia a dia de seus compatriotas na maior metrópole
brasileira, além de reviver suas memórias em uma conversa
franca com Luís Nachbin.
Dr. Raiz – no ar em 29 de julho
Na maior floresta do mundo está a matéria-prima para o raizeiro mais conhecido do Brasil. Filho de seringueiros, Doutor
Raiz se orgulha em dizer que é “mateiro profissional”. Ao lado
de Luís Nachbin, ele se embrenha pela Amazônia atrás dos
ingredientes de suas famosas garrafadas, vendidas nas lojas
da capital Rio Branco e da cidade de Brasileia, na fronteira com
a Bolívia e o Peru.
Os expedicionários da saúde – no ar em 1º de agosto
Na Amazônia brasileira, à margem do rio Negro e perto da
Colômbia, um grupo de forasteiros monta um centro cirúrgico
de última geração. É a 17ª viagem de uma ONG que já tem no
portfólio o Haiti pós-terremoto. Em sete dias, atendem mais de
mil índios e operam mais de cem deles. Acampado com a equipe de médicos, Luís Nachbin busca as motivações do criador do
projeto, Ricardo Affonso Ferreira, e de uma cirurgia polêmica
que revela a delicadeza do encontro cultural.

Qatar e Ilhas do Caribe, Jorge atravessou muitas fronteiras
até se fixar em uma delas. Nos limites entre Brasil, Guiana e
Venezuela, ele escreve, edita e vende o único jornal bilíngue da
região: o Jornal da Fronteira.
A dinastia – no ar em 3 de agosto
No extremo sul do Brasil, uma dinastia acaba de completar um
século de existência: a dinastia dos faroleiros. O último deles,
Sanger Nelson de Lima, está prestes a se aposentar pela Marinha. Aos pés dos faróis que marcaram a sua vida, ele se reúne
com os irmãos e revive uma rotina de décadas de isolamento.
O emocionante encontro familiar é registrado pela câmera do
jornalista Luís Nachbin.
A família Jackson – no ar em 4 de agosto
Na cidade guianense de Lethem, fronteira com o Brasil, Luís
Nachbin acompanha a rotina dos Jackson. Wanderson, o irmão
mais velho, é o líder do grupo de hip-hop Top Style e grande
sonhador com o mundo dos palcos. O pai, Mister Billey, é o encarregado de trazer a dose de realismo que vai dar a base para
os voos do filho. No lado brasileiro, onde estuda, Wanderson
aguarda o resultado de um concurso que pode ser o início de
uma viagem para o estrelato
Sobre cartas e motos – no ar em 5 de agosto
O carteiro Adriano Pinico tinha medo de moto. Convencido pela
então namorada Simone, ele comprou uma e criou o grupo de
motociclistas Nômades sem Fronteiras. Em seguida, foi promovido a carteiro motorizado. Agora, Adriano e Simone vão
tentar unir outro casal, separado pela fronteira entre Brasil
e Uruguai e pela perda de um celular. Para isso, será preciso
entregar uma carta em outro país e somente com a informação
do primeiro nome do destinatário.

Jorge, o grande – no ar em 2 de agosto
Nas ruas do Rio, onde passou toda a infância, Jorge se apaixonou pela notícia. Vendia jornais, aprendeu a ler por curiosidade
do ofício, e não podia imaginar que sua própria vida viraria
pauta. Do Rio para os Estados Unidos, com passagem pelo
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Entre Fronteiras: Luís Nachbin desvenda as fronteiras
brasileiras em novo programa
Publicado orginalmente em www.futura.org.br

A partir do dia 11 de julho, o programa Entre Fronteiras revela histórias e personagens surpreendentes que
habitam os limites do país, de segunda a sexta, às 19h30, no Canal Futura. Ao longo de 2010, Luís Nachbin
visitou cidades fronteiriças, de norte a sul do Brasil, para retratar o cotidiano de locais pouco conhecidos.
Guiado por figuras e situações inusitadas, o jornalista mergulha na realidade de cada lugar e aborda os
aspectos culturais, econômicos, políticos e artísticos da população. Entre Fronteiras é uma parceria Turner,
Matrioska Filmes e Canal Futura.
Como na série Passagem Para..., no ar desde 2004, Nachbin viajou sozinho para produzir os programas.
Porém, agora, em vez de retratar locais, o jornalista foi atrás de personagens curiosos. Em vinte episódios
– cada um deles dedicado a uma pessoa marcante conhecida durante a viagem – a série supera a distância
territorial e apresenta as tantas culturas existentes no Brasil, destacando nuances binacionais e refletindo
sobre a integração entre os países do continente.

FLORESTAS E HOMENS
FICHA TÉCNICA
Direção: Yann Arthus-Bertrand
Narração: Edward Norton
Produção: GoodPlanet Foundation e Yves Rocher Foundation
Coordenação de produção: Eva Ferrero
Roteiro: GoodPlanet e Isabelle Delannoy
Editor: Yen Le Van
Distribuição: GoodPlanet Foundation e ONU

Florestas e Homens é o filme oficial de lançamento do Ano
Internacional das Florestas, 2011, realizado por Yann Arthus-Bertrand a pedido da ONU. O curta-metragem conta com
imagens de trabalhos anteriores do renomado fotógrafo.

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 6 de junho
DURAÇÃO: 7 minutos e 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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FUTURIS
A série Futuris consiste de vários curtas
jornalísticos, em formato de revista, tendo
como tema central estudos científicos de
diversas áreas, como novas tecnologias,
biologia, sustentabilidade; todos com
foco nos países da Comunidade Europeia.
Apresentada por um narrador, conta com
depoimentos de estudiosos, cientistas
e até cidadãos comuns da Comunidade
Europeia, que investigam e vivem cada
caso a fundo, passando da forma mais
didática possível os seus experimentos e
descobertas.
TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Produção e Direção: Media Consulta e Euronews
Distribuição: Euronews AS e Media Consulta
International Holding AG
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão
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Episódios de 8 minutos:
Vida independente – no ar em 3 de junho
Teste com animais – no ar em 6 de junho
Gripe das aves – no ar em 7 de junho
Purificação da água – no ar em 8 de junho
Investigação no Ártico – no ar em 9 de junho
Detetives da água – no em 17 de junho
Interfaces – no ar em 1º de julho
Volga – no ar em 8 de julho
Frutos do mar – no ar em 15 de julho
Pesquisa de ruídos – no ar em 22 de julho
Patrimônio cultural europeu – no ar em 29 de julho
Preservação digital – no ar em 5 de agosto
RFID – no ar em 12 de agosto
Distúrbios do sono – no ar em 19 de agosto
Alzheimer – no ar em 26 de agosto
CO2 e a África – no ar em 2 de setembro
Jogo sério – no ar em 9 de setembro
Trens do futuro – no ar em 16 de setembro
Alvos saudáveis – no ar em 23 de setembro
Pesquisa do pão – no ar em 30 de setembro
Crianças e água – no ar em 7 de outubro
Doenças raras – no ar em 14 de outubro
Caçadores de mercúrio – no ar em 28 de outubro
Pesquisa nuclear – no ar em 4 de novembro
Sinos protetores – no ar em 11 de novembro
Vestindo tecnologia – no ar em 18 de novembro
Telescópios – no ar em 25 de novembro
Alergias alimentares – no ar em 2 de dezembro
Pesca – no ar em 9 de dezembro
Aprendendo música – no ar em 16 de dezembro
Robôs emotivos – no ar em 23 de dezembro
Energia do vento – no ar em 30 de dezembro

GERAÇÃO SAÚDE
Sinopses por episódio (26 minutos):
O começo de uma nova vida – no ar em 22 de setembro
Rita chega à cidade de João Pessoa em busca de uma nova vida. Através do
seu olhar, o público vai conhecer o ambiente e os principais personagens dessa
história: a formação do time de futebol de areia, a amizade entre os adolescentes
e o quiosque no calçadão da praia, sob o comando de Seu Romero.
A série Geração Saúde tem como desafio
dialogar com o jovem, a fim de levá-lo a
refletir acerca de seus comportamentos e
a reavaliar seus hábitos, assumindo uma
atitude mais responsável em relação à
sua própria vida e à vida do outro. Foram
exibidos 15 programas.
TEMAS: comportamento; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

As grandes transformações da puberdade – no ar em 29 de setembro
Na puberdade nosso corpo sofre grandes transformações. Nossos desejos sexuais afloram, o pênis dos meninos sofre modificações, as meninas menstruam. O
corpo ganha novas formas. Essas e outras mudanças a gente percebe na vida de
Isadora, Tapioca e Carla.
Em crise com a balança – no ar em 6 de outubro
Bira vive uma crise: está difícil resistir às guloseimas de que tanto gosta e percebe
que está ganhando uns quilinhos a mais. Seu rendimento como goleiro do time de
futebol de areia está cada vez pior. Enquanto isso, os amigos de Bira estão mais
interessados em outra coisa: sexo e beijo na boca.
Como se prevenir delas: as DSTs – no ar em 13 de outubro
Professor Roberto promove uma palestra em sala de aula sobre DSTs – Doenças
Sexualmente Transmissíveis. Os nossos heróis, apesar da resistência de alguns, vão
à escola e discutem sobre formas de contágio, tratamento e prevenção às DSTs.
Bafo de onça nunca mais – no ar em 20 de outubro
Pedro segue à risca seu tratamento contra o mau hálito. Ainda inseguro, ele precisa de apoio e incentivo para abrir a boca perto de outras pessoas, principalmente
de Rita, por quem começa a se interessar. Seu Romero sofre de uma dor de dente
terrível e agora é a sua vez de procurar a dentista.
Anorexia. Uma doença silenciosa – no ar em 27 de outubro
Leila atravessa um momento difícil. A relação com sua família está tensa e conflituosa. Os primeiros sintomas da anorexia começam a se manifestar. Como a
família e a escola podem ajudar?
Fazendo as pazes com a balança – no ar em 3 de novembro
Em sala de aula, Isadora e sua turma vão aprender a reconhecer e a montar uma
boa refeição com base na pirâmide alimentar. Enquanto isso, Bira ainda procura
se adaptar ao seu novo estilo de alimentação saudável.
Vida positiva – no ar em 10 de novembro
Adaptada à cidade, Rita mostra alguns dos aspectos da condição de vida de HIV
positivo. As visitas periódicas ao médico, a adesão ao coquetel de medicamentos
e os hábitos saudáveis norteiam o seu estilo de vida. Ela consegue levar tudo
numa boa. Mas e o amor? Contar ou não para Pedro, por quem começa a se
apaixonar, que ela é soropositivo?
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A menstruação atrasou. E agora? – no ar em 17 de novembro
A menstruação atrasou. Toca o sinal de alerta. Fátima faz o teste
de gravidez e... Pronto! O céu está para cair sobre a cabeça da
nossa romântica personagem. Ela se desespera, procura ajuda
da amiga Carla, mas não encontra solução. Por fim, Fátima se
abre com Danilo, o namorado, que fica completamente desorientado com a possibilidade de se tornar pai. E agora? O que fazer?
Saúde também começa pela boca – no ar em 24 de novembro
Bira, Tapioca, Carla, Fátima e a turma da escola visitam uma
faculdade de Odontologia e aprendem questões relacionadas
à estrutura e à saúde bucal. Com autorização dos pais, Rafael
está decidido a colocar um piercing na boca.
Câncer de boca, que papo é esse? – no ar em 1º de dezembro
Dona Gegê leva um pequeno susto na visita ao dentista. No
consultório, ela descobre que uma pequena ferida provocada
pela má colocação de sua dentadura poderá um dia provocar
câncer de boca se não for tratada.
Contraceptivos – no ar em 8 de dezembro
Os amigos Tapioca, Bira, Carla e Fátima assistem a uma aula
sobre camisinha e outros métodos contraceptivos. A turma fica
eufórica com o assunto.
Sífilis, indolor e perigosa – no ar em 15 de dezembro
Com um trabalho escolar para apresentar em sala de aula,
surge a ideia de criar um jogo de tabuleiro sobre o tema
“Doenças Sexualmente Transmissíveis”. Tapioca, Bira, Carla e
Fátima elaboram as questões do jogo. Pescocinho enfrenta os
primeiros sintomas da sífilis.
HPV. Que doença é essa? – no ar em 22 de dezembro
Tapioca vai ao médico consultar, com a suspeita de que está
com HPV. Ele se apavora. Diante dessa situação, surge mais
um conflito: a vergonha de se expor.
Geração saúde – no ar em 29 de dezembro
Na celebração final, os nossos heróis e os professores da
Escola Augusto dos Anjos, com apoio da comunidade e de
profissionais de saúde da cidade, resolvem fazer um grande
evento de conscientização da saúde sexual, alimentar e bucal.
As atividades acontecem na praia, no dia da abertura do campeonato de futebol de areia juvenil. O futuro de cada um dos
nossos jovens protagonistas é revelado pela narradora Rita.
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GLOBO CIÊNCIA
TEMAS: ciência e tecnologia; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1985
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: TV Globo

Sinopses por episódio (26 minutos):
Série que realiza um zoom geral sobre
o mundo, indo da escala planetária até
dentro do átomo – passando todo o tempo
pela ciência no cotidiano das pessoas –
para mostrar como a ciência avançou nas
seguintes questões: de que somos feitos?
De que são constituídas e como entendemos mais as coisas em nosso entorno?
Qual o “estuque” do mundo?
A ideia é apresentar o estado da arte no
conhecimento sobre a matéria. Os programas têm como ponto de partida: desafios
e questões atuais da ciência; cientistas
que contribuíram decisivamente para
os conhecimentos: técnicas, escolas de
pensamento e grupos de pesquisa que
permitiram avançar nesta área; cientistas
e grupos brasileiros que trabalham e têm
contribuições importantes nestes domínios. Os programas abordam, além dos
elementos históricos, como está hoje o
conhecimento sobre de que somos feitos.
Um fato adicional que se relaciona fortemente com o tema proposto para a série:
na 63ª sessão da Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU) foi
aprovado e proclamado, para 2011, o Ano
Internacional da Química (AIQ). O AIQ tem
como uma das metas uma ação mundial
sob o slogan CHEMISTRY FOR A BETTER
WORLD (Química para um mundo melhor),
cujo objetivo principal é a Educação, em
todos os níveis, e uma reflexão do papel
da Química na criação de um mundo sustentável. Foram exibidos 24 episódios.

APRESENTADOR: Alexandre Henderson é ator e jornalista. No Canal Futura,
apresentou a série Nota 10 do projeto A Cor da Cultura. Em 2009, ganhou o Troféu
Raça Negra, na categoria de melhor apresentador de TV, e, em 2010, recebeu
homenagem do governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, pelo seu trabalho em prol da divulgação científica do país.
Marie Curie: uma vida dedicada à ciência – no ar em 16 de abril
O primeiro episódio da nova temporada do Globo Ciência viaja pelo universo particular de Marie Curie, a única mulher cientista que ganhou dois prêmios Nobel
pelos seus estudos em radioatividade. O programa apresenta as aplicações da
radioatividade na medicina nuclear, salvando a vida de muitos pacientes com
câncer. E mostra um grupo de alunos tentando encontrar radioatividade nos elementos da natureza.
Alexander Fleming – no ar em 23 de abril
Este episódio do Globo Ciência tem como ponto de partida a tragédia climática
ocorrida na serra fluminense no início de 2011. Nesse contexto, um grupo de
estudantes tem o desafio de identificar os inimigos invisíveis que surgem após
esse tipo de catástrofe, ou seja, as bactérias causadoras de doenças. Em paralelo, o programa mostra a história de Alexander Fleming, um cientista que
dedicou a sua vida ao estudo dos micro-organismos e descobriu o primeiro
antibiótico: a penicilina.
Dimitri Mendeleev: a criação da tabela periódica – no ar em 30 de abril
O Globo Ciência conta a história de Dimitri Mendeleev, o cientista russo que, entre outras coisas, criou a tabela periódica. Alunos do ensino médio apresentam os
critérios utilizados pelo cientista para organizar os elementos químicos, através
da montagem de um grande quebra-cabeça da tabela. E conhecemos um jogo de
computador criado para facilitar o aprendizado da lei periódica.
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Edmond Halley: de carona no cometa – no ar em 7 de maio
Este episódio do Globo Ciência vai até a Serra da Bocaina
para contar a história de Edmond Halley, o homem por trás do
cometa. Um grupo de estudantes mostra do que os cometas
são feitos, através de uma experiência bastante lúdica. Em um
bate-papo com um astrônomo, conhecemos as últimas descobertas astronômicas no Brasil e no mundo.
Ernest Rutherford: o coração da matéria – no ar em 14
de maio
O Globo Ciência apresenta a vida e a obra de Ernest Rutherford,
o cientista que descobriu o núcleo atômico. Com a descoberta
do coração da matéria, Rutherford propôs um novo modelo
atômico, o planetário, e uma turma de estudantes faz uma
réplica desse modelo. E mais: o programa visita um acelerador
de partículas e conversa com um especialista em física nuclear.
Linus Paulling: por uma nova química – no ar em 21 de
maio
Este episódio conta a história de Linus Paulling, o cientista que
ganhou dois prêmios Nobel: o de química e o da paz. Paulling
costumava fazer modelos de moléculas, e um grupo de estudantes topou construir uma molécula de fulereno com canudos
de refrigerantes. Especialistas falam sobre uma nova área da
ciência criada por Paulling: a medicina ortomolecular.
Santiago Ramón y Cajal – Neurônio: a unidade fundamental – no ar em 28 de maio
O médico e histologista espanhol Santiago Ramón y Cajal é
o cientista escolhido para este episódio. Um dos primeiros
estudiosos a se interessar pelo cérebro humano, foi ele quem
provou que o nosso sistema nervoso é formado por unidades
básicas, os neurônios. Em Natal, no Rio Grande do Norte, onde
fica o Instituto Internacional de Neurociências, Alexandre

Henderson se encontra com um grupo de estudantes para a
construção de uma maquete que represente a visão de Cajal
sobre o sistema nervoso; e conversa com neurocientistas sobre
a plasticidade do nosso cérebro e as últimas descobertas da
neurociência no Brasil e no mundo.
Francis Crick, Rosalind Franklin, Maurice Wilkins e James Watson – no ar em 4 de junho
A descoberta da estrutura molecular do DNA foi marcada por
uma grande corrida entre quatro cientistas: Rosalind Franklin,
Francis Crick, Maurice Wilkins e James Watson. São esses os
cientistas eleitos para este episódio do Globo Ciência. Gravado no Rio Grande do Sul, o programa mostra detalhes sobre o
código existente no interior das células de todos os seres vivos
que determina nossas características físicas. Em entrevistas
com especialistas, a pauta gira em torno de algumas polêmicas
ligadas ao estudo do DNA, como os alimentos transgênicos e
a clonagem. Assunto também do desafio do episódio: alunos
criam um clone vegetal especialmente para o programa.
Thomas Malthus – no ar em 11 de junho
O Globo Ciência foi até o Piauí, nordeste brasileiro, para falar
de fome e de Thomas Malthus. Na região, onde há mais desnutridos no país, o programa apresenta o economista britânico
que lá no século XVIII percebeu que faltariam alimentos para
abastecer o crescimento da população mundial. Com uma teoria que utilizava a progressão aritmética e geométrica, Malthus
foi o primeiro a ver que o futuro seria de desigualdade. Alunos
do ensino médio mostram na prática a teoria de Malthus,
usando PA e PG; e especialistas comentam a importância do
cientista para as Ciências Sociais. Numa visita à EMBRAPA,
no Rio de Janeiro, descobrimos que o Brasil é referência em
pesquisas na área agrícola.
Robert Boyle: o químico cético – no ar em 18 de junho
Neste episódio, o biografado é um dos principais fundadores
da química moderna. Robert Boyle estudou a elasticidade do
ar e o comportamento dos gases, e era um grande defensor
de ensaios e experiências práticas. Por isso, grande parte do
programa é dedicada a experiências que ajudam a entender o
princípio que acabou virando lei da química: a Lei de Boyle. E
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ainda: especialistas falam sobre a importância do cientista no
meio acadêmico, além de comentarem aplicações dos estudos
de Boyle em nosso dia a dia.
Humphry Davy – no ar em 25 de junho
Neste episódio, o programa fala sobre Humphry Davy, pioneiro
da eletroquímica e o cientista que descobriu um dos primeiros
anestésicos de que se tem notícia. Descoberto em 1722 e
usado primeiro como droga ilícita, o Óxido Nitroso, também
conhecido como gás hilariante, só foi utilizado como anestésico em 1799 por Davy. Mais tarde, o cientista brilhou no campo
da eletroquímica ao fazer, pela primeira vez, um processo de
separação de elementos químicos, que ficou conhecido como
eletrólise. Alunos do ensino médio de Bocatu, São Paulo,
recriam a eletrólise para o programa com a ajuda de uma professora de química. A mesma especialista fala também sobre
situações do nosso dia a dia em que a eletrólise está presente.
Norbert Wiener – no ar em 2 de julho
Norbert Wiener, o cientista que lançou as bases da cibernética, é o personagem deste episódio do Globo Ciência. Área
do conhecimento que busca estabelecer uma relação entre os
seres vivos e as máquinas, a Cibernética foi ponto de partida
para várias tecnologias como a biotecnologia e a robótica. Por
isso, o programa faz duas visitas importantes para mostrar
na prática os conceitos defendidos por Wiener. A primeira ao
Laboratório de Robótica da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, onde Alexandre Henderson apresenta o protótipo de um robô de competição, criado por alunos. E a segunda
ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma conversa
sobre robôs-cirurgiões.
John Dalton – no ar em 9 de julho
De Blumenau, Rio Grande do Sul, o Globo Ciência conta a história de John Dalton: cientista que descobriu a doença hereditária sobre a dificuldade de distinguir a cor verde da vermelha,
mas que é mais conhecido no meio acadêmico como o autor
da primeira teoria atômica moderna. Com a participação de
alunos do ensino médio, o programa revisita os experimentos
de Dalton sobre comportamento dos gases; e conversa com especialistas sobre a evolução da teoria atômica e as pesquisas
na área, realizadas no Brasil.

análises químicas: o espectroscópio. Com sua invenção e o uso
da técnica conhecida como espectroscopia, a dupla conseguiu
identificar dez novos elementos químicos em sua época, nos
idos anos de 1860. Em visita ao Instituto Federal Fluminense, em
Campos dos Goytacases, Alexandre Henderson encontra alunos
e um professor de química para a construção de um aparelho
semelhante ao criado pelos cientistas biografados. O grupo
aproveita para mostrar e explicar como funciona a espectroscopia. Por fim, um especialista fala sobre as aplicações da técnica
em diversos campos que vão da física nuclear à medicina.
Ragnar Granit, Haldan K. Hartline e George Wald: os mecanismos da visão – no ar em 23 de julho
O apresentador Alexandre Henderson começa este episódio do
Globo Ciência acompanhado da professora Beatriz Simões, da
Sociedade Brasileira de Oftalmologia. É ela quem explica em
detalhes o que os cientistas Ragnar Granit, Haldan K. Hartline
e George Wald descobriram sobre os mecanismos da nossa visão. Num segundo momento, o apresentador se encontra com
o professor da USP Mikiya Muramatsu e seus alunos, que realizam uma experiência visual envolvendo luz, cores e sombras. O
programa termina numa entrevista com o oftalmologista David
Gryner sobre o que há de mais moderno em termos cirúrgicos
para a regeneração do campo visual.
Fritz Haber – no ar em 30 de julho
O cientista biografado deste episódio é o polonês Fritz Haber,
o primeiro a recriar amônia artificialmente. Uma substância
que não só faz parte do nosso dia a dia, como é a quinta mais
produzida no mundo. Dentre as principais utilidades da amônia
hoje está a aplicação em fertilizantes nitrogenados. Por isso,
o apresentador Alexandre Henderson vai até uma fazenda, no
interior do Rio de Janeiro, para conversar com a engenheira
agrônoma Cláudia Pozzi. Na parte prática do programa,

Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff – no ar em 16 de julho
Neste episódio, o público conhece Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff, inventores de um dos mais importantes aparelhos para
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estudantes universitários reproduzem o experimento que
garantiu a Haber o prêmio Nobel da Química em 1918. Por
fim, o farmacêutico Cedric Graebin fala sobre os aspectos
positivos e negativos do uso da amônia e sobre as pesquisas
que envolvem o produto no Brasil.
O valor da fotossíntese – no ar em 6 de agosto
Neste episódio do Globo Ciência, o público conhece, em
detalhes, a fotossíntese. Num longo e esclarecedor passeio
pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Alexandre Henderson
apresenta os cientistas Jan Ingenhousz, Cornelius van Niel,
Melvin Calvin e James Alan Bassham, entre outros. Todos, de
uma forma ou de outra, colaboraram para desvendar o mais
fundamental dos processos bioquímicos, que hoje já aparece
até como possível alternativa para a geração de energia limpa.
O programa conta ainda com a participação dos pesquisadores
Catarina Lira e André Mantovani. Este último, além de falar
sobre pesquisas brasileiras na área, realiza um experimento
muito parecido com o que deu origem às primeiras descobertas
sobre a fotossíntese.
George Gamow – no ar em 13 de agosto
O biografado deste episódio do Globo Ciência é George
Gamow, o principal fundador da teoria que explica a origem
do universo, mais conhecida como Big Bang. Diretamente de
Itajubá, Minas Gerais, onde está localizado um dos principais centros de excelência da área – o Laboratório Nacional
de Astrofísica –, o programa fala sobre a vida e a obra de
Gamow; mostra uma experiência, conduzida pelo físico Bruno Vaz, que representa a expansão contínua do universo; e
conversa com o pesquisador Maximiliano Abans, sobre os
mais recentes estudos sobre o Universo no Brasil. E ainda:
uma entrevista com o historiador da ciência Augusto Videira,
sobre a passagem do cientista pelo nosso país.

Herbert Marshall McLuhan – A aldeia global e a retribalização da sociedade – no ar em 20 de agosto
Este episódio do Globo Ciência fala sobre o cientista que é
considerado o profeta das novas tecnologias de comunicação. Marshall McLuhan previu os avanços e modificações na
estrutura das comunicações numa época em que o que havia
de mais moderno em termos de mídia era a televisão. E para
falar sobre esse visionário, o programa entrevista, via Skype,
a professora Filomena Bomfim, pós-doutorada pelo McLuhan
Program Culture and Technology, da Universidade de Toronto,
no Canadá. No fechamento do episódio, dois grupos de alunos
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais mostram
como hoje é possível se comunicar com gente de qualquer
parte do mundo para discutir um assunto de interesse comum,
via redes sociais.
Herbert Marcuse – no ar em 27 de agosto
Este episódio começa num dos maiores centros urbanos de
Belo Horizonte para apresentar o filósofo e sociólogo Herbert
Marcuse, que estudou a fundo sociedades industrializadas e
de consumo exagerado como a nossa. Da capital de Minas
Gerais, Alexandre Henderson segue para a cidade histórica
de Ouro Preto, onde encontra alunos de filosofia e de direito
que participam do desafio do programa; e conversa com uma
especialista para entender melhor a filosofia de Marcuse. O
programa termina com um debate que propõe uma discussão
mais atual em torno das ideias do cientista.
Ferdinand de Saussure e Burrhus Frederic Skinner – no
ar 3 de setembro
O Globo Ciência foi até o Museu da Língua Portuguesa, em São
Paulo, para falar de línguas, uma característica eminentemente humana. Num passeio interativo, com direto a um jogo da
etimologia, jogado por alunos da Universidade Mackenzie, o
apresentador Alexandre Henderson fala sobre dois estudiosos
que revolucionaram o campo da linguística: o filósofo suíço
Ferdinand de Saussure e o psicólogo norte-americano Burrhus
Frederic Skinner. O programa ainda conta com duas entrevistas
com especialistas para falar sobre os personagens e sobre o
que se estuda hoje na área, no Brasil e no mundo.
Jean-Paul Sartre & Simone de Beauvoir – no ar em 10 de
setembro
Este episódio é dedicado a um dos casais mais badalados do
século XX: Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Juntos,
eles foram marcantes. Individualmente, brilhantes. Ele em sua
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filosofia que influenciou as gerações seguintes, e ela com um
feminismo literário muito à frente de seu tempo. Para transpor
um pouco do universo boêmio em que viveu o casal, o programa foi todo gravado no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. E
um grupo de estudantes de filosofia compôs um “samba do
existencialismo”. Para fechar, entrevistas que analisam os
pensamentos do casal na atualidade.
Michel Foucault: a doença mental e as instituições sociais – no ar em 17 de setembro
Neste episódio, o personagem é um dos filósofos mais famosos da modernidade: Michel Foucault. O filósofo e psicólogo
francês estudou, principalmente, as instituições sociais e suas
formas de controle. Na parte prática do programa, alunos de
filosofia da UFRJ montam uma maquete que representa o modelo usado por Foucault para explicar sua teoria da opressão. O
programa analisa ainda a relação de Foucault com o nascimento da psicologia. E, em uma entrevista final, um especialista
comenta se as ideias de Foucault fazem ou não sentido no
mundo atual.
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Max Weber – no ar em 24 de setembro
Este episódio do Globo Ciência tem Brasília, o coração político,
econômico e social do Brasil, como pano de fundo para falar do
nascimento das ciências sociais e de Max Weber. Considerado
o fundador da sociologia moderna, o cientista dedicou a vida
aos estudos das questões humanas, que se diferenciam da
exatidão das ciências naturais. O episódio conta ainda com a
participação de alunos de sociologia da UnB e também de um
especialista que analisa os pensamentos e algumas obras de
Weber tanto em sua época como na atualidade.
Consultoria: Ildeu de Castro Moreira é físico, professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador
do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

89

No que consiste a sabedoria do tempo presente?
Mônica Pinto
Gerente de Desenvolvimento Institucional do Canal Futura
O que viabiliza a existência do Futura é a crença de que o Investimento Social Privado (ISP) e as alianças em torno
da transformação social podem construir saídas para os complexos desafios que o Brasil precisa enfrentar, se
quiser efetivamente ser um país justo, próspero, feliz e democrático. Quando a iniciativa privada decide investir
voluntariamente recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos com fins sociais, significa que há o entendimento de que a nação é de todos e para todos. Direitos e deveres são pressupostos, e há o entendimento de
que todos temos papéis a desempenhar. E se há o consenso de que esse processo pode e deve ser percorrido em
cooperação e parceria, o alcance e os resultados concretos da atuação de todos crescem em escala exponencial.
Nesse contexto, é importante destacar o conjunto de iniciativas que o Futura, nossos parceiros mantenedores e
parceiros de projetos especiais desenvolveram no contexto da Educação, uma agenda prioritária para o país, que
envolve distintas frentes de atuação e um conjunto enorme de pessoas: crianças, jovens, educadores e gestores
públicos. Essa agenda não é nova para o Futura e os seus parceiros, que há anos atuam nessa área. Mas o ano
de 2011 congrega uma série de conhecimentos, reflexões e projetos que embasam decisões e ações de médio e
longo prazos.
Fechamos o ano de 2010 com o resultado do último Pisa (2009) – Programa Internacional de Avaliação de Alunos,
coordenado pela OCDE. O Brasil foi um dos três países que mais aprimorou seus resultados. Contudo, ainda se
encontra em 53º lugar dentre 65 países. Esse resultado e inúmeros outros estudos e pesquisas recentes realizados
pelo MEC, UNICEF, UNESCO, Todos pela Educação, Fundações, Institutos e o Sistema S no Brasil foram divulgados,
trabalhados, analisados, para que o maior número possível de pessoas, gestores e instituições, tivessem acesso a
eles. Outra questão fundamental, que foi acompanhada pelo Futura e seus parceiros em 2011, foi a discussão em
torno da elaboração do texto final do Plano Nacional de Educação, que irá vigorar nos próximos dez anos.
Somadas à divulgação de dados, o Futura e seus parceiros desenvolveram séries de programas e projetos sociais,
para que políticas públicas de qualidade sejam efetivadas. Alguns buscaram qualificar a demanda da sociedade
por uma escola pública de qualidade. Outros atuaram, prioritariamente, na divulgação de boas práticas pedagógicas, de gestão escolar e de parcerias entre governos e ONGs, tendo como foco o público de educadores e
tomadores de decisão. Um outro conjunto de iniciativas tratou de temáticas fundamentais na educação das novas
gerações como Educação Financeira, Diversidade, Inovação, Empreendedorismo, Energia e o acesso à Universidade (ENEM).
A sabedoria do tempo presente consistirá em persistir nessas ações empreendidas em parceria, dentro e fora
das telas do Futura. Que sejam disseminadas e inspiradoras na intensidade e na radicalidade que o Brasil precisa
perseguir nos próximos tempos. Educação de qualidade para todos e para cada um é tarefa para muitos, um sonho
que precisa ser vivido, todo dia, de pouquinho em pouquinho, por cada um de nós.
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GLOBO ECOLOGIA
TEMAS: agricultura; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1990
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
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, entre outras.

A Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2011 como o Ano Internacional das Florestas. Mas de que forma as
florestas influenciam na vida da população
rural e urbana? Somos todos povos dependentes das florestas? A série Florestas
do Globo Ecologia traz um panorama das
importantes questões ambientais da atualidade ligadas às florestas. Em tempos
de crise, ambientalistas lembram que as
florestas fornecem empregos, fonte de
renda e meios de vida para um grande
percentual da população – especialmente
em países em desenvolvimento. Durante
essa temporada, o público conhece como
elas garantem abrigo para pessoas,
hábitat para a biodiversidade, fonte de
alimentos, medicamentos, água potável e
têm um papel vital na manutenção e na
estabilidade do clima e do meio ambiente. Com tamanha extensão e variedade,
o Brasil apresenta uma riqueza ímpar
em relação à biodiversidade. Tudo isso
representa uma grande oportunidade de
benefícios com produtos e serviços florestais, mas também a responsabilidade do
uso e da conservação desse patrimônio.
Já existem histórias de sucesso e valiosos
aprendizados no uso sustentável das florestas. O Globo Ecologia acompanha esse
movimento, em foco nessas experiências,
mobilizando a sociedade na conscientização, conservação e no desenvolvimento
sustentável de todos os tipos de florestas
do mundo para o benefício da atual e das
futuras gerações. Na temporada, foram
24 episódios exibidos.

Sinopses por episódio (26 minutos):
A floresta e o tempo – no ar em 16 de abril
No Ano Internacional das Florestas, o primeiro episódio trata da evolução das
florestas em nosso planeta, como elas foram se modificando ao longo do tempo através de processos naturais. Aborda o surgimento da vida no planeta, a
passagem dos primeiros vegetais surgidos nos oceanos para a terra firme, as
pteridófitas (primeiras plantas terrestres com estrutura mais elaborada), o período jurássico, as florestas de coníferas, os movimentos das placas tectônicas (e
sua ligação com a diversidade) e o surgimento das florestas brasileiras (bioma
Amazônia e Mata Atlântica). O programa também aborda aspectos relacionados
ao evento extremo ocorrido na região serrana, do Rio de Janeiro, em janeiro de
2011. Max Fercondini conversa com a geógrafa Ana Coelho, no local, que explica
como a geografia e o tipo de floresta existente na região conjugados com o alto
índice pluviométrico foram determinantes para o desastre.
A floresta e a economia – no ar em 23 de abril
As florestas são essenciais para o equilíbrio da economia. Para explicar como os
bens e serviços florestais estão presentes da alimentação à bolsa de valores, o
programa entrevista o professor Carlos Young sobre a contribuição econômica
das unidades de conservação. O professor José de Arimatéa fala sobre novos
modelos de exploração econômica para manter a floresta em pé.
A floresta e a sua ecologia – no ar em 30 de abril
Nas florestas acontecem as interações entre os seres vivos e recursos como
a água, o ar, o solo e a luz do Sol. Esta é a dimensão ecológica das florestas.
Max escala uma árvore na Serra dos Órgãos com o ecólogo Ernesto Castro. A equipe do programa
entrevista o professor Marcelo
Trindade em outro trecho da Mata
Atlântica e Breno Herrena, chefe
da APA de Guapimirim, que mostra
um manguezal.
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A floresta e a sua cultura – no ar em 7 de maio
A partir das florestas, o Homem construiu muito conhecimento
que ainda hoje influencia nosso modo de vida através da culinária, das lendas, entre outras manifestações. Neste episódio
exploramos a dimensão sociocultural das florestas. Uma entrevista com o antropólogo e biólogo José Flávio e curiosidades
apresentadas por Max Fercondini nos fazem perceber a influência das florestas em nossa cultura.
A floresta e a política – no ar em 14 de maio
As florestas como um espaço em disputa pelos interesses da
sociedade. Este episódio apresenta as ações políticas feitas
no âmbito individual (com as RPPNs), da coletividade (organizações comunitárias de proteção à Serra da Cantareira, em
São Paulo) e do Estado (Proposta de Emenda Constitucional do
Cerrado). O programa aprofunda estas questões ao entrevistar
o advogado e político Fábio Feldman.
As florestas do Brasil – no ar em 21 de maio
Um episódio sobre a variedade de florestas que existe no Brasil. Para ilustrar essa riqueza, o programa visita dois extremos:
as Florestas de Várzea, que vivem alagadas durante a maior
parte do ano na Amazônia, e a Mata Seca, uma vegetação bem
particular no Estado de Minas Gerais adaptada à falta de água.
Max Fercondini ancora o episódio caminhando por diferentes
trechos da Mata Atlântica.
Ameaças e pressões – Desmatamento e degradação –
no ar em 28 de maio
Muitos fatores ameaçam o equilíbrio das florestas. Max Fercondini visita uma estação de monitoramento da qualidade do
ar na Serra dos Órgãos para discutir o impacto da poluição sobre as matas. O programa vai ainda até a Planície do Araguaia
no Estado do Tocantins para apresentar as Ipucas: fragmentos
de vegetação entre o Cerrado e a Amazônia que sofrem com a
pressão agropecuária na região.
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Flores e recursos hídricos – no ar em 4 de junho
No Brasil, a disponibilidade de água para o consumo humano
está diretamente ligada às florestas. Neste episódio, Max
Fercondini acompanha o curso de um rio urbano, do seu trecho
mais degradado na cidade até sua nascente protegida pela
Mata Atlântica. A equipe do programa mostra a Estação Ecológica de Águas Emendadas, no Cerrado. Origem da água que
chega a diversos Estados do país.
Florestas urbanas e os centuriões verdes – no ar em 11
de junho
As florestas prestam importantes serviços para as cidades,
como a redução da poluição do ar e proteção dos recursos hídricos. Max Fercondini apresenta o episódio do Parque Estadual
da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, onde está a maior floresta
urbana do mundo. A equipe do programa revela os serviços
prestados pelas florestas que estão em volta da cidade de São
Paulo, a maior do Brasil.
As florestas vazias – no ar em 18 de junho
Mesmo que aparentem estar em equilíbrio, algumas florestas
brasileiras apresentam um declínio importante na quantidade
de espécies de sua fauna, principalmente de mamíferos. Sem
esses animais para realizar a dispersão de sementes, o futuro
das árvores e da floresta como um todo pode estar ameaçado.
Neste episódio Max Fercondini pilota um avião sobre a Mata
Atlântica para apresentar esse tema.
Medicamentos, cosméticos e biotecnologia – no ar em 25
de junho
Muitas espécies da floresta são a matéria-prima para o desenvolvimento de tecnologias, em diversas áreas. Porém, apenas
uma parte pequena dessa riqueza é conhecida. O Globo Ecologia acompanha o trabalho de pesquisadores, desde a coleta de
espécies florestais até sua manipulação em laboratório, para
discutir o potencial para o desenvolvimento de novas tecnologias que existe em nossas matas.

Agroflorestas – no ar em 2 de julho
Em geral, quando pensamos em agricultura, imaginamos um
campo sem florestas. Os chamados Sistemas Agroflorestais
mostram que a produção de alimentos pode acontecer com a
mata de pé. Este episódio mostra a interação entre espécies
nativas e as espécies introduzidas para produzir alimentos. E
como os Sistemas Agroflorestais podem servir de incentivo
para a recuperação da floresta em áreas degradadas.

INPA – Projeto Adapta – Plantas aquáticas – no ar em 6
de agosto
A ciência em ação em uma das maiores e mais diversas florestas do mundo. Neste episódio, o Globo Ecologia mostra
em primeira mão o trabalho de ponta do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, focado nas plantas aquáticas que
habitam os diferentes rios da região e como elas reagem às
mudanças climáticas.

Corredores ecológicos – no ar em 9 de julho
As florestas abrigam uma grande biodiversidade. Porém, um
pequeno trecho de mata isolada pode perder essa riqueza. Para
conectar trechos próximos de florestas, permitindo a circulação
dos animais e as trocas genéticas entre as espécies, foram
criados os corredores ecológicos. A equipe do Globo Ecologia
visita o Parque das Emas, em Goiás, que faz parte de um importante corredor para as espécies do Cerrado.

INPA – Projeto Adapta – Fungos – no ar em 13 de agosto
Os fungos, quase sempre associados a doenças ou mofo, têm
outro lado pouco conhecido: são essenciais para a estabilidade
e a manutenção das florestas. O Globo Ecologia investiga estes
seres junto com o bioquímico Sergio Nowaza – na Amazônia e
no laboratório do Projeto Adapta, que estuda como organismos
importantes para o equilíbrio das florestas se comportam em
situações em que há mudanças no meio ambiente.

Mudanças climáticas, mercado de carbono e REDD – no
ar em 16 de julho
O programa apresenta o REDD – Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação, mecanismo inovador que passa
a valorizar atividades que são feitas para evitar que as florestas sejam derrubadas, queimadas ou empobrecidas pela ação
do homem. A equipe conhece o projeto pioneiro, implantado
no Brasil pela Fundação Amazonas Sustentável, no sudeste do
Estado do Amazonas.

INPA – Projeto Adapta – Insetos – no ar em 20 de agosto
Para cada ser humano na Terra, há uma média de 200 milhões de
insetos, que formam a mais numerosa classe do Reino Animal.
O Globo Ecologia está na Floresta Amazônica – e também no
laboratório do Projeto Adapta, que estuda como organismos
importantes para o equilíbrio das florestas se comportam em
situações em que há mudanças no meio ambiente. Lá, o telespectador conhece os insetos aquáticos e entende como o
estudo destes pequenos seres pode trazer grandes revelações
sobre as condições ambientais de uma floresta.

Espécies inovadoras – no ar em 23 de julho
Depois do desmatamento, as invasões biológicas são a maior
causa de perda da biodiversidade no mundo. Isso cria danos
muito graves às florestas, além de prejuízos econômicos,
sociais e culturais. O Globo Ecologia vai ao Paraná mostrar o
programa de erradicação e controle do Pinus.

INPA – Projeto Adapta – Coleções – no ar em 27 de agosto
Imagine identificar milhões de seres vivos, como árvores,
animais e os micro-organismos existentes numa floresta. Se
esta floresta for a Amazônica, maior bioma brasileiro e maior
reserva de diversidade biológica do mundo, o trabalho se torna realmente extraordinário. Este episódio do Globo Ecologia

Reformulação do Código Florestal Brasileiro – no ar em
30 de julho
Regulamentar o uso do solo, conciliando a produção agropecuária, a criação das cidades e a conservação das florestas, é o
desafio do Código Florestal. Neste episódio, o Globo Ecologia
ouve a opinião de especialistas como o climatologista Carlos
Nobre e o advogado Fábio Feldman sobre a importância da legislação para a conservação das florestas e os pontos mais
polêmicos do projeto aprovado pela Câmara de Deputados e
em discussão no Senado.
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mostra o excepcional trabalho de catalogação feito pelo INPA
– Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O espectador
conhece o processo de documentação desta infinidade de seres vivos, que serve de pesquisa para as mais variadas áreas
de conhecimento do país.
Florestas do futuro – no ar em 3 de setembro
Quais são as perspectivas para o futuro das florestas? O Globo
Ecologia ouve a opinião de pesquisadores, especialistas em
clima , governo e economistas sobre o que precisa ser feito
para garantir a conservação e a recuperação das nossas florestas, para saber o que podemos esperar para os próximos 50 e
100 anos.
INPA – Peixes da floresta – no ar em 10 de setembro
O programa acompanha a expedição de uma equipe do INPA –
coordenada pelo pesquisador Jansen Zuanon – que passa dias
acampada na selva, com o objetivo de estudar o processo de
fragmentação florestal e seus efeitos nos peixes dos igarapés da
Amazônia. O estudo dos igarapés é importante porque a região
amazônica é a maior bacia de drenagem do mundo, e, com exceção dos rios de água branca que têm suas nascentes nos Andes,
todos os rios amazônicos começam como pequenos igarapés.
Expedição ao INPA – Fragmentos florestais – no ar em 17
de setembro
O Globo Ecologia viaja até o coração da Amazônia com o
vencedor do concurso Expedição Globo Ecologia ao INPA, o
estudante de biologia pernambucano Pedro Sena, para conhecer uma pesquisa de longo prazo sobre os impactos do homem
sobre a floresta: o projeto dinâmica biológica de fragmentos
florestais. O projeto escolhido por Pedro surgiu há 32 anos para
estudar as chamadas “ilhas”, pedaços de mata isolados pelo
desmatamento, e continua produzindo resultados.
A pesquisa comprovou que o tamanho de uma área de floresta
sozinho não determina o número de espécies. O episódio traz
entrevistas com os pesquisadores do INPA Antônio Manzi e
José Luiz Camargo.
Florestas antrópicas – no ar em 24 de setembro
O Globo Ecologia acompanha a expedição da equipe comandada por Carolina Levis e Charles Clement, especialistas do INPA
em florestas antrópicas, em busca dos vestígios da presença
do homem primitivo na floresta amazônica. A pesquisa acontece na região que fica entre os rios Madeira e Purus – a um dia
de viagem de Manaus.
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Consultor: Rodrigo Medeiros é professor adjunto do Departamento de
Ciências Ambientais/Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro. É mestre em Ecologia e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor em Ecologia e Gestão da
Biodiversidade pelo Museu Nacional de História Natural de Paris (França).
Atualmente, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Práticas em
Desenvolvimento Sustentável da UFRRJ e docente e orientador de alunos
de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais da UFRRJ e no Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas, Estratégias e Desenvolvimento da UFRJ. Orienta ainda alunos de
especialização no Curso de Especialização em Gestão da Biodiversidade da
Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do RJ. É membro do
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias
e Desenvolvimento do CNPq, onde foi membro do comitê gestor e coordenador da linha “Biodiversidade, Recursos Naturais e Culturais”.
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GLOBO EDUCAÇÃO
Sinopses por episódio (26 minutos):

Nesta nova temporada, o programa esmiuça e explora os principais temas, questões
emblemáticas e desafios fundamentais
que envolvem o ensino nas escolas brasileiras: quem quer ser professor? O que
é uma escola de qualidade? A diversidade
sexual, bullying e tantos outros. O programa percorre o Brasil, com toda sua pluralidade para pensar, vivenciar e refletir
os caminhos para uma real Educação de
qualidade. 25 episódios foram produzidos.
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.

Educação em Nova Friburgo, como recomeçar? – no ar em 16 de abril
100 dias depois das chuvas que devastaram a serra fluminense, o Globo Educação
vai à região para refletir sobre o papel das escolas após a catástrofe natural.
Observamos as muitas funções que a escola desempenha nesse cenário – abrigo,
ponto de recolhimento e distribuição de donativos, referência de informação – e
vemos como a Educação de Nova Friburgo está se reestruturando nesse cenário, numa rede que vai desde o secretário de Educação até o aluno, passando
por professores, gestores e até bombeiros. É uma oportunidade para repensar
a Educação que se fazia ali e projetar transformações. Como agiram e quais as
contribuições das escolas diante da catástrofe?
Teresópolis: a escola como comunidade. De quem é a escola depois das
chuvas? – no ar em 23 de abril
Em Teresópolis, o Globo Educação mostra como as escolas estão lidando com uma
comunidade escolar profundamente traumatizada pela catástrofe. Refletimos sobre o papel do voluntariado nas escolas que buscam superar o desastre natural
que atingiu a região serrana. Vemos como comunidade, alunos, professores, funcionários e gestores assumiram como seu o trabalho de reconstruir a Educação.
Quem assume a responsabilidade pela escola depois de uma crise como essa?
Por que os jovens deixam as escolas? – no ar em 30 de abril
No Brasil, metade dos alunos matriculados no início do ensino médio não conclui a
escola. Os motivos variam: problemas de saúde ou de dinheiro, falta de interesse
no que é ensinado, dificuldade de aprendizado e muitos outros. O Globo Educação
conversa com alunos de escolas cariocas e conhece de perto a vida desses jovens.
Quem são eles? Por que decidem abandonar as salas de aula? Existem medidas
viáveis para conter esse problema? O que a escola faz quando o aluno começa a
faltar ou a ir mal nos estudos?
Quem quer ser professor? – no ar em 7 de maio
Atualmente, poucos se interessam por dar aulas. Os baixos salários e o desprestígio são alguns dos motivos que levam os jovens estudantes a optarem por outras
profissões e os antigos professores a procurarem por outras atividades, longe da
sala de aula. De olho no futuro da educação brasileira, o Globo Educação lança a
pergunta: quem quer ser professor?
Qual é a função da educação infantil? – no ar em 14 de maio
O primeiro contato da criança com a vida escolar acontece nas creches e pré-escolas. Mas foi somente a Constituição de 88 que determinou a educação
infantil como dever do Estado brasileiro. O Globo Educação quer saber: qual é a
função da educação infantil?
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Alfabetização: o que significa aprender a ler e escrever
hoje? – no ar em 21 de maio
O que significa aprender a ler e a escrever hoje? O Globo Educação procura respostas sobre o conceito de alfabetização que
é trabalhado atualmente nas escolas brasileiras. Numa visita
à Escola Municipal José Madureira Horta, em Belo Horizonte,
conhecemos alunos de diferentes gerações diante do mesmo
desafio: aprender a compreender, debater e interagir com o
mundo escrito.
Como a violência do entorno se manifesta dentro das
escolas? – no ar em 28 de maio
O caminho para a cidadania passa pela escola. Mas os casos
de violência entre alunos, professores ou entre os alunos e o
espaço físico da escola podem colocar esse futuro em risco.
Como a violência do entorno se manifesta dentro das escolas?
A violência nas escolas é inevitável?

Bullying – Combater ou evitar? – Taboão da Serra/SP – no
ar em 25 de junho
Bullying, uma palavra relativamente nova no vocabulário escolar brasileiro, mas uma prática muito antiga. Como diferenciar
o que é agressão do que é brincadeira comum entre crianças?
Como combater, evitar e educar os alunos para o respeito às
diferenças e a integração? Qual é o papel da escola? Qual é o
papel da família?

Por que discutir diversidade sexual nas escolas? – Rio de
Janeiro/RJ – no ar em 4 de junho
Aceitar e conviver com as diferenças é difícil, complexo, quase
impossível pra muita gente. Mas é na escola que a construção
da identidade e da sexualidade começa, e que as diferenças se
estabelecem. O MEC prevê ações pedagógicas nesse sentido,
mas nem sempre elas são adotadas. Por que não? É mesmo
importante discutir a diversidade sexual dentro dos muros da
escola? Por quê?

É possível educar em espaços penais? – Rio de Janeiro/
RJ – no ar em 2 de julho
Nos presídios e penitenciárias brasileiras, o detento perde o
direito de ir e vir, mas não perde o direito de aprender. Será
que é possível educar em espaços penais? Quais são os avanços e as limitações? O Globo Educação vai até o Complexo
Penitenciário de Bangu investigar os desafios das escolas que
funcionam nas prisões do país.

Qual é a relação entre escola e arquitetura? – Rio de
Janeiro/RJ – Belo Horizonte/MG – São Paulo/SP – Pesqueira/
PE – Salgueiro/PE – Rio Branco/AC – no ar em 11 de junho
A maneira como o espaço físico da escola é projetado e organizado tem muito a dizer sobre ela. O espaço é educativo e
deve favorecer a aprendizagem e a convivência entre alunos
e professores. Mas afinal, qual é a relação entre educação,
arquitetura e urbanismo?
Como cobrar uma Educação melhor? – São Paulo/SP – no
ar em 18 de junho
Como cobrar uma escola melhor? Por lei, a comunidade escolar
e local deve participar das decisões da escola por meio de conselhos ou equivalentes. Mas será que a população sabe disso?
Os familiares e vizinhos se envolvem com a Educação? O Globo
Educação mostra as formas de organização que existem para
que todos se mobilizem e participem das decisões da escola.
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Qual o papel da universidade diante de desafios do ensino básico? – Rio de Janeiro/RJ – no ar em 9 de julho
Muitos problemas da universidade começam no ensino fundamental, com alunos que não dominam conhecimentos básicos.
Mas será que a escola é capaz de enfrentar os seus desafios
sozinha ou a universidade também é responsável pelo futuro
do ensino básico? Como a universidade pode ajudar a escola a
melhorar a qualidade do ensino?
Educação inclusiva: quem pode ir à escola? – Salvador/
BA – no ar em 16 de julho
Uma sociedade democrática promove a inclusão social de todos
os seus cidadãos, independentemente de suas capacidades. A
escola tem um papel fundamental nesse processo, pois pode
fornecer os meios necessários às pessoas com necessidades
especiais de se inserirem socialmente. Mas o que é de verdade
uma educação inclusiva? Por que é melhor que esses alunos
não sejam segregados em escolas especiais? Como qualificar

professores para isso? Como lidar com a convivência entre
alunos com e sem essas necessidades? Quem determina quem
pode e quem não pode frequentar uma escola regular?

de São Paulo e Rio de Janeiro para mostrar como a gestão
democrática pode contribuir para a utilização responsável e
transparente dos recursos da comunidade.

O Brasil consegue educar jovens e adultos? – Salvador/
BA – no ar em 23 de julho
Quais os desafios da Educação de jovens e adultos no Brasil?
O Brasil consegue educar este público? Nos últimos anos,
as redes públicas ampliaram seu atendimento para todas as
séries da educação básica, da alfabetização ao ensino médio.
Mas o que mudou de lá pra cá? Como anda a qualidade da
formação desses estudantes? O Globo Educação mostrar uma
iniciativa do Estado da Bahia que tenta encontrar uma maneira
de ajustar o conteúdo ao perfil de alunos jovens e adultos que
buscam uma nova chance na escola.

Era digital: o professor volta ao banco de sala de aula.
Como utilizar pedagogicamente uma tecnologia com a
qual seus alunos têm muito mais intimidade do que você?
– no ar em 27 de agosto
Smartphones, televisores em alta definição, computadores,
internet – a era digital está aí, e as escolas não têm mais como
ignorar essas ferramentas. Como lidar com as possibilidades
que todas as tecnologias oferecem ao ensino? E onde reside o
papel do professor nesse novo contexto? Como orientar os alunos sobre seus usos e alertá-los sobre a armadilha do excesso
de informação? Como um professor se sente ao ter que voltar
ao lugar de estudante e se atualizar em uma área com a qual
seus alunos são muito mais familiarizados? Em um Brasil cheio
de diferenças socioeconômicas, ainda há muito que se avançar
nesse sentido. Mas a tecnologia pode, sem dúvida, tornar a
sala de aula muito mais interessante.

Quem é o aluno repetente? – Salvador/BA – no ar em 30
de julho
Em qualquer escola existem alunos que têm facilidade e outros
que têm dificuldade nos estudos. Mas qual é a melhor solução
para o aluno que não tem um bom rendimento? E quem é esse
aluno repetente?
O que os jovens devem aprender no ensino médio? – Rio
de Janeiro/RJ – no ar em 6 de agosto
Algumas escolas estão no mesmo passo dos jovens. Outras,
nem tanto. Será que as transformações estão se refletindo no
conteúdo que o aluno aprende em sala de aula? Qual seria o
currículo ideal para o ensino médio? O Globo Educação encontra
numa escola politécnica ações que podem abrir caminho para
um ensino médio mais conectado com a realidade dos alunos.
Pra que avaliar? – no ar em 13 de agosto
SAEB, Prova Brasil, Provinha Brasil, essas são algumas das
várias avaliações que a escola passa hoje em dia. Mas elas ajudam a melhorar a qualidade do ensino? As avaliações externas
precisam ser aprimoradas, mas um ensino melhor depende da
participação da escola, do governo, da comunidade e da família.
A gestão das escolas públicas brasileiras é democrática
e eficaz? – no ar em 20 de agosto
Que caminho o dinheiro faz para chegar até a sala de aula? O
que faz com que uma escola tenha mais ou menos recursos? Já
que uma escola custa dinheiro, como ele deve ser gasto para
garantir uma boa Educação? O Globo Educação visita escolas

Quem não cola não sai da escola? – no ar em 3 de setembro
O ditado é velho: quem não cola não sai da escola. A prática,
apesar de ser uma infração às normas, é um instrumento antigo da vida escolar, do qual alunos sempre lançaram mão para
garantir boas notas. Tem professor que reprime, tem professor
que faz vista grossa. Mas o que a cola quer realmente dizer
sobre o processo de avaliação dos alunos? Numa sociedade
da informação como a nossa, a cultura da cola faz sentido?
Como elaborar métodos de avaliação em que ela não seja necessária? Decorar é mais importante que entender? Como um
professor pode desestimular essa prática? Punir ou conversar?
O que é uma escola de qualidade? – no ar em 10 de setembro
Por uma escola pública e de qualidade. Esse é o lema da luta
pela Educação no Brasil há muitos anos. Mas o que define uma
escola de qualidade? Bons professores? Boa infraestrutura?
Engajamento da comunidade? A Escola Estadual Apolônio Sales, em Pernambuco, quer ser uma escola pública de qualidade,
e o Globo Educação mostra o que eles estão fazendo pra isso.
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O que deve ser ensinado e aprendido na educação básica? – no ar em 17 de setembro
Com base nas diretrizes nacionais, toda escola tem autonomia para ensinar da maneira que achar mais adequada.
Mas as mudanças no currículo exigem transformações nos
tempos e espaços da escola. É possível ser criativo e ao
mesmo tempo dar conta do volume de conteúdos previsto
nos ensinos fundamental e médio? De que forma gestores,
professores e alunos se organizam para ensinar e aprender?
Qual a relação entre o PNE e a vida cotidiana das escolas brasileiras? – no ar em 24 de setembro
O PNE (Plano Nacional de Educação) é um grande avanço e
deverá traçar as linhas gerais que vão orientar a Educação
brasileira. O PNE 2011-2020 definirá as metas e o Brasil tem
prazo de até dez anos para que todas elas sejam cumpridas.
Como a comunidade pode melhorar a qualidade das escolas – no ar em 8 de outubro
A construção de uma escola é sempre recebida com entusiasmo por toda a comunidade. Mas, com o passar do tempo, nem
sempre os pais e parentes dos alunos participam do processo
de aprendizagem. O Globo Educação visita o Assentamento
Novo Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, para saber como
a direção da Escola Dona Margarida conseguiu recuperar o
interesse das famílias pelo ensino.
CONSULTORES
Carlos Artexes é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (2006). Graduado em Pedagogia, pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, (1986) e em Engenharia, também pela UFRJ (1980). É diretor de
Concepções e Orientações Curriculareas da Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação com o objetivo de colaborar na formulação das políticas
públicas da Educação Básica no Brasil.
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Thelma Polon é graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestrado e doutorado em Educação pela PUCRJ. 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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GLOBO RURAL
Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura,
história, meio ambiente e informações de utilidade para quem
vive no campo ou na cidade. Em 2011, foram exibidos 51 episódios.

Temas: agricultura; atualidades; ecologia e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1997
No ar a partir de 4 de janeiro
Duração: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

GLOBO UNIVERSIDADE
Programa sobre o meio acadêmico, que mostra o que há de
melhor e de inovador nas universidades do Brasil e do exterior.
Ensino, pesquisas e projetos científicos são pautas de matérias
e entrevistas. Em 2011, foram exibidos 48 episódios.

Tema: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2008
No ar a partir de 1º de março
Duração: 24 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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GLOBODOC
Sinopses por episódio (45 minutos):

Produzido pela Globo Internacional com
supervisão da equipe do Jornalismo da
Globo, Globodoc é uma série de documentários de 45 minutos que destaca manifestações brasileiras de preservação de
cultura e tradição, personalidades que deixaram sua marca no mundo, o pioneirismo
do espírito brasileiro em suas iniciativas
relativas à sustentabilidade e a riqueza de
um país abençoado por sua vasta e variada
agricultura. Uma fascinante visão do Brasil
através dos olhos dos próprios brasileiros.
TEMAS: atualidades; cultura afro-brasileira; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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A cor da cultura – no ar em 28 de dezembro
Se uma consequência inevitável da globalização é a mistura dos povos, o Brasil
pode ser considerado um imenso laboratório. Às tribos indígenas que habitavam
suas terras somaram-se muitos grupos europeus, africanos e asiáticos, gerando
uma miscelânea singular que até hoje torna realmente difícil identificar um brasileiro apenas pela aparência. A junção de elementos com origens tão distintas
resultou em uma diversidade que é marca deste país continental. Entre tantas
contribuições, uma se destaca pela força e pelos números: durante quase quatro
séculos de colonização portuguesa, estima-se que quatro milhões de negros
foram levados da África para o Brasil, para trabalhar como escravos. Apesar
das pressões do governo e da Igreja Católica, os africanos e seus descendentes
conseguiram driblar a injustiça e preservar boa parte de seu universo cultural.
Muitos costumes afros se tornaram costumes brasileiros: na culinária, na dança,
na música, na fé. Atualmente, mais da metade da população do Brasil declara sua
pele como preta ou parda. A cor que deu tonalidades peculiares a esta grande
república já comemora muitas conquistas, mas ainda percorre o caminho para se
tornar, efetivamente, orgulho de todos.
Depois do fim – no ar em 29 de dezembro
Muitas histórias começam na linha final de tudo o que a sociedade consome.
O que para a maioria das pessoas se torna inútil, sujo e imprestável, é fonte de
sustento de milhares de famílias no Brasil. Em meio a montanhas de lixo, homens
e mulheres disputam espaço com os urubus, em uma busca voraz por materiais
recicláveis que vão garantir, ao fim de cada dia, o dinheiro que permitirá a eles e
a suas crianças sobreviver. A poucos quilômetros dos principais cartões-postais
do Rio de Janeiro, está localizado o Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, o
maior da América Latina. Durante mais de 30 anos, esse cenário recebeu milhões
de toneladas de lixo, enquanto testemunhou o nascimento de três gerações de
catadores. A única herança que muitos pais conseguiram deixar para seus filhos
foi a prática da catação. Mas o aterro de Gramacho está com os dias contados. A
vida útil minguante somada aos danos ambientais causados em três décadas de
funcionamento fez com que o poder público encontrasse uma alternativa. Desde
meados de 2011, o lixo que ia para Gramacho está gradativamente sendo encaminhado a um novo destino, um aterro sanitário com tecnologias avançadas, de
nível internacional. Nesse novo terreno, porém, não há espaço para os catadores.
Para os habitantes de Gramacho a notícia é como uma bomba-relógio. Muitos
deles só sabem catar lixo. Sem estudo, a maioria acostumou-se a trabalhar sem patrão e não sabe obedecer a regras de um trabalho formal.
Conhecer essa realidade impactante levanta uma questão complexa e
urgente: o que será dessas pessoas depois do fim?

Jornalismo do Futura tem novo estúdio e mais novidades
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A partir do dia 2 de maio, o jornalismo do Canal Futura estará de
casa nova com um estúdio panorâmico no bairro do Rio Comprido,
na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os prédios e as comunidades
do entorno, no bairro do Rio Comprido, serão o cenário do espaço
de 300 m2 que vai abrigar o Jornal Futura, o Conexão Futura e o
Sala de Notícias. Totalmente digital, com três câmeras em HD,
e alinhado com os princípios da construção verde, o estúdio vai
operar com redução de 80% no gasto energético e produzir vinte
horas semanais de programação jornalística ao vivo.
O projeto arquitetônico, assinado por Suzane Queiroz, segue a
tendência contemporânea e traz o estúdio para o ambiente da
redação e da sala de controle, integrando todos no mesmo espaço
cênico. Atrás do grande painel de vidro, com visão panorâmica de
180 graus, uma varanda com jardim vertical também serve como
set de gravação. O piso, as paredes e o mobiliário, desenhado
com exclusividade, foram desenvolvidos com madeira certificada
e acabamento em laminados de bambu, matérias-primas ecologicamente corretas.
De tecnologia avançada, o estúdio tem processo de produção
integralmente em HD e fluxo tapeless, no qual o tráfego de conteúdo é captado, editado, exibido e arquivado em uma rede digital
de alta performance e, portanto, sem a necessidade do uso de
fitas, DVDs ou qualquer outro tipo de mídia. A transmissão será
em definição padrão. A emissora teve ainda a preocupação de
construir um espaço comprometido com os desafios ambientais
da atualidade. O sistema de iluminação, criado pelo iluminador
Flávio Pereira, é todo em LED com operação em mesa digital DMX
e irá reduzir o consumo de energia em 80%.
“Todo o espaço foi pensado para expressar a linha editorial do Canal Futura, que é orientada pela agenda social brasileira. Por isso, a
preocupação com o meio ambiente e a opção de fazer um glass estúdio, mostrando as contradições sociais que estão presentes tanto
no nosso entorno quanto em outros pontos da cidade e do país.
Aqui, a tecnologia e a arquitetura foram pensadas para dialogar
facilmente com o que se pretende fazer em conteúdo e linguagem”,
explica o gerente de Programação do Canal Futura, João Alegria.
Novidades também na programação
A estreia do estúdio traz também novidades nos programas jornalísticos da emissora.
Sucesso da programação do Canal, o Conexão Futura, que
faz aniversário de um ano em maio, vai ganhar mais dez
minutos e também mais ferramentas para aumentar a capacidade de conectividade, possibilitadas pelo estúdio digital.
Ancorado por Lisia Palombini, o programa é voltado para
educadores, alunos e agentes sociais e intercala programas e

entrevistas em estúdio com depoimentos e entradas ao vivo para
levar os temas da agenda social brasileira para a tela do canal.
O Sala de Notícias, que integra a faixa Conexão Futura, ganhou
novo formato, ficando mais próximo do documentário do que da
revista televisiva. A partir de maio, o programa vai exibir produções de 15 minutos criadas por realizadores independentes do
Brasil e do exterior, como o grupo de fotojornalistas da americana
MediaStorm, cuja produção de forte narrativa cinematográfica é
reconhecida internacionalmente por falar da condição humana.
Dentre as produções estarão ainda os curtas Vidas no Lixo, de
Alexandre Stockler, que mostra a vida de crianças e adolescentes que vivem no lixo; Jonas, só mais um, de Jéferson De, que
conta a história do assassinato do jornaleiro Jonas Eduardo Santos de Souza, que levou um tiro de um segurança quando entrava
em um banco; e o premiado Fruto da Terra, de Tetê Moraes,
que aborda a questão da terra. Só no primeiro semestre irão ao ar
mais de 40 produções inéditas, inclusive uma série, realizada pela
Carioca Filmes, que retrata a nova realidade das comunidades
pacificadas do Rio de Janeiro.
O Sala de Notícias em Debate será exibido, ao vivo, do novo
estúdio apenas no segundo semestre. É que para os primeiros 11
episódios, o programa colocou o pé na estrada para realizar co-produções em universidades parceiras do Futura. Acompanhada
de uma equipe enxuta, a apresentadora Amanda Pinheiro viajou
para diversas instituições do país e gravou utilizando equipe
técnica, cenário e equipamentos locais. Outra novidade é que o
programa vai ganhar também elementos de interatividade com a
reprise do programa mais votado pelo público e a realização de
chat com a apresentadora após cada exibição.
O Jornal Futura, ancorado por José Brito, vai ganhar séries
especiais, de cinco episódios, como início de um investimento
em um novo tipo de linguagem, com matérias mais longas e
profundas. A primeira delas, que vai ao ar na semana de estreia,
aborda os povos indígenas no Brasil contemporâneo e vai enfocar
comunidades que estão em espaços urbanos.
O telejornal ganhará também dois novos colunistas: Suzete
Marcolan, pesquisadora do Instituto de Nutrição Annes Dias,
que irá às ruas para mostrar situações concretas do cotidiano do
telespectador e alertar sobre alimentação, estilo de vida e saúde;
e o professor da Uerj e da ESPM-Rio, Vinícius Pereira, que vai
traduzir o mundo digital ao espectador comum em sua coluna
sobre cultura digital. Já Fernando Rossetti, secretário-geral do
Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) deixa de ser o
colunista de educação para falar sobre cidadania, responsabilidade social e participação popular.
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APRESENTADOR: José Brito Cunha é jornalista
formado pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso
e pós-graduado em Cinema-Documentário pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é o Coordenador
do núcleo de jornalismo do Futura, mas durante
praticamente o ano inteiro de 2011 esteve presente
na apresentação e edição do Jornal Futura. O início
da carreira foi no programa Globo Ecologia, onde
passou oito anos desbravando o Brasil e, por algumas vezes, o mundo, para fazer reportagens sobre
meio ambiente. É membro da RBJA – Rede Brasileira
de Jornalistas Ambientais. Passou ainda pela Folha
de S. Paulo, onde trabalhou como fotógrafo freelancer. É colaborador da revista Terra da Gente, da
EPTV, afiliada da Rede Globo em Campinas/SP. Em
2009, dirigiu o longa-metragem J. Carlos – a figura
da capa, que retrata vida e obra do cartunista J.
Carlos durante a primeira metade do século XX.
Ficha técnica
Apresentadores: José Brito Cunha, Dani Moura
Roberto Silva e Pablo de Moura
Coordenador do núcleo de jornalismo: Adriano
de Angelis (até novembro de 2011) e José Brito
Cunha (a partir de dezembro de 2011)
Editor-executivo: Marcílio Brandão
Produção de jornalismo: Luciana Ribeiro
Repórteres: Dani Moura, Pablo de Moura
e Roberto Silva
Produção: Tatiane Pereira
Estagiários: Renata Silva, Emyllin Lobo, Carolina
Vidal, Ana Zahner e Giulia Barretto
Repórteres cinematográficos: Carlos Felix
e Jefferson de Paula
Operadores de áudio: André Ramos
e Ricardo Conque
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora
Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

102

Um programa jornalístico, no formato de revista eletrônica interativa, que busca
reportar projetos e ações voltados para questões sociais, que levem à reflexão
sobre os problemas do nosso dia a dia e suas possíveis soluções. A pauta sobre a
qual se debruça diariamente a equipe do Jornal Futura trata de temas que estão
diretamente ligados à cultura brasileira, ao meio ambiente, à saúde, à educação,
à cidadania, à qualidade de vida e à justiça social. Problemas da estrutura do
nosso ensino, ações para a preservação do meio ambiente com sustentabilidade, mercado de trabalho diante do desenvolvimento do país, diversidade étnica
e direitos humanos são alicerces da linha editorial do Jornal. Ele é feito a partir
de uma rede de colaboradores composta por TVs Universitárias, ONGs, educadores e profissionais de comunicação. Em 2011, dois novos colunistas integraram
o time do telejornal: Vinícius Pereira estreou a coluna “Nós digitais”, sobre
cultura digital, e Suzete Marcolan comandou o quadro “Cesta na feira”, sobre
alimentação saudável. Fernando Rossetti, que há anos acompanha a editoria do
Jornal Futura, ampliou seus comentários sobre a pauta Educação para trabalhar
também com responsabilidade social em sua nova coluna “Nossa responsa”.
Destaque também para duas séries temáticas: Índios do Nordeste e Carnaval.
Na primeira, o jornalista Marcílio Brandão viajou pela região nordestina para
retratar a realidade de algumas etnias indígenas e seus desafios atuais, como
o direito à posse da terra, acesso à Educação e serviços de saúde. Na série
sobre o Carnaval, as equipes do Jornal Futura atuaram em conjunto com foco na
cultura negra. O jornalista Pablo de Moura foi à Bahia e a Pernambuco registrar
a cultura carnavalesca local, valorizando tradições como o Olodum, os Filhos de
Gandhi, os Caboclinhos, a guitarra baiana e outros elementos regionais. No Rio
de Janeiro, os jornalistas Roberto Silva, Paula Schitine e Dani Moura foram até
a periferia conversar com moradores de bairros onde acontecem os desfiles das
escolas de samba do grupo D. A cooperação internacional também foi tema em
destaque do Jornal Futura em 2011. As jornalistas Luciana Ribeiro e Dani Moura
viajaram a Guiné Bissau e a São Tomé e Príncipe para acompanhar experiências
brasileiras no âmbito desta colaboração nos setores de infraestrutura, saúde,
educação e direitos humanos. Estas séries foram elaboradas em parceria com a
Agência Brasileira de Cooperação.
Fo to : Marciu

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 1º de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN, TV Globo, TV Câmara, Opas, TV Soico
(Moçambique), TV Brasil – Canal Integración (América Latina),
Bayer Schering Pharma e as TVs Universitárias: TV Mackenzie,
FURB TV, TV Lumen, TV Pitágoras, TV Serra Azul, TV UESC, TV
UFOP, TV UNAERP, TV Unama, TV Unifor, TV UNISC, TV Unisinos,
TV Univali, TV Univap, UPF TV, TV UNIMEP, TV Umesp, TV IFF, TV
PUCMG, TV Univates, TV Unifra e TV Unesc.

s Clapp

LEVA

TEMAS: atualidades; cidadania e democracia;
direitos humanos; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 28 de abril
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
Consultoria: Raquel Rolnik – Possui graduação em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São
Paulo (1978), mestrado em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade de São Paulo (1981) e doutorado
em Graduate School Of Arts And Science History
Department – New York University (1995). Desde
1979, é professora universitária no campo da arquitetura e urbanismo, sendo atualmente professora
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Urbanista, foi diretora de Planejamento da cidade
de São Paulo e consultora de cidades brasileiras e
latino-americanas em política urbana e habitacional. Foi também secretária Nacional de Programas
Urbanos do Ministério das Cidades entre 2003 e
2007. É autora de livros e artigos sobre a questão
urbana e relatora internacional do Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos da
ONU. Desde 2011, é bolsista de produtividade de
pesquisa do CNPq.
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No coração de São Paulo pulsa o maior
movimento de luta por moradia da América Latina. Famílias desabrigadas ocupam
o edifício Mauá, um dentre muitos ocupados no centro da cidade. O documentário
Leva acompanha a vida de moradores da
ocupação e apreende a revitalização dos
espaços ociosos e a construção do coletivo como agente de transformação do indivíduo. O projeto foi vencedor do I Pitching
para Documentários do Canal Futura.

GALILEU
FICHA TÉCNICA
nalMarques
Direção: Juliana VicenteCa
e Luiza
Futura
Roteiro: Juliana Vicente
Argumento: Luiza Marques
Produção executiva: Juliana Vicente
Direção de produção: Carla Comino e Daniel Favaretto
Assistentes de produção: Patrícia Aguiar e Thiago Pinheiro
Montagem: Yuri Amaral
Assistente de montagem: Eduardo Chatagnier
Finalização: Yuri Amaral
Direção de fotografia: Jorge Maia e Rodrigo Levy
Câmeras adicionais: Bruno Homem de Mello, Diogo Pinaffi, Filipe Augusto, Thiago Pinheiro e Yuri Amaral
Som: Fernando Russo e Ivan Russo
Edição de som e mixagem: Paula Anhesini
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtores assistentes: Luciana Souza, Fabianna Amorim e
Camila Campos
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação artística: Marcio Motokane
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Equipe de mobilização: Alexandre Arrais
Gerente de mobilização e articulação comunitária: Marisa
Vassimon
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João
Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Série Mestres da Literatura mostra o universo de
Machado de Assis. Veja como o clássico Dom Casmurro
foi repaginado em diversas obras
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Capitu como blogueira e até fugindo de alienígenas... O clássico de Machado de Assis completou
mais de um século, mas continua sendo reinventado. Enquanto ninguém descobre se, afinal, Capitu traiu
ou não Bentinho, o romance ganha vida na mão de diversos artistas que usam os personagens de Dom
Casmurro como inspiração para novas obras. Conheça algumas.
Dom – O filme de Moacyr Góes é uma versão moderna da história. Os pais de Bento (Marcos Palmeira),
fãs de Machado de Assis, homenagearam Dom Casmurro batizando o filho com o nome do personagem.
Tantas vezes foi repetida a razão da homenagem, que Bento cresceu acreditando que estava destinado
a viver a mesma história.
Capitu – A minissérie foi ao ar na Globo, em 2008, em homenagem ao centenário de morte de Machado
de Assis. Ópera, teatro, cinema e cultura pop se misturam na adaptação de Luiz Fernando Carvalho, que
é a segunda produção do projeto Quadrante. E não se pode esquecer de apresentar a brilhante trilha
sonora, que vai desde o grupo alternativo Beirut até o heavy metal de Black Sabbath. A minissérie está
disponível em DVD.
Mil Casmurros – O projeto foi uma ação de divulgação para a estreia da minissérie Capitu. A ideia
foi a seguinte: convidar as pessoas a gravar um trecho de Dom Casmurro e organizar tudo em ordem,
até chegar em mil vídeos. A “leitura coletiva” acabou recebendo até prêmio, de tão original que ficou
o resultado.
Dom Casmurro e os Discos Voadores – E que tal inventar um Dom Casmurro com um tom de ficção
científica? Fácil, é só colocar ets na história. Foi o que fez Lúcio Manfredi, autor de Dom Casmurro e os
Discos Voadores, que pertence à coleção “Clássicos Fantásticos”, da editora LeYa. Segundo o autor, 30
a 40% do conteúdo original da obra foi preservado. O resto, totalmente reescrito.
Capitu – Na música de Luiz Tatit, gravada por Zélia Duncan, Capitu é uma mulher intrigante, encantadora e autora de um blog petulante. Confira.
Dom Casmurro em quadrinhos e sem cortes – Faz parte do projeto “Transcrever romances
inteiros para quadrinhos”, do artista Ruy Trindade. A versão de Dom Casmurro (ed. Egba) para HQ
tem 280 páginas.
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Sinopses por episódio (45 minutos):
Mário de Andrade, reinventando o Brasil – no ar em 25 de fevereiro
O episódio revela como se deu a formação pessoal e acadêmica de um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922. Trata da importância do movimento
modernista brasileiro e dá destaque ao clássico Macunaíma, considerado um
“espelho-crítica” da formação do homem brasileiro.
A série, com 11 episódios, apresenta a
vida e a obra de grandes escritores brasileiros. Em cada episódio é apresentada
particularidades da vida pessoal e profissional de cada um, bem como a formação
acadêmica, o estilo literário e suas principais publicações.
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Rachel de Queiroz: não me deixes – no ar em 4 de março
O episódio mostra a infância da escritora na Fazenda Não me deixes – em Quixadá – e analisa a influência desse período em muitas de suas obras. A vida de
Rachel é avaliada até a época em que se tornou a primeira mulher a entrar na
Academia Brasileira de Letras.
No caminho de Drummond – no ar em 11 de março
O episódio fala sobre o mineiro da pequena Itabira, Minas Gerais, que revolucionou a literatura brasileira e se tornou o mais conhecido poeta no país.
Machado de Assis, um mestre na periferia – no ar em 18 de março
A vida do escritor e as duas fases de sua obra. Os caminhos de sua profissionalização até o ingresso na Academia Brasileira de Letras. A visão política de Machado
de Assis sobre as transformações da sociedade brasileira.
José de Alencar, o múltiplo – no ar em 25 de março
Considerado o primeiro grande escritor brasileiro, José de Alencar criou romances,
peças de teatro, ensaios e crônicas. Como político e jurista, escreveu textos sobre
a filosofia do direito e a organização social. O programa resume sua principal obra,
O Guarani.
Graciliano Ramos, literatura sem bijuterias – no ar em 1º de abril
A trajetória de Graciliano Ramos, de prefeito de sua cidade natal até tornar-se
escritor. As atribulações pessoais e políticas, sua obra e seu estilo literário refinado, marcado pelo romance regionalista, são mostrados neste episódio, o qual
apresenta ainda uma análise sobre seu principal livro, Vidas Secas.
Guimarães Rosa, o mágico do reino das palavras – no ar em 8 de abril
A história da vida do escritor, que também foi médico, diplomata e estudioso
de línguas. Em sua obra, a presença do universo sertanejo, com histórias de jagunços, conflitos e andanças. O episódio mostra narrações de trechos de textos
consagrados do autor, como Grande sertão: veredas, Sagarana, Tutameia, entre
outros. Participação dos “Miguelins”, jovens de Cordisburgo/MG, que resgatam
a obra de Guimarães Rosa por meio da tradição oral. O episódio analisa também
seu principal livro, Grande sertão: veredas.

105

Revist a Ga
lileu fevere
iro

Lima Barreto, um grito brasileiro – no ar em 15 de abril
O episódio relata a breve, conturbada e brilhante vida do
escritor Lima Barreto. Após o pai enlouquecer, abandonou os
estudos para cuidar da família. Mulato, sofreu com o racismo.
Mesmo assim, destacou-se com a publicação de Triste fim de
Policarpo Quaresma. Este episódio mostra a importância dessa
obra para a literatura brasileira. Destaca o forte sentimento
nacionalista do escritor, que se tornou jornalista do Correio da
Manhã, jornal no qual denunciava as injustiças sociais.
Quatro vezes quatro: João Cabral de Melo Neto – no ar
em 22 de abril
O episódio mostra as influências do sertão em sua poesia rígida e áspera, além dos diversos países onde o poeta morou e
como eles se tornaram temas de sua obra.
Lygia Fagundes Telles: a inventora de memórias – no ar
em 29 de abril
O episódio analisa a política e o fantástico nos romances e
contos da escritora, apontando como esses elementos apareceram em sua vida em São Paulo e no Rio de Janeiro.
José Lins do Rêgo: engenho e arte – no ar em 9 de maio
O episódio mostra a vida adulta de José Lins do Rego em Maceió e no Rio de Janeiro. Além disso, avalia como o contato com
engenhos de açúcar, em sua infância, influenciou suas obras.
FICHA TÉCNICA
Direção e produção: TV Escola
Distribuição: Ministério da Educação por intermédio da Secretaria de Educação a Distância (TV Escola)
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão
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MUNDO DA LEITURA
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Universidade de Passo Fundo e UPFTV

Através das aventuras de Gali-Leu e sua
turma, o programa Mundo da Leitura
incentiva o público infantil à leitura de
forma lúdica e dinâmica em múltiplas
linguagens como teatro de animação, contação de histórias, poesia, contos, lendas,
brincadeiras com palavras (trava-língua) e
curiosidades, além de dicas culturais de
músicas, filmes, histórias em quadrinhos
e, é claro, livros para toda a criançada.
Os personagens Gali-Leu, Borralheira,
Ratazana, Reco-Reco, Alice e Alberto
vivem aventuras muito divertidas, dentro
e fora dos livros. Vale destacar que estes
personagens são bonecos, os protagonistas das histórias. Gali-Leu e Borralheira
vivem na casa do Mundo da Leitura, onde
se divertem com os humanos Natália e
Mil-Faces. Mas Ratazana e seu auxiliar
Reco-Reco estão sempre à espreita, com
suas tramas mirabolantes para destruir o
Mundo da Leitura. O programa é produzido pela Universidade de Passo Fundo, por
uma equipe interdisciplinar que envolve
os cursos de Letras, Artes e Comunicação,
Educação, Ciências Exatas e a UPFTV, canal de televisão afiliado do Canal Futura.
Em 2011, foram exibidos 27 programas em
duas temporadas.

ELENCO:
Natália Bohrer é jornalista, formada pela Universidade de Passo Fundo. É especialista em Moda,
Criatividade e Inovação, pela Faculdade de Tecnologia SENAC-RS. No programa Mundo da Leitura
atua como atriz e produtora.
Giancarlo Rotta de Camargo é ator, músico e graduado em Educação Física pela Universidade de
Passo Fundo. Trabalhou de 1998 a 2008 no Grupo de Teatro da UPF e no Grupo Viramundos. Hoje,
atua como ator e manipulador de bonecos no programa Mundo da Leitura, com os personagens Mil
Faces, Reco-Reco e Alberto.
Paulo Balardim, criador do gato Gali-Leu, é ator-bonequeiro e um dos diretores da Cia. Caixa
do Elefante Teatro de Bonecos, que faz bonecos e cenários para teatro e televisão. Seu trabalho
já figurou em diversos programas e campanhas, entre eles: Nenhum Adulto Analfabeto (TVE-RS),
A Turma do Arrepio (SBT), Que Trabalho É Esse? (Futura), Pandorga (TVE-RS), Estação Meia-noite
(Telecine Cult) e Papos e Pratos (Bandeirantes).
Elisângela de Fátima Fernandes de Mello é mestre em Educação pela Universidade de Passo
Fundo. Atualmente, é assistente de criação do Centro de Referência de Literatura e Multimeios –
Mundo da Leitura. Tem experiência na área de formação do leitor, cria e aplica práticas leitoras. No
programa Mundo da Leitura faz a voz e a manipulação da gata Borralheira e pesquisa enigmas para
o quadro “Labirinto”.
Eliana Rodrigues Leite é graduada em Produção Cênica e cursa Educação Artística na Universidade de Passo Fundo. É assistente de criação no Centro de Referência em Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura. No programa faz a voz e a manipulação da personagem Ratazana e é
produtora de arte.

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. Estas experiências
permitem que a criança entre em contato com materiais de diferentes naturezas,
fazendo com que ela também desenvolva o seu imaginário e o senso criativo.
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Dia de gato
Os personagens Gali-Leu, Borralheira, Ratazana e Reco-Reco
vivem diferentes situações que dão ao espectador a oportunidade de conhecê-los um pouco mais, através de aventuras
muito divertidas. Na segunda temporada, os filhotes da Borralheira e Gali-Leu, Alice e Alberto, nascem e se juntam à turma.
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 (30 minutos):
A noz e a torre – no ar em 11 de maio
Borralheira chega à escola com Alberto e Alice. Nossa gatinha
quer saber por que os dois sempre chegam atrasados à aula.
Eles falam sobre a mestre Jedi Morgana e mostram à Borralheira o “portal da força”, onde se reúnem. “A noz e a torre”
é a história no quadro Contação. Na Oficina, Mil-Faces ensina
a fazer um monstro comilão, e, no Fique Esperto, saiba mais
sobre a viagem do homem à Lua.
A história da ressurreição do papagaio – no ar em 18 de maio
Depois de colocar Alice e Alberto para dormir, Borralheira
conversa com Gali-Leu sobre como os filhotes a veem. No dia
seguinte, Borralheira leva seus gatinhos de táxi à escola, e
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eles estranham a situação. Você vai conhecer “A História da
ressurreição do papagaio”, no Contação. Mil-Faces mostra na
Oficina como se faz desenhos com giz de cera e guache, e, no
Fique Esperto, Nati desvenda o universo do skate.
A pedra mágica – no ar em 25 de maio
Borralheira e filhotes descem do táxi numa ruela da periferia.
Para surpresa e espanto de Alice e Alberto, nossa gata quer que
eles saiam atrás de um rato, vivo ou morto. O que será que vai
acontecer? No Contação, confira a história “A pedra mágica”.
Aprenda com Mil-Faces a fazer um jogo de damas e saiba mais
sobre árvores frutíferas, no Fique Esperto, com a Natália.
O conselho do burro – no ar em 1º de junho
Alice e Alberto correm de um cachorro na rua onde Borralheira
os deixou para caçar um rato! Nossos filhotes só querem saber
de voltar para casa, quando Ratazana aparece prometendo
levá-los. Será que eles vão cair na lábia desta rata? No Contação, assista à história “O conselho do burro”. Na Oficina,
aprenda a fazer um porta-retratos com materiais reciclados, e
no, Fique Esperto, Nati vai até um encontro de escoteiros.
O mistério das três velhas – no ar em 8 de junho
Borralheira acorda assustada de um sonho onde seus filhotes
são enganados pela Ratazana. Nossa gatinha desconfia que
esse sonho queira dizer alguma coisa importante. Na Contação, assista à história “O mistério das três velhas”. Na Oficina,
Mil-Faces ensina como fazer um dragão que cospe fogo. No
Fique Esperto, saiba mais sobre como a água é tratada.
O segredo dos planetas – no ar em 15 de junho
Reco-Reco está com seu violão, cantando, enquanto Ratazana
navega no computador. Ela aplaude nosso rato gaguinho e acha
que já é hora de planejar um novo show. Confira a história “O
segredo dos planetas”, na Contação. Mil-Faces ensina, na Oficina, como fazer uma fantasia de palhaço. E, no Fique Esperto,
um projeto de educação no trânsito.
O médico-fantasma – no ar em 22 de junho
Borralheira conversa com Gali-Leu sobre seu sonho. Ela acha
que o portal que Alice e Alberto mostraram pode ser o mesmo
que apareceu no sonho, e desconfia que há alguma relação
com Ratazana. Na Contação, assista à história “O médico-fantasma”. Na Oficina, aprenda a fazer uma máscara com caixa de
pizza. E, no Fique Esperto, Natália desvenda as curiosidades
sobre o hipismo.

O ser humano mais inteligente do mundo – no ar em 29
de junho
Borralheira pergunta para Mil-Faces se ele ainda trabalha como
o detetive All Faces. Ela pede que ele fique de olho em Alice
e Alberto para descobrir se é Ratazana a mestre jedi Morgana
que seus filhotes tanto falam. Na Contação, veja a história “O
ser humano mais inteligente do mundo”. Mil-Faces ensina, na
Oficina, como fazer um jacaré com caixa de ovo. E, no Fique
Esperto, saiba mais sobre o judô.
O direito do anzol – no ar em 6 de julho
Ratazana vê Mil-Faces espionando Alice e Alberto e não
aparece, só sussurra para que eles meditem. Mil-Faces fotografa os gatinhos meditando, mas é descoberto por eles.
Assista na Contação “O direito do anzol”. Na Oficina, aprenda
a fazer um cavalinho e, no Fique Esperto, entenda o que é a
Síndrome de Down.
Baio ou pampeano? – no ar em 13 de julho
Mil-Faces conversa com Borralheira e conta que Alice e Alberto já sabem que ela desconfia que eles estão sendo enganados
por Ratazana. Mas os gatinhos não gostam nem um pouco da
atitude da mãe. Não perca a história “Baio ou pampeano?”,
na Contação. Aprenda a fazer um jato, na Oficina, e, no Fique
Esperto, conheça mais sobre a cultura italiana.
O caminho para a cidade – no ar em 20 de julho
Ratazana entra na toca rindo alto, feliz da vida, e conta para
Reco-Reco que não foi desmascarada pelo detetive All Faces
e que os filhotes ainda ficaram decepcionados com a mãe.
Confira, na Contação, a história “O caminho para a cidade”.
Na Oficina, aprenda como se faz um cata-vento. E, no Fique
Esperto, saiba como é feito o processamento do leite.
Meu pai saiu de casa – no ar em 27 de julho
Borralheira conversa com Alice e Alberto e explica por que
mandou Mil-Faces espioná-los na escola. Gali-Leu entra na
conversa e convida todos para almoçar fora. Borralheira e Gali-Leu concordam que a mestre Morgana deve ser mesmo coisa
da imaginação dos filhotes! Assista, na Contação, a história
“Meu pai saiu de casa” e saiba mais sobre a Pré-Jornadinha,
no Fique Esperto.
Turma do Gali-Leu 7 – parte 1 – no ar em 3 de agosto e parte
2 – no ar em 10 de agosto
Borralheira acompanha Alberto e Alice para a escola, e conhe-

ce o portal onde os filhotes, supostamente, têm aulas com a
mestre jedi Morgana. Mais tarde, Borralheira sonha que leva
os filhotes para a periferia da cidade, onde os abandona, para
que eles aprendam a se virar sozinhos. No sonho, aparece a
Ratazana, prometendo ajudar Alberto e Alice a voltarem para
casa através de um bueiro, que ela chama de portal. Borralheira insiste com Gali-Leu que esse sonho deve conter uma
mensagem oculta, que ela não consegue decifrar. Entretanto,
Borralheira, preocupada, começa a acompanhar, diariamente,
Alberto e Alice para a escola, e de repente se dá conta de que
o portal que apareceu em seu sonho e o portal de que falaram
seus filhotes pode ser o elo que liga Morgana à Ratazana.
Borralheira pede a ajuda de Mil-Faces (no papel de detetive
particular) para investigar o caso. Ratazana percebe que o cerco está se fechando em torno dela, mas não desiste de tentar
encaminhar Alberto e Alice para o lado do mal.
Cachorro velho – no ar em 12 de outubro
Borralheira e Gali-Leu conversam com seus filhotes antes de
eles irem para a escola. Quando Alice comenta que a mestre
jedi Morgana é uma rata, Borralheira fica surpresa. Assista
também a história “Cachorro velho”, na Contação, e aprenda
como fazer um sapinho de origami, na Oficina. E, no Fique
Esperto, saiba mais sobre o chocolate.
A invasão das borboletas – no ar em 19 de outubro
Borralheira acompanha seus filhotes à escola. Ao chegar, ela
pede que eles sigam para o portal da força, para se encontrarem
com a mestre Morgana. Alice e Alberto não entendem o que sua
mãe está tramando. Na Contação, confira a história “A invasão
das borboletas”. Na Oficina, aprenda a fazer um helicóptero de
mão, e, no Fique Esperto, saiba mais sobre as nuvens.
O explorador na ilha pirata – no ar em 26 de outubro
Ratazana, vestida de mestre jedi, chega à sua toca falando com
Reco-Reco, mas ele não está. Ela conversa consigo mesma,
tentando entender por que seus planos para conquistar o Mundo da Leitura não dão certo, e planeja algo terrível. Confira a
história “O explorador na ilha pirata”, na Contação. E Natália
mostra, no Fique Esperto, a arte e a técnica do paisagismo.
O curió – no ar em 2 de novembro
Borralheira, Alice e Alberto chegam em casa. Os gatinhos
querem saber o que sua mãe conversou com a professora. Borralheira desconversa, mas deixa Alice e Alberto preocupados.
Assista à história “O curió”, na Contação. Aprenda a fazer uma
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sarronca, na Oficina. E saiba mais sobre aleitamento materno,
no Fique Esperto.
Quem é o dono do ovo? – no ar em 9 de novembro
É noite, Borralheira e Gali-Leu estão em seu quarto. Antes de
dormir, Borralheira pede que Gali-Leu leve as crianças para a
escola no dia seguinte. Nosso gatinho não entende o motivo,
mas no fim concorda. Assista à história “Quem é o dono do
ovo?”. Aprenda como fazer uma barba de lã, na Oficina. E, no
Fique Esperto, saiba como é o trabalho de um bombeiro.
As lágrimas de Potira – no ar em 16 de novembro
Gali-Leu, Alberto e Alice estão saindo do Mundo da Leitura,
quando encontram Reco-Reco. Nosso ratinho gago fica todo
atrapalhado e não consegue lembrar o recado que Ratazana
pediu que ele desse aos filhotes. Confira a história “As lágrimas de Potira”, na Contação. Na Oficina, veja como se faz um
carrinho movido a balão. E Natália mostra, no Fique Esperto,
que crianças também podem se beneficiar com a ioga.
Festança na beira do rio – no ar em 23 de novembro
Borralheira está em frente à escola dos filhotes a fim de descobrir se Ratazana é mesmo a mestre Morgana. Mas só encontra
Gali-Leu levando Alice e Alberto para a aula. Veja a história
“Festança na beira do rio”, na Contação. Mil-Faces mostra na
Oficina como se faz um teatro de fantoches. E, no Fique Esperto, saiba mais sobre a culinária japonesa.
A história rocambolesca de Madame Valesca – no ar em
30 de novembro
Alberto e Alice saem no intervalo da aula e vão meditar no
portal da força. De repente, um portal se abre. Nossos gatinhos ficam espantados e Alberto o atravessa. Veja “A História
Rocambolesca de Madame Valesca” na Contação. Mil-Faces
mostra, na Oficina, como se faz um boneco com caixa de leite.
E, no Fique Esperto, saiba mais sobre as vacinas.
O palácio e a pousada – no ar em 7 de dezembro
Alice se joga na direção do portal, mas ele se fecha antes.
Borralheira chega e Alice diz que Alberto entrou no portal da
força e ele se fechou. As duas procuram, mas não o encontram,
até que decidem ir para casa contar tudo para Gali-Leu. Curta
a história “O palácio e a pousada”. Aprenda, na Oficina, como
confeccionar uma catapulta. E, no Fique Esperto, Natália apresenta a cultura alemã.
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Mamãe é um lobo! – no ar em 14 de dezembro
Gali-Leu tenta entender o que aconteceu com Alberto. Alice
explica tudo para o pai, que fica muito confuso com a história.
Mas Borralheira acha que Ratazana é a peça que falta neste
quebra-cabeça. Confira a história “Mamãe é um lobo!”, na
Contação. Na Oficina, aprenda a fazer um boneco de dedo, e,
no Fique Esperto, saiba mais sobre o futebol de salão.
Até as princesas soltam pum – no ar em 21 de dezembro
Toda a turma se reúne a fim de resolver o mistério do sumiço do
Alberto. Até Reco-Reco aparece! Acompanhe a história “Até
as princesas soltam pum”, na Contação. Na Oficina, Mil-Faces
ensina como se faz um adesivo de janela, e, no Fique Esperto,
Natália investiga sobre o magnetismo.
Papai é meu! – no ar em 28 de dezembro
Reco-Reco, nervoso, conta para Ratazana que raptaram o
Alberto, e ela diz que já sabia. Nosso ratinho fica desconfiado, mas volta correndo ao Mundo da Leitura para ajudar na
resolução deste mistério. Assista à história Papai é meu!, na
Contação. Na Oficina, aprenda como fazer um vaivém, e, no
Fique Esperto, Natália entrevista os ilustradores Daniel Kondo
e Ricardo Azevedo na Jornadinha Nacional de Literatura.
Turma do Gali-Leu 8 – no ar em 4 de janeiro de 2012
Borralheira descobre que a mestre jedi Morgana é uma rata,
e passa a acompanhar os filhotes à escola todos os dias. Ratazana, vendo o perigo de ser descoberta, se evade. Certo dia,
Alberto e Alice largam mais cedo da aula e aproveitam para
retornar ao portal da força, para meditarem. Enquanto estão
concentrados, um portal luminoso se abre no vidro da capela.
Alberto consegue atravessá-lo, mas Alice fica para trás. Todos
os personagens entram em polvorosa com o sumiço do Alberto:
será obra da Ratazana, ou um fenômeno inexplicável aconteceu? Natália, Mil-Faces e até Reco-Reco participam, junto
com os gatos, da busca pelo paradeiro de Alberto, enquanto
Ratazana comemora o fato.
Consultoria: Paulo Becker graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre e doutor em
Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul. Desde 1997, leciona na Universidade de
Passo Fundo, onde participa como roteirista e consultor da criação do programa Mundo da Leitura. Publicou livros de ensaio,
poesia e literatura infantil e tem artigos publicados em revistas
especializadas em literatura.

FICHA TÉCNICA
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 – Alice
Roteiro e consultoria: Paulo Becker
Pesquisa: Eliana Teixeira, Elisângela de Mello, Lisandra Blanck e
Lisiane Vieira
Direção: Carlos Teston
Cenários: Paulo Balardim
Criação e confecção dos bonecos: Paulo Balardim e Maria Goreti
Betencourt
Videografismo: Jeferson Cunha Lorenz e Alessandro Cunha Lorenz
Produção: Natália Bohrer e Raquel Tramontini
Produção de arte: Eliana Rodrigues Leite e Nathália Brasil
Estagiário: Diones Lima
Câmera: Leonardo Gobbi
Equipe técnica: Anderson Leiria, Jonatas Wendland, Júlio Meira e
Sérgio Toscan
Edição: Alessandro Cunha Lorenz
Trilha sonora: Sandro Cartier
Letras das canções: Paulo Becker
Direção-geral UPF TV: José Henrique Fonseca
Coordenação do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura: Tania M. K. Rösing
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Júlia Cômodo
Coordenação de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Anne Germano e Camila Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Sites para gostar de ler: veja as dicas para a criançada
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A garotada não sai do computador por nada? Para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil nós preparamos uma lista de indicações de sites que incentivam as crianças a ter prazer na leitura, desde a idade de
alfabetização até para os mais grandinhos.
A ideia é atrair os pequenos com a interatividade, animações, textos narrados e a trilha sonora que as historinhas multimídia apresentam. Para Stela Loducca, criadora do site O Pequeno Leitor, o objetivo é que a criança
saia do site e sinta prazer em entrar em uma livraria.
Confira essas dicas:
1. O Pequeno Leitor – O projeto da publicitária Stela Loducca é especialmente desenvolvidos para crianças na
fase da alfabetização. São contos criados pela própria Stela que ganham vida na versão multimídia. Também
dá pra criar a própria história. Ah! Não esqueça de dar uma passadinha no blog (http://blog.opequenoleitor.
com.br) e conferir as dicas de livros infantis bacanas.
2. O Mundo do Sítio – As obras de Monteiro Lobato ocupam um espaço tão especial para a leitura das crianças que é justamente no aniversário dele que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. O Mundo do Sítio
é um site muito legal para entrar no universo de Monteiro Lobato. Na Biblioteca do Visconde você encontra
as aventuras clássicas dos personagens do sítio em histórias animadas e narradas pela atriz Denise Fraga.
3. Ruth Rocha - Alguém aí lembra do clássico infantil Marcelo, Martelo, Marmelo? No site da Ruth Rocha
tem outras histórias da escritora narradas por ela mesma e com trilha sonora do grupo Palavra Cantada. Também há seções com jogos que ajudam os pequenos a ganhar mais vocabulário.
4. Livros Animados – O site é do projeto A Cor da Cultura, do Canal Futura, que usa animações e brincadeiras
para convidar as crianças a mergulharem no mundo dos livros infantis que retratam a mitologia africana e a
cultura afro-brasileira. O objetivo do programa é estimular o hábito de ler ao mesmo tempo em que oferece
ferramentas para o desenvolvimento de uma visão multirracial nas crianças.
5. Kid Leitura – Este é pra quem está beeem no comecinho da fase de ler e escrever. Dá pra acompanhar a
leitura das historinhas sí-la-ba por sí-la-ba.
Veja no Canal Futura - Mundo da Leitura
As aventuras de Gali-Leu e sua turma são elaboradas por uma equipe interdisciplinar que envolve os cursos de
Letras, Artes e Comunicação, Educação, Ciências Exatas, e a UPFTV. De forma lúdica e dinâmica, as diversas
linguagens apresentadas - manipulação de bonecos, leitura e encenação de textos infantis, artes gráficas,
música, entre outros - servem de incentivo para o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e,
principalmente, para a criação do hábito da leitura entre as crianças.

112

MUNDO.DOC

O mundo é feito de histórias. Algumas
remontam a eras passadas e regiões
inóspitas, outras a descobertas da ciência
e mudanças no mundo de hoje. Mas todas
contam um pouco da história da humanidade. A faixa Mundo.doc apresenta
documentários surpreendentes que redescobrem nosso passado e origem, decifram
lendas e mitos de povos que vivem em
diferentes partes do planeta e celebram a
diversidade da vida humana. Em 2011, foram exibidos 37 programas (36 aquisições
mais o documentário Leva – vencedor do
I Pitching para Documentários do Canal
Futura.
TEMAS: comportamento; diversidade cultural;
história; personalidades; saúde; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: não liberado

A MULHER COM OS 5 ELEFANTES (90
minutos) – no ar em 6 de outubro
Swetlana Geier é considerada a maior tradutora da literatura russa para o alemão.
Ela acaba de concluir a obra de sua vida
para a editora Ammann de Zurique, completando as novas traduções dos cinco
mais famosos romances de Dostoievsky,
conhecidos como Os Cinco Elefantes. Seu
trabalho caracteriza-se por um grande e
sensual sentimento pelas línguas e um
respeito incondicional pelos escritores que
traduz. Sua vida foi ofuscada por diversos
acontecimentos históricos na Europa.
Junto com o diretor de cinema Vadim
Jendreyko, essa senhora de 85 anos viaja
pela primeira vez da cidade alemã que escolheu para viver até os lugares de sua infância na Ucrânia. O filme combina a
história de vida de Swetlana Geier com seu trabalho literário e revela os segredos
dessa batalhadora incansável. Trata de grandes sofrimentos, aliados silenciosos
e oportunidades inesperadas – e um amor pelas línguas que se sobrepõe a tudo.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
PRÊMIOS: RIDM Montréal e Listapad Minsk: “Main Prize” – International Film Festival LISTAPAD (Minsk, Belarus); e “Image Award for best cinematography” – Rencontres Internationales du
Documentaire (Montréal, Canada); Taiwan International Documentary Festival: “International
Feature Length Competition” – menção especial do júri; Moondance International Film Festival
2010: “Atlantis Award”; Zoom 2010: “Basel Film Prize” – categoria: documentário
Documentary Film Festival (Silver Springs/Washington DC): “Grand Jury Award” – Sterling World
Feature Competition; Bozner Filmtage 2010: “Audience Award” – melhor documentário; Quartz
2010: “Swiss Film Award” – melhor documentário; German Film Prize 2010: nomeado para a
categoria “feature length documentary”; BAKA Forum 2010: “SRG SSR idée suisse Prize” – melhor
programa televisivo educacional, social ou científico para grande público; Trieste Film Festival
2010: “Alpe Adria Cinema Award” – melhor documentário e “Audience Award” – melhor documentário; European Film Academy (2009): nomeado para a categoria “Documentary – Prix ARTE”;
DOK Leipzig 2009 (Alemanha): “DEFA Sponsoring Prize”; Visions du Réel 2009 (Suíça): “SSR idée
suisse-Award”; “Suissimage and the Society of Swiss Writers SSA for the most innovative Swiss
film”; e menção especial do “Interreligious Jury”.
FICHA TÉCNICA
Direção: Vadim Jendreyko
Produção: 3 Sat, Filmtank, Mira Film, Schweizer Fernsehen (SF) e Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Distribuição: Nour Films
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A PALAVRA CONTA (30 minutos) – no ar em 15 de outubro
O documentário mostra como a leitura se tornou uma ferramenta importantíssima para a construção do futuro de brasileiros
dos quatro cantos do país. Conduzida pelo escritor Bartolomeu
de Queirós, a narrativa apresenta as possibilidades de transformação trazidas pela literatura. O documentário é uma iniciativa
do Movimento por um Brasil Literário, com apoio do Instituto
C&A e JAVA2G. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Duto Sperry e Leonardo Gâmbera
Produção: Movimento por um Brasil literário e a produtora Java 2G.
Distribuição: Java 2G Produções Artísticas Ltda:

AS GAROTAS POR DETRÁS DO MURO (57 minutos) – no ar
em 15 de dezembro
Um grupo de garotas adolescentes encarceradas ganha uma
oportunidade de redenção da forma mais improvável: um
musical baseado em suas vidas. À medida que escrevem e
encenam a peça, as meninas revivem seus crimes, recuperam
sua humanidade e tomam o primeiro passo em direção à liberdade. Quando elas entram em cena na frente de seus pais,
de funcionários do reformatório e de completos estranhos, o
importante não é acertar as notas musicais: é a vez delas se
apoderarem de suas histórias e de contá-las ao mundo. Com
acesso sem precedentes ao reformatório juvenil dado pelo Estado de Illinois, nos EUA, o documentário mostra personagens
fortes que surpreendem os espectadores com sua honestidade,
intimidade e senso de humor inesperado. Juntas, essas garotas mostram o poder da narração em dar sentido até mesmo às
experiências mais negras do passado. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
PRÊMIO: EMMY – categoria “Best Documentary of Current Significance”
(Chicago/Midwestern).
FICHA TÉCNICA
Direção: Heather Ross
Produção: Independent Television Service (ITVS), PB & J Television, Sincerely Films.
Distribuição: PBS International
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CRESCENDO ON-LINE (57 minutos) – no ar em 13 de outubro
Crescendo On-line analisa os impactos da internet em adolescentes através da visão deles próprios e de seus pais. O
documentário introduz o espectador nos mundos privados que
as crianças estão criando on-line – desde aquelas que são assediadas e que enfrentam bullying, passando pelas que fazem
conexões sociais virtualmente, quando têm poucos amigos na
escola, às crianças que atingem celebridade instantânea no
YouTube. O filme analisa ainda as novas e complexas linhas
que estão sendo traçadas entre os mundos real e virtual em
relação às crianças e aos adolescentes de hoje, e aos seus
pais, que muitas vezes se encontram do outro lado da nova
divisão digital. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Rachel Dretzin e John Maggio
Produção: Frontline, Ark Media, LLC
Distribuição: PBS International

MINHA TERRA (52 minutos) – no ar em 5 de maio
Criado em uma vila de fazendas nas montanhas no sul do Peru,
Feliciano trabalha como carregador na Trilha Inca, na esperança
de algum dia levar seu filho para viver na cidade. Minha Terra
narra um ano de sua vida, desde o plantio até a colheita, e
durante a temporada de trabalho na Trilha Inca. O filme retrata
uma imagem nítida do mundo de Feliciano, do conflito entre
seu amor pela terra e pelo trabalho que ele aprendeu com seu
pai, e o desejo de dar ao seu filho o que ele imagina ser uma
vida melhor na cidade. O documentário ganhou em 2010 o
grande prêmio do Banff Mountain Film Festival. CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Jason Burlage
Produção: PBS/Jason Burlage
Distribuição: PBS International

NOTÍCIAS DE JOHANNESBURGO – O MUNDO CONTRA
O APARTHEID
A série de documentários Notícias de Johannesburgo – O
Mundo contra o Apartheid (título provisório) é um relato
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vezes com opiniões contrárias à ideologia de seus governantes
– derrotaram o Apartheid na África do Sul.
Esta série nos traz esperança e nos permite – em um momento
de mudanças na sociedade – acreditar que todos fazemos a
diferença. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos

Sinopses por episódio (52 minutos):
O caminho para a resistência – no ar em 10 de novembro
Quando a Organização das Nações Unidas adota a Declaração
Universal de Direitos Humanos, em 1948, a África do Sul institui o Apartheid. Isso deu origem à resistência pacífica naquele
país, com o apoio internacional dos Estados Unidos, Suécia e
Grã-Bretanha, país onde se inicia um boicote às mercadorias
sul-africanas que acaba se espalhando pelo resto do mundo.
No final, todos os líderes da resistência sul-africana acabam
presos, exilados ou banidos pelo regime do Apartheid.
Um tremendo trabalho – no ar em 17 de novembro
Pequenos países nórdicos, tendo o primeiro-ministro Olof
Palme à frente do grupo, ignoram o posicionamento de outros
países diante da Guerra Fria e declaram apoio irrestrito ao movimento de libertação sul-africano. Isso ocorre na década de
60, quando as ideias de liberdade e independência dominam a
África. Mas, na África do Sul, essas ideias são reprimidas por
armas, e manifestantes em Sharpeville são assassinados. O
Congresso Nacional Africano (ANC) inicia a luta armada, Nelson Mandela é preso e Oliver Tambo exila-se para buscar apoio
fora do país. Países africanos recém-independentes apoiaram
Tambo, assim como membros da Igreja e a União Soviética. No
entanto, em plena Guerra Fria entre Estados Unidos e União
Soviética, Tambo é surpreendido e tem que contar com o apoio
de amigos do Norte da Europa.
A nova geração – no ar em 24 de novembro
Tambo encontra novos amigos na Holanda, que rompem o
acordo cultural com os africâneres, apoiados por uma nova
geração consternada com o regime do Apartheid. Na África do
Sul, uma nova geração inspirada pelo movimento de consciência negra organiza novos protestos em Soweto, em junho de
1976, onde centenas de pessoas são mortas. Logo depois, Biko
é assassinado, o que obriga as Nações Unidas a declararem
um embargo de armas. Mas essa declaração mostra-se tão
inepta que coube aos cidadãos do mundo ações para evitar
uma provável carnificina na África do Sul.
Então, o que acontece quando a ONU declara um embargo de
armas contra a África do Sul? Onde os líderes locais simpatizantes do nazismo encontram parceiros para lhes fornecer
armas? Em Tel Aviv.

115

Saldo final – no ar em 1º de dezembro
Este episódio relata o modo como centenas de milhares de
pessoas do mundo todo desestruturaram grandes empresas
internacionais, como o banco Barclays, no Reino Unido, que
perdeu negócios de clientes enfurecidos, e a General Motors,
entre outras inúmeras empresas norte-americanas, que deixaram a África do Sul.
Isso teve início quando dois funcionários negros da fábrica da
Polaroid, nos Estados Unidos, opuseram-se ao uso das fotografias polaroide estampadas nos passes impostos aos negros na
África do Sul, o que resultou na saída de todas as principais corporações e bancos daquele país, e consequentemente em sua
falência pela falta de recursos e investimentos internacionais.
Enfim livre – no ar em 8 de dezembro
Com ajuda da intensa pressão internacional, protestos maciços
na África do Sul e uma campanha de oposição, realizada na
década de 80, pela Frente Democrática Unida (UDF), o governo
branco sul-africano viu-se obrigado a dar início a uma série
de negociações que resultaram na libertação de Mandela e na
implementação da democracia no país.
Quando libertado, após 27 anos de prisão, Mandela viaja a
Amsterdã, Estocolmo e Londres para prestar agradecimentos
ao movimento internacional anti-Apartheid. Em época de
censura à imprensa na África do Sul, a campanha “Libertem
Mandela” foi bem-sucedida em torná-lo uma liderança local.
Oliver Tambo morre após uma grande e vitoriosa luta, e não
chega a testemunhar a liberdade e a democracia conquistadas
pela África do Sul.
FICHA TÉCNICA
Direção: Connie Field
Produção: Clarity Films
Distribuição: Steps International

O BUDA – parte 1 – no ar em 14 de julho e parte 2 – no ar
em 21 de julho
Há dois milênios e meio, uma nova religião surgiu no norte
da Índia, baseada nas ideias de um único homem, o Buda, um
misterioso sábio indiano, que atingiu a iluminação enquanto
sentava embaixo de uma grande figueira. O Buda nunca alegou
ser Deus ou um de seus emissários na Terra. Ele disse ser
apenas um ser humano que, em um mundo de inevitável dor
e sofrimento, tinha encontrado uma espécie de serenidade, a
qual outros poderiam encontrar também. Este documentário,
narrado por Richard Gere e dirigido pelo cineasta premiado David Grubin, conta a história de sua vida, uma jornada especialmente relevante nesses tempos desconcertantes de mudanças
violentas e confusão espiritual. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
DURAÇÃO: 120 minutos
FICHA TÉCNICA
Direção: David Grubin
Produção: David Grubin Productions
Distribuição: PBS International

O QUE DARWIN NUNCA SOUBE – parte 1 – no ar em 28 de
julho e parte 2 – no ar em 4 de agosto
Esse especial de duas horas leva os espectadores às fronteiras
da ciência evolucionária. No decorrer da última década, surgiu
um campo da biologia que ajuda a explicar como um número pequeno de genes poderia ser responsável pela grande variedade
de vida que vemos na natureza. Esse novo campo emergente usa
métodos genéticos para combinar o estudo do desenvolvimento
evolucionário, ou “Evo-Devo”, e do desenvolvimento biológico
de organismos únicos e espécies inteiras. O documentário viaja
das ilhas Galápagos até a Antártica, da explosão cambriana de
formas animais de meio bilhão de anos atrás aos laboratórios
de pesquisa de hoje, onde cientistas são capazes de explicar
no nível genético os processos responsáveis pelo complexo
desenvolvimento e a vasta diversidade da vida. CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA: livre
DURAÇÃO: 120 minutos
FICHA TÉCNICA
Direção: John Rubin, Rushmore DeNooyer, Serena Davis e Sarah Holt
Produção: Nova
Distribuição: PBS International
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O VAZAMENTO (53 minutos) – no ar em 9 de junho
Muito antes da explosão da Deepwater Horizon no Golfo, a BP
era amplamente conhecida como uma empresa que valorizava
negociações e marketing em detrimento da segurança, “uma
criminosa ambiental em série” que deixou para trás uma longa
trilha de problemas – acidentes fatais, vazamentos desastrosos, inúmeras violações de segurança –, os quais, muitos
agora acreditam, deveriam ter desencadeado uma atitude por
parte de reguladores federais. O vazamento poderia ter sido
evitado? Por meio de entrevistas com atuais e ex-funcionários
e executivos da BP, reguladores governamentais e especialistas de segurança, o correspondente da Frontline Martin Smith
e a empresa sem fins lucrativos de investigação ProPublica
examinam a trajetória que levou ao desastre no Golfo. Dos
vastos campos de petróleo da BP no Alaska às suas refinarias
no Texas, e ainda em suas salas de negociações em Nova Iorque e Londres, o filme levanta novas questões quanto à cultura
corporativa da BP e se ela será finalmente forçada a mudar.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

PARIS, OS ANOS BRILHANTES – parte 1 – no ar em 11 de
agosto e parte 2 – no ar em 18 de agosto
Uma tempestade de modernismo passou pelo mundo da arte
no Ocidente durante as décadas iniciais do século XX, desarraigando séculos de tradição em artes visuais, música, literatura,
dança, teatro, entre outros campos artísticos. O epicentro dessa tempestade foi em Paris, França. Por um momento incandescente entre 1905 e 1930, Paris era o centro magnético para
a inovação e a experimentação radical, a Meca de talentos
criativos de Michigan a Moscou, do Brooklyn a Barcelona,
que mudaria o curso da arte no mundo ocidental. Momentos
dramáticos e históricos são relembrados por participantes
desses eventos legendários: Marc Chagall, Igor Stravinsky,
Jean Cocteau, Aaron Copland, Marcel Duchamp, Sylvia Beach,
Janet Flanner, além de outros. Este filme conta a história épica
de Paris de um ponto de vista novo, não como cenário conhecido e glamouroso para as revoluções que ali aconteceram, mas
como um protagonista, um catalisador e um criador ativo da
modernidade. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
DURAÇÃO: 120 minutos
FICHA TÉCNICA
Direção: Perry Miller Adato
Produção: Thirteen, The Eloquent Image LLC e INA
Distribuição: PBS International

FICHA TÉCNICA
Direção: Abrahm Lustgarten and Martin Smith
Produção: Frontline
Distribuição: PBS International

OS ÚLTIMOS DIAS DA UNIÃO SOVIÉTICA (60 minutos) –
no ar em 22 de dezembro
Moscou, 31 de dezembro de 1991: a bandeira vermelha do
Kremlin é substituída pela russa, marcando o fim da União Soviética e de suas ideologias. Com testemunhos de protagonistas da época e do próprio Mikhail Gorbatchev, o documentário
narra os últimos dois anos que levaram à queda de um dos
impérios mais totalitários do século XX. Através de imagens
excepcionais o filme mostra as reviravoltas políticas, violações
de alianças, traições, golpes de Estado, ameaças físicas e
mentiras que causaram o colapso inexorável do regime soviético, permitindo que Boris Yeltsin assumisse o poder e desse
início a uma nova era. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Jean-Charles Deniau e Sergey Kostin
Produção: Roche Productions
Distribuição: ZED

PATRIMÔNIO VIVO
Série sobre as obras-primas do espírito humano, filmadas em
high-definition. Por um longo tempo, somente monumentos
ou textos escritos atraíam a atenção pública. A herança oral
e imaterial de civilizações que não dispunham de linguagem
escrita era considerada arcaica ou irrelevante, embora representasse um patrimônio de valor substancial. Para proteger
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este enorme e desconhecido patrimônio, a UNESCO tombou
47 obras-primas que representam um patrimônio cultural vivo
da humanidade. Estas obras primas – desde a sabedoria para o
trabalho com madeira de Zafimaniry de Madagascar à cosmovisão andina dos Kallawaya da Bolívia – são excepcionalmente
valiosas do ponto de vista artístico, histórico e antropológico.
A série explora obras-primas excepcionais e conta a estória de
seu patrimônio, mantidas sob o princípio do desenvolvimento
sustentável. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

do Brasil, os Wajapi vivem preservados da influência moderna.
Fugindo dos brancos, suas doenças e massacres, eles tentaram
preservar sua identidade e seu modo de vida. Aqui, pintar a
pele de vermelho é uma maneira de manter a ligação com uma
civilização muito antiga. Os Wajapi têm uma longa história de
utilização de corantes vegetais para enfeitar seus corpos com
motivos geométricos e símbolos, o jenipa kusiwara. Ao longo
dos séculos, eles desenvolveram um sistema de comunicação
único – uma rica mistura de componentes gráficos e verbais
– que reflete sua visão de mundo e os permite preservar o
conhecimento sobre a vida da comunidade.
FICHA TÉCNICA
Direção: Charlie Buffet
Produção: ZED, com participação de: TF1 / Ushuaia TV / TV5 Monde / RTBF
/ Equator HD Canada / YLE / TV3 / Canal Futura
Distribuição: ZED

Sinopses por episódio (52 minutos):
A dança celestial do Butão – no ar em 23 de junho
Nos confins do Butão, em um pequeno Reino Budista situado
entre o Tibete e a Índia, monges se reúnem nas montanhas e se
preparam para vários dias de dança e meditação. A cada ano,
em vestes celestiais e usando máscaras de madeira, esses
monges executam uma dança sagrada que tanto purifica quanto elimina emoções negativas, como medo, ganância ou raiva.
Thugten, de 23 anos, vem de uma longa linhagem de dançarinos. Ele é um mestre de dança do mosteiro Drametse. Graças à
ajuda de seu mestre, Meme Badge, ele irá treinar seus jovens
alunos para o festival Drametse e ensiná-los a coreografia,
transmitida de geração em geração.
FICHA TÉCNICA
Direção: Florence Tran
Produção: ZED, com participação de: TF1 / Ushuaia TV / TV5 Monde / RTBF
/ Equator HD Canada / YLE / TV3 / Canal Futura / HD Suisse
Distribuição: ZED

Pele vermelha – no ar em 30 de junho
No norte da Amazônia, em uma das florestas mais inacessíveis
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O teatro milenar do Kutiyattan – no ar em 7 de julho
Vipin tem 15 anos. Ele é aluno da Escola Kalamandalam, onde
ensinam artes cênicas. Ele já estuda Kutyattam por três anos,
o único teatro sânscrito tradicional na Índia.
A cada dia, os alunos são submetidos a uma rigorosa disciplina
e a treinos intensivos. Graças à ajuda de seu professor, Sangi,
eles aprenderão mais de 400 gestos codificados e irão desenvolver um novo corpo: o corpo do ator, o corpo Kutiyattam.
FICHA TÉCNICA
Direção: Jean QUEYRAT
Produção: ZED, com participação de: TF1 / Ushuaia TV / TV5 Monde / RTBF
/ Equator HD Canada / YLE / TV3 / Canal Futura
Distribuição: ZED

POVO JUDEU – UMA HISTÓRIA DE SOBREVIVÊNCIA (56
minutos) – no ar em 29 de setembro
Atravessando milênios, essa história sobre o povo judeu analisa
como um pequeno grupo, que começou como nômades no deserto, superou inúmeros obstáculos para sobreviver até os dias de
hoje. Desde escravidão à perda de seu templo; do exílio ao antissemitismo; das conversões forçadas ao quase-extermínio no
Holocausto, como os judeus conseguiram sobreviver enquanto
tantas outras comunidades desapareceram? As respostas são
surpreendentes. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Andrew Goldberg
Produção: A production of Two Cats Productions
Distribuição: PBS International

REVOLUÇÃO VIRTUAL
Após 20 anos da invenção da Web, a Dra. Aleks Krotoski estuda como a internet está reformulando quase todos os aspectos
de nossas vidas. Com alguns dos maiores nomes da Web,
incluindo os fundadores do Facebook, do Twitter, da Amazon,
da Apple, da Microsoft e o inventor da Web, ela examina o
quanto a Web tem correspondido às suas expectativas iniciais.
O fundador da Web, Tim Berners-Lee, acreditava que sua
invenção permaneceria como uma fronteira aberta, a qual
ninguém poderia possuir, e que tiraria o poder de poucos e o
concederia a muitos. Agora, com argumentos provocativos e
ponto de vista forte, a apresentadora Aleks Krotoski irá reanalisar declarações utópicas como essa, feitas no decorrer de
muitos anos pelos principais inovadores da revolução digital,
e irá testá-las contra as difíceis realidades da emergente Web
atual, explorando como as possibilidades da pura tecnologia
foram restringidas, até distorcidas pelas limitações da natureza humana. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

Sinopses por episódio (60 minutos):
O grande nivelamento? – no ar em 1º de setembro
No primeiro episódio desta série de quatro documentários, a
apresentadora Aleks Krotoski mapeia a ascensão extraordinária dos blogs, da Wikipédia e do YouTube, e retrata o conflito
contínuo entre a liberdade que a tecnologia nos oferece e o
nosso desejo humano inato de controlar e lucrar.
Inimigo do Estado? – no ar em 8 de setembro
Neste episódio, Dra. Aleks Krotoski mostra como a Web está
induzindo um novo tipo de política, tanto em democracias como
em regimes autoritários. Com contribuições de Al Gore, Martha
Lane Fox, Stephen Fry e Bill Gates, Aleks investiga como sites
interativos e sem intermediários, como o Twitter e o YouTube,
encorajaram ações diretas e politizam jovens em números sem
precedentes. Porém, ao mesmo tempo, a transparência da
Web permite que Estados mais rígidos realizem espionagem e
apliquem a censura, e que extremistas façam ameaças de ódio
em rede e graves ataques cibernéticos.
O custo da liberdade – no ar em 15 de setembro
Neste episódio, a Dra. Aleks Krotoski mostra a verdade sobre
como, para o bem ou para o mal, o comércio tem colonizado
a Web, e revela como os usuários da Web estão pagando, de
forma disfarçada, pelo que parecem ser sites e serviços gratuitos. Em conjunto com alguns dos líderes empresariais mais
influentes da Web hoje, incluindo Jeff Bezos (CEO da Amazon),
Eric Schmidt (CEO do Google), Chad Hurley (CEO do YouTube),
Bill Gates, Martha Lane Fox e Reed Hastings (CEO do Netflix),
Aleks relata, com diferentes graus de sucesso, como as empresas e pessoas têm tentado ganhar dinheiro na Web.
Homo interneticus – no ar em 22 de setembro
No quarto e último episódio desta série de documentários,
a Dra. Aleks Krotoski, com a ajuda de Mark Zuckerberg, Bill
Gates, Al Gore e a neurocientista Susan Greenfield, examina a
popularidade das redes sociais, como o Facebook, e questiona
como elas estão mudando os nossos relacionamentos. Além
disso, em um teste inovador na University College em Londres,
Aleks investiga como a Web pode distrair e sobrecarregar os
nossos cérebros.
FICHA TÉCNICA
Direção: Molly Milton, Dan Kendall, Francis Hanly e Philip Smith
Produção: Molly Milton, Dan Kendall, Francis Hanly, Russell Barnes e Dominic Crossley-Holland
Distribuição: BBC Wordwide Américas, Ins.

119

TEMPO
De física nuclear a bioquímica, de geologia a cosmologia,
embarque em uma jornada estimulante pelas paisagens misteriosas, lindas e desconhecidas do tempo. Cada episódio desta
série de quatro documentários leva os telespectadores em
uma busca científica para responder uma pergunta específica
sobre o tempo. Descubra o que nos motiva, por que o tempo
voa quando estamos nos divertindo ou desacelera durante um
acidente – e por que as distorções de tempo não são somente
metáforas, mas refletem realidades biológicas. Os quatro documentários da série Tempo mostram que, após décadas de
pesquisa, cientistas agora entendem o processo de envelhecimento, por que cada criatura na Terra morre e por que espécies
tornam-se extintas. Graças aos avanços em cosmologia, temos
agora um conhecimento muito mais claro de como o nosso universo começou e como os planetas (incluindo o nosso) foram
criados. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

tempo em nosso corpo? Como envelhecemos? Podemos parar
isso? Um cientista acredita que os primeiros imortais já estão
vivendo hoje em dia e que, antes de nossos filhos chegarem
ao final de suas vidas naturais, a ciência vai saber parar e até
reverter o envelhecimento. Porém, o que isso significa para o
nosso senso e conceito daquilo que é o ser humano?
Tempo da terra – no ar em 12 de janeiro de 2012
A nossa peculiar percepção de que o tempo retrocede ao
passado muito antes de nosso nascimento e que continuará
estendendo-se no futuro para muito além de nossas mortes,
está no coração da humanidade. Sem esse senso, não poderíamos aprender com o passado e não faríamos planos para o
futuro. Mas como isso afeta o nosso senso de quem somos?
De onde viemos e para onde estamos indo? Este episódio da
série Tempo tenta trazer luz a essas questões e ainda mostra
que fazemos parte da maior história provavelmente já contada:
a história da própria vida.

Sinopses por episódio (50 minutos):
Tempo do dia – no ar em 29 de dezembro
O tempo parece guiar todos os momentos. É a força mais inescapável que sentimos. Mas nossa sensação do tempo provém
das nossas mentes e corpos ou do exterior?
Nós humanos parecemos correr à marcha do tempo, frequentemente sem ter conhecimento de como isso acontece ou de
como a nossa percepção disso pode ser diferente da de outra
pessoa, do ritmo da natureza ou do nosso próprio relógio biológico. No primeiro episódio da série Tempo, descubra os relógios biológicos que nos guiam e o nosso senso de tempo, seja
ele acelerado em um momento de diversão ou desacelerado
em momentos de estresse. Conheça um homem sem memória
e descubra como é importante o nosso conceito de “passado”
e “futuro”. Por que o tempo só flui em um sentido? Por que não
podemos pará-lo, vê-lo ou segurá-lo? Se ele é tão evasivo, será
que é real ou só uma invenção da nossa imaginação?
Tempo da vida – no ar em 5 de janeiro de 2012
O efeito mais poderoso do tempo sobre as nossas vidas é a
forma com que ele nos limita. O nosso conhecimento de morte
está tão arraigado em nossas vidas e espiritualidade que, se
a imortalidade fosse possível, perderíamos o sentido que nos
torna humanos?
Ter consciência do limite do nosso tempo nos proporciona uma
experiência exclusivamente humana. Mas qual é o processo do
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Tempo do cosmos – no ar em 19 de janeiro de 2012
Sempre estruturamos as nossas vidas com base em um passado
imutável e um futuro previsível e organizado. Porém, descobertas atômicas e cósmicas mudaram tudo isso. O que é o tempo
propriamente dito? Ele terminará um dia? Ao longo da história,
uma coisa nunca mudou: o tempo. Acreditamos que o tempo
é constante, regular e irrefreável. Mas será mesmo? Dentro
de átomos, o tempo se dispersa de tal maneira que algo pode
estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em buracos negros,
o tempo é comprimido de tal forma que, para um observador,
ele parece imóvel. O tempo pode até, teoricamente, regredir,
sugerindo a real possibilidade de uma máquina do tempo. Tudo
o que conhecemos – todo o Cosmos das estrelas – é somente
um pequeno pedaço da história do universo, antes de as luzes
se apagarem. E, então, o que acontecerá?
FICHA TÉCNICA
Direção: Peter Oxley
Produção: Cameron Balbirnie, Anne Laking
Distribuição: BBC Wordwide Américas, Ins.

UMA JORNADA À ÁFRICA COM JONATHAN DIMBLEBY
A África é o continente com maior variedade étnica e cultural
do planeta. Mesmo assim, o povo africano é primordialmente
conhecido por ser vítima da fome, de doenças, da pobreza e do
conflito; e o vasto continente é considerado bastante problemático. Esta série de três documentários mostra que ver a África
exclusivamente por esse estreito prisma é não enxergar toda
a verdade e se desviar do ponto principal. Ao longo dos três
episódios, Jonathan Dimbleby mostra a África como ela é: vibrante, com energia, imaginação, inovação e habitada por uma
variedade de indivíduos e comunidades que enfrentam grandes
desafios, mas os encaram com otimismo e determinação. Essa
jornada à África, conduzida por um dos jornalistas britânicos
mais respeitados, desafia várias concepções errôneas e retrata
o continente de maneira totalmente inovadora e revigorante.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre

Sinopses por episódio (60 minutos):
Episódio 1 – no ar em 12 de maio
Jonathan Dimbleby inicia sua jornada na capital de Mali,
Bamako, a cidade africana com crescimento mais acelerado,
onde encontra uma população industrial, parte da qual utiliza
medidas extremas para ganhar a vida. Em Gana, o rei dos
Ashanti dá as boas-vindas reais a Jonathan e, na Nigéria,
ele se encontra com o homem mais rico da África, antes de
apreciar os talentos criativos de alguns dos melhores astros
musicais do continente.

Episódio 2 – no ar em 19 de maio
No segundo episódio da série, Jonathan Dimbleby viaja 3.700
quilômetros pelo Vale Rift, na África Oriental. Começando pela
Etiópia, ele descobre o grande progresso que está sendo feito
para combater futuras crises de fome. No Quênia, ele mostra
como os telefones celulares estão revolucionando as pequenas empresas e até a vida das tribos Maasai. Na Tanzânia,
ele participa de um jogo de futebol com os juízes e guardas
da Comissão de Direitos Humanos da África, e conhece as
crianças de rua de Dar-es-Salam, que estão criando um perfil
internacional para suas músicas.
Episódio 3 – no ar em 26 de maio
Na reta final de sua odisseia de quase 13 mil quilômetros,
Jonathan Dimbleby viaja do Congo para Durban em busca
de histórias que retratem a África contemporânea. Ele mostra como as negociações de bilhões de dólares com a China
estimularam as economias africanas, outrora dependentes de
auxílio e investimento do Ocidente. De passagem pela Zâmbia,
Jonathan sobrevive a uma sessão de treinamento com a campeã mundial de boxe Esther Phiri e conhece Hugh Masekela,
que compartilha com ele sua visão da revitalização emergente
da África.
FICHA TÉCNICA
Direção: Robin Barnwell, Ruhi Hamid, Chris Boulding
Produção: Fresh One Productions
Distribuição: BBC Wordwide Américas, Ins.
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VISÕES DO FUTURO
Imagine um mundo onde os pensamentos humanos conectam-se diretamente aos computadores; onde seu refrigerador
poderia encomendar o que você precisa na internet e pagar
usando seu cartão de crédito; onde doenças não existissem;
onde longas viagens espaciais fossem o normal. Simples
especulação? Michio Kaku afirma que não, e suas ideias são
baseadas nos estudos de vários dos melhores cientistas do
mundo, cientistas estes que hoje estão construindo o futuro
em seus laboratórios.
A série de três documentários Visões do Futuro entrevista
grande parte dos mais renomados cientistas da atualidade,
incluindo os pioneiros da Inteligência Artificial (IA), Marvin
Minsky e Rodney Brooks, o geneticista Francis Collins, o imunologista Anthony Fauci, o neurocientista Susan Greenfield e
trans-humanistas, tais como Ray Kurzweil e Nick Bostrum. A
série discute não somente as prováveis mudanças que a tecnologia trará, mas suas implicações em todos os aspectos das
nossas vidas. Michio Kaku acredita que estamos no limiar de
uma nova e profunda era científica, chegando ao fim da era de
descoberta e iniciando a era de domínio, quando nos tornaremos os coreógrafos ativos da natureza.
Cada episódio da série analisa como uma determinada tecnologia-chave transformará a vida no século XXI. CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA: livre

Sinopses por episódio (60 minutos):
Inteligência: a revolução dos computadores – no ar em
20 de outubro
No primeiro episódio da série, Michio Kaku mostra que a
inteligência está prestes a tornar-se tão presente em nosso
cotidiano quanto a eletricidade. Viveremos em um mundo de
fantasia: falaremos com tudo e tudo responderá.
Vida: a revolução biomolecular – no ar em 27 de outubro
O segundo episódio da série mostra que por já termos o genoma humano totalmente mapeado, poderíamos erradicar a
maioria das principais doenças e prolongar a vida por décadas.
Matéria: a revolução quântica – no ar em 3 de novembro
O terceiro e último episódio da série Visões do Futuro fala
sobre a revolução mais profunda que já ocorreu: a revolução
quântica. Michio Kaku argumenta que estamos entrando em
um mundo onde seremos capazes de manipular e criar a matéria em si, fazendo com que teletransporte e capas invisíveis se
tornem realidade.
Porém, esse desenvolvimento de tecnologia também significa
um aviso: como diz Michio, “teremos o poder de animar o inanimado, o poder de criar a própria vida. Teremos o poder dos
deuses. Mas teremos também a sabedoria de Salomão?”.
FICHA TÉCNICA
Direção: Mina Panic, Ian MacMillan, Helen Shariatmadari
Produção: BBC
Distribuição: BBC Wordwide Américas, Ins.
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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Ação Saúde – Avaliação: da desconfiança à cumplicidade
Andréa Loureiro
Coordenadora do Projeto Ação Saúde
O nome não é dos mais simpáticos: Avaliação. Intimidadora à
primeira vista, à medida que se conhece um pouco melhor seus
achados, a desconfiança cede espaço para a curiosidade. Com
um pouco mais de compreensão e conhecimento, é possível
perceber que esta senhora não é tão má assim.
Vivemos esta experiência na prática. Em 2008, a Fundação
Vale desafia o Canal Futura, mais especificamente a área
de Articulação e Mobilização Comunitária, a desenvolver e
implementar um projeto que contribuísse para o diálogo e a
atuação integrada entre a gestão pública e a sociedade civil
organizada na resolução dos problemas relacionados à saúde
materno-infantil dos municípios ao longo da Estrada de Ferro
Carajás. Desafio aceito, o Ação Saúde é gestado e nasce, ainda
piloto, em Arari e Santa Rita, no Maranhão, tendo como meta a
formação de uma Rede de Agentes Promotores de Saúde para
atuação articulada, na promoção da saúde da mãe e do bebê.
Como todo piloto, o projeto apresenta acertos e também fragilidades. Logo surge a figura do avaliador externo. Mas quem é
esta figura? Tanto esforço de todos os envolvidos, tanto planejamento e trabalho, e vem alguém de “fora” apontar o que não
está funcionando? Receio, dúvidas, desconfiança... Um misto
de sentimentos que nos incomodou, mas também, felizmente,
depois do desconforto inicial, nos fez refletir.
Percebemos que a Avaliação Externa é uma grande parceira na
construção das melhores práticas. Ela revela as fragilidades
das nossas ações, mas também nos aponta pontos fortes.

Aqueles que precisam ser potencializados para que o projeto
tenha efetividade. E assim seguimos.
Em sua segunda fase, já considerando os achados da Avaliação
Externa, o Ação Saúde aprimora sua prática. Incorpora novos
aprendizados e fortalece suas ações. A Avaliação Externa se
desdobra em duas: uma, formativa, para avaliar o processo da
implementação, e outra, um pouco mais ousada, para avaliar
a capacidade do projeto na formação das Redes Promotoras
de Saúde.
Digo ousada porque a missão do Ação Saúde não é fácil. A
teoria sobre formação e atuação em Redes é perfeita em teses,
dissertações e publicações diversas, mas a prática é um exercício de articulação e mobilização constante.
Estamos entrando na terceira fase do Ação Saúde. A avaliação
foi – e ainda é – preciosa. Posso dizer que nos alimentamos
dos seus achados. Neste momento, aguardamos mais um relatório. Certamente, novos aprendizados virão por aí. A senhora
que parecia ser má virou uma grande aliada na qualidade do
projeto.
Ação Saúde é uma iniciativa da Vale, por meio da Fundação
Vale, realizada pelo Canal Futura. O projeto conta com o apoio
técnico do Laboratório de Avaliação de Situações Endêmicas
Regionais, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – Fundação Oswaldo Cruz (Laser/ENSP/Fiocruz) – e com a
parceria do Instituto Formação (MA).
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NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
Sinopses por episódio (26 minutos):

A série Nossa Terra, Nossa Gente pretende
mostrar como a união de diversos atores da
sociedade (poder público, iniciativa privada
e organizações sociais) pode melhorar a
qualidade de vida da população através
de ações estruturantes de longo prazo. O
programa acompanha algumas das ações
sociais que a Fundação Vale implementa
através de diferentes parcerias sociais
público-privadas, com o intuito de impulsionar o desenvolvimento de uma região.
TEMAS: desenvolvimento territorial; empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

APA do Gelado e Tucumã – no ar em 17 de maio
O episódio se concentra no projeto Estação Conhecimento, um centro de desenvolvimento humano e econômico, estabelecido em conjunto pela Fundação Vale,
Prefeituras e a sociedade civil. Neste episódio são retratados dois modelos de
Estação Conhecimento. O primeiro é rural, estabelecido na Área de Proteção
Ambiental do Igarapé Gelado, na Amazônia. Já o segundo visa atender às demandas urbanas do município de Tucumã, no Pará.
Parauapebas – no ar em 24 de maio
O programa Vale Juventude, desenvolvido por uma parceria entre a Fundação
Vale, a Prefeitura Municipal de Parauapebas, Pará, e o Instituto Aliança, tem um
impacto profundo na educação sexual da população da cidade e transforma a
vida de alguns de seus adolescentes.
São Pedro da Água Branca – no ar em 31 de maio
A mobilização conjunta entre a Fundação Vale, a Prefeitura Municipal e o Centro
de Educação e Documentação para a Ação Comunitária (CEDAC) tem um papel
decisivo na melhora da educação escolar na cidade de São Pedro da Água Branca, Maranhão, por meio das práticas de ensino do Plano de Ações Articuladas
(PAR).
FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Carlos Nader
Direção: Marco Del Fiol e Renata Druck
Produção executiva: Flávio Botelho
Direção de fotografia e som direto: Marco Del Fiol
Edição: Silva Hayashi
Finalização: Tiago Ferracini
Abertura: Renato Batata
Trilha original: Danilo Moraes
Som: Zoo Áudio Production
Produtora realizadora: Já Filmes
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação artística: Márcio Motokane
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Camila Campos
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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NOTA 10 – SÉrie ENEM
Sinopses por episódio (26 minutos):

“Qual o sonho de um estudante do ensino
médio no Brasil?” A resposta está na ponta da língua: entrar na universidade. Mas
o que é preciso fazer para garantir uma
vaga? Esse é o ponto de partida do Nota
10 – Série ENEM, série de cinco episódios
do Canal Futura apresentada por Leo
Madeira, que viaja pelo Brasil e conhece,
de perto, o dia a dia das escolas. Cada
episódio enfoca um tema ou um grupo de
personagens. São 5 alunos, 5 professores,
5 diretores, 5 escolas, 5 famílias, em histórias que se cruzam ao longo da série. O
objetivo é mostrar a diversidade do Brasil,
enriquecer e dar mais dinamismo à edição. Nota 10 – Série ENEM traz também
uma entrevista com a presidente do INEP,
Malvina Tuttman, revelando o ponto de
vista de quem realiza a avaliação. O programa, em 5 episódios, mostra histórias
que nos inspiram e nos fazem acreditar
na Educação como principal agente de
transformação da sociedade.
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e público em
geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Editora Moderna

Alunos – no ar em 30 de agosto
Este episódio conta a história da carioca Ana Daiana, que sonha em ser enfermeira
e para isso não mede esforços nos estudos. Do Rio para o Ceará, o telespectador
conhece os universitários Paula e Leandro, que entraram na faculdade por meio
da nota do ENEM e voltam à antiga escola para mostrar que vale a pena sonhar.
O programa traz ainda debate com os jovens e dicas importantes sobre o ENEM.
Professores – no ar em 6 de setembro
No segundo episódio, o público conhece a dupla de professores Leandro e André,
do Colégio Vértice, em São Paulo, que planejam suas aulas trabalhando o conteúdo de forma interdisciplinar. E ainda: o professor Ribamar, do Acre, que torceu
o nariz para o ENEM e hoje é grande entusiasta da avaliação. O programa traz
também debate com os professores e dicas importantes sobre o ENEM.
Diretores – no ar em 13 de setembro
Professora há 25 anos, Geralda dirige, com pulso forte, uma escola no Acre, e está
sempre trazendo novas ideias para o ambiente escolar. Já a dupla Adilson e Walquíria, de São Paulo, investem em projetos alinhados com a proposta do ENEM
e mostram que, com criatividade e dedicação, é possível garantir uma educação
de qualidade. O programa traz ainda debate com os diretores e dicas importantes
sobre o ENEM.
Pais – no ar em 20 de setembro
Este episódio mostra histórias de casais como Jerson e Tânia, que incentivam
os estudos de seu filho Ricardo de forma criativa, e também do artesão Mano,
que aconselha a filha Mayana em seu futuro profissional. O programa traz ainda
debate com os pais e dicas importantes sobre o ENEM.
Escolas – no ar em 27 de setembro
Neste episódio, o último da série ENEM, os telespectadores conhecem os bastidores de escolas de
diferentes partes do país. O programa mostra como
as escolas se articulam no dia a dia para oferecer
um ensino de qualidade, preparando os jovens
para uma vaga no ensino superior. No episódio,
escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Acre
são apresentadas pelos próprios aluno, e diretores
e professores revelam as principais iniciativas de
seus projetos pedagógicos. O programa traz ainda
dicas importantes sobre o ENEM.
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FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Victor Lopes
Assistente de direção: Mariana Abreu
Roteiro: Isadora Andrade
Produção executiva: Luis Vidal
Direção de fotografia: Thiago Lima
Consultoria: Carlos Artexes
Pesquisa: Juliana Bach
Equipe de produção: Carol Oliveira, Adalberto Queiroz, Guilherme Longo
e Virna Paz
Figurino: Dorys Hansen
Edição: Isabel Vidor e Alexandre Nascimento
Abertura e ncerramento: Thiago Sacramento
Música de abertura: Ana Mônica Souza
Trilha sonora original: Fernando Moura
Colaboração trilha sonora: João Castilho
Câmeras de externa: André Markwald
Som: Felippe Mussel

EDITORA MODERNA
Diretor-geral: Sérgio Gustavo de Aguiar Quadros
Diretor-geral de texto: Alejandro Nestor Avakian
Diretor de relações institucionais: Luciano Dias Monteiro
Diretor de marketing e serviços educacionais: Miguel Angelo Thompson
Rios
Gerente da área técnica da avalia educacional: Renato Júdice de Andrade
Editora executiva de conteúdo digital: Gabriela Dias
Gerente de desenvolvimento: Mário Matsukura
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Júlia Comodo
Produtoras assistentes: Anne Germano e Camila Campos
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação artística: Marcio Motokane
Coordenadora de conteúdo: Kitta Eitler
Analista de conteúdo: Juliana Lins
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

Nota 10 – Série enem

Publicado orginalmente em www.futura.org.br
Parceria entre o Canal Futura e a Editora Moderna, Nota 10 – Série ENEM mostra como os preparativos para a prova se
inserem na rotina da comunidade escolar. Em programas que trazem exemplos de várias cidades brasileiras, o apresentador Léo Madeira mostra boas experiências, práticas pedagógicas e dicas de professores e estudantes que alcançaram
a universidade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio.
São três tipos de programa:
Os temáticos (5 programas de 30 minutos) têm formato documental e mostram alunos, professores, diretores, pais e
escolas compartilhando suas experiências com o Enem;
Os interativos (3 programas de uma hora) funcionam como simulados que respondem a dúvidas dos estudantes e são
exibidos ao vivo, nos três finais de semana anteriores à prova;
E os interprogramas (10 pílulas de 30 segundos) trazem conteúdo informativo e entram tanto na programação do Canal
Futura quanto da TV Globo.
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O INVERNO DE LÉON

O inverno é duro na vila do rei Balthazar, especialmente se você
é Léon, um urso de oito anos de idade, adotado por humanos
e sofrendo uma crise de identidade. Angustiado, Léon foge de
casa e encontra Bonifácio, um ardiloso contador de histórias
que o convence a se apresentar no palco. Mesmo vivendo sua
aflição, Léon embarca em várias aventuras com seus amigos.
Mas será que eles conseguirão salvar a princesa Molly antes
que ela vire o jantar de um malvado ogro? Ambientado na Idade
Média, O Inverno de Léon fala de aventura, amizade, relações
familiares e de amor.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2011
No ar em 24 de dezembro
DURAÇÃO: 27 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: NFB Prize for Best Animation – Reel to Real International
Film Festival for Youth and Families – 2009 – Vancouver – Canada; Best
Direction in an Animated Program or Series (Pierre-Luc Granjon) – Gemini Awards – 2009 – Toronto – Canada; Honourable Mention – Best Short
Animation for Children – International Animation Festival – 2008 – Ottawa
– Canada; Excellence Grand Prize – Alliance for Children and Television
Awards of Excellence – 2008 – Montreal – Canada
FICHA TÉCNICA
Direção: Pierre-Luc Granjon; Pascal Le Nôtre.
Produção: Folimage; National Film Board of Canada; Divertissement Subséquence Inc. e Tps Jeunesse.
Distribuição: NFB – The National Film Board of Canada
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

OS LATINO-AMERICANOS
Sinopses por episódio (52 minutos):

A série é uma produção original da TAL, realizada em parceria com jovens diretores e produtoras independentes. Com o
objetivo de estabelecer um panorama dos elementos que nos
distinguem e ao mesmo tempo nos identificam como latino-americanos. Cada um dos documentários realizados busca a
identidade de uma nação, através do olhar particular de um
diretor reconhecido em seu país. Foram exibidos 10 episódios.
TEMAS: diversidade cultural; identidade cultural; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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Os paraguaios – no ar em 20 de março
“Morro com minha pátria” teria dito o marechal Solano López
quando morria na Guerra do Paraguai em 1870. No entanto, sua
pátria sobreviveu e continuou fazendo heróis através da História. “Os paraguaios” parte dos primórdios da nação guarani
para o Paraguai contemporâneo: historiadores, antropólogos,
escritores e artistas tentam desatar os nós de uma realidade
cheia de contrastes.

Os venezuelanos – no ar em 27 de março
Há venezuelanos que, em seu dia a dia, parecem desafiar o
impossível. Depoimentos de personagens de diferentes regiões são complementados com videoclipes que retratam seu
cotidiano, em ambientes variados e surpreendentes como plataformas de petróleo, minas de ouro e conjuntos habitacionais
gigantescos.
Os bolivianos – no ar em 3 de abril
Em uma época de transformações na Bolívia, uma série de
perguntas é repetida nas nove províncias do país, para personagens de diversas idades, profissões e religiões. O resultado
é uma colagem de entrevistas, imagens e sentimentos que
ajudam a entender como são os bolivianos.
Os equatorianos – Este maldito país – no ar em 10 de abril
“Identidade? Não é algo que se herda e permanece, e sim
algo que podemos transformar também.” As palavras do poeta
Jorgenrique Adoum sintetizam a inquietação do documentário
“Os equatorianos, este maldito país” – músicos, agricultores,
antropólogos e pescadores fazem uma reflexão em várias vozes sobre a identidade equatoriana.
Os cubanos – Breton é um bebê – no ar em 17 de abril
Um anúncio de rádio convoca a população cubana a participar
de um documentário, contando histórias reais que tenham
algo de “extraordinário, autêntico, único, maravilhoso”. Esse
é o ponto de partida de “Os cubanos – Breton é um bebê”.
A equipe de gravação faz uma viagem por toda a ilha, para
registrar o que há de mais surreal em Cuba.

des absolutas nem depoimentos cheios de orgulho patriótico.
Cidades, símbolos e pessoas flertam com a imaginação em um
filme surpreendente.
Os uruguaios – no ar em 8 de maio
O que é ser uruguaio? Na tentativa de compor um panorama
do pequeno país ao sul do continente americano, o episódio
“Os uruguaios” opta pelas palavras. A mulher que trocou a
cidade pelo campo, um pequeno fazendeiro, um advogado
bem-sucedido, um imigrante italiano, um guarda florestal e
um estudante contam suas histórias, enquanto encontramos o
espírito uruguaio impregnado nas águas do Prata, no tango de
Gardel ou numa rua ensolarada.
Os mexicanos – no ar em 15 de maio
Através do contraste entre os estereótipos e a entrada da sociedade mexicana na pós-modernidade, o documentário mostra múltiplas faces do México atual. O diretor busca derrubar a
visão homogênea sobre o país construída pelo olhar europeu.
Através dos discursos dos mais variados entrevistados, torna-se claro que o México é formado por “muitos países dentro de
um só”, como define o diretor.
Os peruanos – De panelas e sonhos – no ar em 22 de maio
Em meio a tantas diferenças que podem ser encontradas em
um país, existe um espaço onde toda uma nação se sente
harmoniosamente integrada. No Peru, esse espaço é a cozinha. O documentário “Os peruanos – De panelas e sonhos” é
uma viagem de exploração a um universo de cores, texturas,
sabores e odores, que revela a história e a cultura de um povo.

Os argentinos – no ar em 24 de abril
Com objetivo de capturar em imagens e palavras as raízes da
cultura argentina, a equipe de documentaristas percorreu 13
mil quilômetros. Pessoas e paisagens das mais variadas foram
registradas: da salina a quatro mil metros à cantina italiana em
Buenos Aires. Da aldeia guarani em Misiones às montanhas
de Humahuaca. Um mergulho profundo num país complexo,
graças à diversidade de suas identidades.

FICHA TÉCNICA
Produção e distribuição: TAL – Televisión América Latina

Os colombianos – no ar em 1º de maio
“Os colombianos” não é um documentário, ainda que suas imagens sejam reais, nem uma ficção, ainda que devaneie sobre o
que é a identidade colombiana. Para o diretor, trata-se de um
ensaio. Um apanhado geral da Colômbia cotidiana, sem verda-

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão
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PEGADA ECOLÓGICA
TEMAS: comportamento; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar em 5 de junho
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
APRESENTADOR: Leonardo Sakamoto é jornalista, doutor em Ciência
Política e diretor da ONG Repórter Brasil.

Pegada Ecológica é um convite e uma provocação: você, consumidor, topa percorrer o caminho que trouxe esse produto
até as suas mãos? O consumidor, nosso convidado, vai até as
matérias-primas, visita as pessoas e os lugares envolvidos na
sua transformação. Vamos vê-lo frente a frente com o impacto
de seu consumo. Essa é a Pegada Ecológica: uma conta que, a
partir dos hábitos de consumo, mede o impacto de cada um no
planeta. E como todo mundo deixa a sua, há muitas pegadas
a serem percorridas nesse caminho. O programa foi idealizado
pela ONG Repórter Brasil, que há quase dez anos produz pesquisas sobre cadeias produtivas e foi um dos vencedores do I
Pitching Social do Cana Futura.
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FICHA TÉCNICA
Agradecimentos: Instituto Carvão Cidadão (Icc), Cdvdh Açallândia (MA) e
Canal Aberto Produções
Direção e roteiro: Caio Cavechini
Produção executiva e roteiro: Carlos Juliano Barros
Direção de fotografia: Lucas Barreto
Direção de arte: Pedro Ekman
Pesquisa: Carlos Juliano Barros, André Campos e Maurício Monteiro Filho
Finalização e edição: Rafael Armbrust
Abertura e encerramento: Nader El Kadri
Trilha sonora original: André Campos
Produção: Repórter Brasil
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Luciana Souza, Fabianna Amorim e Camila Campos
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Equipe de mobilização: Alexandre Arrais
Gerente de mobilização: 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

Pegada Ecológica: novo programa investiga de onde vem os
produtos que consumimos
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Um apresentador caminha pelo centro da cidade e aborda vários motoristas: “você sabe de onde vem o carvão que foi
usado para fabricar esse veículo?”. Onde será que isso vai dar, hein? O programa Pegada Ecológica, que estreia neste
domingo (05) propõe que o consumidor percorra os caminhos que os produtos fizeram até chegar em suas mãos.
O consumidor, nosso convidado, viaja até as matérias-primas. Visita as pessoas e lugares envolvidos na sua transformação. Vamos vê-lo frente a frente com o impacto de seu consumo. Essa é a Pegada Ecológica: uma conta que, a partir dos
hábitos de consumo, mede o impacto de cada um no planeta. E como todo mundo deixa a sua, há muitas pegadas a serem
percorridas nesse caminho.
Quer saber qual é a sua pegada ecológica? No site www.pegadaecologica.org.br você faz o teste e descobre!
O programa foi idealizado pela ONG Repórter Brasil, que há quase dez anos produz pesquisas sobre cadeias produtivas,
e foi realizado em parceria com o Canal Futura. O apresentador Leonardo Sakamoto diz que pretende gerar um tipo de
indagação nova de quem não tem intimidade com o assunto, ou nunca parou para pensar nisso.

131

PELO CAMPUS
Sinopses por episódio (15 minutos):
Programa 1 – no ar em 20 de setembro
Apresenta matérias sobre a Arquitetura urbana de SP, Calourada acadêmica na
UESC, em Ilhéus e modelo de Assistência jurídica, na PUCMG.

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, PUCMG, UESC, Mackenzie,
Unifor, UMESP e PUCPR

FICHA TÉCNICA
Direção: André Glasner
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Beatriz Tompson
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

Programa 2 – no ar em 27 de setembro
Matérias sobre Centro de estudos antárticos, na Univali, O homem no abismo,
matéria da PUCMG e Células-Tronco, feita pela TV Lumen, em Curitiba.
Programa 3 – no ar em 4 de outubro
Apresenta matérias sobre o Projeto Ecohabitare, da TV Lumen, Automação industrial na Metodista de SP e Festival Eleazar, na Unifor em Fortaleza.
Programa 4 – no ar em 11 de outubro
Pesquisa sobre o Peixe robalo, feita pela Univali, Área de policlínica, na Metodista
de SP e o Plug Minas, com a PUCMG.
Programa 5 – no ar em 18 de outubro
Matérias sobre Engenharia ambiental, na Metodista, Inclusão social, na PUCMG
e Trote solidário, pela Lumen TV.
Programa 6 – no ar em 25 de outubro
Sobre Cetas, na Lumen TV, Redação multimídia, na Metodista e Qualiday, matéria
da Mackenzie.
Programa 7 – no ar em 1º de novembro
Apresenta matérias sobre o Projeto Pata de Vaca, pela TV Univali, o Projeto PUC
Social, da PUCMG e sobre Orientação vocacional, da Metodista.
Programa 8 – no ar em 8 de novembro
Matérias sobre a Cia. Júnior, da TV UESC, Escola da Coluna, da Lumen TV e sobre
Dinossauro, da PUCMG.
Programa 9 – no ar em 15 de novembro
Matérias sobre Pesquisa turista, da TV Univali, sobre Gastronomia, da Metodista
e PUC Solidária, da Lumen TV.
Programa 10 – no ar em 22 de novembro
Apresenta matérias sobre o Projeto Nogueira da Índia, da TV Univali, Estágio e
trainee, da Metodista e Construção sustentável, também pela TV Univali.
Programa 11 – no ar em 29 de novembro
Nutrição, da PUCMG, sobre o Dia Nacional do Braile, da PUCMG e sobre Submarino, da TV Univali.
Programa 12 – no ar em 6 de dezembro
Projeto PUC Mais Idade, da PUCMG, sobre Agência Integrada de Comunicação, da
Metodista e o Projeto Publicidade, da TV Univali, são as máterias desse episódio.
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PEQUENAS EMPRESAS,
GRANDES NEGÓCIOS
TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 2 de janeiro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

O programa orienta empresários de pequenos e médios empreendimentos e apresenta oportunidades de negócios, novos
mercados, tendências, franchising e sugestões para gestão de
empresas. Em 2011, foram exibidos 51 programas.

POR QUE A GENTE É ASSIM?

TEMA: filosofia e subjetividade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
APRESENTADOR: Arthur Dapieve – nasceu em 1963, no Rio de Janeiro. É
mestre em Comunicação Social e professor da PUCRJ. Jornalista e escritor,
publicou seis livros, entre eles o Guia de rock em CD, em parceria com Luiz
Henrique Romanholli, e o romance De cada amor tu herdarás só o cinismo.
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A série Por Que a Gente É Assim? pergunta sobre os valores
que norteiam as escolhas dos brasileiros. O projeto é composto por quatro programas de TV, um site com notícias, artigos e
blogs, interações nas redes sociais da internet e ações presenciais, como teatro na rua e debates. Por Que a Gente É Assim?
traz histórias reais sobre temas como Educação, Fé, Consumo,
Preconceito e busca estimular a reflexão. A coordenação
editorial do projeto fica a cargo do jornalista e escritor Arthur
Dapieve. Num esforço de representar melhor as visões do
Brasil e do brasileiro, a série reune documentaristas, grupos de
teatro e blogueiros selecionados, de diversas partes do país. A
equipe procurou produtores de audiovisual do Brasil inteiro e
sugeriu que eles escrevessem ideias de curtas-metragens que
discutissem um dos temas do projeto. 52 foram enviados, 22
foram selecionados e fazem parte da série de TV. A colaboração aconteceu durante a roteirização, produção e montagem
dos vídeos, por uma rede social especialmente criada para o
projeto. O mesmo princípio regeu a criação das encenações de
teatro e a produção de artigos para a internet.
Um conselho consultivo multidisciplinar ajudou na validação
dos temas abordados e na reflexão sobre eles. Formado pelo
cientista político Alberto Carlos Almeida, a atriz Camila Pitanga, o pedagogo Jailson de Souza, a cineasta Luciana Bezerra, o
urbanista Mozart Vitor Serra e a antropóloga Regina Novaes, o
conselho ajudou a propor pautas, analisar o conteúdo gerado e
a aprofundar a discussão.

Sinopses por episódio (26 minutos):
Preconceito – no ar em 5 de julho
Neste episódio, o apresentador Arthur Dapieve debate junto
a convidados como Pedro Monteiro, Beatriz Cardoso e Henrique Cukierman as várias formas de preconceito, a partir de
três filmes feitos pelos realizadores. Caio André, do Mato
Grosso, discute a questão da homossexualidade a partir
do ponto de vista de um adolescente, enquanto Coloridos,
curta-metragem paranaense, reúne jovens que se sentem
diferentes pela forma como se vestem. Já Terreno Baldio, de
Minas Gerais, coloca em primeiro plano o ponto de vista de
quem vive na rua. Para abrir a discussão, o grupo brasiliense de teatro de rua Artetude apresenta uma bem-humorada
esquete sobre as reais diferenças entre homens e mulheres.

Educação – no ar em 8 de julho
O episódio aborda a situação do ensino no país. Arthur Dapieve medeia o debate, iniciado pelo curta-metragem paulista
Sala Escura. Afinal, pergunta Amir Haddad, o que se precisa
mudar no Brasil para todas as salas de aula serem claras? O
filme amazonense Na Canoa para Aprender oferece, para a
antropóloga Regina Novaes, um novo modelo de pensamento e
conhecimento. Já o carioca Os Animais aprofunda a discussão,
explorando a relação entre pais e filhos no ensino.

Consumo – no ar em 6 de julho
No segundo episódio, Arthur Dapieve medeia o debate sobre
as necessidades e consequências do consumo em um país que
hoje já conta com 100 milhões de consumidores. Abrindo o
programa, a companhia de teatro de rua cearense Bagaceira
põe em xeque o desejo compulsivo de comprar. Convidados
como André Trigueiro, Francisco Bosco e Armando Strozenberg
discutem o impacto da publicidade sobre os consumidores
a partir do curta-metragem paulista O Carro do Ano. Com o
mineiro Praia Atlântico Clube, Jaílson de Souza e Silva e Antoine Lousao são questionadas as variadas formas de consumo
pelo país. Já o curta gaúcho Gincana do Lixo apresenta todo
o percurso percorrido por uma garrafa d’água jogada na rua.
Fé – no ar em 7 de julho
Mediada pelo jornalista Arthur Dapieve, a discussão gira
em torno das diferenças entre fé, religião e as inúmeras
crenças que norteiam a vida do brasileiro. Borboletas Azuis,
o curta-metragem que abre o debate, conta a história das
remanescentes de um credo no interior da Paraíba e impressiona o astrólogo Waldemar Falcão. Já o carioca A Grande
Comissão levanta uma discussão sobre a religião evangélica
e seus pregadores. O curta-metragem paulista A Palavra na
Boca Tem o Poder da Flecha no Arco divide a opinião do ateu
Moacyr Goés e da ialorixá Wanda Araújo sobre a filosofia da
religião índigena.
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Roteiro e coordenação de texto: Arthur Dapieve, Nathaniel Leclery, Aline
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Líderes de programa: Luciana Souza e Fabianna Amorim
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação artística: Marcio Motokane
Analistas de conteúdo: Kitta Eitler e Juliana Lins
Produtora assistente: Marília Cruz
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
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PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 2010
Em 2011, o Jornal Futura foi transmitido ao vivo direto do Recife, onde aconteceu a entrega do PGE. Na edição especial do
dia 7 de novembro, as equipes de reportagem acompanharam a
mobilização dos alunos, pais e professores na torcida por suas
escolas nos seis estados finalistas:
O Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar foi
criado em 1998 com a proposta de estimular a melhoria da
gestão nas escolas. Mas, ao incentivar a autoavaliação das
instituições públicas e valorizar as boas práticas no ensino,
a proposta foi muito além. Motivou bons resultados em
índices que medem a qualidade da Educação. Além disso,
estimula a prática da autoavaliação, o que ajuda a reforçar
o compromisso com a melhoria da gestão. Em 2011, seis
escolas participaram da disputa pelo título Destaque Brasil.
O prêmio é uma parceria entre o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação – Consed, a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação – Undime, a UNESCO no
Brasil e a Fundação Roberto Marinho. E tem ainda o apoio da
Embaixada dos Estados Unidos da América, dos movimentos
Todos Pela Educação e Brasil Competitivo, do Grupo Gol e da
Gerdau. Desde 1998, quando foi criado, o prêmio contou com
a participação de mais de 20 mil escolas públicas de todo o
país. É sempre importante lembrar que toda esta mobilização
tem como objetivo contribuir para que as escolas incorporem
uma cultura de autoavaliação e, com isso, os gestores possam
avançar na melhoria da aprendizagem dos alunos. O envolvimento de pais, estudantes, professores, diretores e ainda
de toda a comunidade do entorno da escola é fundamental
nesse processo de motivação e orientação. Podem participar
do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar escolas
das redes públicas estaduais, municipais ou conveniadas, com
mais de cem alunos matriculados na educação básica. A escola precisa fazer a autoavaliação sobre o ano que passou. Nesta análise, deve conter: gestão de resultados educacionais,
gestão participativa, pedagógica, de pessoas e de serviços e
recursos. Após a inscrição, são formados comitês estaduais
para avaliar as escolas inscritas e escolher a que vai representar o estado na etapa nacional. O diretor de cada uma dessas
unidades escolares participa de uma viagem de intercâmbio
em gestão aos Estados Unidos, além de receber um diploma e
uma coletânea de vídeos da Fundação Roberto Marinho.

Escola Municipal Albérico Antunes de Oliveira
(Manaus/AM)
Escola de Ensino Médio Maria Dolores Petrola
(Arneiroz/CE)
Escola Estadual José Pontes de Oliveira
(Bela Vista de Goiás/GO)
Escola Estadual Princesa Isabel (Boa Vista/RR)
Centro de Educação Infantil Municipal Raio de Sol
(Joinville/SC)
Escola Estadual Presidente Costa e Silva (Gurupi/TO)
A vencedora do título de Escola Destaque Brasil foi a Escola
Estadual Presidente Costa e Silva, no município de Gurupi,
Tocantins, que desenvolveu uma série de ferramentas pedagógicas para reduzir a evasão escolar.
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2002
No ar em 7 de novembro
DURAÇÃO: 26 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
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Operadora de caracteres: Natasha
Operador de VT: Pierre Porto Bayot
Operador de áudio: Marcos Antônio Pereira
Figurino: Domingos de Alcântara
Maquiagem: Amauri Rabelo
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PROFISSÃO REPÓRTER
A vida no aperto – no ar em 6 de julho
O episódio retrata o sufoco no metrô e nos trens de São Paulo,
o aperto no estádio lotado em dia de decisão de campeonato e
a confusão em uma casa onde 50 moradores dividem o banheiro e a única pia.

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 26 episódios exibidos em 2011.
TEMAS: atualidades; formação audiovisual
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
APRESENTADOR: Caco Barcellos é um dos mais respeitados jornalistas
da televisão brasileira, principalmente em reportagens investigativas. Iniciou
sua carreira como repórter em Porto Alegre no jornal Folha da Manhã. Na TV
Globo já atuou nos principais programas da emissora, como Globo Repórter e
Jornal Nacional, tendo sido correspondente em Londres e Paris. Desde 2007,
comanda o programa Profissão Repórter.

À espera de um coração – no ar em 13 de julho
O episódio acompanha a agonia dos brasileiros que vivem à espera de um coração, a expectativa quando surge um doador, e
a corrida dos médicos contra o tempo. Além disso, mostra uma
jovem que ganhou um novo coração no dia de seu aniversário,
depois de uma espera de três meses.
Dia de pagamento – no ar em 20 de julho
O terceiro episódio de Profissão Repórter mostra tudo o que
acontece no dia de pagamento no centro de São Paulo, nas
praias do Rio e na cidade mais pobre do país. A equipe foi às
ruas para mostrar a tensão que existe no caminho ao dinheiro,
o malabarismo para fazer o salário chegar ao fim do mês e
a vida na cidade que depende do salário dos aposentados. O
programa também mostra a moeda de troca da Amazônia, que
é a castanha.
Hospital de guerra – no ar em 27 de julho
O programa retrata a disposição e o bum humor de uma empregada doméstica para se recuperar de uma bala perdida que
a atingiu.
Maternidade – no ar em 3 de agosto
O programa mostra a vida frenética de médicos e a dificuldade
de pacientes para poderem dar à luz. A equipe também revela
os detalhes dos bastidores do programa de maternidades
públicas do Brasil e o trabalho de parteiras nordestinas que
realizam o parto em casa.
Vida de fã – no ar em 10 de agosto
O programa mostra os sacrifícios que os
fãs fazem para estarem mais perto de
seus ídolos.
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Cegos, lutas e conquistas – no ar em 17 de agosto
O programa acompanha Maria Aparecida, que ficou 47 anos
sem enxergar e fez uma cirurgia para voltar a ver. Ela se encanta com o mundo novo que se abriu diante de seus olhos.
Também mostra Mizael, que ficou cego aos 13 anos, mas conseguiu se tornar advogado e ganhou duas medalhas de ouro
em uma paraolimpíada.

Empregadas domésticas – no ar em 5 de outubro
Conheça a rotina da diarista que trabalha de segunda a segunda, a vida da babá que só encontra os filhos a cada quinze
dias, e da empregada doméstica que, no fim do dia, vai para a
faculdade. O programa também mostra um tipo de doméstica
cada vez mais rara no Brasil: aquela que dorme e mora no local
de trabalho e é considerada parte da família.

Os trabalhadores do subterrâneo – no ar em 24 de agosto
A equipe acompanha trabalhadores que vivem do Caulim, um
minério. Também revela a vida de pessoas que moram em
galerias de esgoto em São Paulo e de grafiteiros que expõem
suas obras em galerias muito pouco frequentadas. Além disso,
entrevista pessoas que acreditam que há vida em um mundo
subterrâneo.

Comida – no ar em 12 de outubro
Em Palhoça, um concurso para saber quem come mais mariscos atrai diversas pessoas, o ganhador leva para casa R$ 250.
No Papa Marisco, até as mulheres participam dessa estranha
competição. A equipe também mostra os desafios de quem
trabalha com alimentação no Brasil, e os truques e diferenças
de quem faz comida para poucos e daqueles que produzem
comida para muitos no país.

Desaparecidos – no ar em 31 de agosto
O epsiódios mostra a rotina de mães que procuram seus filhos
e o trabalho da polícia de São Paulo na investigação de desaparecidos. Também revela o encontro de irmãos que se conheceram depois de 29 anos e mostra a Praça Piedade, referência
para aqueles que procuram seus filhos que sumiram.
Queimadas na Amazônia – no ar em 7 de setembro
Em Guarantã do Norte, trabalhadores deixam de descansar
após o serviço para apagar incêndios em áreas florestais. Eles
não têm muitos recursos, mas fazem o possível para evitar
desastres ambientais.
Trabalhadores da noite – no ar em 14 de setembro
Conheça um pouco da rotina de trabalho de uma dupla de policiais paulistas, de um taxista da night carioca, de camareiras
e cozinheiros de um dos motéis mais luxuosos de São Paulo.
Corrida do ouro – no ar em 21 de setembro
Neste episódio, conheça a rotina de garimpeiros de mais de
uma região na Amazônia. Além disso, o programa mostra a
tecnologia que substituiu o garimpeiro em Minas Gerias.
Círio de Nazaré – no ar em 28 de setembro
Durante nove horas, a equipe do Profissão Repórter acompanha o sacrifício dos pagadores de promessa e a solidariedade
dos voluntários que aliviam a dor dos penitentes. O programa
também mostra a disputa dos fiéis por um pedaço da corda
após seu rompimento, para levar como lembrança.
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Dia de julgamento – no ar em 19 de outubro
Neste programa, a confissão de um crime leva três amigos para
trás das grades por mais de dois anos. Outra confissão tira os
acusados da cadeia. Por trás das duas confissões, a mesma
suspeita: tortura policial. O episódio mostra ainda uma condenação decidida pelos jurados em votação.
Dia de casamento – no ar em 26 de outubro
A equipe acompanha os preparativos, as dúvidas, a ansiedade
e a felicidade de quem vai subir ao altar. Conheça uma igreja
em São Paulo onde os casamentos são celebrados em série.
Os desafios da balança – no ar em 2 de novembro
A equipe do Profissão Repórter passou um mês no ambulatório de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas de
São Paulo para registrar o dia a dia de pacientes vítimas de
anorexia.
Barulho – no ar em 9 de novembro
O programa acompanha um campeonato de som entre carros superequipados no interior de Minas, que é garantia de
confusão com a polícia. Também mostra jogos de futebol que
enlouquecem os vizinhos, shows com bandas de rock pesado, e
o barulho do ponto de vista de quem não o escuta.
Casa própria – no ar em 16 de novembro
A equipe conta histórias de quem perde e de quem conquista a
casa própria. Grande sonho de todo brasileiro.

Escolas de periferia – no ar em 23 de novembro
A equipe do Profissão Repórter acompanha o dia a dia de alunos
e professores numa escola pública da periferia de São Paulo.
O programa mostra as alegrias e os problemas que todos na
região enfrentam.
Isolados – no ar em 30 de novembro
A equipe do programa viaja para os lugares mais distantes
do país atrás dos brasileiros que vivem isolados. No extremo
oeste de Rondônia, há os últimos sobreviventes de uma tribo
em extinção.
Vida de bombeiro – no ar em 7 de dezembro
A equipe do Profissão Repórter registra as operações de resgate
dos guarda-vidas nas praias do Rio e os socorristas que salvam
vidas sem ganhar nada por isso. Em março de 2007, bombeiros
resgataram o jovem Eduardo, que se afogava no mar do Rio de
Janeiro. Mais de dois anos depois, eles se reencontram com o
rapaz, que se recupera das sequelas do acidente.
Riscos da vaidade – no ar em 14 de dezembro
No Brasil, aumentou o número de pessoas que se submetem
a cirurgias plásticas. Muitas delas acabam sem o resultado
esperado. Alguns casos terminam até em morte, como o das
pacientes de Marcelo Caron.
Crianças em perigo – no ar em 21 de dezembro
A equipe acompanha a dura rotina dos conselheiros tutelares na
periferia de São Paulo. O programa também registra casos de meninas que são violentadas sexualmente e acabam engravidando.
Rodoviária Tietê – no ar em 28 de dezembro
O programa acompanha o entra e sai de ônibus rumo a mais
de mil destinos diferentes e os bastidores na maior rodoviária
do Brasil.
FICHA TÉCNICA
Direção: Caco Barcellos
Produção e distribuição: TV Globo
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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SALA DE NOTÍCIAS
Sinopses por episódio (15 minutos):

Em 2011, o programa Sala de Notícias
ganhou um novo formato, agora sem a
presença do apresentador, e que valoriza
a produção de reportagens documentais
feitas por realizadores independentes.
É um programa que busca um público
amplo, mas com foco nas classes C, D e
E. Este programa dialoga com os principais
acontecimentos do Brasil e do mundo, oferecendo ao público a contextualização e o
aprofundamento das questões que aborda.
O leque temático é diverso. Histórias e perfis pessoais; boas práticas em educação,
cultura e sociedade; arranjos produtivos
locais; organização e participação social,
são algumas das áreas bem-vindas. Faz
parte da missão do programa contribuir
para o incremento do repertório pessoal
dos diferentes atores sociais, tanto no
que diz respeito à informação quanto no
que concerne às diferentes gramáticas do
audiovisual.
Com o desafio de criar uma produção em
rede, o Sala de Notícias é um importante
espaço de promoção da pluralidade de
pontos de vista, valorizando o contraponto
de opiniões e a informação. Foram produzidos 47 episódios.
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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E agora, Alemão? – no ar em 2 de maio
O mote deste documentário é entender como a chegada das UPPs, na verdade
representando a chegada do Estado, modifica a realidade das comunidades do
Complexo do Alemão. E investigar a relação com poder público e a eficácia das
ações pretendidas daqui por diante. Quais são as principais reivindicações dos
moradores? O que já está sendo feito? Há um canal de comunicação direto e
eficaz entre comunidade e poder público? Tem algum plano estratégico de desenvolvimento traçado? Como anda o relacionamento destas comunidades com os
representantes do poder público?
Direção: Darcy Burger
Dormentes do tempo – no ar em 3 de maio
Conta a história da primeira ferrovia que ligou o sul do Brasil e os países do Cone
Sul a São Paulo e Rio de Janeiro. Através dessa estrada de ferro, que está completando 100 anos, o progresso chegou ao interior dos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná e estreitou os laços entre o Brasil e seus hermanos
argentinos e uruguaios. Por esses trilhos passaram as tropas de Getúlio Vargas
na revolução de 1930, assim como os pracinhas brasileiros que foram para a Itália
lutar na Segunda Guerra Mundial. Hoje a estrada está desativada, a opção pelas
estradas de rodagem e a falta de investimentos transformaram em história uma
ferrovia que já foi símbolo de desenvolvimento econômico.
Direção: Boca Migotto
Game não é brincadeira – no ar em 4 de maio
Mercado em expansão, bons empregos, bons salários, ambiente de trabalho descontraído e uma carreira promissora na qual os jovens estão no comando. Assim
é o mercado de games, que movimenta cada vez mais dinheiro e emprega cada
vez mais gente. Hoje em dia existem games para todos os gostos e necessidade.
Simples ou sofisticados, educativos ou divertidos. No Brasil, os “piratas” ainda dominam. Os empresários reclamam dos impostos, mas essa realidade está mudando.
E para quem é jovem, tem talento e gosta de games, esse é um mercado fantástico.
Direção: Cris Bitt

Em busca do paraíso – no ar em 5 de maio
A imigração ilegal é uma questão política delicada para os chamados países desenvolvidos. Para os jovens de nações pobres
é vista como a chance de um futuro melhor. Mas o caminho
é longo e tortuoso. Quantos morrem ou são presos antes de
chegar ao destino? Esse documentário mostra de forma crua
e realista a história de Kingsley, um jovem de 23 anos que
vive com os pais e sete irmãos, em uma aldeia litorânea em
Camarões, na África Ocidental. O fotógrafo Olivier Jobard registra o percurso de Kingsley a partir do momento em que ele
toma a difícil decisão de embarcar nessa perigosa “aventura”
até os primeiros tempos na Europa, passando pelo deserto e
uma difícil travessia marítima. Jobard revela também a rede
de agentes clandestinos que tornam essas viagens possíveis e
ganham muito dinheiro com elas.
Direção: Olivier Jobard

os católicos. E nada tem a ver com submissão ou atraso. No
episódio “Islâmicos na Europa” vamos conhecer essa nova geração de alemães, que mesmo incorporando valores da cultura
europeia valorizam suas raízes culturais, sem conflitos.
Direção: Eliza Capai

UPPs – no ar em 9 de maio
Em 2008, a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro começou a escrever uma nova página na história do Estado
do Rio de Janeiro. Foi implementada a primeira UPP – Unidade
de Polícia Pacificadora – no morro Santa Marta. Cercadas de
desconfiança, resultado de anos de tentativas fracassadas no
combate ao domínio do tráfico de drogas nas comunidades,
hoje as UPPs são sinônimo de paz e da chegada dos serviços
públicos a essas comunidades. Mas como isso acontece no dia
a dia? O Sala de Notícias foi conferir a realidade das UPPs do
Santa Marta, com mais de dois anos de existência, do Morro
do Borel, inaugurada em junho de 2010, e a recém-lançada UPP
do Morro do João. Em cada uma delas, conferimos como anda
a relação dos moradores com os policiais e que estratégias de
aproximação foram escolhidas para quebrar a resistência local.
Direção: Darcy Burger

Curdistão – no ar em 12 de maio
No final dos anos 1970, o exército de Saddam Hussein promoveu um verdadeiro genocídio, matando centenas de milhares de curdos e condenando milhões deles ao exílio. Hoje,
na região norte do país, um território autônomo conhecido
como Curdistão iraquiano, uma democracia parlamentarista
conseguiu finalmente dar aos curdos uma vida estável e
segura. Em 2005, o fotojornalista Ed Kashi permaneceu
durante sete semanas na região, como enviado da National
Geographic, e produziu milhares de fotografias. Editadas, as
imagens mostram um retrato animador de uma região tão
próxima da guerra.
Direção: Ed Kashi

Islâmicos na Europa – no ar em 10 de maio
O 11 de Setembro foi um marco na relação entre o Ocidente e
o Islamismo, mas em países como a Alemanha a convivência
com imigrantes turcos, na sua grande maioria muçulmanos,
nunca foi fácil. Os alemães alegam que os turcos fecham-se
em guetos e em raríssimos casos incorporam os valores da
cultura alemã. E hábitos como o uso de véus pelas mulheres,
por exemplo, frequentemente são encarados como símbolo da
submissão feminina ou de uma cultura retrógrada. Mas para as
novas gerações, nascidas na Alemanha, o véu pode ser apenas
uma tradição, como é o kippá para os judeus ou a cruz para

Vidas no lixo – no ar em 11 de maio
O filme mostra crianças e adolescentes que vivem do lixo. Enquanto reviram sacos de lixo pelas ruas e recolhem materiais
úteis para vender a empresas de reciclagem, crianças – que
se alimentam deste mesmo lixo – falam sobre suas vidas,
suas famílias, seus sonhos e desejos de estudar, mas logo sua
avassaladora realidade se impõe com a gravidez inesperada
de uma menina de 14 anos. O curta faz parte do projeto Marco
Universal.
Direção: Alexandre Stotler

Fruto da terra – no ar em 13 de maio
Marcos Tiarajú foi o primeiro bebê nascido na Fazenda Annoni,
em 1985. Os pais fizeram parte das 1.500 famílias na ocupação
realizada pelo MST, início de uma nova etapa na luta pela reforma agrária no Brasil. Sua mãe, Rose, foi morta durante essa
luta. A história dessa ocupação, que culminou com a conquista
da terra e de novas oportunidades de vida, é contada nos dois
premiados documentários de Tetê Moraes, Terra para Rose
e O Sonho de Rose, 10 anos depois. Hoje Marcos é bolsista
de medicina, em Cuba. Uma saga de conquista de direitos
humanos, através da luta social, uma história de superação
de desigualdades e injustiças, de marginalização e miséria. O
curta faz parte do projeto Marco Universal.
Direção: Tetê Moraes
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Educação no Haiti – no ar em 16 de maio
Quase um ano e meio depois do terremoto de sete graus na
escala Richter, que provocou a morte de 230 mil pessoas, o
Haiti tenta se reerguer. A capital do país ainda é o retrato do
caos, com escombros e lixo espalhados, e a população – a
maior parte dela – vivendo em acampamentos improvisados.
Neste contexto, o sistema educacional, que já era precário,
ficou ainda pior. O país perdeu três mil escolas no terremoto,
além de centenas de profissionais da área educacional. A
Unicef promoveu neste último ano capacitação de novos professores, mas o número ainda é insuficiente, assim como os
espaços para aprendizagem. No país mais pobre das Américas,
as famílias “escolhem” o filho que terá direito à Educação. O
Sala de Notícias mostra cidadãos que fazem a diferença no
país, seja pela luta diária para estimular crianças a terem gosto
pela escola, mesmo sendo ela improvisada, ou ainda pela campanha – quase solitária – em prol do meio ambiente, uma vez
que o lixo é um dos pontos mais graves a serem trabalhados no
país (devido à falta de saneamento e proliferação de doenças).
Direção: Aline Andrade
Imigração na Europa – no ar em 17 de maio
Qual é o sentimento de alguém que vive num país europeu,
no qual não nasceu? Principalmente num momento em que,
em função de crises e redefinições de políticas econômicas,
imigrantes, pelo menos os de menor qualificação profissional,
já não são tão bem aceitos. Qual é a relação dos europeus
com aqueles imigrantes que nasceram em ex-colônias? A globalização não abriu as fronteiras completamente, e diferenças
étnicas, culturais e religiosas relacionadas aos imigrantes são
questões que provocam muitas discussões e dividem governos,
partidos e populações. E é essa discussão, ainda longe de um
consenso, que o programa Imigração na Europa tenta captar,
com depoimentos de imigrantes, filhos de imigrantes, pensadores e ativistas.
Direção: Eliza Capai
Indesejáveis – no ar em 18 de maio
A Índia é um país de diversidades, separado por castas e etnias. Porém, todas as mulheres enfrentam a pressão cultural
de gerar um filho homem. Essa preferência permeia todos os
estratos sociais, geográficos a econômicos.
Como resultado, existe um descaso pelas vidas das mulheres e
meninas. Estima-se que, desde 1980, 40 milhões de mulheres
“desapareceram” por causa de abortos, negligência ou assassinato. Sete mil fetos femininos são abortados todos os dias,
de acordo com as Nações Unidas. O governo indiano tentou
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intervir. Abortos relacionados a dotes e à seleção de sexo são
ilegais. Porém, as duas práticas persistem, em grande parte,
por causa da discriminação. Atualmente, oitenta por cento dos
estados indianos apresentam deficiência no número de mulheres. Para compensar essa diferença, mulheres jovens são
compradas em países próximos como Bangladesh, e vendidas
para jovens solteiros. Sem conhecer o idioma, essas mulheres
são traficadas e enfrentam todo tipo de violência.
Direção: Walter Astrada
Games – Amor à primeira jogada – no ar em 19 de maio
Eles ficam horas diante do computador, esquecem até de comer
e de dormir. Os pais ficam aflitos, os professores preocupados,
enquanto os jovens jogam sem parar. Mas será que existem
motivos para preocupação? Muitos educadores defendem que
os videogames estimulam o cérebro e podem ser benéficos.
Depende apenas do tipo de game. No entanto, a maioria considera que jogar demais pode ser prejudicial à saúde, à socialização e à formação do jovem. Será? Mas não tem acordo, o
que os jovens querem é jogar.
Produção interna
Michio Kaku – no ar em 20 de maio
Internacionalmente reconhecido pelo seu trabalho em teorias da
física e do meio ambiente, o doutor Michio Kaku é considerado
na atualidade o principal seguidor de Albert Einstein. A teoria
das cordas, de Kaku, é considerada uma das principais chaves
para os mistérios do universo. Kaku, professor de teorias físicas
da Universidade da Cidade de Nova Iorque, já escreveu nove
livros. E já participou de incontáveis programas de televisão,
nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Participou também de
vários documentários. Em viagem ao Brasil, como consultor do
Museu do Amanhã, Michio Kaku conversou com o cientista brasileiro Alexandre Cherman, astrônomo da Fundação Planetário
do Rio de Janeiro. Uma conversa de cientista para cientista mas
muito acessível sobre um tema apaixonante: o Futuro.
Produção interna

Africanas: desfazendo as tramas do preconceito – no ar
em 23 de maio
Quem melhor para explicar suas próprias sociedades do que
mulheres que já se confrontaram com outras culturas e olharam
seus países de fora? Em um mergulho em diferentes mundos
africanos – Mali e Marrocos – conversamos com a socióloga
Awa Meite e com a advogada Al Figuigui Siham. Elas começam
falando de moda e aparência até entrar na história dos países e
no que nos faz, independente de cor ou localização geográfica,
humanos. O documentário foi gravado durante viagem de seis
meses da documentarista Eliza Capai.
Direção: Eliza Capai
Uma nação violentada – no ar em 24 de maio
Diamantes e ouro, recursos naturais que poderiam enriquecer
uma nação, são uma verdadeira maldição na República Democrática do Congo. O conflito entre milícias e rebeldes armados
pelo controle desses recursos condena milhares de congoleses à
pobreza, violência sexual e à guerra. Pelo menos 45 mil pessoas
morrem mensalmente como resultado dos conflitos. Os mineiros
que encaram o trabalho pesado e perigoso não recebem salário,
não têm direito à seguridade social e muito menos cuidados
médicos básicos, enquanto os chefes enriquecem. O fotógrafo
Marcus Bleasdale mostra como essa atividade submete a condições subumanas milhares de congoleses e sugere que seria
possível reprimir esse negócio ilegal nos balcões das joalherias
do mundo afora, simplesmente conferindo a origem das joias.
Direção: Marcus Bleasdale
Africanas: no coração do continente negro – no ar em
25 de maio
Já imaginou entrar num mundo em que se questiona cada
um dos conceitos básicos com os quais você cresceu? Água
encanada? Pia? Televisão? Casamento monogâmico? Em uma
visita ao país Dogon, região de falésias no Mali, e ao Inferno,
bairro da capital do Cabo Verde, a documentarista Eliza Capai
conheceu três mulheres que nos apresentam seus diferentes
mundos. Com elas tentamos esquecer nossos (pré)conceitos e
entrar em outras formas de ser humano.
Direção: Eliza Capai
Laços de sangue – no ar em 26 de maio
A AIDS é um verdadeiro flagelo na África. Matou cerca de um
milhão e quatrocentas mil pessoas e infectou mais um milhão e
novecentas mil só em 2008. A documentarista Kristen Ashburn

encara esse tema de forma delicada, mostrando a realidade dessa pessoas e as implicações da doença, à medida que ela atinge
aldeias inteiras, ameaçando a vida das pessoas, intensificando
os efeitos da pobreza e ameaçando a estabilidade econômica
de toda a região. A falta de informação e de cuidados médicos
fazem o problema parecer insuperável. Mas, apesar da situação
dramática do continente, é possível ver que existe esperança.
Direção: Kristen Ashburn
Pós-Apartheid – no ar em 27 de maio
O Apartheid acabou em 1994, e hoje caminham pelas ruas da
África do Sul mulheres que vivem esta primeira geração pós-segregação. Nas suas histórias, os estereótipos do país: AIDS,
estupro, casamento poligâmico. Em suas rotinas e sonhos, o
que nos faz ser humanos: a paixão pela música, o desejo de
ensinar, a garra de vencer. Gravado durante a Copa do Mundo
de 2010 pela documentarista Eliza Capai, conhecemos três
mulheres que nos apresentam um recorte humano de seu país.
Direção: Eliza Capai
As duas vidas de Tulio Fuzato – no ar em 30 de maio
A história da vida do baterista carioca Tulio Fuzato poderia ser
igual à de qualquer um de nós. Mas uma fração de segundo
em uma estação do Metrô foi o suficiente para mudar tudo.
Como ele mesmo diz, “eu vivi duas vidas dentro de uma só”.
Desafios, lutas e superação são os elementos mais fortes
apresentados neste documentário que traz uma história de
vida surpreendente e inédita.
Direção: Jorge Mansur
Classe C, mostra sua cara – no ar em 31 de maio
O Sala de Notícias coloca uma lupa sobre a nova classe média
brasileira. A chamada classe C já é dona de 7 entre 10 cartões
de créditos do país, o que já a classifica como o verdadeiro
mercado brasileiro. Que fatores favoreceram essa ascensão?
Como o mercado vem se adaptando aos novos consumidores? Qual o perfil desse novo consumidor? Quais são os seus
desejos? E as dívidas? Como lidam com elas? Essas e outras
questões são esclarecidas ao conhecermos o casal Roberta e
Erivaldo, legítimos representantes da nova classe média.
Direção: Darcy Burger
Jonas, só mais um – no ar 1º de junho
Apresentado e conduzido in loco pelo ator Caio Blat, o documentário narra a história do assassinato do jornaleiro Jonas
Eduardo Santos de Souza, executado ao ser barrado indevidamente na porta do banco Itaú com um tiro no peito pelo
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segurança da agência, no centro do Rio, em 22 de dezembro de
2006. O senhor Antonio, pai da vítima, trabalha para Caio como
pedreiro. O curta faz parte do projeto Marco Universal.
Direção: Jefferson D.
Feridas da guerra – no ar em 2 de junho
Cerca de quatro mil soldados norte-americanos morreram no
Iraque. Neste documentário a brutalidade inerente à guerra se
junta à dor das famílias que perderam seus entes queridos.
As honras militares e o apoio financeiro não são capazes de
compensar a dor de mães, filhos e irmãos. Em 2004, o produtor
de áudio Zac Barr e o fotógrafo Andrew Lichtenstein decidiram
ouvir o que essas famílias tinham a dizer. Viajaram por todo o
país tentando entender a dimensão das feridas que estão afligindo a nação norte-americana. O resultado é ao mesmo tempo
belo e tocante. São lembranças, planos interrompidos, sonhos
desfeitos que sem maniqueísmo mostram todas as dimensões
de uma guerra.
Direção: Zac Barr e Andrew Lichtenstein
Rio Paraíba do Sul – no ar em 3 de junho
O rio Paraíba do Sul percorre três dos mais importantes e ricos
estados do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e
atravessa mais de 180 municípios. E ainda é responsável pelo
abastecimento de mais de 14 milhões de pessoas, a maior parte
na região metropolitana do Rio de Janeiro, embora os cariocas
acreditem que usam a água do rio Guandu. Na realidade, nos
anos 1950 uma ousada obra de engenharia tornou possível a
transposição de dois terços da água do Paraíba para o Guandu,
que na realidade funciona apenas como um canal. Além do
mais, uma boa parte do Paraíba é acompanhada pela rodovia
Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, umas das mais
movimentadas do país. Percorrendo uma região que sediou
grandes plantações de café e cana até meados do século XX e
um dos polos da industrialização do país, o Paraíba sofreu as
consequências do crescimento e hoje conta com a mobilização
da sociedade civil para sobreviver.
Produção interna
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Filhos da guerra – no ar em 6 de junho
Em 1994, em Ruanda, na África Oriental, um milhão de pessoas
da etnia Tutsi foram assassinadas. Um genocídio perpetrado
pelos Hutu, etnia com a qual os Tutsi mantinham uma longa
rivalidade. Mais de 15 anos depois, as cicatrizes permanecem
vivas, principalmente na vida das mulheres que foram violentadas e engravidaram.
Vamos conhecer a histórias de algumas dessas mulheres,
vítimas da violência sexual usada como arma de guerra. Pelo
menos vinte mil crianças nasceram como resultado desses
atos de violência. O fotógrafo Jonathan Torgovnik entrevistou
30 mulheres e suas famílias tentando entender como uma
mulher cuida de um filho ou filha do homem que a estuprou.
Direção: Jonathan Torgovnik
Pedra Grande – no ar em 8 de junho
Entre os anos de 1981 e 1983, denúncias de extração irregular
de granito e um loteamento nas proximidades da Pedra Grande
sensibilizaram a população de Atibaia, SP. Ainda sob a ditadura
militar, Atibaia assistiu ao surgimento de um movimento organizado, criativo e articulado que foi às ruas, informou, debateu
e enfrentou uma difícil batalha para a época: o tombamento de
uma área natural como patrimônio estadual e a criação de leis
de proteção ambiental para a Serra de Itapetinga.
Direção: Daniel Choma
Café passado agora – no ar em 13 de junho
Esta reportagem, realizada na zona rural de Londrina, traz depoimentos de trabalhadores e ex-trabalhadores do café, que são
ilustradas com as fotos produzidas entre 1957 e 1970 por Armínio Kaiser, ex-funcionário do Instituto Brasileiro do Café. São
vinte entrevistas realizadas pelo projeto “Grãos de ouro e sais
de prata – memórias do café”. São narrativas de homens e mulheres, muitas vezes excluídos pela História Oficial, personagens
anônimos que ganham voz e cujas lembranças revelam as cores,
formas e memórias de uma região que já viveu dias de riqueza e
que hoje enfrenta uma realidade completamente diferente.
Direção: Daniel Choma
Amor em primeira pessoa – no ar em 29 de junho
O prêmio de “Fotógrafo universitário do ano” impulsionou muitas
carreiras nos Estados Unidos. Aos 20 anos, Matt Eich é um estudante que quer apenas curtir a vida com a namorada, quando
ganha o concurso. Ao mesmo tempo em que seu sonho de rodar
o mundo com a câmera torna-se realidade, Eich recebe a notícia
de que Melissa está grávida. Tomada a decisão de ter o bebê, o
fotógrafo decide documentar a gravidez de Melissa, o que faz
com muita sensibilidade, revelando como dois jovens encaram

escolhas difíceis e compartilham sonhos e temores. O resultado
é um relato tocante sobre o que significa amadurecer.
Direção: Melissa e Matt Eich
Mercado negro – no ar em 30 de junho
Todos os anos, cerca de trinta mil primatas, cinco milhões de
pássaros e dez milhões de peles de répteis são comercializados
no mercado asiático. O fotógrafo Patrick Brown penetra nesse
vasto e perigoso mundo, mostrando aldeões chineses, novos
ricos, contrabandistas e policiais corruptos que tornam esse
mercado possível. Peles de tigre, chifres de rinoceronte e bílis
de ursos, entre outros produtos exóticos, são comprados a peso
de ouro por aqueles que acreditam que eles têm propriedades
místicas. A partir das imagens de Brown, é possível entender
como funciona esse mercado negro e perceber a ameaça que
ele representa para a sobrevivência de espécies em extinção
no mundo todo.
Direção: Patrick Brown
David Buckingham – parte 1 – no ar em 11 de julho e parte
2 – no ar em 12 de julho de 2011
O repórter Cristiano Reckziegel conversa, em Londres, com um
dos maiores especialistas da atualidade em mídia e educação.
O inglês David Buckingham é um dos pesquisadores mais respeitados e interessantes no campo da relação entre Televisão
e Criança, e da Educação para os Meios de Comunicação. Há
vinte anos vem investigando as possibilidades de ensinar às
crianças sobre os meios de comunicação, numa perspectiva
tanto crítica quanto prática. Nela os alunos têm a experiência
de criar seus próprios projetos de comunicação. Apesar de pioneiro, inspirador, e muito influente fora do Brasil, seu trabalho
é pouco conhecido aqui, onde nenhum de seus vários livros foi
ainda publicado.
Direção: Cristiano Reckziegel
Anne Wood – no ar em 13 de julho
Anne Wood é fundadora da produtora Ragdoll, que já produziu
mais de 1.500 programas de TV para crianças. Entre eles, Teletubbies, exibido em mais de 120 países.
Neste programa, Anne fala sobre o início da carreira como
professora, os desafios de criar entretenimento para crianças e os projetos de vídeo e arte que sua fundação apoia em
diferentes países.
Direção: Cristiano Reckziegel

James Curran – no ar em 14 de julho
James Curran é diretor de um importante centro de pesquisa
em mídia e comunicação, o Goldsmiths Leverhulme Media Research, desde 1989. Trabalhou com o professor e pesquisador
Roger Livingstone, morto em 2006. Suas pesquisas são sobre
Mídia e Democracia e Tecnologia da Comunicação. É professor
convidado das Universidades de Stanford, Oslo e Estocolmo.
Direção: Cristiano Reckziegel
Sonia Livingstone – no ar em 15 de julho
Sonia Livingstone é professora de psicologia social e chefe do
departamento de mídia e comunicação na conceituada London
School of Economics – faculdade de economia e ciência política
de Londres. Há quase 30 anos, Sonia pesquisa como o público
interpreta e reage ao que assiste na televisão. Neste programa
ela fala sobre internet, a relação entre consumo, cidadania e
engajamento político e a importância das telenovelas.
Direção: Cristiano Reckziegel
Negro e argentino no samba – no ar em 20 de julho
O diretor, negro de classe média, viveu grande parte num ambiente predominantemente branco e, em raras oportunidades,
precisou afirmar sua negritude. Mas ele tinha pedigree. O
avô foi um dos fundadores do movimento negro e da escola
de samba Nenê da Vila Matilde. Sendo assim, aos 34 anos,
o nosso personagem decide aprender a sambar, tocar cuíca,
integrar a bateria da escola e desfilar.
Direção: Patrício Salgado
Discriminação, minorias e racismo – no ar em 29 de julho
O diretor Kiko Goifman aborda a delicada questão racial no
Brasil, tentando identificar as raízes de uma das mais complexas agendas da sociedade brasileira, ou seja, a exclusão
de milhões de cidadãos. Com depoimentos de pesquisadores,
professores e dados socioeconômicos, a reportagem documental propõe uma discussão não só sobre razões do problema,
mas as possíveis soluções que vão demandar muita discussão,
tempo, paciência e políticas públicas que contribuam para a
completa erradicação do preconceito que ainda persiste em
nossa sociedade contra os afrodescendentes.
Direção: Kiko Goifman
Tecendo redes de paz – no ar em 5 de agosto
Violência gera violência que pode se expressar de várias formas principalmente em áreas carentes, em bairros periféricos
e muitas vezes exercida pelos agentes públicos. A partir dessa
ideia, foi desenvolvido o projeto “Tecendo redes de paz”, uma
parceira entre a Prefeitura de São Paulo e a UNESCO – Organi147

zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
Funcionários da Secretária Municipal de Saúde, que já foram
vítimas de violência, usam suas experiências no atendimento
aos clientes do serviço público de saúde com o objetivo de
valorizar a Cultura da Paz.
Direção: Kiko Goifmann
Trajetória dos direitos humanos – no ar em 12 de agosto
O trauma da Segunda Guerra Mundial colocou, a partir da
metade do século XX, os Direitos Humanos como uma questão
fundamental. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
em 1948, foi um marco. Mas, apesar dos avanços, guerras, diásporas, injustiças, violência, desigualdades sociais, questões
étnicas e questões ligadas aos direitos políticos ainda mantêm
os Direitos Humanos, infelizmente, como uma agenda atual.
No episódio “Trajetória dos direitos humanos”, mostramos a
mobilização e a luta dos movimentos sociais no Brasil e no
mundo pelo respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos.
Direção: Bernardo Brant
Paraguai, o que será dos Guaranis? – no ar em 16 de agosto
Paraguai tem hoje uma baixíssima densidade populacional por
quilômetro quadrado. Mesmo assim, os índios Guaranis não
têm terra suficiente para plantar. O grande patrimônio deles
é a língua, falada por 90% da população. Num cenário de mudanças culturais e sociais profundas, o povo Guarani luta para
sobreviver como nação. E essa é apenas uma das batalhas.
Lutam também para preservar a cultura, os conhecimentos
ancestrais, a biodiversidade e o poder político. O cineasta
uruguaio Miguel Vassy atravessou o país de ponta a ponta e
nos revela os dilemas e a grandeza do povo. Tão próximo e ao
mesmo tempo tão distante de nós.
Direção: Miguel Vassy
11 de Setembro pela perspectiva da educação – no ar em
9 de setembro
O episódio apresenta personagens nova-iorquinos que falam
sobre a experiência do 11 de Setembro pelo ponto de vista da
Educação. E como Nova Iorque, dez anos depois do atentado,
discute com suas crianças sobre o que aconteceu naquela
manhã? O World Trade Center Tribute criou material de suporte
para professores, além de ser responsável por um museu e visitas guiadas para o grande público: os guias são sobreviventes,
familiares de vítimas e pessoal de resgate. Brook Peters, de
apenas 14 anos, produziu um documentário. Ele tinha apenas
quatro anos em 2001, e estudava a poucas quadras no World
Trade Center. Ada Dolch na época dirigia uma escola e salvou
600 crianças, mas a irmã, que trabalhava em uma das torres,
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morreu. Em homenagem à irmã, ela ajudou a construir uma
escola no Afeganistão e hoje serve como consultora para
segurança em escolas. Tom Buxton, professor de uma escola
pública no Brooklyn, usa a arte, a filosofia e a mitologia para
ensinar seus alunos sobre a tragédia. E um grupo de hip-hop,
9/11 Thesaurus, se inspirou nos atentados para divulgar músicas sobre tolerância entre os jovens.
Direção: Tânia Menai
Augusto Boal – Cidadão brasileiro – no ar em 14 de setembro
Um dos mais importantes homens de teatro do país e muito
conhecido no exterior pela criação do Teatro do Oprimido, Augusto Boal, ao morrer, em 2009, deixou uma obra reconhecida
e um acervo riquíssimo. O que fazer com esse acervo que conta
um pouco da história do teatro no Brasil nos últimos 50 anos
era um dos dilemas da família Boal. Mas o final da história
foi muito feliz. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, com
apoio do Ministério da Educação, vai cuidar do acervo, o que
não excluiu a participação de instituições estrangeiras. E esse
era um dos desejos da família de Boal.
Produção interna
Cultura digital: produção e distribuição cultural – no ar em
19 de setembro
Produção e distribuição ganharam novas possibilidades na era
da cultura digital. Atualmente, realizadores independentes
criam, produzem e distribuem seus produtos via internet e, muitas vezes, alcançam sucesso quase imediato. Como é o caso do
tecnobrega, ritmo do Pará, que apesar de pouco conhecido no
eixo Rio-São Paulo é sucesso na internet e movimenta milhões
de reais e de fãs na Região Norte. O programa discute ainda
questões e polêmicas relacionadas à política de arrecadação
de direitos autorais – que ganhou alternativa com a licença
flexível Creative Commons – e aos modelos de financiamento
cooperado, que ganham cada vez mais adeptos para viabilizar
shows, filmes e peças teatrais de grupos com gostos e interesses específicos.
Direção: Darcy Burger

Cultura digital: política e mobilização – no ar em 20 de
setembro
Nesta reportagem, o foco são as mudanças de costumes e
relações sociais e políticas trazidas pela capacidade de mobilização das redes sociais. Com a diminuição do papel dos
intermediários – mídia tradicional, partidos e grupos organizados –, ganha importância cada vez mais destacada o papel
protagonista dos indivíduos engajados, que, hoje, têm mais voz
e espaço para mobilizar outras pessoas em torno de ideais e
causas. Exemplos como o das grandes manifestações no norte
da África e da repercussão do jovem twitteiro do Complexo do
Alemão, no Rio de Janeiro, ajudam a entender como as novas
tecnologias estão transformando radicalmente o modo de fazer
política e a própria realidade social.
Direção: Darcy Burger
Wikileaks – Guerrilha digital – no ar em 21 de setembro
Julian Assange, fundador da polêmica organização Wikileaks,
explica em uma entrevista, exibida integralmente pela primeira
vez na televisão, realizada por iniciativa da revista Trip, porque
a busca pela verdade e transparência é o que conduz a organização. Assange defende que a internet está se convertendo
em uma ferramenta política essencial na atualidade, mostra
detalhes de sua prisão domiciliar e de seu recente julgamento
em Londres e destaca os fortes impactos da divulgação dos
documentos das embaixadas norte-americanas. Para compreender melhor suas ações e ideias, o programa segue também
os cliques de Assange no seu computador pessoal, viajando
pela Web e assistindo, junto com ele, cenas de vídeos produzidos pelo Wikileaks, sobre o Wikileaks ou que ajudam a
entender como e por que muitos internautas estão fazendo
uma verdadeira guerrilha digital.
Direção: Eliza Capai
Ensaio entre o erudito e o popular – no ar em 26 de setembro
Ensaio entre o erudito e o popular conta a experiência do NEOJIBA – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da
Bahia, um projeto que reúne jovens músicos e que busca integração social e excelência musical. Os jovens estudam e ensinam
música e hoje formam umas das melhores orquestras jovens
do país. No Sala de Notícias, além de mostrarmos como esses
jovens estão achando novos caminhos, mostramos também um
emocionante encontro entre o NEOJIBA e a Orquestra Venezuela Simon Bolívar, regida pelo maestro Gustavo Dudamel. Uma
das referências do NEOJIBA é o projeto venezuelano conhecido
como O SISTEMA, criado, em 1975, pelo músico José Antônio
Abreu e que já formou milhares de jovens músicos na Venezuela.
Direção: Cláudia Chavez

Guiné-Bissau – O Brasil na África – no ar em 14 de outubro
País onde a língua oficial é o português mas onde convivem
mais de vinte línguas nacionais e ainda o Crioulo, uma mistura
de várias línguas étnicas e português, Guiné-Bissau é um país
com o qual temos identidade. Muitos dos africanos que vieram
para o Brasil durante o domínio português eram originários dessa região. Guiné-Bissau também foi colônia portuguesa. Hoje
o país enfrenta sérios problemas. As exportações se limitam
a produtos primários e a ajuda internacional é fundamental
para que as coisas funcionem. Mesmo assim, os sistemas de
educação, saúde e saneamento básico são precários. A iniciativa privada inexiste e os empregos são estatais e poucos. Em
função da identidade entre os dois países, o Brasil é um dos
encarregados pela ONU – Organização das Nações Unidas –
de coordenar a ajuda técnica e humanitária.
Produção interna
Refugiados na areia – no ar em 28 de outubro
Um professor, um médico de emergência e um produtor de TV
têm um desafio em comum: viver e trabalhar num campo de
refugiados no meio do Saara. Os recursos são escassos e o
cotidiano é cheio de tarefas com os alunos, os doentes e o
canal no ar. Entretanto, uma coisa os move: retornar a seu país
ocupado e fazê-lo independente. Nesta reportagem em primeira pessoa, o documentarista Getsemane Silva descobre o que
os faz seguir atrás desse objetivo.
Direção: Getsemane Silva
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A experiência de criação e produção em rede
Jacinta Rodrigues

Coordenadora de Mobilização e Articulação

Comunitária

Carolina Misorelli
Analista de Projetos de Mobilização e Art

iculação Comunitária

O Canal Futura sempre procura refletir na tela a diversidade de olhares, de sotaques, de jeitos de ser e de pensar do povo
brasileiro. Garantir maneiras diferenciadas de narrativas, de abordagens, de temáticas na programação do Canal Futura é
um desafio que sempre está presente.
Em 2010, os núcleos de Mobilização e Jornalismo convidaram dezenas de organizações sem fins lucrativos, que trabalham
com audiovisual e que ainda não tinham produzido para o Canal, a participar de um encontro. O objetivo era propiciar a
interação entre os grupos produtores de audiovisual e criar uma rede de colaboradores do Canal para produzir em conjunto.
Vinte e duas instituições de Norte ao Sul do país participaram. Durante três dias eles conheceram um pouco do Canal
Futura, sua maneira de produzir, suas metas e seus compromissos, e também cada entidade pôde conhecer a outra. No
encontro, foram formados quatro grupos por afinidades temáticas (violência contra crianças, adolescentes e jovens; cultura
digital e sociedade em rede; cultura e identidade negra; e modos de fazer tradicionais) que levantaram algumas ideias de
peças audiovisuais para serem produzidas conjuntamente. O desafio era, após o encontro, continuar o processo de criação
e produção à distância e em rede.
Durante seis meses o Canal Futura, em parceria com a Fábrica do Futuro, trabalhou no aprimoramento de uma plataforma
tecnológica que permitisse o trabalho conjunto dos grupos.
Em agosto de 2011, todas as organizações que participaram do encontro foram convidadas a aderir à plataforma. Das
22 organizações, 16 ingressaram no ambiente e participaram do processo. Na plataforma Proar/Futura, o processo
de criação e produção é compartilhado entre todos os integrantes dos grupos e pela equipe do Canal, e cada projeto
audiovisual percorre o mesmo percurso de criação: ideia; pesquisa; roteiro; diário de produção; direção de arte e
fotografia; e edição e finalização.
Nessa experiência-piloto, no período de quatro meses, 53 pessoas – entre integrantes das organizações sociais produtoras
e profissionais do Canal e Fábrica do Futuro – participaram da discussão. As ideias das peças, os roteiros e os cortes
foram compartilhados na rede. Das oito peças audiovisuais propostas, quatro chegaram à sua fase final de produção. A
diversidade do resultado e a qualidade do material produzido reflete a riqueza da experiência-piloto: um programa infantil
produzido com bonecos sobre violência doméstica, uma peça sobre iniciativas de cultura digital, e duas matérias sobre saberes tradicionais – catraieiros de Santos e pescadores de tainha. Todos realizados com esmero na produção, na captação
de imagens, na escolha dos personagens, na linguagem narrativa.
Mas a importância da experiência foi muito além dos produtos gerados: o processo de criação e produção em rede foi um
aprendizado conjunto sobre o fazer televisivo, os sentidos da colaboração, as formas de interação e relacionamento, a
multiplicidade de arranjos produtivos e as ferramentas tecnológicas. Este aprendizado está sendo sistematizado e servirá
de base para as próximas experiências.
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SALA DE NOTÍCIAS EM DEBATE
Episódios de 60 minutos:

O Sala de Notícias em Debate reúne pessoas de nossa sociedade para uma conversa em que são discutidas as visões de
mundo e opiniões. A pauta tenta refletir a
diversidade do mundo contemporâneo. Os
primeiros onze programas foram gravados
em algumas das Universidades Parceiras
do Futura. No total, foram exibidos 30
programas em 2011.
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN e TV Globo
APRESENTADORA: 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. É apresentadora e editora do Sala de Notícias
desde 2002.

Vitivinicultura – UCS – no ar em 3 de maio
O programa gravado na Serra Gaúcha, em coprodução com a UCS TV, abre a série
de programas produzidos em parceria com instituições de ensino superior que
fazem parte da rede de universidades parceiras do Canal Futura. O tema desta conversa foi a atividade da vitivinicultura no Brasil e na região, berço desta
tradição no país – como se organiza a cadeia produtiva de uva e vinho; como
vivem os produtores rurais envolvidos neste segmento econômico; a qualidade
e o potencial de mercado dos vinhos nacionais; a cultura do consumo de vinho
no Brasil. Questões discutidas pelos convidados Ivanira Falcade, professora de
Cartografia e Geografia Rural da Universidade de Caxias do Sul, Carlos Paviani,
diretor-executivo do Instituto Brasileiro do Vinho, e Clóvis Boscato, produtor de
vinhos finos, que interagem com uma plateia de cerca de 50 pessoas, formada
por alunos e professores da UCS, enólogos, produtores rurais e representantes da
rede hoteleira e de restaurantes da Serra Gaúcha.
Convidados:
Carlos Paviani – Diretor executivo do Ibravin – Instituto Brasileiro do Vinho
Ivanira Falcade – Professora da UCS
Clóvis Boscato – Produtor de uva e vinho, diretor da Vinícola Boscato, em Caxias do Sul

Preservação de áreas verdes – PUCMG – no ar em 10 de maio
Esta edição – coproduzido pela PUCMG e TV Horizonte – traz uma discussão
sobre preservação de áreas verdes e desenvolvimento urbano. A cidade de Belo
Horizonte, importante metrópole brasileira, conhecida como “cidade jardim”, é o
ponto de partida dessa reflexão pertinente a outras grandes e médias cidades,
localizadas em regiões de encosta, que buscam soluções para o fenômeno do
crescimento desordenado e da prevenção de riscos decorrentes de eventos climáticos. O tema é debatido por Rogério Palhares, professor do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da PUCMG, Edézio de Carvalho, consultor na área de
geologia urbana, Nívio Lasmar, secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, e
por uma plateia composta por estudantes de ciências biológicas da universidade
e líderes comunitários locais.
Convidados:
Rogério Palhares Zschaber Araújo – Professor de arquitetura e urbanismo PUCMG
Edézio Teixeira de Carvalho – Geólogo
Nívio Lasmar – Secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte
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Formação de leitores – UPF – no ar em 17 de maio
O terceiro episódio da série, realizado em coprodução com a
UPF TV, discuti os caminhos da formação de leitores. A cidade
de Passo Fundo, que em 2006 recebeu o título de capital nacional da literatura, tem uma forte tradição na cultura do livro.
Há 30 anos, a cidade realiza as Jornadas Literárias, evento que
se tornou referência no Brasil. Neste programa, uma conversa
sobre os desafios de incentivar o gosto de crianças e adolescentes pela leitura no contexto da cultura digital e o envolvimento que escolas e professores precisam ter neste processo
com Tânia Rösing, coordenadora das Jornadas Literárias de
Passo Fundo, Miguel Rettenmaier, professor do Mestrado e
Doutorado em Letras da UPF, e Caio Riter, escritor gaúcho e
professor de literatura.
Convidados:
Tânia Rosing – Responsável pela Jornada Literária
Caio Riter – Escritor
Miguel Rettenmaier – Professor do Mestrado e curso de Letras da UPF

Extensão universitária – Unifor – no ar em 24 de maio
Nesta edição realizada em coprodução com a TV Unifor, da
Universidade de Fortaleza, os temas em discussão foram
geração de conhecimento, intercâmbio de experiências e
transformação social. A conversa é sobre o papel das atividades de extensão universitária: como ações acadêmicas
em parceria com a comunidade estreitam o relacionamento
entre sociedade e universidade e contribuem para que a
universidade possa melhor planejar suas ações. O assunto
é discutido com uma plateia formada por líderes comunitários locais e alunos e professores da Unifor. E também com
os convidados Randal Pompeu, vice-reitor de extensão da
Universidade de Fortaleza, Dulce Aquino, pró-reitora de
extensão da Universidade Federal da Bahia, e Raimundo Severo, representante da comunidade do Dendê, de Fortaleza.
Convidados:
Randal Pompeo – Vice-reitor de extensão da Unifor
Raimundo Severo – Líder comunitário da comunidade do Dendê / Fortaleza
Dulce Aquino – Pró-reitora de extensão da UFBA

Inovação social – Unisinos – no ar em 31 de maio
Gravado em coprodução com a TV Unisinos, do Rio Grande do
Sul, o episódio aborda um tema que envolve a sociedade civil,
o mundo corporativo, o mundo acadêmico e o poder público. A
criação de tecnologias sociais na busca de alternativas para
uma convivência harmônica entre desenvolvimento econômico
e social: quais os resultados práticos para o crescimento do
país e para a construção da cidadania; como jovens profissionais estão sendo formados sob este novo paradigma para a

atuação no mercado de trabalho. A conversa conta com Luiz
Paulo Bignetti, professor do Doutorado em Administração
da Unisinos, José Fernando Matos, consultor da Confederação Nacional da Indústria, e Edemir Maciel, do Centro
de Referência em Tecnologias Sociais do Paraná. E também
com a plateia formada por professores e alunos da Unisinos,
empreendedores sociais e representantes do setor industrial.
Convidados:
Luiz Paulo Bignetti – Professor e pesquisador
José Fernando Mattos – Autor da cartilha Gestão da Inovação e consultor
da CNI
Edemir Reginaldo Maciel – Colaborador da RTS/CRTS-PR

Transporte coletivo e mobilidade urbana – PUCPR – no ar
em 7 de junho
A equipe do programa esteve em Curitiba, cidade que tem longo histórico de planejamento do sistema de transporte e que
é reconhecida como modelo internacional de eficiência. Neste
programa, realizado em parceria com a Lumen TV e a PUCPR,
é abordado o caso de Curitiba, que organizou seu sistema a
partir do fluxo dos ônibus, e sobre alternativas, como metrô
e ciclovias, para melhorar a mobilidade em médias e grandes
cidades. Participam da discussão Fábio Duarte, arquiteto,
especialista em mobilidade urbana, professor da PUCPR; Élcio
Karas, gestor da URBS – Sistema de Transporte Coletivo de
Curitiba; e Ayrton Camargo e Silva, da Associação Nacional de
Transportes Públicos. A plateia é composta por alunos e professores da PUCPR, especialistas locais em transporte coletivo
e representantes de organizações da sociedade civil.
Convidados:
Élcio Karas – Gestor do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba (URBS)
Fábio Duarte – Arquiteto e urbanista e professor da Lumen
Ayrton Camargo e Silva – Assessor da Associação Nacional de Transportes
Públicos

Produção de leite no Brasil – Univates – no ar em 14 de junho
No sétimo episódio o tema em discussão é a produção de leite,
item fundamental na cesta básica do brasileiro. O programa,
realizado pelo Canal Futura e pela TV Univates, da Universidade
do Vale do Taquari/RS, discute a qualidade do leite consumido
no país, a organização da cadeia produtiva, o papel das cooperativas de trabalho que atuam na atividade e os investimentos
feitos em tecnologia e certificação de rebanhos, que visam
garantir mais competitividade à produção nacional. Participam
da conversa o economista Ardêmio Heineck, coordenador. do
Projeto Vale dos Lácteos e consultor da Univates no tema, o
produtor rural Idalmir Nicolini, integrante do Conselho de
Administração da Cooperativa Cosuel, o engenheiro agrônomo
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Marcelo Carvalho, especialista em mercado de lácteos e coordenador do site Milkpoint, além de uma plateia formada por
alunos e professores da Univates e produtores de leite.
Convidados:
Oreno Ardêmio Heineck – Coordenador do Projeto Vale dos Lácteos e consultor da Univates
Idalmir Nicolini – Produtor de leite da Cooperativa Cosuel
Marcelo Pereira de Carvalho – Coordenador do site Milkpoint

Produção de cana-de-açúcar – Unipar – no ar em 21 de
junho
Nesta edição, o tema é a produção de cana-de-açúcar no Brasil
e na região de Umuarama, no Paraná, onde está localizada a
UPTV, da Unipar, a Universidade Paranaense. O noroeste paranaense é considerado uma nova fronteira da cana brasileira. Na
região operam usinas modernas, que investem em tecnologia,
são autossuficientes em energia renovável, gerada a partir do
bagaço da cana, e que mecanizaram a colheita da cana. Neste
programa, os convidados Antonio Laverde Junior, professor
e pesquisador da Unipar, Valmir José Costa, empresário da
indústria da cana-de-açúcar, e Edgar Beauclair, coordenador do
Grupo de Estudos em cana-de-açúcar da Escola de Agricultura
da USP, discutem as preocupações do setor industrial com a
redução dos impactos ambientais gerados pela produção da
cana-de-açúcar, a produção de energia renovável e o impasse
no qual o país se encontra atualmente: como estimular a indústria a produzir álcool para exportar e abastecer a frota nacional
de carros bicombustíveis no momento em que o açúcar alcança
valores mais altos no mercado internacional.
Convidados:
Edgar Beauclair – Engenheiro agrônomo da ESALQ/USP e doutor em planejamento da produção e cultivo da cana-de-açúcar.
Valmir José Costa – Sócio proprietário da Usina Costa Bioenergia
Antonio Laverde Junior – Pesquisador e professor da Unipar

Atividade da pesca no Brasil – Univali – no ar em 28 de junho
Realizada em coprodução com a TV Univali, da Universidade
do Vale do Itajaí/SC, o episódio fala sobre a atividade da pesca
no Brasil, a partir do exemplo de Itajaí, cidade localizada numa
região considerada o maior polo pesqueiro do país. A importância econômica da pesca num país com 8 mil km de costa,
como se organizam e vivem os trabalhadores envolvidos na
atividade, os motivos que fazem o peixe ter tão pouco espaço
na mesa do brasileiro e os impactos ambientais que a atividade
gera são aspectos discutidos no programa pelos convidados
Paulo Schwingel, oceanógrafo, professor e pesquisador da
Univali; Manoel Xavier de Maria, presidente do Sindicato dos
Pescadores Profissionais de Santa Catarina: Giovani Monteiro,
presidente do Sindicato dos Armadores e Indústrias da Pesca
de Itajaí e região; e com uma plateia formada por representantes de pescadores, indústria e poder público, além de alunos e
professores da Univali.
Convidados:
Paulo Schwingel – Professor da Univali
Manoel Xavier de Maria – Presidente SITRAPESCA (Sindicato dos Pescadores Profissionais de SC)
Giovani Monteiro – Presidente do Sindipi (Sindicado das Indústrias e Armadores de Pesca de Itajaí)

O poder transformador da educação musical – Unaerp –
no ar em 5 de julho
Na penúltima edição da série o tema discutido é o poder transformador da música e a volta da obrigatoriedade da educação
musical nas escolas a partir de agosto de 2011. Às vésperas da
data de implementação, o ensino da música ainda está longe
de se tornar realidade em todo o país. Neste programa, os
convidados Érika Andrade e Silva, coordenadora do curso de
Licenciatura em Música da Unaerp, Nando Araújo, músico e
filósofo, e Maya Suemi, do Centro de Música da Funarte, falam
sobre os desafios de atender à demanda das escolas, os conteúdos a serem explorados nas aulas de música, a formação
dos professores, os projetos extracurriculares que já estão em
andamento e a importância da educação musical na formação
de crianças e adolescentes.
Convidados:
Érika Andrade e Silva – Professora e coordenadora do curso de Licenciatura
em Música da Unaerp
Nando Araújo – Músico, filósofo, prof. da Unaerp e apresentador do Conversa Afinada
Maya Suemi Lemos – Coordenador de estudos e qualificação do Centro de
Estudos da Funarte
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Desafios da produção teatral no Brasil – Furb – no ar em
12 de julho
Nesta edição o tema em discussão são os desafios da produção teatral no Brasil. O programa, realizado em parceria com
a Furb TV, da Universidade de Blumenau, mostra como opera
a movimentação cultural a partir do teatro numa cidade fora
do eixo Rio-São Paulo. O mercado de trabalho para os atores,
a formação de plateias, a importância do acesso à arte. Desta
conversa participam Pita Belli, professora do curso de teatro
da Furb e organizadora do Festival de Teatro Universitário de
Blumenau; Pépe Sedrez, diretor da Cia Carona e da Escola
do Teatro Carlos Gomes, de Blumenau; e Lígia Cortez, atriz e
diretora teatral. Participam também na plateia alunos e professores da Furb e atores em atividade na cidade.
Convidados:
Lígia Cortez – Atriz, diretora teatral e diretora da Escola de Teatro Célia
Helena
Pépe Sedrez – Coordenador do grupo de teatro do Teatro Carlos Gomes
Pita Belli – Organizadora do Festival de Teatro Universitário de Blumenau e
professora da Furb

Futebol: Espetáculo, paixão e negócio – no ar em 9 de
agosto
O futebol brasileiro vive um bom momento, com campeonatos
regionais cheios de gols, partidas de alto nível e show de bola
de craques em atividade nos times locais. O Brasil se coloca
também em evidência no cenário do esporte neste período em
que se prepara para sediar a Copa de 2014. O Sala de Notícias
em Debate fala sobre o esporte preferido dos brasileiros e como
toda essa movimentação impacta economicamente o país: o
Brasil vai dar conta de realizar a competição internacional mais
importante do futebol? A perspectiva de realização da Copa
pode potencializar a formação e a permanência de jogadores
no país? A visão empresarial do esporte compromete de alguma forma a magia do espetáculo? O programa discute também
como a nossa identidade como nação se associa ao futebol e
por que o esporte mexe tanto com a emoção dos torcedores.
Convidados:
Luiz Léo – Professor de Marketing Esportivo da PUCRJ e consultor esportivo
Flávio Martins – Vice-presidente da FETORJ – Federação de Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro e vice-presidente social da Young Flu.
Roberto DaMatta – Antropólogo

Impactos da crise norte-americana no Brasil: consumo, poupança e empregabilidade da classe C – no ar
em 16 de agosto
A crise financeira nos Estados Unidos abala as estruturas da
economia mundial. O mundo vive a incerteza de uma recessão.

As bolsas de valores ao redor do planeta sentem os reflexos
da desconfiança dos investidores em relação à capacidade de
financiamento também das economias da zona do euro. O Sala
de Notícias em Debate discute os impactos desta crise mundial
no Brasil. Quais os reflexos na indústria nacional, que já sentia a
pressão da concorrência externa por causa da valorização do real
em relação ao dólar? Com o dinheiro migrando de economias
então estáveis, como a norte-americana e as europeias, para
países em desenvolvimento, o que significa a entrada desses
dólares no Brasil? Que impactos a crise terá sobre os hábitos de
consumo e a empregabilidade da nova classe média brasileira?
Convidados:
Alexandre Queiroz Guimarães – Doutor em Ciências Políticas e professor de
Economia da PUCMG e Fundação João Pinheiro
Renato Meirelles – Sócio diretor do Instituto Data Popular
Cristina Helena Pinto de Mello – Economista e professora da PUCSP

Corrupção tem solução? – no ar em 23 de agosto
O Sala de Notícias em Debate investiga as raízes históricas da
corrupção no Brasil, prática que existe em qualquer lugar do
mundo, mas tem resposta em países de democracia consolidada que conseguem fazer funcionar mecanismos de punição com
efetividade. E por que os nossos não funcionam? Qual a origem
do terreno fértil que abre espaço para as práticas de corrupção
no poder? Como fazer política e garantir governabilidade em
um sistema presidencialista de coalisão como o brasileiro sem
ceder ao fisiologismo? E a sociedade civil brasileira, tem força
para cobrar a mudança de cultura que o contexto exige?
Convidados:
Jovita Rosa – Diretora executiva do MCCE
Fernando Lattman-Weltman – Cientista político da FGV
João Feres – Doutor em Ciências Políticas, mestre em Filosofia e professor
da UERJ e Unirio

O trabalho escravo contemporâneo é problema de
quem? – no ar em 30 de agosto
A Lei Áurea, promulgada no fim do século XIX, decretou o fim
do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Mas,
em pleno século XXI, versões da escravidão contemporânea,
no campo e nas cidades revelam situações degradantes a
que muitos trabalhadores estão sendo submetidos sem que o
resto da sociedade perceba. Nesta edição discute por que isso
acontece no Brasil: a lógica de produção que deixa de levar
em conta a responsabilidade de grandes empresas sobre sua
cadeia produtiva, a efetividade dos pactos feitos no ambiente
empresarial para combater o trabalho escravo e o posicionamento da sociedade em relação a este grave problema. O
consumidor se importa em pagar por produtos e serviços que
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sejam fruto de trabalho escravo? O que é preciso acontecer
para que empresas deem transparência a seus processos de
produção para que a sociedade possa tomar decisões relativas
ao consumo?
Convidados:
Amélia Gonzalez – Editora do caderno Razão Social do jornal O Globo
Caio Magri – Gerente de políticas públicas do Instituto Ethos de empresas e
responsabilidade social
Maurício Hashizume – Editor da agência de notícias da ONG Repórter Brasil

Há formas de a sociedade moderna conviver com as
drogas? – no ar em 6 de setembro
As drogas sempre fizeram parte da história da humanidade,
mas no mundo moderno o uso que tem sido feito delas muitas vezes se revela destrutivo. As famílias se preocupam em
evitar que os jovens tenham contato com as drogas e que, a
partir do uso de substâncias consideradas leves, passem a usar
outras mais agressivas à saúde. A sociedade teme também a
relação entre o consumo e a violência associada ao comércio
ilegal. Críticos deste pensamento afirmam, no entanto, que
os esforços feitos no combate ao tráfico de drogas, ancorado na repressão, não têm surtido os efeitos esperados nesta
batalha. O programa discute questões controversas relativas
a este tema: por que não legalizar o comércio de drogas leves
como a maconha e concentrar a repressão nas mais pesadas?
A iniciativa pode multiplicar o número de dependentes? Como
o poder público deve tratar usuários, dependentes químicos e
traficantes? Há uma maneira de a sociedade conviver com as
drogas com menos prejuízos?
Convidados:
Gilberta Ascelrad – Mestre em educação e pesquisadora do Laboratório de
Políticas Públicas da UERJ
Jorge Jaber – Psiquiatra, especialista em dependência química e diretor
científico da Associação Brasileira de Álcool e Drogas
Pedro Abramovay – Advogado e ex-secretário nacional de Justiça

O que significou o 11 de Setembro para os EUA e para as
sociedades islâmicas? – no ar em 13 de setembro
O episódio aborda as transformações pelas quais passaram a
sociedade norte-americana e o mundo islâmico nos dez anos
que se seguiram aos ataques ao World Trade Center. Para os
EUA, como os ataques impactaram o projeto de hegemonia
mundial construído pelas lideranças do país, projeto este que
ganhou força a partir da Guerra Fria? Que influência tiveram
sobre a autoestima da sociedade, a confiança dos norte-americanos na crença de que são a nação mais poderosa do planeta?
Há relação entre o impacto gerado pelo 11 de Setembro e a
derrocada econômica do país, que se revelou mais intensa de
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2008 para cá? Para as sociedades islâmicas, o que representou
o ataque às torres gêmeas, para o mal e para o bem: por que
o mundo passou a associar o Islã com o terrorismo, quais as
origens dessa associação? Como o discurso norte-americano
da “guerra contra o terror” reforçou esse sentimento no
mundo todo? E que reflexões foram levadas a cabo no mundo
islâmico sobre a sustentabilidade dos regimes autoritários?
Que relações têm com a chamada “primavera árabe”? O 11 de
Setembro, de alguma forma, despertou nas sociedades islâmicas o desejo de mostrar ao mundo que o Islã pode apresentar
alternativas de formação de sociedades democráticas?
Convidados:
Gisele Chagas – Antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos do Oriente Médio da UFF
Maurício Parada – Professor de História Contemporânea da PUCRJ
Renato Galeno – Jornalista e professor de Relações Internacionais do IBMEC

As relações entre patrões e empregadas no Brasil – no ar
em 20 de setembro
Pesquisas recentes mostram que hoje, no Brasil, principalmente nas capitais, tem mais gente em busca de uma empregada
doméstica do que trabalhadoras em busca de emprego como
domésticas. As mulheres, que são a maioria da mão de obra
doméstica, ao longo dos anos, têm conseguido avançar na
escolaridade e tido alternativas de colocação no mercado de
trabalho, sobretudo as mais jovens. Entre as trabalhadoras que
se mantêm na categoria, há a tendência de não se submeterem
mais a extensas jornadas de trabalho e exigirem dos patrões as
garantias trabalhistas a que têm direito, além de reivindicarem
outros direitos que os domésticos atualmente não têm. Como
os direitos que outros trabalhadores formais têm e que estão
sendo exigidos pelas domésticas modificam sua condição social e que impacto as mudanças podem ter sobre os esforços
feitos até agora para aumentar os níveis de formalidade; e que
tipo de relação começa a se estabelecer nesta nem sempre
tranquila relação entre patrões e domésticas.
Convidados:
Creuza Maria Oliveira – Presidente da Fenatrad (Federação Nacional das
Trabalhadoras Domésticas)
Mário Avelino – Presidente da ONG Instituto Doméstica Legal

Tânia Cristina Cruz – Socióloga, prof. da UnB e pesquisadora do estudo “A
realidade do trabalho doméstico na atualidade”, realizado pela UnB, CFEMEA e IPEA

Como circular melhor nas cidades brasileiras? – Mobilidade urbana – no ar em 27 de setembro
A dificuldade a cada dia maior das populações de circular nas
cidades por causa do trânsito, excesso de carros de passeio
e transportes públicos que não atendem satisfatoriamente o
usuário são os temas deste episódio. Ao mesmo tempo em que
o discurso do poder público é para que as pessoas utilizem os
meios de transporte coletivos, na prática o que temos é pouco
conforto, eficiência e falta de segurança em ônibus, metrô,
trens, bondes e barcas. Além disso, uma política de incentivo
à compra de veículos particulares contribui para o aumento
do número de carros nas ruas e reforça um modo de vida em
que o pedestre tem pouca importância. Discutimos também a
integração das bicicletas ao sistema de transporte, as dificuldades de estabelecer traçados de ciclovias em áreas urbanas e
a ausência de uma cultura que estimule a aceitação e o uso de
bicicletas não apenas para o lazer.
Convidados:
Thiago Benicchio – Diretor da Associação de Ciclistas de São Paulo (Ciclocidade)
Claudio Oliveira da Silva – Coordenador do Programa Bicicleta Brasil e arquiteto do Ministério das Cidades
Rachel Coutinho – Coordenadora de Pós-Graduação de Urbanismo da UFRJ.

Comissão da Verdade: o que o Brasil está disposto a
investigar? – no ar em 4 de outubro
A Comissão da Verdade foi aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados para apurar violações aos direitos humanos
entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar no
Brasil. A proposta, que teve origem no Executivo e que ainda
precisa passar por análise do Senado e sanção presidencial,
prevê que os sete integrantes da comissão sejam escolhidos
pela presidente Dilma Rouseff, mas proíbe a participação de
pessoas que possam ter a imparcialidade contestada, dirigentes de partidos políticos e ocupantes de cargos comissionados
em qualquer esfera de governo. A comissão terá poder para
receber testemunhos convocados ou espontâneos e, sobretudo, para requisitar documentos que hoje são classificados
como sigilosos e apurar a autoria de torturas, mortes e desaparecimentos de envolvidos na resistência ao regime militar.
O resultado da apuração, no entanto, não servirá para punir
judicialmente os acusados de violações dos direitos humanos.
O programa discute ainda o significado da Lei da Anistia, de
1979, para a redemocratização do país, e o contexto em que a

lei foi aprovada. E como a apuração de nosso passado recente
pode ajudar a passar a limpo esta parte da história do país ou
gerar um ambiente de instabilidade institucional. Afinal, o que
o Brasil está disposto a investigar?
Convidados:
Simone Rodrigues Pinto – Professora Dra. CEPPAC da UnB
Wadih Damous – Presidente da OAB do Rio de Janeiro
Antônio José Ribas Paiva – Advogado militante do fórum da capital de SP

O que esperamos da escola do século 21? – no ar em 11
de outubro
Na semana em que se comemora o dia do professor, o Sala de
Notícias em Debate discute as expectativas da sociedade em
relação a um modelo de escola contemporânea. Em que tipo
de escola gostaríamos que nossos filhos estudassem? Vivemos
um tempo em que a produção de informação é abundante e a
circulação dos conteúdos é facilitada por meio da internet. Os
jovens que hoje frequentam a educação básica, independentemente da classe social, estão nas redes sociais, nos blogs,
chats, têm mais domínio das ferramentas de interatividade
que as gerações anteriores e, a partir dessas experiências,
estabelecem suas relações com o mundo. Como deve se dar
o ensino e a aprendizagem neste contexto? Para além do uso
da tecnologia, como deveria ser planejado o espaço da escola, levando em conta o fato de que os alunos não se sentem
mais estimulados pelo formato tradicional das aulas? Neste
programa, é abordado também a função social do professor e
a formação que este profissional tem para dar conta de todos
estes desafios.
Convidados:
Edmea Oliveira – Professora da faculdade de Educação da UERJ e especialista em Cibercultura
Maíra Pimentel – Jornalista e diretora executiva do ENSINA
Priscila Azeredo – Professora estatual e municipal de História

Vale a pena ser magro a qualquer custo? – no ar em 18
de outubro
O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de remédios
para emagrecer, e recentemente a ANVISA, Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, proibiu a comercialização no país de
três desses medicamentos. Um quarto, o de maior consumo
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e já proibido na Europa e nos EUA, continua permitido, porém
sob mais controle de fiscalização. O programa aborda o uso
desses remédios, o aumento do contingente de brasileiros
obesos e o culto à magreza em um país tropical como o nosso,
contexto que predispõe à exibição do corpo. Vamos discutir
também o uso indiscriminado de remédios de todo tipo no país,
a cultura da medicalização por parte dos médicos e o hábito da
automedicação.
Convidados:
Joana Novaes – Psicanalista e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social (LIPIS)
da PUCRJ.
Dimitri Gabriel Homar – Diretor da Associação Brasileira de Nutrologia e
vice-presidente do CRM-DF.
Evan Magalhães – Cirurgião plástico e da equipe multidisciplinar do Hospital
Silvestre de obesos mórbidos.

Por que é tão difícil acabar com a dengue? – no ar em 1º
de novembro
Diante da perspectiva de nova epidemia de dengue no país,
sobretudo no Rio de Janeiro, o Sala de Notícias em Debate
discute as ações de combate à doença. As pesquisas para o
desenvolvimento de uma vacina que imunize a população
estão em andamento não apenas no Brasil, mas em países da
Europa onde já há registros da doença. Vamos entender por
que é tão difícil a elaboração desta vacina, quais os interesses
comerciais envolvidos e se a existência de casos no hemisfério
norte pode acelerar os investimentos em pesquisa. O programa
fala também de atendimento médico e prevenção e de como
a população pode se mobilizar para minimizar os efeitos da
próxima epidemia anunciada pelas autoridades.
Convidados:
Dra. Sibele Buonora – Infectologista do Instituto de Pediatria da UFRJ e
coordenadora de infecção hospitalar das UPAs
Dr. Rivaldo Venâncio – Médico e pesquisador da Fiocruz do Mato Grasso do Sul
Marcos Roig – Presidente da Associação de Vítimas da Dengue (AVIDE)
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Como lidar com o câncer? – no ar em 8 de novembro
Tratado por muito tempo como tabu ou um assunto a ser
evitado, o câncer pode não ser uma doença exclusivamente
moderna, mas tem avançado com hábitos e excessos do nosso
tempo. Na última década, a incidência de tumores cresceu 20%
no mundo e, de acordo com a ONG World Cancer Research
Fund e dados da Organização Mundial da Saúde, são registrados 12 milhões de novos casos por ano, 2,8 milhões deles
relacionados aos hábitos da população. No fim de outubro, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi diagnosticado com
um tumor maligno na laringe de agressividade intermediária,
um tipo de câncer que costuma estar associado ao fumo e à
bebida alcoólica. A doença de Lula dividiu opiniões e levantou
uma série de polêmicas na internet sobre os hábitos do ex-presidente e o tratamento da doença nos sistemas público e
privado de saúde. O programa discute a forma como o câncer
é tratado – do ponto de vista médico e também no imaginário
das pessoas – e como pacientes e as pessoas próximas a eles
lidam com a doença. Quais os fatores que pesam na formação
de um tumor e no sucesso do tratamento? O que muda com o
diagnóstico da doença? Como lidar com o câncer dos outros?
Convidados:
Eduardo Cortês – Médico oncologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa
em Câncer do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e professor da
Faculdade de Medicina da UFRJ.
Ana Valéria Miceli – Psicóloga e coordenadora do curso de residência multiprofissional da parte de psicologia do INCA
Lidionete Costa – Mãe de um paciente com câncer e autora do blog www.
jornadacontraocancer.blogspot.com

Economia criativa: as oportunidades estão só começando – no ar em 15 de novembro
As exportações ligadas à economia criativa no Brasil triplicaram
entre 2002 e 2008. A informação é do Programa de Economia
Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (Unctad) em relatório recente sobre o posicionamento do setor na economia mundial. A indústria criativa
se difere da indústria tradicional de manufatura: é formada por
segmentos de bens e serviços cuja matéria-prima principal é
capital intelectual e conteúdo criativo. O setor envolve segmentos como os de artesanato, teatro, produção audiovisual,
moda, design, arquitetura, jogos eletrônicos e outros produtos
tecnológicos. Apesar do crescimento, o Brasil ainda não se
encontra entre os 20 maiores produtores do setor, liderado
por China, Estados Unidos e Alemanha. No programa, exibido durante a Semana Global do Empreendedorismo, informa
como o Brasil está inserido no contexto mundial da economia
criativa; que mudanças surgem nos modelos de negócio desse

segmento; que tipo de políticas públicas são necessárias para
fomentar o desenvolvimento da indústria criativa; e qual a
importância para o país ao avançar no incentivo aos empreendedores deste setor.
Convidados:
Heliana Marinho – Gerente da Economia Criativa do SEBRAE
José Alberto Aranha – Diretor do Instituto Genesis da PUCRJ
Karen Cesar – Designer, empresária e fundadora da Red Bandana Multiexperiências de Marca

O que é felicidade? – no ar em 22 de novembro
Na sociedade moderna, a felicidade é considerada a maior
realização dos indivíduos, um objetivo a ser alcançado. Países,
inclusive, medem – ou estão prestes a medir – o grau de felicidade de seus habitantes. Muitas empresas já fazem o mesmo
também. Garantir o sucesso na busca por este objetivo, no entanto, não é fácil, porque a felicidade, tal qual a entendemos,
depende de como nos comportamos a partir de emoções, sentimentos frágeis e efêmeros. Neste programa é discutido o que
significa a felicidade a partir de diversos pontos de vista; o que
a dor e a tristeza representam na vida das pessoas e como a
administração desses sentimentos podem ou não nos ajudar a
viver melhor; e se a felicidade deve ser encarada como um fim
ou um meio para se alcançar um estado perene de bem-estar.
O programa fala também sobre a psicologia positiva, uma área
da psicologia moderna que, a partir de uma abordagem científica, explica como o gerenciamento das emoções e de atitudes
permite às pessoas encontrar os caminhos do bem-estar.
Convidados:
Daniela Levy – Psicóloga e presidente da Associação de Psicologia Positiva
da América Latina
Marcelo Ramos – Antropólogo e pesquisador do Observatório de Comportamento e Consumo do SENAI/Cetiqt (pesquisa: Happiness Brasil, a cultura
material da felicidade)
Paulo Vaz – Filósofo e professor da ECO/UFRJ

AIDS: o combate ao preconceito diminui o avanço da
epidemia – no ar em 29 de novembro
Desde o ano passado, em seu relatório bianual, a Unaids – a
agência da ONU dedicada ao enfrentamento da epidemia de
AIDS – vem apontando a estabilização do número de novos
casos da doença e também a redução do número de mortes no
mundo. A notícia é boa, significa que os esforços de prevenção
estão surtindo efeito e que a tecnologia dos medicamentos
avança, garantindo mais tempo e qualidade de vida para
quem vive com HIV/AIDS. Mas ainda há muito trabalho a
ser feito. O total de pessoas vivendo com o vírus HIV no
mundo era de 34 milhões em 2010. Para garantir a qualidade de vida de quem já está infectado e reduzir a zero a

transmissão e as mortes a partir de 2015, como prevê a Unaids,
é preciso que mais gente tenha acesso aos medicamentos e investimentos em estratégias que diminuam o risco de disseminação do vírus HIV. Neste Sala de Notícias em Debate, exibido
às vésperas do dia mundial de luta contra a AIDS, discute-se
como o combate ao preconceito em relação às pessoas que
vivem com AIDS ajuda a reduzir o avanço da doença, e falamos
sobre a vida sexual de adolescentes infectados e sobre a possibilidade de casais soropositivos terem filhos.
Convidados:
Nilo Fernandes – Filósofo, psicólogo e subinvestigador do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/ Fundação Oswaldo Cruz
Cilene Sá – Atriz, diretora da Cia de Teatro Preventivo e pedagoga
Kenneth Rochel – Médico, professor do IMS/Uerj e secretário geral da Associação Brasileira Interdisciplinar sobre AIDS (Abia)

O que querem os jovens brasileiros? – no ar em 6 de dezembro
Em qualquer época, em lugares diferentes, os jovens são sempre catalisadores de mudanças. E, no Brasil, neste momento,
há uma movimentação das diversas juventudes em curso,
muitas vezes não percebida pela população em geral. Se, nos
anos 60, os jovens perseguiam utopias e sacrificavam questões
individuais e, nos anos 80, tinham sonhos, mas com fins individualistas, hoje eles valorizam as realizações coletivas sobre
bases concretas, que tenham repercussões em suas vidas
pessoais e em suas comunidades. Querem saúde, educação,
segurança e oportunidades de trabalho como conquistas de
todos. O Sala de Notícias em Debate discute o que os jovens
de hoje querem e como estão se articulando para alcançar seus
objetivos, quais devem ser as políticas públicas prioritárias
para atender aos anseios dos 25 milhões de brasileiros entre
18 e 24 anos, um universo de pessoas bastante diverso. Vamos
falar também sobre como têm se articulado os jovens do meio
rural, muitas vezes invisibilizados e estereotipados, e como se
relacionam com o meio urbano, no contexto do mundo globalizado e conectado pela internet.
Convidados:
Patrícia Lanes – Pesquisadora do Ibase (emancipação social e políticas
públicas)
Rafael Mesquita – Coordenador de comunicação do Instituto de Juventude
Contemporânea do Ceará
Janaína Oliveira – Publicitária, cineasta e rapper
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UPPs: o desafio da permanência do Estado – no ar em 13
de dezembro
No dia 19 de dezembro completam-se três anos da instalação
da primeira Unidade de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro,
a do Morro Dona Marta, na Zona Sul da cidade. O projeto, que
já chegou a 17 comunidades, prevê a recuperação de territórios ocupados há décadas por traficantes de drogas e, mais
recentemente, por milicianos. As UPPs são uma aposta do
poder público para restabelecer a paz em regiões antes consideradas áreas de conflito, e tão importante para uma cidade
que vai sediar importantes eventos esportivos internacionais.
O desafio será promover a inclusão social permanente da população dessas áreas. Neste Sala de Notícias em Debate, é
abordado a natureza desses desafios: como estão as primeiras
comunidades pacificadas; qual o papel da força policial nestas
áreas, a formação dos agentes da lei e o conceito de Polícia
Comunitária; como controlar o crescimento desordenado em
comunidades que, agora mais seguras, passam a atrair mais
moradores; como estão chegando oficialmente os serviços
que antes eram oferecidos clandestinamente; que mudanças
de comportamento a implantação das UPPs está promovendo
entre os moradores; e como o projeto das unidades pacificadoras contempla regiões da periferia da cidade para onde se
mudaram os criminosos que ocupavam os territórios recuperados pelo Estado.
Convidados:
José Mario Hilário dos Santos – Presidente da Associação de
Moradores do Santa Marta
Neiva Vieira – Antropóloga e professora da UERJ
Ricardo Henriques – Presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e coordenador da UPP Social
Sustentabilidade: uma necessidade urgente
– no ar em 1
20/1
03/05/2011
de dezembro
g. 8 duas décadas, autoridades de quase 200 países se
Páúltimas
Nas
reúnem para tentar um acordo sobre como reduzir a velocidade
do aquecimento global, uma das mais perturbadoras questões
do nosso tempo, mas até então não conseguiram alcançar
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os resultados esperados pela comunidade científica e pelos
ambientalistas. E a última Conferência do Clima, a COP-17,
na África do Sul, terminou com resultados modestos. Por um
lado, foi considerada uma vitória do ponto de vista diplomático
por ter mantido vivas as negociações ao estender o Protocolo
de Kyoto até 2017 e ter conseguido o compromisso – que por
enquanto são apenas intenções – dos maiores emissores de
CO2 do planeta de negociarem metas compulsórias de redução
na emissão de gases poluentes. Por outro, o encontro foi considerado um fiasco por não atender de imediato às urgências
impostas pelo aquecimento global. Mas os temas em debate
são mais amplos do que as definições sobre as questões ambientais. Neste Sala de Notícias em Debate, é falado sobre
os desdobramentos econômicos e sociais destes impasses no
mundo todo, sobretudo nos países mais pobres; como estas
questões serão discutidas na Rio+20, o encontro sobre desenvolvimento sustentável que acontecerá no Rio de Janeiro em
junho de 2012; e qual o entendimento que a sociedade tem
sobre sustentabilidade.
Convidados:
Sergio Besserman – Economista e assessor da prefeitura para
Rio+20
Dal Marcondes – Jornalista da agência Envolverde
Aron Belinky – Coordenador de processos internacionais do
Instituto Vitae Civilis
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SÉCULO XXI
A série de programas da UNTV coloca um
refletor sobre o nosso planeta através de
diversas histórias. Em cada episódio, os
personagens vivem situações que trazem
algumas das mais importantes questões
que atualmente afetam o mundo e as nossas vidas. As câmeras oferecem acesso
único e inigualável a pessoas, lugares e
estadias para trazer as histórias e seus
desdobramentos através do tempo. Da exploração do trabalho infantil na Tanzânia
para a luta da mulher no Afeganistão, e
da pobreza nas ruas da Somália à frente
da guerrilha na Colômbia, esta série relata
casos e temas que preocupam os telespectadores e o mundo. Os programas 48 e
50 não foram exibidos em 2011.

Sinopses por episódio (22 minutos):

TEMAS: atualidades; direitos humanos; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: United Nations TV

PROGRAMA 42 – no ar em 12 de fevereiro
Arte haitiana: “sob escombros, porém viva”
O Haiti ganhou fama internacional por suas pinturas exuberantes repleta de cores
fortes e vibrantes. Mas será que o terremoto devastador ocorrido em janeiro pôs
fim a tudo isso, destruindo não só obras de arte, mas também sua verve artística?
A arte haitiana ressurgirá dos escombros? Fomos até lá para descobrir.
Tunísia: proteger o mar é proteger a cultura
Os oceanos desempenham um papel importante na preservação da vida, porém
os recursos marinhos estão cada vez mais escassos. É o que acontece em uma
pequena vila pesqueira na Tunísia, onde a pesca excessiva ameaça os meios de
subsistência de seus habitantes. Esta história relata como os pescadores locais
estão trazendo os peixes de volta à vila, protegendo, assim, uma atividade que
tem sido transmitida de geração em geração.

PROGRAMA 41 – no ar em 5 de fevereiro
O aumento do nível do mar no Pacífico: o desaparecimento da terra e da
cultura
Na metade do caminho entre o Havaí e a Nova Zelândia, situam-se dois dos menores países do mundo: Tuvalu e Quiribati. Esses dois países, localizados abaixo
do nível do mar, podem se tornar as primeiras vítimas do aquecimento global.
Maldivas: ilhas mais seguras
Ninguém conhece melhor o risco e a dor de perder sua terra do que o povo das
Maldivas. O menor país da Ásia já perdeu 20 ilhas durante o tsunami ocorrido em
2004. Deste então, o governo elaborou um plano para proteger sua população
contra o aumento do nível do mar.
Granada: insulanos vivendo sob o medo
Ilhas pequenas estão agora mais vulneráveis do que nunca aos furacões. Fomos
até Granada para testemunhar como tem sido a reconstrução dos países caribenhos seis anos após a devastação provocada pelo Furacão Ivan.

PROGRAMA 43 – no ar em 19 de fevereiro
Iraque: vivendo e morrendo pelo jornalismo
Muitas vezes o trabalho do jornalista implica colocar sua própria vida em risco.
Ao menos 125 repórteres foram mortos nos últimos dois anos, de acordo com os
dados da UNESCO, o órgão da ONU responsável pela proteção à liberdade de
imprensa. Conversamos com quatro jornalistas iraquianos que arriscaram tudo
em prol da profissão.
Quiribati: protegendo as crianças
Em muitos lugares do mundo o castigo corporal ainda permanece como uma prática aceitável de disciplinar crianças. No Quiribati, considerada uma das nações
menos desenvolvida entre os arquipélagos do Pacífico, as crianças são punidas
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com violência física quando se comportam mal. Algumas vezes,
principalmente quando o álcool se faz presente, esta atitude
pode até mesmo resultar em maus tratos às crianças.
De soldado mirim a promotor internacional
O fantástico caso de um ex-soldado mirim que – por uma
reviravolta do destino – leva justiça a pessoas que sofreram
situações ainda piores do que as vivenciadas por ele. Alfred
Orono perdeu sua infância e, desde então, sobreviveu a horrores inimagináveis. Mas, por fim, ele conta sua história de
redenção e triunfo.
PROGRAMA 44 – no ar em 26 de fevereiro
Jamaica: desligando o plug do crime digital
Especialistas alertam para a ocorrência de uma fraude eletrônica a cada três segundos. De um modo global, o crime digital
ultrapassou o tráfico de drogas no que diz respeito ao lucro
obtido através de atos criminosos. Qual é o maior desafio para
as autoridades? As vítimas estão em um país ... os infratores
em outro.
Libéria: mulheres na linha de frente
Libéria: um país mergulhado em guerras, com suas mulheres
suportando todo este impacto. A paz finalmente chegou, mas
o legado de violência contra as mulheres continua a assolar o
país. No entanto, mulheres liberianas já começaram a ocupar
posições de poder e assumir funções antes exercidas exclusivamente por homens. E isso está fazendo toda a diferença.
PROGRAMA 45 – no ar em 5 de março
Camboja: em busca de justiça
Da Alemanha nazista... a Ruanda... até a Iugoslávia, o mundo
lutou para que a justiça fosse aplicada em favor das vítimas de
atrocidades em massa. Entretanto, nunca houve um tribunal
internacional como o do Camboja, onde um reinado de terror
dizimou mais de um quarto de sua população há mais de três
décadas. Neste especial, é apresentado o primeiro caso julgado por este tribunal sem precedentes.
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PROGRAMA 46 – no ar em 19 de março
Um basta ao terrorismo na Argélia
O terrorismo deixa as pessoas inertes ao tentarem explicar
como alguém pode ser capaz de cometer tais atos. Outra questão, menos abordada, é o que leva as pessoas a desistirem do
terrorismo? E o que pode influenciar este processo? Em busca
destas respostas, levamos vocês à Argélia.
Haiti: um inimigo entre nós
Em janeiro de 2010, um terremoto devastador destruiu grande
parte da ilha caribenha do Haiti. Milhões de pessoas ainda
estão desabrigadas. No entanto, o preço desta destruição é
mais alto para mulheres e meninas, que agora se encontram
ainda mais vulneráveis a uma antiga maldição.
Botsuana: pé na estrada
Botsuana, um país situado no sul da África, apresenta o segundo maior índice de HIV/AIDS do mundo. O desafio é levar ajuda
para as remotas comunidades na selva, onde se encontram os
mais necessitados.
PROGRAMA 47 – no ar em 26 de março
Bósnia: curando as feridas da guerra
A guerra na Bósnia-Herzegovina terminou há 15 anos, mas
para muitas mulheres do país o legado de estupros ocorridos
durante este período continua. Junte-se a nós para acompanhar a jornada emocionante de uma mulher no confronto com
seu passado.
Gaza: nascimento em meio à morte
O nascimento de uma criança é um momento de agitação e
ansiedade. Porém, no conflito armado de Gaza, isso se torna
ainda mais estressante. Conhecemos uma corajosa parteira
que tem levado esperança a muitas mães e bebês.
PROGRAMA 49 – no ar em 15 de outubro
Malauí: em defesa dos direitos das mulheres
Em muitas culturas tradicionais, não se permite que as mulheres possuam ou herdem bens. Em caso de divórcio ou morte
do marido, a mulher pode estar fadada à miséria. Mas duas
mulheres malauianas desafiaram este veredicto.
Jordânia: em nome da honra
Se você é mulher, existem alguns lugares no mundo que só
o fato de sorrir para um homem ou refutar a proposta de um
casamento arranjado pode significar sua sentença de morte.
Mas um país no Oriente Médio está sendo o pioneiro na luta
para impedir estes crimes. Levamos você à Jordânia.

Egito: a menina que sonhava em ir para escola
Nas zonas rurais do Egito, se você é mulher e ainda jovem, as
perspectivas de você frequentar uma escola são praticamente
nulas. Mas, agora, uma menina tem a chance de realizar seu
sonho.
PROGRAMA 51 – no ar em 22 de outubro
Burkina Faso: em busca do cinema
Os filmes dizem muito sobre uma cultura: seus valores, experiências compartilhadas e aspirações. No entanto, muitos
países africanos ainda lutam para desenvolver uma indústria
cinematográfica própria. Em Burkina Faso, um homem se dedica a contar as histórias de seu país por meio do cinema.
Colômbia: o ouro de Wayuu
A Colômbia abriga ricas jazidas de um dos recursos mais valiosos do mundo, mas nem todos os colombianos recebem o seu
quinhão. Em um lugar distante do país, uma mulher extraordinária luta pela sobrevivência de sua comunidade.
Azerbaijão: preservando o legado musical
Talvez você não o reconheça, mas ele já foi aclamado pela crítica como “um dos maiores cantores vivos do mundo”. Venerado
pelos amantes da música espiritual, este talento do Azerbaijão
trabalha para que a música tradicional de seu país seja transmitida às próximas gerações.
PROGRAMA 52 – no ar em 29 de outubro
Bangladesh: em busca de justiça
Em Bangladesh, muitas mulheres jovens lutam para superar
barreiras tradicionais. Mas para algumas isso custa um preço
alto. Nesta nação do Sudeste Asiático, a luta de uma mulher
por justiça e igualdade pode melhorar a vida de todas as mulheres.
Madagascar: a colheita amarga
A baunilha é um dos sabores mais apreciados e tempera todo
tipo de alimentos, do sorvete ao café. Mas para muitos fazendeiros que a cultivam a vida está longe de ser doce.
Brasil: a promessa de água
É um fenômeno desconhecido para muitos, mas que ameaça
quase metade das terras do planeta. Seu nome é desertificação, e, se não for contida, seus efeitos podem ser desastrosos.
Mas no sertão brasileiro, uma nova esperança emergindo... e
despertando a atenção do mundo.

PROGRAMA 53 – no ar em 5 de novembro
Uma segunda chance para um terrorista saudita
Nas últimas duas décadas, a Arábia Saudita percebeu que
estava se tornando um viveiro de jovens terroristas. Quinze
dos dezenove sequestradores envolvidos nos ataques do 11
de Setembro eram cidadãos sauditas, e desde então, grupos
terroristas tornaram-se ativos no país. Para combater essa
ameaça, os sauditas tiveram que pensar em soluções criativas.
O homem de gelo da Índia
A mudança climática ameaça o futuro de milhões de pessoas.
Mas no alto do Himalaia, alguém conhecido como O Homem de
Gelo tenta fazer o que a natureza já não consegue, proporcionando uma chance de sobrevivência a seu povo.
PROGRAMA 54 – no ar em 12 de novembro
As “crianças-bruxas” do Congo
As crianças da República Democrática do Congo já passaram
por grandes perigos: a guerra civil no país matou milhões de
pessoas, traumatizou a nação e empobreceu as famílias. Mas
nos últimos anos, as crianças congolesas vêm enfrentando uma
nova ameaça. Arrancadas de suas casas, elas são obrigadas a
participar de rituais perigosos em nome da superstição.
Argentina: o sonho de um rio limpo
Um dos rios mais poluídos do mundo corre por Buenos Aires, a
capital da Argentina, ameaçando a saúde da população mais
pobre. Mas uma obstinada garota de nove anos e sua mãe
decidem dar um basta à situação.
Palestina, pão e vinho
Em uma terra dividida por anos de conflitos, a luta diária pela
sobrevivência é contínua, e alimentar a família é um desafio
constante. Nos territórios ocupados da Palestina, mulheres
inspiradoras estão levando esperança a milhares de pessoas.
FICHA TÉCNICA
Direção: David Woodie, Ken McCaleb
Produção: United Nations Television – Department of Public Information
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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Turma da Teca: as Aventuras de Teca agora em livro!
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Agora a criançada vai poder levar as aventuras da Teca para onde quiser! O programa infantil Teca na TV,
sucesso do Canal Futura, saiu das telas para as páginas da mais nova coleção da Editora FTD. Dirigidos
a crianças com idade entre 4 e 7 anos, os livros têm formato interativo e trazem histórias adaptadas
da última temporada da série televisiva, além de variadas atividades, como liga-pontos, labirinto e jogos
dos erros.
Como acontece na telinha, os livros da Teca trazem momentos da vida das crianças para facilitar a compreensão e o aprendizado acerca de temas como ética, consciência ambiental e formação pessoal e social, além de ampliar as referências culturais. As histórias, desenvolvidas pelo Canal Futura com curadoria
da gerente de Conteúdo, Débora Garcia, foram adaptadas por Flávia Muniz, com ilustração de Ricardo
Paonessa. Já a concepção da série televisiva é do gerente de Programação do Canal Futura, João Alegria.
Na coleção para 4 e 5 anos, os seis títulos - A música dos nomes, Água caída do céu, De boca limpa, Medo
de Médico, Já sei tomar banho sozinho! e Aquarela no quintal – contemplam temas como linguagem,
leitura, usos da água, higiene pessoal, educação para a saúde, autonomia e estética. A coleção para
crianças entre 6 e 7 anos, por sua vez, traz os títulos A carta, Badulaque, Cada um com sua bagunça, Tudo
tem conserto, Quanto Lixo! e Ai, tá ardendo para falar sobre meios de comunicação, vida animal, ética,
lixo e reciclagem, além de cuidados com o corpo.
Cada coletânea de livros acompanha um DVD com seis episódios e um Manual do Professor com orientações para o uso dos livros em sala de aula. Você encontra a coleção nas principais livrarias.
O Telecurso é a ampliação do Telecurso 2000 através de novos conteúdos e atualização de informações
e conceitos. Os cursos do ensino médio contam com novas disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas,
Música, Teatro e Sociologia, que também enriqueceram a coleção, atendendo a legislação brasileira para
a educação básica.
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TELECURSO@
O Telecurso® é a ampliação do Telecurso 2000 através de novos conteúdos e
atualização de informações e conceitos. Os cursos do Ensino Médio contam
com novas disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música, Teatro e Sociologia, que também enriqueceram a coleção, atendendo a legislação brasileira
para a educação básica.
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: alunos do ensino fundamental e
médio
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP); Serviço Social da Indústria (SESI/
SP) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI/SP)
ELENCO:
O elenco do Telecurso® é selecionado a partir de
critérios pedagógicos, pensando sempre na qualidade de aprendizagem do aluno. Cada personagem
e cada ator têm seu papel fundamental no processo
de construção do conhecimento, bem como o ritmo
dado ao texto e às cenas. Cada disciplina do Telecurso® possui um núcleo de dramaturgia composto por
diferentes atores, repórteres e apresentadores, que
intervêm adicionando informações ou entrevistando
populares com o objetivo de levantar questões importantes que serão abordadas durante as teleaulas. O
Telecurso® conta ainda com a presença de um casal
de apresentadores fixos conhecidos como “João” e
“Joana”, representados pelos atores César Mello e
Anelis Assumpção, respectivamente. Este casal realiza a abertura de todos os cursos de cada disciplina,
participa de cenas novas e transmite mensagens
sobre o meio ambiente em algumas teleaulas. Para
o curso profissionalizante “Joana” recebeu um novo
parceiro de apresentação, “Célio”, representado pelo
ator Joaz Campos.

Já o Telecurso Profissionalizante conta com cursos novos de Automação,
Gestão de Pessoas e Administração da Manutenção. Também foram incluídas
novas linguagens e tecnologias de acessibilidade em todos os programas, com
a inserção de legendas ocultas (close caption) e Libras (Língua Brasileira de
Sinais). Outra novidade é a criação de um ambiente virtual para fomentar e
compartilhar informações e experiências entre os diferentes públicos do Telecurso® (www.telecurso.org.br)
O Telecurso® é resultado de um trabalho cooperativo que soma conhecimento e
experiências acumulados de milhares de educadores, cientistas, especialistas de
diversas universidades e instituições, assim como produtores, alunos e professores que vivenciam o Telecurso® em todo o país. Todos se tornam, de certa forma,
construtores na medida em que o projeto “se alimenta” continuamente dessas
fontes para aprimorar e criar materiais pedagógicos e ações de implementação e
de formação continuada.
Além da exibição em TV, o Telecurso® utiliza a Metodologia Telessala™, implementada em salas de aula que podem ser instaladas em qualquer lugar. No trabalho, na associação de moradores, na igreja e nas escolas, o aluno conta com o
acompanhamento fundamental do professor e pode concluir o ensino fundamental
ou médio de acordo com a disponibilidade de tempo que ele tem para os estudos.
O professor é muito importante no processo de aprendizagem e sua atuação faz
diferença nos resultados de ensino. As salas contam ainda com equipamentos
como aparelho de DVD, TV, mapas, livros, dicionários e outros materiais didáticos
que ajudam na aprendizagem.
O Telecurso® continua cumprindo seu papel de responsabilidade e inclusão social,
dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes.
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Inéditos em 2011 – 175 episódios de 15 minutos
Telecurso Profissionalizante:
Processos de Fabricação – 15 episódios
Materiais – 20 episódios
Ensaios de Materiais – 25 episódios
Elementos de Máquinas – 45 episódios
Tratamento Térmico – 10 episódios
Tratamento de Superfície – 10 episódios
Manutenção – 35 episódios
Higiene e Segurança no Trabalho – 05 episódios
Qualidade Ambiental – 05 episódios
Qualidade – 05 episódios
Consultoria: Professores autores do Telecurso EF e EM: Paulo Cavalcanti, Esequiel Rodrigues de Oliveira, Joaquim dos Santos, Ana Cristina Loureiro
Jurema, Thamy Pogrebinschi, Rubens Lima Junior, Sandra Portugal, Nélio
Bizzo, José Trivellato Junior, Isabel Ortigão, Luzia Mara Moniz Freire, Reiko
Isuyama, Peter Wilhelm Tiedemann, Jorge Andrey Wilhelms Gut, Mauro
Faro, Monica Lima, Alessandra Carvalho, Claudio Egler, Cláudia Lafayette
Pinto, Luiz Augusto de Carvalho Carmo e Antonio Carlos S. Miranda
Consultoria pedagógica: Nélio Bizzo
Consultoria de conteúdo: Renato Janine Ribeiro, Rejane Coutinho, Henrique Autran Dourado, Alberto Guzik e Nestor Lellis Filho.
Consultoria em : Helena Dalle
Apoio técnico libras: Secretaria de Educação Especial/MEC
Ampliação, revisão técnica e autoria de conteúdos do Telecurso
Profissionalizante: André Luiz de Oliveira, Branca Manasses Penteado,
Carlos Américo de Ângelo, Carlos Armando Miola, Claudemir Domingues,
Diogo Miguel Parra, Donizeti Francisco Santa Lucia, Eduardo Oliveira, Eduardo Rosseto, Edvaldo Ricardo Pereira, Inês Achcar, Ivan Aparecido Laureano,
Jeremias Silva de Souza, Jorge Antonio Giles Ferrer, José Carlos de Oliveira,
José Luis Ferreira, José Roberto da Silva, José Roberto Fernandez, Juliano
Gonçalves, Leila Garcia Reis, Luciano Santana, Luis Francisco Casteletti,
Marcio Corazzim, Márcio Rodolfo dos Santos, Marcos Gonçalves de Oliveira,
Marcos Vinicius Galvão, Michel Simão de Carvalho, Nélio Martins, Nivaldo
Pereira Lima, Reginaldo dos Santos Zormegnan, Robson Pereira Loureiro,
Ronaldo Secco, Rubens Corrêa, Sinésio Silgueiro, Vagner Correia, Valdir
Gonçalves, Valdir Mariano Alves e Wagner Edmar Araújo Cunha.
Coordenação executiva: Célio Torrecilha, Marta Dias Teixeira e Sandra
Rodrigues da Silva Chang
FICHA TÉCNICA
Telecurso Ensinos Fundamental e Médio
Direção artística: Ricardo Elias
Direção-geral: Carlos Nascimbeni
Direção de arte: Osmar Muradas e Ana Mara Abreu
Diretores responsáveis: Carlos Justino, Durval Avelino Filho
e Fernando Waisberg
Diretores: Jaílson de Almeida, Mário Masetti, Amílcar Claro,
Quelany Vicente e Sérgio Zeigler
Direção de fotografia: Tércio Parisi, João Carlos Queiroz da Luz
e Eduardo Poiano
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Coordenação de roteiros: Marcelo Tas
Roteiros: Marcelo Macca, Edu Salemi, Dionísio Jacob, Beto Moraes,
Cláudia Dalla Verde, Mariana Veríssimo, Claudio Yosida e Rosane Svartman
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Narração: Luiz Guilherme
Produtora delegada: Carla Esmeralda
Coordenação de produção: Carla Espósito, Marcelo de Souza Pinto
e André Calburza
Coordenação de finalização: Felipe Levra e Giovana Saad
Pesquisa: Deize Bélgamo, Marco Paraná, Tica Carvalho e Ivana Sarmanho
Legenda oculta (c): Time Line – SP
Trilha sonora de abertura: Fernando Moura
Trilha sonora e finalização de áudio: Estudio Next e Effects Filmes
Produtoras realizadoras: TVN Comunicação e GW São Paulo Comunicação
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila Figueiredo, Joana Levy e Paula Reis
Estagiária: Anne Rocha
Assistente administrativo: Janaína Cunha
Coordenação pedagógica: Tereza Farias, Sandra Portugal, Fátima Gabriel,
Matilde Oliveira, Edileuza Moura da Silva, Helena Jaconina, Antonita Alencar.
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário geral: Hugo Barreto
Telecurso Profissionalizante
Diretores responsáveis: Carlos Justino, Durval Avelino Filho e Fernando
Waisberg
Diretor: Sérgio Zeigler
Diretor assistente: Thiago Faelli
Direção de arte: Ana Mara Abreu
Roteiros: Claudio Yosida, Edu Salemi e Dionísio Jacob
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Apresentadores: Anellis Assumpção e Joaz Campos
Elenco: Silvia Faro, Fernando Vieira, Martha Meola e Adriano Leonel
Narração: Luiz Guilherme
Produção: Ronaldo de Sena, Bruna Manuela, Bianca Casemiro,
Sônia Schaefer e Vanderlei de Souza Filho
Coordenação de produção: Deize Bélgamo
Edição: Rodrigo Mosca, Rebeca Fernandes, Igor Peticov e Jorge Luiz Salles
Computação gráfica: Aline Góis, Aline Meira, Raphael Cavazin,
Andressa Hell, Osmar Muradas e Erico Fujiwara
Finalização: Sidney Cecchini
Coordenação de finalização: Felipe Levra
Trilha sonora: André Abujamra e Fernando Moura
Produtora realizadora: TVN Comunicação
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila Figueiredo e Anne Rocha
Assistente administrativo: Janice Trigo
Coordenação pedagógica: Tereza Farias
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário geral: Hugo Barreto

TEMPOS DE ESCOLA
Sinopses por episódio (26 minutos):

Programa de entrevistas com apresentação de Serginho Groisman que se propõe
a revisitar os tempos de escola de personalidades do esporte, da música, das artes
e da televisão. Os convidados relembram
professores, amigos e situações, analisam fatos históricos que marcaram o país
e o mundo na época em que estudaram
e refletem sobre a importância do colégio
em suas escolhas de vida. Em 2011, foram
produzidos 12 episódios.
TEMAS: escola; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
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.

Lobão – no ar em 20 de outubro
O músico Lobão já era conhecido pela personalidade
bastante contestadora quando ainda era adolescente
e estudava no Colégio São Vicente de Paulo, no Rio
de Janeiro, na década de 70. Questionador, ele diz que
algumas matérias lhe interessavam muito a ponto de
se tornar monitor, mas discordava da metodologia de
ensino de outras. Sobre a escola ele revela: “Eu adorava o colégio como um meio de socialização, como
fazer amigos e bandas de rock”. Uma amiga da época
confirma: “Ele era sempre ligado à música e o colégio
incentivava e tinha festivais de rock”.
Maria Gadú – no ar em 27 de outubro
A música faz parte da vida da cantora Maria Gadú
desde cedo. Aos 13 anos, ela já se apresentava em
bares da cidade de São Paulo. No programa, professores contam sobre a relação entre os estudos, o início
da carreira artística e o companheiro inseparável da
cantora: o violão. “Às vezes eu não levava o livro, eu
levava o violão”, revela a cantora, que estudou por
três anos no Colégio Madre Cabrini, no bairro da Vila
Mariana, São Paulo. Os amigos confirmam a paixão da
cantora pela música e o encantamento que provocava
nos outros alunos: “Ela sempre trazia o violão e no
intervalo a gente descia e ela ficava tocando, aí fazia
aquela roda em volta dela e todo mundo cantava junto”, relembra um dos amigos.
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Tadeu Schmidt – no ar em 3 de novembro
Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, o jornalista Tadeu Schmidt mudou-se para Brasília
ainda criança por causa do trabalho do pai, que era militar. Vindo de uma família religiosa,
foi matriculado na Escola Paroquial Santo Antônio. Tímido, bom aluno, conciliador e, por
vezes, bagunceiro, ele revela: “Só tenho lembranças boas da escola”. No programa Tadeu
conta sobre a curiosidade dos colegas em relação ao irmão famoso, o jogador de basquete
Oscar e sobre a vontade ter um apelido na escola: “Nunca tive apelido, aliás, era uma coisa
que eu sempre quis ter e nunca tive”.
Pitty – no ar em 10 de novembro
“Eu a definiria como marrenta e doce”, revela uma amiga da roqueira Pitty. Um do professores vai mais além e lembra que ela era “um pouquinho amalucada às vezes”, referindo-se à
maneira como se vestia. A cantora foi aluna da Escola de Música da Universidade Federal
da Bahia, mas revela que sua primeira opção era a Faculdade de Jornalismo. Pitty fez o
vestibular para Música pela primeira vez e não passou. Embora já tivesse uma banda e tocasse profissionalmente em Salvador, a reprovação na primeira prova não a fez abrir mão do
desejo de estudar Música. “Não desisti. Me empenhei, estudei mais e finalmente passei”.
A opção pela universidade e o empenho da aluna chamavam a atenção dos professores: “Eu
achava curioso que uma roqueira, já com nove ou dez anos de carreira aqui em Salvador,
viesse estudar academicamente”, contou um dos professores.
Marcelo Adnet – no ar em 17 de novembro
O humorista foi aluno do Colégio Andrews, no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro, da 1ª
à 7ª série do ensino fundamental. Os professores lembram do aluno aplicado, interessado
e calmo, enquanto os amigos recordam da irreverência e das imitações comandadas por
Adnet no pátio da escola. “Às vezes ele fazia com que o recreio girasse em torno dele. Era
de chorar de rir. Ele tinha o timing da piada”, conta um dos amigos, que voltou à escola para
relembrar os tempos de colégio do amigo famoso.
Graziella Moretto – no ar em 24 de novembro
“Ela foi uma menina que já desde muito cedo sabia que queria ir para a arte dramática”.
É desta maneira que uma das professoras da atriz Graziella Moretto recorda da ex-aluna.
Graziella estudou da 1ª série até o final do ensino médio no Colégio Pio XII, no bairro do Morumbi, em São Paulo. No programa, a atriz relembra histórias da escola em que passou boa
parte da infância e adolescência, das áreas verdes do colégio, da paixão pelas disciplinas
de Humanas e sobre a certeza de que faria Teatro. “Quando eu cheguei no colegial, o teatro
era já uma coisa muito importante pra mim. Eu nunca tive outra escolha”, revela Graziella.
Bruno Mazzeo – no ar em 1º de dezembro
O ator e humorista Bruno Mazzeo relembra o período em que foi aluno do tradicional Colégio
Padre Antônio Vieira, em Botafogo, Rio de Janeiro. Lá, ele estudou da 5ª à 8ª série do ensino
fundamental, entre 1988 e 1991. Bruno conta como era estar numa escola só para meninos
e sobre a vontade de ser locutor de futebol, ao mesmo tempo em que já flertava com o
humor. Ainda na escola, o ator e humorista começou a escrever para o programa Escolinha
do Professor Raimundo, interpretado pelo pai famoso, Chico Anísio, na TV Globo.
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Letícia Sabatella – no ar em 8 de dezembro
Natural de Belo Horizonte, a atriz Letícia Sabatella se mudou com a família para Curitiba, Paraná, aos
quatro anos de idade. Foi nesta cidade que aconteceu sua trajetória escolar. Na 1ª série do ensino
fundamental, os pais a matricularam no Colégio Positivo, de onde só saiu no 2º ano do ensino médio.
Duas amigas da época voltam à escola para uma visita e recordam histórias da amiga interessada pelos
estudos: “Ela sempre foi excelente aluna. No terceiro bimestre já estava passada”. Falam também das
aulas de teatro que aconteciam no período da tarde e do fascínio da aspirante à atriz pelo palco: “Ela se
transformava, virava um passarinho”, relembra uma amiga. Numa reflexão, Letícia resume sua relação
com esta escola: “Eu tive a sensação, no Positivo, de ter encontrado mestres que acreditaram em mim”.
Mara Gabrilli – no ar em 15 de dezembro
A deputada federal Mara Gabrilli relembra o período em que cursou o ensino médio no Colégio Bandeirantes. Vinda de um colégio religioso, ela conta que no início estranhou a falta de uniforme e a
liberdade que os alunos tinham de escolher se iam ou não assistir à aula e também por ser um colégio
rígido nas disciplinas. A mudança e o fato de conversar bastante em sala de aula tiveram consequên
cias: Mara repetiu o primeiro ano do ensino médio. A experiência a fez rever o modo de encarar a
escola, mas não fez com que ela perdesse o prazer de ir à aula. “O primeiro ano foi traumático pela
diferença, pela mudança, mas depois voltou o meu prazer de ir para a escola”. Um dos professores,
também cadeirante, se emociona ao lembrar da ex-aluna que conheceu ainda adolescente e hoje
realiza um belo trabalho em defesa às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
Helio de La Peña – no ar em 22 de dezembro
Filho de professora, o humorista Hélio de La Peña conta que a influência da mãe foi fundamental
para que fosse estudar na Escola Municipal Desembargador Montenegro, na Vila da Penha, no Rio
de Janeiro, no final da década de 60. Reconhecida pelo ensino e pela rigidez das professoras, foi
nesta escola que o humorista fez as 5ª e 6ª séries do ensino fundamental. No programa ele conta
sobre a timidez na infância, a relação com os colegas, a exigência das professoras e sobre a Copa de
1970, quando o Brasil foi tricampeão. Os amigos relembram que Hélio era excelente aluno e tinha um
apelido: Helinho CDF.
Caco Ciocler – no ar em 29 de dezembro
O ator Caco Ciocler estudou na mesma escola da 1ª série do ensino fundamental até o final do ensino
médio. No programa, ele relembra o período que passou no Colégio Bialik, em Pinheiros, São Paulo:
“O ambiente escolar era muito familiar”, revela Caco que, desde cedo, se interessou pelo mundo das
Artes. Foi na escola de origem judaica que o ator começou a dançar e se apresentar em festivais com
a turma do colégio, e neste mesmo período surgiu o interesse pelo Teatro. Numa volta ao colégio,
amigos relembram histórias divertidas da turma, dos professores e de Caco. “Ele era aquele bom
aluno, que faz bagunça e consegue se sair bem. Ninguém dava bronca nele”, recorda uma das amigas.
Margareth Menezes – no ar em 5 de janeiro de 2012
A cantora Margareth Menezes começou ainda na escola sua história com a música e o teatro. Ex-aluna
do Colégio Estadual Luís Tarquínio, no bairro de Boa Viagem, Salvador, foi lá que Margareth estudou da 5ª
série até concluir o 3º ano do ensino médio, em 1979. Na época, o colégio chegou a ter nove mil alunos.
Durante uma visita à escola, os amigos falam da relação de Margareth com a música, “Onde ela sentava
e começava a tocar, todo mundo parava”, diz uma das amigas. A relação com o teatro também começou
na escola: “A primeira peça que nós fizemos foi imitando nossos professores”, conta Margareth, que se
orgulha de ter estudado em uma escola pública que oferecia tantas oportunidades de conhecimento: “A
gente tinha acesso a muitas coisas bacanas na escola. Era uma escola que eu admirava”.
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FICHA TÉCNICA
Apresentador e Roteirista: Serginho Groisman
Direção: Lecuck
Produção executiva: Denise Gomes e Paula Cosenza
Pesquisa: Juliana Ferreira
Direção de fotografia: Ottmar Parachin Neto
Coordenação de produção: Ariene Ferreira
Equipe de produção: Juliana Schwanz, Paulo Leite, Gabo Nunes, Bruno Silva, Luizão
Wagner, Robertinho, Djalma, Leão e Tadeu
Cabelo e maquiagem: Renato Pessoa
Edição: Thiago Lucena e Felipe Cechi
Câmeras: Arci Costa Reis, Ari Costa Reis, Marcos Macambyra e Diego Karman
Áudio: Célio Santos
Logger: Gabo Nunes
Vídeo assistente: Alexandre Cândido
Operador de vídeo: Thiago Cavallini
Trilha original: Pi Malandrino
Finalização de áudio: Ultrassom
Fotógrafo still: Claudio Freitas

Galileu
ou tubro

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Lucieda Moreda
Produtoras assistentes: Marília Cruz e Jaqueline Souza
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenador artístico: Marcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Debora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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TODA CRIANÇA É ÚNICA
Sinopses por episódio (26 minutos):

Série que busca apresentar aos professores das escolas públicas brasileiras experiências positivas de inclusão na educação
infantil. Foram exibidos 6 episódios.
TEMAS: escola; metodologias em educação; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: educadores e público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Silvia Godinho
Produção: TV Cultura
Distribuição: Ministério da Educação por intermédio da Secretaria de Educação a Distância (TV
Escola)
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão

Liberdade de ser e aprender – no ar em 4 de outubro
O primeiro episódio da série Toda Criança É Única mostra a inclusão da aluna
Luma, de seis anos, no Jardim de Infância 316 Sul, em Brasília. Luma foi diagnosticada como autista e tinha um comportamento que dificultava a socialização.
Arredia, a menina conseguiu superar suas dificuldades, tornou-se líder entre os
colegas, começou a falar e interage bem com todos na escola.
Caminhos para inclusão – no ar em 11 de outubro
O segundo episódio apresenta a história de Nicolas, cadeirante que se alimenta
com sonda, e está no 2º Jardim. Comunicativo, ele sabe explicar sua situação aos
outros e, com o apoio da família e as adaptações da escola, segue frequentando
as aulas e aprendendo a lidar com as dificuldades do dia a dia.
Rompendo barreiras – no ar em 25 de outubro
No episódio é apresentado Guilherme, que tem paralisia cerebral. A família teve
muita dificuldade na socialização da criança, mas hoje, aos cinco anos de idade,
ele está mais integrado à escola.
Orquestra de sinais – no ar em 1º de novembro
Davi Schimidt, de cinco anos, é o protagonista deste episódio. Ele é deficiente
auditivo, já usa a linguagem Libras, está na escola desde o berçário e hoje está no
2º Jardim. A professora estuda Libras para se comunicar com o Davi, que avançou
muito na aprendizagem e é bastante independente.
Universo das diferenças – no ar em 8 de novembro
O episódio mostra o processo gradativo de adaptação de Jardson na escola,
com um trabalho de coordenação motora. Ele consegue falar algumas palavras,
mas ainda não fala o próprio nome dele. Está no 2º jardim, gosta muito de
fazer pinturas e é alegre e participativo. Faz todas as atividades com as suas
limitações, aprende a identificar as vogais através de músicas, canta e bate
palmas com toda a turma.
Quebrando a invisibilidade – no ar em 15 de novembro
O último episódio da série Toda Criança É Única, apresenta Andressa Cleusi Lourenço, que é cega e está no 3º Estágio. Ela entrou na escola faz um ano, é dócil,
disciplinada, atenciosa, esperta e tem grande capacidade de aprendizagem. A
professora segue uma apostila em braile para ensinar o alfabeto e tem explorado
o espaço físico em sala e Andressa consegue identificar as cores, mesmo que os
médicos afirmem que ela não enxerga nada.
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Critérios nos processos criat ivos

Marcio Motokane
Coordenador Artístico do Canal Futura

O desafio diário do Canal Futura em cont
ar histórias com imagens e sons por dife
rentes formatos é um dos critérios mais
importantes no processo de criação. O esse
ncial é estar aberto a todas as possibilidad
es sugeridas durante a construção
coletiva para escolhermos a que melhor
represente a eficácia do projeto. Seja para
obte
r originalidade na abordagem das
ideias, coerência na comunicação ao fala
r com o público específico de uma faixa de
programação, viabilidade orçamentária
de acordo com a realidade proposta e o máx
imo de potencial de exibição para além da
tela da TV diante dos novos suportes
que surgem a todo o momento. Isso sign
ifica estarmos 24 horas a postos para cria
r com organização.

E o ano de 2011 começou inspirado...

Ano internacional das florestas
Já na primeira quinzena de janeiro, iniciamo
s o projeto intitulado “O Ano Internaciona
l das Florestas”, no formato de campanha de caráter público (PSA – Public Serv
ice Announcement) para ser exibida em
feve
reiro nos intervalos da programação,
e, em especial, na abertura da conferência
da sede da ONU, em Nova Iorque, comemo
rando com diversos chefes de Estado
as ações para o “Ano Internacional das Flor
estas”. Tínhamos muito material para estu
dar, orçamento limitado, quase nada
de tempo para a entrega, um público naci
onal e internacional, ou seja, típica condição
para inspiração criativa! E, motivados
pelo processo, encontramos o caminho na
construção coletiva de uma peça de 30 segu
ndos de duração, utilizando a técnica
de animação em videografismo e com um
roteiro de frases marcantes abordando o
conteúdo de maneira atual. Para assistir
na web: www.youtube.com/watch?v=3
zGXozRWdOY
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Enfim, no ano de 2011 compartilhamos ideias comocriativos.
primordiais do Canal Futura nos processos
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UM PÉ DE QUÊ?
Sinopses por episódio (26 minutos):

A temporada 2011, com 6 episódios, homenageia, revisita e explora a passagem
dos viajantes-naturalistas pelo Brasil
durante o século XIX. Tendo os relatos
do francês Saint-Hilaire como guia, Regina Casé, nossa naturalista do século
XXI, viaja pela região da Estrada Real,
passando por cidades como Diamantina,
São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho
Verde e também Rio de Janeiro... para
descobrir as plantas, paisagens, pessoas
e refletir sobre a imensa contribuição destes homens da ciência e das artes para a
formação do que hoje é o Brasil.
TEMAS: ecologia e ecossistemas; história; personalidades
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 Legal e Muvuca, além de quadros no
Fantástico e o programa Esquenta.
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Pau-Pereira – A primeira vez – no ar em 30 de novembro
Este programa é dedicado à história dos viajantes-naturalistas que vieram para
o Rio de Janeiro no século XIX, investigar nossa natureza. A partir de relatos e
pinturas de estrangeiros, Regina Casé faz um tour pela cidade falando do passado
e do presente da cidade, contando como a chegada de Dona Leopoldina e a sua
Comissão Científica Austríaca marcou uma fase que para os historiadores é considerada o “Redescobrimento do Brasil”. Neste programa Regina conhece a árvore
Pau-Pereira, que no século XIX combatia febres, principalmente a causada pela
malária. O pau-pereira foi descrito pela primeira vez pelo Frei Mariano Veloso, o
pai da botânica brasileira.
Chá-de-Pedestre – A observação – no ar em 7 de dezembro
Como o nome indica, Chá-de-Pedestre é uma planta que acompanha os passos
do Homem... O programa mostra a expedição em São Gonçalo de Rio das Pedras, Minas Gerais, lugar por onde Saint-Hilaire e outros viajantes-naturalistas
do século XIX passaram. Como uma viajante-naturalista contemporânea, Regina
Casé conhece e aprende a identificar diferentes espécies. Além da planta Chá-de-Pedestre, conhece a LoboLobo e a Assa-Peixe, observando seus usos pela
população da região.
Quiabo-da-Lapa – A natureza da natureza – no ar em 14 de dezembro
Regina Casé percorre a região da Estrada Real, em Minas Gerais, e conversa
com habitantes locais que mantêm os costumes dos garimpeiros do ciclo do ouro,
como o uso da planta Quiabo-da-Lapa. O programa também investiga como os
viajantes-naturalistas que passaram pelo Brasil enfrentavam os perigos da natureza em suas expedições na Serra do Espinhaço, considerada uma das regiões do
planeta de maior diversidade biológica, geomorfológica e histórica.

Guiné – Biodiversidade, diversidade humana – no ar em
21 de dezembro
A Guiné é uma planta poderosa usada no Brasil inteiro. Em
Milho Verde, Minas Gerais, ela está dentro da garrafada, junto
com outras plantas típicas do cerrado mineiro. Neste programa, Regina Casé conhece Seu Ivo, aprendendo com ele como
se faz a garrafada para a Festa da Nossa Senhora do Rosário.
Acompanhando os ensaios para a Festa, o Um Pé de Quê?
levanta questões sobre a História do Brasil.
Tingui – Diálogo das épocas – no ar em 28 de dezembro
Regina Casé desvenda as árvores da Serra do Espinhaço,
em Minas Gerais. A estrela do programa é a árvore Tingui,
utilizada pelos mineiros como sabão, inseticida e para curar
doenças da pele. O episódio faz um paralelo como a vinda do
viajante-naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire à região
e compara as expedições científicas feitas nos séculos XVIII e
XIX com as expedições realizadas nos dias de hoje.
Epífitas – O exótico – no ar em 4 de janeiro de 2012
Regina Casé explora os relatos do botânico alemão Carl von
Martius, que percorreu mais de 10 mil quilômetros pelo Brasil
entre 1817 e 1820, para conhecer diversos vegetais, com destaque para as Epífitas, as plantas que crescem em outras plantas.
O programa também investiga o olhar exótico do estrangeiro
sobre o povo, a arquitetura, a comida e a música no Rio de
Janeiro do século XIX e mostra as manifestações culturais da
época que ainda existem nos dias de hoje.
CONSULTORES:
Lorelai Kury é graduada em História pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (1986), especialização em D E A em Histoire Et Civilisations
pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (1991), mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense (1990) e doutorado em Histoire
Et Civilisations pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (1995)
Tem experiência na área de História , com ênfase em História das Ciências.
Atuando principalmente nos seguintes temas: História da medicina, Miasma
e Academia Imperial de Medicina.
Maria das Graças Lins Brandão possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 1981) e doutorado em Ciências
(Química) pela mesma Universidade (1991). Atualmente é pesquisadora do
CNPq, professora associada do Departamentp de Produtos Farmacêuticos da
Faculdade de Farmácia e coordenadora/curadora do DATAPLAMT - Banco de
Dados e Amostras de Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas, sediado no
Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da UFMG (credenciado como fiel depositário junto ao CGEN/MMA). Atualmente desenvolve

pesquisas de recuperação de dados e imagens de plantas úteis nativas do
Brasil para estudos em biotecnologia, conservação e aplicação em atividades
de divulgação científica.
FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Estevão Ciavatta
Direção: Lao de Andrade
Produção executiva: Susana Campos
Coordenação de produção: Alice Lutz
Consultoria: Lorelai Kury e Maria das Graças Lins Brandão
Direção de fotografia: Roberto Riva
Câmeras: Lao de Andrade e Paulo Castiglioni
Figurino: Felipe Veloso
Maquiagem: Ricardo Tavares
Som: Diogo Corrêa e Pedro Rodrigues
Assistente de direção: Renata Than e Tiago Carvalho
Assistente de produção: Bianca Motta e Marcella Tovar
Pesquisa: Ana Carolina Oliveira e Renata Than
Pesquisa iconográfica: Juliana Milheiro
Produção de finalização: Sandra Pereira
Estagiária de finalização: Nina Riviello
Edição: Isis Mello
Assistente de edição: Gustavo Martinez e Paula Sancier
Videografismo: Chapa estúdio
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos
Trilha sonora original e mixagem: Flórida Musica
Eletricista: Cesinha
Motoristas: Lula Casado e Ronald Maia
Produtora realizadora: Pindorama
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Coordenadora de produção: Joana Levy
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e Camila Campos
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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UMAS PALAVRAS
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.

Sinopses por episódio (26 minutos):
A temporada 2011 do Umas Palavras tem
forte sotaque português. Foram gravadas
entrevistas na Ilha da Madeira durante o
Primeiro Festival Literário do Funchal no
mês de abril de 2011 com três escritores
portugueses que bem espelham a diversidade da literatura portuguesa contemporânea. O criativo e premiado Valter Hugo
Mãe, o jornalista tarimbado Rui Zink e a
jovem Patricia Portela egressa da moderna dramaturgia de Portugal. Além disso,
em Lisboa, uma entrevista com o poeta
Gastão Cruz, importante representante do
melhor da poesia portuguesa.
No Rio de Janeiro, o programa entrevista
dois estrangeiros convidados para o encontro Forma e Sentido Contemporâneo.
O búlgaro radicado na França, Tzvetan
Todorov, um dos maiores teóricos do estruturalismo e do estudo da literatura e a
austríaca, naturalizada norte-americana,
Marjorie Perloff, grande especialista em
poesia contemporânea. Ainda no Rio, uma
entrevista com a carioca Cleonice Berardinelli, nonagenária que exibe grande vigor
físico e intelectual para discorrer sobre
Camões e Fernando Pessoa, duas de suas
grandes paixões. E ainda um especial de
fim de ano, com o filósofo Alain de Botton.
Foram produzidos 8 episódios.
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
APRESENTADORA: Bia Côrrea do Lago é carioca e psicanalista de formação. Filha do escritor
Rubem Fonseca, cresceu entre livros e escritores.
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Valter Hugo Mãe – no ar em 12 de agosto
Nasceu em Angola em 1971 e cresceu em Portugal onde vive. É compositor, poeta
e escritor, tendo publicado aproximadamente dez livros, incluindo poesia e prosa.
Conseguiu o reconhecimento público ao receber em 2007 o Prêmio José Saramago pelo livro O remorso de Baltazar Serapião.
Rui Zink – no ar em 19 de agosto
O escritor, nascido em Lisboa em 1961, é doutor em Letras pela Universidade
Nova de Lisboa. Tem mais de 30 livros publicados de ficção e ensaio. No Brasil,
foram publicados dois romances pela editora Planeta, A dádiva divina e O reserva.
Patricia Portela – no ar em 26 de agosto
A escritora nasceu em 1973 em Lisboa, onde se formou em cenografia em 1995.
Iniciou sua carreira escrevendo somente para o teatro e aos poucos transformou o
tema de suas peças em três romances ricamente ilustrados graficamente e muito
bem recebidos pela crítica portuguesa. Seu trabalho é ainda inédito no Brasil.
Gastão Cruz – no ar em 2 de setembro
É considerado um dos maiores poetas vivos de Portugal. Nasceu no Algarve, em
Portugal em 1941, tendo estreado na literatura na famosa antologia de jovens poetas portugueses intitulada Poesia 61. De lá pra cá são 20 livros publicados, incluindo
traduções, ensaios e poesia. No Brasil, seu único livro publicado é uma antologia
de seus poemas intitulado A moeda do tempo e outros poemas pela editora Língua
Geral. A entrevista foi realizada na Casa de Fernando Pessoa, em Lisboa.

Ztevan Todorov – no ar em 9 de setembro
É um dos maiores nomes da crítica literária mundial. Nascido
em Sofia em 1939, mudou-se para Paris em 1963, onde vive
até hoje. Trabalhou com Roland Barthes, com quem colaborou
na teorização do estruturalismo na literatura. É autor de mais
de 20 livros sobre literatura, arte e história, com destaque para
o livro Literatura em perigo, publicado em todo o mundo com
imenso sucesso.
Marjorie Perloff – no ar em 16 de setembro
A crítica literária nasceu na Áustria em 1931 e emigrou com a
família para os Estados Unidos em 1938. É professora emérita
da Universidade de Stanford na Califórnia, onde leciona Poesia
dos séculos XX e XXI. Tem mais de uma dúzia de livros publicados sobre arte e poesia contemporânea, entre eles O momento
futurista e A escada de Wittgenstein, ambos publicados no
Brasil pela Edusp.
Cleonice Berardinelli – no ar em 23 de setembro
Professora emérita de literatura portuguesa pela PUCRJ e
UFRJ, Cleonice Berardinelli nasceu no Rio de Janeiro em 1916.
Escreveu 12 livros sobre os maiores autores de Portugal, entre
eles Gil Vicente, Camões, Bocage, Mario de Sá Carneiro e
Fernando Pessoa com ênfase no heterônimo Álvaro de Campos, sobre quem é sem dúvida a maior autoridade no mundo
lusófono.

nunca abriu mão de seu objetivo maior: tornar acessíveis e
populares temas da cultura como arquitetura, arte, literatura e
sobretudo a filosofia. No programa especial a conversa é sobre
seus livros, suas ideias e também sobre seu projeto de abrir
no Brasil, em 2012, a Escola da Vida – projeto bem-sucedido,
iniciado em Londres em 2008, que surgiu dessa vontade de
usar a filosofia para uma vida melhor.
FICHA TÉCNICA
Roteiro e edição de texto: Bia Corrêa do Lago
Direção: Roger Nascimento e Silva
Produção executiva: Tânia Leite Haddad
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich
Edição: ABfilmes
Áudio: Júlio Mauro
Maquiagem: Helena D’ Araújo
Produtora realizadora: Capivara
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e Camila Campos
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Especial – Alain de Botton (54 minutos) – no ar em 23 de
dezembro
Alain de Botton é filósofo, ensaísta e usa a filosofia para pensar as questões cotidianas e práticas da vida. Escreveu nove
livros que já foram traduzidos para 35 línguas. Entre eles estão:
Ensaios de amor, Como Proust pode salvar sua vida, A arquitetura da felicidade, Desejo de status, Os prazeres e desprazeres
do trabalho e o recém-publicado Religião para ateus – onde
analisa e valoriza inúmeros aspectos inerentes às diferentes
religiões. Alain de Botton nasceu na Suíça, mas se mudou para
Londres ainda criança. É um dos autores mais marcantes e
originais da atualidade, e seus livros são sucesso em todo o
mundo. Seus ensaios tratam de forma clara e sedutora, sob a
ótica da filosofia, temas como o amor, o sonho da moradia, a
ânsia por status e as dificuldades no mundo do trabalho. Seu
primeiro livro de grande sucesso foi Como Proust pode salvar
sua vida, onde extrai de trechos da obra de Proust conselhos
para auxiliar o leitor a ter uma vida melhor, uma espécie de
autoajuda filosófica. Em todo o seu percurso como ensaísta
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UMAS PALAVRAS
RETROSPECTIVA

O programa Umas Palavras completou
10 anos em 2011, e para comemorar
foram apresentados cinco programas retrospectivos com trechos de entrevistas
com compositores, poetas, prosadores,
dramaturgos, cineastas e autores estrangeiros que passaram pelo programa
nesse período.
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Sinopses por episódio (26 minutos):
Compositores – no ar em 1º de abril
Neste programa, Chico Buarque diz que, muito antes de ser cantor, já sonhava
em ser escritor, Paulinho da Viola fala da importância na formação de um músico
em ouvir os outros artistas, Lenine explica como trabalha em parceria, Adriana
Calcanhoto lembra que descobriu a poesia nos shows de Maria Bethânia, Caetano conta da feitura de Vereda tropical, Milton Nascimento fala da gênese de
uma canção do balé Maria Maria, Erasmo diz da dificuldade em ser aceito pelos
grupos da Bossa Nova da Zona Sul e Gil conta que sua primeira paixão musical
era o acordeão, por causa de Luiz Gonzaga.
Poetas – no ar em 8 de abril
A linguagem da poesia é o tema dos quatro poetas de nossa retrospectiva. Augusto de Campos relembra o nascimento do concretismo na poesia, Paulo Henriques
Brito fala da escassez de público para a poesia enquanto Cícero e Eucanaã dão
verdadeiras aulas sobre a finalidade do poema e seu ritmo.
Prosadores – no ar em 15 de abril
João Ubaldo relembra a feitura de Viva o povo brasileiro, Luis Fernando Verissimo
fala sobre escrever com humor, Lygia Fagundes Telles relembra seu romance Horas
nuas, Rachel de Queiroz comenta o início de sua carreira com a publicação de O
quinze, Moacyr Scliar fala que ser filho de imigrantes foi fonte de inspiração para
a literatura, Milton Hatoum fala da marca da Amazônia no seu trabalho literário,
Sérgio Sant’Anna compara sua obra com a do filho André e Cristovão Tezza fala
das inseguranças da profissão de escritor.
Dramaturgos e cineastas – no ar em 22 de abril
Millôr Fernandes fala da cultura, Arnaldo Jabor fala da importância de um bom
roteiro, Maria Adelaide Amaral conta como virou escritora, Manoel Carlos conta
que começou sua carreira de autor junto com o nascimento da televisão no Brasil,
Mauro Rasi conta em que se baseou para escrever a peça Baile de Máscaras,
Cacá Diegues fala porque virou cineasta, Nelson Pereira diz como adapta romances para o cinema, Aderbal Freire Filho conta como virou autor e diretor teatral e
Ariano Suassuna diz de cor e com emoção um poema que escreveu em homenagem ao pai.
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Autores estrangeiros – no ar em 29 de abril
O português José Saramago, premiado com o Nobel de Literatura, fala o motivo que o levou a não usar a pontuação
convencional em seus escritos. O moçambicano Mia Couto
conta como divide seu tempo entre o trabalho de biólogo e
o de escritor e o quanto acha importante que os autores não
vivam só da literatura. O angolano Agualusa fala que criou a
personagem de uma poeta em seu livro O vendedor de passados e que vários leitores acreditaram se tratar de alguém
que de fato existiu e passaram a relatar encontros com ela no
passado. O peruano Mario Vargas Llosa, ganhador do prêmio
Nobel de Literatura, fala de seu livro A guerra do fim do mundo,
inspirado em Os sertões, de Euclides da Cunha. A portuguesa
Inês Pedrosa explica o que vê no Brasil e na nossa literatura
que a encantam tanto. O português António Lobo Antunes
conta com grande emoção a importância da leitura de poesia
durante a guerra com Angola quando serviu como oficial médico. O indiano Salman Rushdie conta que está escrevendo sobre
a proibição do seu livro Versos satânicos, 20 anos atrás, e o
efeitos desse episódio em sua vida.
FICHA TÉCNICA
Apresentação, roteiro e edição de texto: Bia Corrêa do Lago
Direção: Roger Nascimento e Silva
Produção executiva: Tânia Leite Haddad
Direção de fotografia: Dimitri Martinovich
Edição: ABfilmes
Áudio: Carlos Sotto
Maquiagem: Helena D’ Araújo
Produtora realizadora: Capivara
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Fabianna Amorim e Camila Campos
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Priscila Beleli
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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ALIMENTE SEU RITMO

Coleção de vinhetas que mostram a importância
da boa alimentação no dia a dia.

TEMA: nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 29 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Peças de 18 segundos:
Edson Júnior
Bruno
Luísa Pitta
Jacqueline
Maria
FICHA TÉCNICA
Direção e roteiro: Vinicius Dias
Produção: Vinicius Dias e Milena Godolphim
Trilha original: André Protásio
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Editor de videografismo: Marcello da Silva

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 vão para o
lixo, como cascas de frutas e legumes, além de talos
de verduras. Alimente-se Bem traz também dicas que
sugerem modificações de hábitos alimentares, formas
de higienização e decoração de pratos.
TEMA: nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 22 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: SESI-SP
APRESENTADORA:
Legiane Rigamontti é nutricionista integrante do programa
Alimente-se Bem, do SESI-SP.
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Peças entre 1 minuto e 15 segundos a 3 minutos:
Açaí turbinado
Patê Halloween
Ricota caseira
Bolo radical
Shake energético
Piña balada
Amarelix
Pasta tropicália
Bem muffinhos
Creme de limão
Creme de laranja
Salada diferente
Salada de casca de abóbora
Arroz verdinho
Brasileirinho
Doce de casca de abacaxi

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

ALÔ, BRASIL, AQUI TEM EDUCAÇÃO
Peças destinadas à prestação de serviços e divulgação de
assuntos ligados à cultura brasileira. Algumas peças têm
apresentação feita por Serginho Groisman. Os produtos são
exibidos no FADE (intervalos decorrentes de espaços livres de
exibição) da Globo Parabólica, da Globo Internacional e também no Canal Futura e Geradora São Gonçalo. Este material é
uma compilação de programas e interprogramas do Canal. São
veiculadas 18 peças por mês.
TEMAS: cidadania e democracia; cultura regional; diversidade cultural;
leitura, literatura e linguagem; nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 12 de maio
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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Para implementar a prime
ira Sala Futura no Norde
ste, um
parceiro de longa data se
somou à iniciativa: a Casa
de Passagem, tradicional ONG
pernambucana de apoio
a
jov
ens em
situação de vulnerabilidad
e social. Como no estado
o Futura
tem assento permanente
na Rede Estadual de Co
mb
ate ao
Abuso e Exploração Sexu
al de Crianças e Adole
scentes e
no Fórum Estadual de De
fesa dos Direitos da Cri
an
ça e do
Adolescente, o conteúdo
desta Sala não poderia
ser vocacionado para outra temáti
ca. Além de materiais qu
e tratam
da questão da exploração
e do abuso sexual de cri
anças, o
acervo inclui temas ligad
os ao universo infantojuv
en
il, como
educação, saúde e garan
tia de direitos fundamenta
is.
Instalada dentro da Casa
do Professor, a Sala Fu
tura está
presente em Ouro Preto
desde 2003, quando foi firm
ada uma
parceria com a Prefeitur
a, por meio da Secretaria
de Educação. Voltada principalmen
te para o atendimento da
rede de
ensino, nestes oito anos
diversos projetos foram
desenvolvidos a partir da Sala Fu
tura, com destaque para
o
pro
grama
“Trilheiros de Minas Gerai
s”. Em 2011, o antigo acerv
o ainda
em VHS foi digitalizado, ga
nhou novos títulos, e a Sa
la,
novos
equipamentos. Entre as aç
ões especiais realizadas
atualmente está a Rádio Jovem, tra
balho que reuniu o Cana
l
Futura, a
Prefeitura de Ouro Preto
e a UFOP, capacitando tec
nicamente
alunos da rede municipa
l em produção e edição
de áudio
para criarem um programa
de rádio que posteriorm
ente foi
divulgado na rádio da un
iversidade.
A Zona Sul de São Paulo
também possui uma Sala
Futura,
localizada no Projeto Arras
tão, organização que ate
nde diariamente cerca de 1.300
pessoas, entre crianças,
jov
ens e
adultos, e participa de lar
ga rede de mobilização no
estado.
Por meio de convênio com
a Prefeitura, por exemplo
,
art
icula-se com 23 instituições pa
rceiras no bairro de Camp
o Limpo
e 43 dentro do subdistrito
de Campo Limpo. Lá o ac
erv
o, com
foco em comunicação co
munitária e cidadania,
também é
utilizado nas atividades
do Núcleo de Comunicaç
ão Maré
Alta, que oferece atividad
es nesta área de conhecim
ento para
formação de jovens.
E este é só o começo! Em
2012, o projeto chegará
às Regiões Norte e Sul, e o Su
deste e o Nordeste ganh
arã
o novas
unidades, além de assu
mir um grande desafio:
co
ntribuir
para ampliar o diálogo en
tre moradores e policiai
s de duas
comunidades pacificadas
do Rio de Janeiro, em pa
rce
ria com
o Programa UPP Social.
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APRENDER A EMPREENDER
Trinta interprogramas da série Aprender a Empreender, que dão dicas de gestão, tocando em temas fundamentais para aqueles que têm um negócio ou
pretendem abrir um.
TEMAS: empreendedorismo; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 26 de agosto
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: SEBRAE

APRENDER A EMPREENDER SERVIÇOS
Trinta interprogramas da série Aprender a Empreender Serviços, que abordam
conteúdos essenciais sobre gestão no setor de serviços.
TEMAS: empreendedorismo; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 26 de agosto
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: SEBRAE
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BOLETINS FLIPZONA

TEMAS: formação audiovisual; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 4 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: FLIP e Casa Azul
FICHA TÉCNICA
Criação: Jovens da FlipZona
Coordenação FlipZona: Daniele Ferenczi
Edição: Gabriel Durán
Oficina Canal Futura: Larissa Machado
Coordenação de programação e promoções: Sabrina de
Albuquerque
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Canal Futura esteve presente na edição 2011 da FLIP – Festa
Literária Internacional de Paraty – em uma parceria com a FlipZona, um projeto do ponto de cultura Flipinha. O projeto tem
como foco de atuação o audiovisual e é frequentado por estudantes de 14 a 19 anos durante todo o ano, mas durante a FLIP
o número de jovens chega a triplicar. Além de fazer a cobertura
do evento para o blog da FlipZona, produzindo matérias, fotos
e vídeos, esses jovens criaram peças para o intervalo do Canal
Futura. Foram boletins diários que refletiram o olhar curioso,
original e criativo dessa garotada.
Peças entre 2 e 5 minutos:
Caiçara de raça
Oswald de Andrade
A passeata
Paraty antropofágico
Os caiçaras vão à FLIP
Joe in FlipZona
Regata Flipinha
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CAI NA REAL – GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
A campanha Cai na Real – Gravidez na Adolescência foi criada
por alunos da Oi Kabum! Escola de Arte de Tecnologia. São
quatro vídeos curtos na técnica stop-motion, abordando dilemas comuns ao dia a dia de muitas adolescentes, que engravidam motivadas por expectativas ilusórias.

TEMAS: comportamento; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 26 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Elenco: Carla Grisi, Daniela Nunes, Noale Toja, Shirley Vasconcelos,
Cristiano Maia, Kaio Jonathan, Maicon Brasil, Marcos Braz e Robson
Tomate
Roteiro: Kaio Jonathan e Shirley Vasconcelos
Consultoria: Lorenzo Aldé
Motion Design: Cristiano Maia, Daniel Ribeiro, Kaio Jonathan, Maicon Brasil, Robson Tomate e Shirley Vasconcelos
Iluminação: Carla Grisi e Ricardo Aleixo
Fotografia: Carla Grisi, Daniela Nunes e Ricardo Aleixo
Áudio: Cristiano Maia e Maicon Brasil
Consultoria: André Protásio
Conceituação: Anderson Gomes, Cristiano Maia, Daniel Matil, Daniel Ribeiro, Fabiano Ribeiro, Gabriel Sicuro, Isaak Santos, Jefferson
Arcanjo, Josenilto Silva, Kaio Jonathan, Kaka Gama, Karla Braga, Laio
Yuni, Maicon Brasil, Rafael Galo, Robson Tomate e Shirley Vasconcelos
Consultoria: Psicóloga Maria de Lourdes Resende
Mídias digitais: Kaio Jonathan, Maicon Brasil e Robson Tomate
Consultoria: Marcos Braz
CANAL FUTURA
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Coordenação de programação e promoções: Sabrina de Albuquerque
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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Os roteiros foram elaborados pelos próprios jovens alunos,
estudantes de escolas públicas cariocas. Pesquisando a situação em suas comunidades, orientados pela psicóloga Maria
de Lourdes Resende, constataram que muitas adolescentes
desejam conscientemente engravidar, guiadas por motivações
inconscientes. Assegurar o amor do parceiro, ter uma família
própria e ser reconhecida socialmente são alguns desses desejos, que revelam carências afetivas, sentimentos de menos
valia e baixa autoestima.
A campanha Cai na Real – Gravidez na Adolescência tem como
objetivo conscientizar os jovens sobre as ilusões e os riscos da
gravidez na adolescência.
Utilizando a linguagem franca e direta dos jovens, os vídeos
retratam meninas envolvidas com esse tipo de situação e questionam as falsas promessas da gravidez, sempre com o mesmo
alerta final: “Cai na real!”.
Os vídeos foram exibidos no Canal Futura a partir de 26 de
setembro, fazendo parte da programação de Prevenção da
Gravidez na Adolescência
Peças de 30 segundos:
Gravidez prende namorado
Gravidez para conseguir se libertar da autoridade dos pais
Gravidez para ter poder
Gravidez para conseguir pensão
Geral todos os temas

CAMINHOS DA ENERGIA
Esta série de dez interprogramas de um minuto cada informa,
orienta e dá dicas de eficiência energética e sustentabilidade
que podem ser adotadas no nosso dia a dia. Entre os temas
desenvolvidos estão: a utilização eficiente de computadores e
eletrodomésticos, transportes, pilhas e baterias, entre outros.
TEMAS: energia; sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 1º de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: CPFL Energia
FICHA TÉCNICA
Direção-geral: Belisario Franca
Direção: Alexandre Montoro e Eduardo Moura
Assistente de direção: Tatiana Ostrower
Editoria de conteúdo: Bianca Lenti
Roteiro: Isabela Alzuguir
Locução: Rubens Caribé
Coordenação de produção: Cláudia Lima
Direção de fotografia: Beto Campos, Fernando Trevizolli e Thiago Lima
Consultoria: Roberto Schaeffer
Pesquisa e produção: Cristina Barreto
Assistente de produção: Fernando Natalice
Produtora de finalização: Paula Polastri			
Figurino: Dani Dwyer
Edição: Fabian Remy e Yan Motta
Finalização: Brauner Machado
Videografismo: Marcus Moraes
Trilha sonora original: Rodrigo Lima
Som: Ivanildo Jorge e Jadir Alves
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Maja Vargas
Produtoras assistentes: Maria Cecília Moutinho e Marília Cruz
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação artística: Marcio Motokane
Analista de conteúdo: Kitta Eitler
Gerente de desenvolvimento institucional: Mônica Pinto
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

Peças de 1 minuto:
Lâmpadas
Este episódio compara diferentes tipos de lâmpadas do ponto
de vista da eficiência energética e orienta sobre a melhor forma de utilizar as lâmpadas fluorescentes.
Transporte
Problematiza os transportes nas grandes cidades e defende a
importância do planejamento para melhoria do setor.
Construção sustentável
Propõe soluções simples de sustentabilidade na construção
civil.
Veículos elétricos
Este episódio investiga a adoção de carros elétricos como solução de sustentabilidade para o setor de transportes.
Geladeira e selo Procel
Este episódio orienta sobre o uso de eletrodomésticos como a
geladeira e informa sobre o selo Procel.
Água
Orienta sobre a utilização sustentável da água nos ambientes
domésticos.
Pilhas
Este episódio orienta sobre o uso e descarte de pilhas e baterias.
Telecomunicação
Orienta sobre a utilização sustentável de computadores e demais aparelhos eletrônicos no ambiente doméstico.
Eletrodomésticos
Orienta sobre como explorar o potencial de eficiência energética de nossos lares: qual a melhor maneira de utilizar fogões,
ferros de passar, lavadoras e chuveiros elétricos.
Smart Grids
Informa sobre as redes inteligentes que vão mudar a forma
como usamos energia.
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CARTAS AO VENTO – TIMOR LESTE

TEMAS: diversidade cultural; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2004
No ar a partir de 12 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) e Rádio e Televisão Timor Leste (RTTL)
FICHA TÉCNICA
Direção: Márcio Motokane
Direção de fotografia: Fernando Sabugosa
Assistente de direção e edição: Marcelo Paiva
Produtoras assistentes: Fabianna Amorim, Ludmila Figueiredo e Tatiane Pereira
Edição: André Glasner e Isabel Vidor
Trilha sonora: Maurício Pacheco
Técnico de som: Caio Bernard
Sonoplastia: Luciano Lira
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Somos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais. A
diversidade humana no planeta possibilitou a criação de
diferentes olhares sobre os países, o mundo e nós mesmos.
Criar um intercâmbio de ideias e experiências entre os
povos possibilita maior interação e ampliação de soluções
para problemas que são comuns em diferentes partes do
mundo. Produzido através do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Canal Futura, a Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) e a Rádio Televisão Timor Leste (RTTL),
a série Cartas ao Vento – Timor Leste aproxima Brasil e
Timor Leste e oferece um panorama da identidade cultural
de países que têm mais em comum do que parecem saber.
Foram produzidas 12 peças.
Peças de 2 minutos:

História de dois países
Geografia de dois países
Clima e vegetação
Português timorense e português brasileiro I
Comida de dois países
Transporte
Meio ambiente
Biodiversidade
Esporte
Futuro de dois países I
Português timorense e português brasileiro II
Futuro de dois países II

Balanço de Programação 2011
MARÇO

CARNAVAL
5 interprogramas Mulheres do Samba
1 interprograma Nomes do Brasil – Dona Ivone Lara
SEMANA DA MULHER
1 Cine Especial Julieta dos Espíritos
1 programa especial A Saga de Mabel
9 interprogramas Maria, Maria
1 vinheta Semana da Mulher

MAIO
GRADE PROGRAMAÇÃO
Criação da Faixa Jovem, de segunda a sexta, às 20h
Faixa Infantil mais cedo na tela do Futura, a partir das 7h

JUNHO
MÊS DO MEIO AMBIENTE
Estreia da série Caminhos da Energia – 10 programas e 10
interprogramas
Programa vencedor do Pitching Social Pegada Ecológica
1 documentário O Vazamento
5 peças Campanha Tenta Outra Vez

NOVEMBRO
SEMANA DO EMPREENDEDORISMO
Programas que tratam sobre o tema foram exibidos de segunda
a sexta, às 13h e às 16h30
Estreia da série de interprogramas Super Ideias
MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Estreia da série de documentários Notícias de Johannesburgo

DEZEMBRO
FIM DE ANO
Estreia da nova temporada do Cine Conhecimento com uma
sessão especial dos filmes do diretor Frederico Fellini
1 programa especial Umas Palavras
1 programa especial Afinando a Língua
2 especiais infantis: O Inverno de Léon e A Primavera de Molly
1 Cine Especial Os Contadores de Histórias
1 especial Cirque du Soleil: Dralion
10 clipes Palavra Cantada – Vem Dançar com a Gente
Promoção Teca – 1 peça
Promoção Umas Palavras – 1 peça
Peças especiais

SETEMBRO
SEMANA DA PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
5 campanhas Cai na Real – Gravidez na Adolescência

OUTUBRO
MÊS DAS CRIANÇAS
1 Cine Especial Pele de Asno
Estreia nova temporada Mundo da Leitura
Promoção Mundo da Leitura – 1 peça
Promoção Teca – 1 peça
MÊS DO PROFESSOR
Estreia da série Destino: Educação
Estreia da nova temporada Tempos de Escola

5 peças Alimente seu Ritmo para Semana Temática da Boa
Alimentação em março
1 peça Escolha a Esperança (na época da tragédia na escola
em Realengo) em abril
7 boletins produzidos em parceria com jovens da FLipZona, oficina realizada durante a Feira Literária de Parati (FLIP) em julho.
7 Dicas ENEM
TOTAL ANUAL
CHAMADAS: 960
TOTAL DE AGENDAS: 162
HORAS INÉDITAS: 756 horas e 23 minutos
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DE ONDE VEM...
Série de 20 peças de animação apresentada por uma criança
muito curiosa, que procura entender a origem das coisas, de
forma acessível e bem-humorada.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 17 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção e produção: TV Escola
Distribuição: Ministério da Educação por Intermédio da
Secretaria de Educação a Distância (TV Escola)
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão

Peças entre 3 e 5 minutos:
De onde vem o açúcar?
De onde vem o avião?
De onde vem o choro?
De onde vem o dia e a noite?
De onde vem o leite?
De onde vem o pão?
De onde vem a televisão?
De onde vem a onda?
De onde vem o ovo?
De onde vem o sapato?
De onde vem o fósforo?
De onde vem o papel?
De onde vem o plástico?
De onde vem a energia elétrica?
De onde vem o arco-íris?
De onde vem o vidro?
De onde vem o raio e o trovão?
De onde vem o espirro?
De onde vem o sal?
De onde vem o livro?

DICAS AFINADAS
Pílulas exibidas nos intervalos dos programas da série Afinando a Língua. Nelas, o apresentador Tony Bellotto dá dicas de
livros, filmes, sites. As pílulas de cada programa correspondem
ao tema tratado no episódio em exibição.

TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
No ar a partir de 6 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Peças entre 1 minuto e 30 segundos:
A Banda Mais Bonita da Cidade – livro Romeu e Julieta, de William Shakespeare
China – site www.arteduca.unb.br
Tulipa Ruiz – livro O guardador de rebanhos, de Fernando Pessoa
Pedro Luis – filme Redentor, de Cláudio Torres
Gentileza – livro Leite derramado, de Chico Buarque
Renegado – site www.alexandreorion.com
Aline Calixto – livro Rabo de foguete, de Ferreira Gullar
Rubinho Jacobina – filme Muito Barulho por Nada, de Kenneth Branagh
Tiê – filme Cartas para Julieta, de Gary Winick
Edu Krieger – livro O que faz o Brasil, Brasil?, de Roberto DaMatta
Thaís Gulin – livro Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll
Marcelo Jeneci – filme Sociedade dos Poetas Mortos, de Peter Weir
Roberta Campos – livro Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez
Smelters – filme Quase Famosos, de Cameron Crowe
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DINHEIRO NO BOLSO
Quiz com dicas sobre educação financeira. As 10 peças ajudam
o telespectador a tirar dúvidas sobre finanças, economia e
empreendedorismo. A série complementa o programa Dinheiro
no Bolso.
TEMA: educação financeira
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 14 de março
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa

DROPS SUSTENTÁVEIS
Série com 3 peças sobre sustentabilidade com dicas e informações para uma melhor qualidade de vida no planeta. As peças
foram produzidas pela Agência Experimental da Universidade
de Caxias do Sul.
TEMAS: ecologia e ecossistemas; sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 26 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Agência Experimental da Universidade de Caxias do Sul

Peças com 30 segundos:
Uso de copos plásticos
Garrafas PET
Descarte de pilhas

ENEM – QUAL É A SUA?
Série de dez peças baseadas nos episódios de Nota 10 –
ENEM. As peças possuem conteúdo informativo com foco na
prestação de serviços. Nas peças, o apresentador esclarece
as principais dúvidas relacionadas ao ENEM. O objetivo é
informar e sensibilizar a população brasileira, oferecendo uma
ferramenta de auxílio aos jovens que estão se preparando para
o exame.
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores, alunos e público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 16 de agosto
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Editora Moderna
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Seus conteúdos
Apple Store

favoritos

do

Canal

Futura

agora

na

Publicado originalmente em www.futura.org.br
As séries Um Pé de Quê?, Passagem Para, Globo Ciência e Globo Ecologia, sucessos do Canal Futura,
chegaram à Apple Store. São dezesseis episódios, divididos em quatro boxes – sendo um por programa -, que
estão disponíveis para download por US$ 3,99 cada. O aplicativo, desenvolvido pela Gol Mobile, é compatível
com Iphone, Ipad e Ipod Touch.
Não tem Iphone? Sem problemas, os programas também estão disponíveis em DVD à venda no site da Globo
Marcas. Compre DVDs de programas do Canal Futura.
Entre os episódios do Um Pé de Quê?, apresentado por Regina Casé, está o programa sobre o baobá - árvore
que é um verdadeiro símbolo africano -; um episódio com receitas feitas a partir da mangaba, no Sergipe; e a
curiosa ligação da tribo indígena de Bracuhy, em Angra dos Reis (RJ), com a pitanga.
Já o Passagem Para, sob comando do jornalista Luís Nachbin, faz um giro por quatro países. Na Índia, o chá
é preto e o panda, vermelho; na Argentina, as belezas e a cultura da Terra do Fogo são o tema; no Chile, uma
viagem pelo deserto mais árido do planeta, o Atacama; e na Colômbia, a beleza histórica de Cartagena e sua
ligação com o realismo fantástico do escritor Gabriel Garcia Márquez.
Nos programas do Globo Ecologia, é possível conferir a série especial sobre aquecimento global. No primeiro
episódio, a descoberta do problema e um panorama do fenômeno. Em seguida, seus impactos para a saúde. Os
eventos climáticos extremos e seu perigo para o mundo estão no terceiro episódio do filme. Por fim, as soluções,
vistas por meio das alternativas para o uso da energia.
No Globo Ciência, programas que vão do campo à cidade. No primeiro, a agricultura da soja. Em seguida, uma
pergunta: O que ainda nos falta inventar?. A fibra da banana e a nanofibra vêm em seguida. Por fim, uma análise
do caos urbano e da falta, ou não, de planejamento das cidades.
Globo Ecologia – Especial Aquecimento Global
- A Descoberta do Problema – que Fenômeno é Esse?
- Impactos na Saúde
- Eventos Climáticos Extremos
- Escassez de Água
- Energias Alternativas
Globo Ciência
- Grãos: da areia à soja
- Inovação: o que falta inventar?
- A fibra da banana e nanofibra
- Caos Urbano: foi planejado?
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Um Pé de Quê?
- Baobá: crença e sobrevivência
- Mangaba: um sabor brasileiro
- Pitanga: vitaminas da Mata Atlântica
Passagem Para...
- Darjeeling - Índia – Chá é preto e panda, vermelho
- Ushuaia - Argentina – Muito Frio na Terra do Fogo
- Atacama - Chile – O Deserto mais árido do Planeta
- Cartagena - Colômbia – O realismo fantástico de
Gabriel Garcia Marquez

GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS – 2010
Campanha produzida por jovens participantes do projeto Geração Futura Universidades Parceiras. O tema desenvolvido foi Diversidade Cultural Brasileira. A série apresenta desde a
relação de uma banda de “emo-rock” com a ensolarada Fortaleza, a rotina dos peconheiros,
homens que colhem açaí no Pará e o encontro de gerações, pai sertanejo e filho roqueiro,
em Goiás. Foram criadas 14 peças.
Peças de 2 minutos:
Noites de baile – Furb (Gislaine Bastos Pereira e Odirley Prada)
Chuvisco – IFF (Cristiano Martins Rodrigues e Viviane de Souza Sanches)
Groove e viola na Curitiba sonora – PUCPR (Luís Filipe Silveira Lima e Marina Curvo Salmazo)
Sertanejo e rock – UEG (David Rodrigues de Barros e Raíza Martins e Silva Ferreira Lima)
O cara que queria viajar – Uesc (Nínive Leão Silva Araújo Borges e Rafael de Castro Guedes)
Sagarana – Ufop (Frederico Moreira Freitas e Henrique Manoel Silva de Oliveira)
Monteiro Júnior – UFPI (Caio Bruno Silva do Carmo e Igor Samuel Oliveira Prado)
Revelação – Unaerp (Daniel José de Almeida)
Peconheiros – Unama (Ingrid Wagner Bico)
Emos do sol – Unifor (Ana Carolina Maia de Carvalho e Rochana Lyvian Oliveira Rocha)
A visão dos estrangeiros – Unisc (Gibran Sirena Teixeira e Luísa Cobalchini Damásio)
It girls – Unisinos (Kelly Betina Veronez e Taína Vanda Lauck)
Vidas separadas pelo mar – Univali (Rafael Huppes Piassini e Samir Ruzza)
O ritmo universitário do Oeste Paulista – Unoeste (Lorayne de Freitas Silva)

TEMAS: diversidade cultural; formação
audiovisual; identidade cultural; juventude; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2003
No ar a partir de 14 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
FICHA TÉCNICA
Coordenação: Tatiana Azevedo
e Beatriz Tompson

GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS – 2011
Campanha produzida por jovens participantes do projeto Geração Futura Universidades
Parceiras. Com o título Sagas Gastronômicas, a série foi desenvolvida com o objetivo de
contar de maneira inusitada histórias e curiosidades sobre pratos típicos de várias regiões
do Brasil. 16 peças foram produzidas.
Peças de 2 minutos:
Frango com wuiabo – PUCMG (Daniel Ferreira e Nathália Vieira)
Pinhão, o retorno – PUCPR (Duran Sodré e Mayara Locatelli)
Dossiê arroz com pequi – UEG (Lissa Sousa)
Caruru e vatapá – Uesc (Laiz Nascimento e Philipe Monção)
A rosca da rainha – Ufop (Josiane Reis)
Maria Isabel com paçoca – Arrumadinho – UFPI (Juscelino Ribeiro de Oliveira Júnior)
É maniçoba – Unama (Leonardo Ferraz)
O mochilão de Bauru – Unesp (Tássia Tieko Murasawa)
Garapa – Unaerp (Lucas Scherer)
Hambúrguer de caju – Unifor (Danielle Rotholi Balensifer)
Lendário de lambari – Unimep (Rodolfo Capelato)
Cucas – Unisc (Cassiane da Silva Rodrigues e Vanessa Schuler)
Compotas – Unisinos (Lorena de Risse Ferreira e Nádia Regina Strate)
Bolinho de bacalhau – Univali (Camila Gonçalves e Clara da Silva)
Bolinho caipira – Univap (Luana Lazarini Loureiro)
Churrasco para mulheres – Univates (Daniela Cristina Mallmann e Jean Vitor Dettenborn)

TEMAS: formação audiovisual; identidade cultural; juventude; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2003
No ar a partir de 24 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
FICHA TÉCNICA
Coordenação: Tatiana Azevedo e Beatriz Tompson

201

Relatório de
Parceiras 2011

ações

com

Universidades

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO NACIONAL
Jornal Futura: 493 matérias jornalísticas
Sala de Notícias em Debate: 11 programas realizados nas universidades parceiras (UCS,
PUCMG, UPF, Unifor, Unisinos, PUCPR, Univates, Unipar, Univali, Unaerp e Furb)

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO COM A MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Geração Futura Universidades Parceiras: oficina com 26 alunos

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAS
PELO CAMPUS
Desenvolvido com algumas Universidades Parceiras, em 2011 foram produzidos 12 episódios
que divulgam pesquisas, eventos e diversas ações nas Universidades.
AMAZÔNIA RURAL
49 episódios de 30 minutos
Parceria desenvolvida entre a área de Relacionamento com Universidades e a Amazon Sat.
MUNDO DA LEITURA
27 episódios de 30 minutos
Parceria com a UPFTV, da Universidade de Passo Fundo/RS.
ADRENALINA
12 episódios de 30 minutos
Parceria com a TV Unisinos/RS.
PATOTA
Produzida pela Universidade Metodista de São Paulo, Patota é uma série de dez interprogramas infantis de cunho educativo cuja temática principal é a saúde. Clara, Chico e Kazu são
crianças em idade escolar, na faixa de sete anos de idade, que frequentam a mesma escola
e são amigos.
DROPS SUSTENTÁVEIS
Série de três interprogramas sobre sustentabilidade (uso de copos plásticos, garrafas Pet e
descarte de pilhas), produzida pela Agência Experimental da Universidade de Caxias do Sul.

NOVAS PARCERIAS
UCPEL – Universidade Católica de Pelotas (Pelotas/RS)
Parceria de retransmissão: via cabo, para o município de Pelotas.
Cesumar – Centro Universitário de Maringá (Maringá/PR)
Parceria de retransmissão: via sinal aberto, com cobertura para o município de Maringá.
UFG – Universidade Federal de Goiás (Goiânia/GO)
Parceria de conteúdo.
*Em 2011, a Unesp estreou em canal aberto para o município de Bauru/SP; a UFOP estreou
em canal aberto para o município de Ouro Preto/MG; e a Unipar estreou em canal aberto
para o município de Umuarama/PR.
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Mackenzie

SINERGIA ENTRE A REDE
PROGRAMAÇÃO:
Objetivo: reunião entre coordenação de Programação e equipe universitária para definição de grades locais de programação.
Universidades envolvidas: UCS e UFOP.
ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO EM REDE
Objetivo: integrar as equipes das emissoras parceiras que produzem diariamente matérias jornalísticas para a grade nacional.
ENCONTRO DE REITORES
Objetivo: integrar e informar os dirigentes das Universidades Parceiras sobre as principais ações do Futura previstas para o ano e
as atividades realizadas em Rede. Convidado especial: Universidade da Califórnia.
PARTICIPAÇÃO EM SEMANAS DE COMUNICAÇÃO/EVENTOS ACADÊMICOS
Coordenação Artística Canal Futura: Marcio Motokane (Unimep, PUCMG, Unaerp).
Núcleo de Novas Mídias: Simone Cunha (Unimep).
Programa Passagem Para...: Luís Nachbin (UCS, PUCMG).
CONTEÚDO E NOVAS MÍDIAS – CONVERSAS COM A AUDIÊNCIA
Objetivo: convidar alunos de diversas áreas das Universidades Parceiras para debaterem sobre a programação do Canal Futura.
Universidade envolvida: PUCMG.
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MARIA, MARIA
Peças que trazem histórias de “Marias” que, de alguma forma, fizeram
diferença. Mulheres que têm a cara do Brasil, seja na fama ou no anonimato. A ideia é introduzir as histórias através de versos em repente,
narrados por uma locutora, seguidos pelos depoimentos das “Marias”.
Dessa forma, a série se comunica com a semana especial (onde foi exibida) dedicada aos 100 anos de Maria Bonita.

TEMAS: gênero; identidade cultural;
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 28 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Museu da Pessoa

Peças entre 1 minuto e 30 segundos:
Maria da Saúde
Maria do Carmo
Maria Izabel
Márcia Maria
Maria de Lourdes
Maria José Carvalho
Maria Helena da Silva
Maria Assunção
Maria José
FICHA TÉCNICA
Direção e roteiro: Alessandra Moína e Vinicius Dias
Edição: Cláudio Pinheiro e Daniele Pimentel
Sonorização: Efferson Junguer
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Editores de videografismo: Diego Galuzzo e Marcello da Silva
Locução: Sarito Rodrigues
Repentista: Francisco Miguel Bezerra

MOMENTO CRESCER
Série de vídeos produzida pela equipe da revista Crescer composta por
dicas e curiosidades sobre o universo dos bebês. Os interprogramas apresentam e esclarecem dúvidas sobre saúde e cuidados com o bebê como
amamentação, higiene, alimentação, entre outros.

TEMAS: saúde; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: pais
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 30 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Editora Globo – Revista
Crescer
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Peças de 4 minutos:
Como cuidar do umbigo do bebê
Como trocar a roupa do bebê
Amamentação correta
Como dar banho no bebê
Aprenda a fazer shantala no seu filho

MOMENTO GALILEU
Série de animações em oito episódios, produzida pela equipe da revista Galileu,
composta por estatísticas, dados e curiosidades sobre diversos assuntos apresentados de forma dinâmica e bem-humorada.
Peças de 4 minutos:
Os números do carnaval
Recordes da sétima arte
As maiores máfias
Desperdício de comida
Desastres ambientais
FICHA TÉCNICA
Narração: André Fontes e Fred Rubim
Ilustração: Alexandre Affonso e Fábio Dias
Roteiro: Denise dalla Colletta
Reportagem: Renata Honorato, Felipe Pontes, Maria Lucena, Guilherme Rosa, Bruna Fasano
Apuração: Jones Rossi, Felipe Araújo, Ricardo Santos, Guilherme Rosa e Thatiana Miranda

TEMAS: ciência e tecnologia; comportamento
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 18 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Editora Globo – Revista Galileu
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MONK
TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 5 de setembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Natalys Raut – Sieuzac e Suhoon Kim
Produção: Canal + e Timoon Animation
Coprodução: Timoon Animation, Samg Animation e Kim’s Licensing, com a participação do Canal +
Ideia original: Sungjae Kim
Distribuição: Imira Entertainment
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão
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A série de interprogramas segue as aventuras e travessuras de um
cachorro meio louco chamado Monk.
Monk é um espirituoso cão que fica superanimado de uma hora para
outra, mas tem uma infeliz tendência de perder a calma quando fica
chateado. Quando as coisas não estão dando certo para esse cãozinho, catástrofes acontecem: ele fica irritado com as menores coisas e,
chegando ao seu limite, tudo pode rapidamente ficar totalmente fora
de controle!
Monk é, fundamentalmente, alegre e entusiasmado. Ele tenta o seu
melhor em todos os momentos, mas sempre falha. Esse cãozinho se
joga nas situações com vontade e sem verificar onde suas patas vão
aterrissar... E quando as coisas começam a dar errado, Monk fica frustrado e desastres acontecem! São 52 peças.
Peças de 3 minutos:
Martelando um prego
Monk em uma ilha deserta
Monk vê TV
Monk anda de balão
Monk toma banho
Monk x Sushi
Monk precisa ir
Monk vai pescar
Monk vai à praia
Monk vai esquiar
Monk joga tênis
Monk na pista de patinação
Monk e a torrada amaldiçoada
Monk manda um cartão-postal
Monk e o trampolim
Monk corta grama
Monk quer dormir
Monk e Mouch
O piquenique de Monk
Monk vai escalar
Monk e o espelho mágico
Monk limpa a fachada de sua casa
Monk vai a lua
Monk brinca com o bumerangue
Monk, o artista
Monk, o rei da dança

Monk e o bolo de aniversário
Monk x Bubull
Monk lava roupas
Monk no Pólo Norte
Monk, o caçador de tesouros
Monk e a câmera escondida
Monk, o rei do kung fu
Monk viaja no tempo
Monk vira um atleta
Monk faz musculação
Monk anda de moto
Monk conhece o Quack-Quack
Monk celebra o Natal
Monk, o mágico
Monk, Mouch e a dor de dente
Monk vai jogar curling
Monk em missão impossível
Monk, o mestre de cerimônias
Monk joga golf
Monk joga videogame
Monk acaba com o jantar
Monk, a estrela de cinema
Monk se foi
Monk, o super-herói
Monk, Quack-Quack e Littlechick
Monk investiga

Canal Futura ganha Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos
Pulbicado originalmente em www.futura.org.br

O projeto Que exploração é essa?, do Canal Futura, foi o
vencedor do Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos, na categoria Boas Práticas. A premiação doi concedida
pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
de Crianças e Adolescentes. Em sua primeira edição, o prêmio – que leva o nome da ativista e fundadora do Centro de
Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes
(Cecria), falecida no ano passado – homenageia pessoas físicas e jurídicas que tenham se destacado no enfrentamento
do abuso e da exploração sexual na infância e juventude.
A entrega será realizada em Brasília, em 18 de maio, como
parte das comemorações pelo Dia Nacional de Combate à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
“O prêmio é um enorme reconhecimento ao trabalho que
realizamos nos últimos anos. Ao associarmos ações de articulação institucional, produção audiovisual e implementação de
projetos em escolas e entidades de proteção, formamos uma
sólida rede que permite que esta seja uma causa permanente
na nossa tela e em nossas ações fora dela”, comemorou o coordenador de Mobilização e Articulação Comunitária do Canal
Futura, Alexandre Arrais.
Saiba mais sobre o projeto
Em curso desde 2007, o projeto Que exploração é essa? foi
elaborado e desenvolvido pelo Canal Futura e, ao longo de sua
trajetória, envolveu mais de 50 organizações da sociedade civil
organizada em suas diferentes etapas. Marcado pela produção
dialogada e colaborativa com os diversos grupos sociais, tem
como metodologia aliar a força do audiovisual a ações
presenciais para prevenção, mobilização e acolhimento
a vítimas e familiares de vítimas em escolas e entidades
integrantes das redes de proteção dos direitos da criança e do
adolescente.

com a série homônima, fruto da parceria entre o Canal Futura e
a ONG Childhood Brasil (WCF-Brasil). Em linguagem de teatro
de bonecos e cinco episódios, a série Que exploração é essa?
retrata a viagem de um caminhoneiro que, ao lado de seu filho,
percorre as estradas brasileiras deparando-se com diversas
situações de exploração de crianças e adolescentes. A trama
de ficção é intercalada com depoimentos de especialistas e
autoridades e levou dois anos para ser produzida em conjunto
com vítimas e instituições referência no assunto. Os programas
estrearam em 2009, mas ainda podem ser conferidos na tela do
Futura nos intervalos da programação.
Todo este material foi reunido em DVD e implementado em
mais de 500 organizações entre 2009 e 2010. “A linguagem das
animações vem se destacando como uma forma mais lúdica e
adequada para o trabalho de sensibilização e formação de profissionais da área da infância, até mesmo por evitar imagens
fortes e cruéis. Esse formato nos possibilitou uma aproximação
de pais e famílias para a discussão do tema”, completa Arrais.
Atualmente, o projeto está em andamento nos estados de
Pernambuco e Rio de Janeiro. No estado nordestino, o projeto
está sendo realizado em Jaboatão dos Guararapes, em parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Proteção
Humana e Assistência Social e com o Centro Dom Helder
Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC). Até o momento,
foram oito escolas beneficiadas com a formação de professores, gestores e alunos. No Rio de Janeiro, a parceria é com a
Childhood Brasil (WCF-Brasil), e o trabalho é feito com mais
de 130 profissionais das redes locais de proteção aos direitos
da infância e juventude das cidades de Niterói, São Gonçalo e
Arraial do Cabo.
Todos os produtos, juntamente com o histórico do projeto e dos
programas que o compõe, podem ser acessados no site www.
queexploracaoeessa.org.br

Dentre os materiais audiovisuais, que também incluem reportagens e programas jornalísticos de debate, o destaque fica
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MULHERES DO SAMBA
Peças que contam, através de imagens de arquivo, histórias
de mulheres que fizeram a diferença na história do samba ou
do carnaval.
TEMAS: identidade cultural; música; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 5 de março
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção e roteiro: Alessandra Moína e Vinicius Dias
Edição: Cláudio Pinheiro e José Pessanha
Sonorização: Luiz Carneiro
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Editores de videografismo: Diego Galuzzo e Marcello da Silva
Locução: Mabel Cezar e Clécio Souto

NOMES DO BRASIL
A série Nomes do Brasil conta a trajetória de grandes personalidades da cultura brasileira.
TEMAS: história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2000
No ar a partir de 5 de março
DURAÇÃO: 3 minutos e 10 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção e roteiro: Vartan Melikian
Edição: José Pessanha
Sonorização: Luiz Carneiro
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Editores de videografismo: Diego Galuzzo e Marcello da Silva
Locução: Isabel Lira
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O PORCO E O MAGRO
A segunda temporada da série O Porco e o Magro conta com 20 novos
episódios do programa criado pela BM&FBovespa para o público infantil com o objetivo de estimular o aprendizado dos conceitos básicos
de educação financeira.
O Porco é um personagem de meia-idade, formado em Economia pela
universidade norte-americana de Harvard. O Magro tem 28 anos e
é formado em Assistência ao Porco pela fictícia Escola Técnica de
Magrópolis. Atrapalhado com a própria organização orçamentária do
dia a dia, o Magro segue as orientações didáticas do porquinho especialista e aprende na prática como desenvolver um comportamento
financeiro saudável.
TEMAS: educação financeira; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 1º de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa
FICHA TÉCNICA
Realização: BM&FBovespa – A Nova Bolsa
Direção: Elisabete Alves Rodrigues
Produção: Overfilm Vídeos Ltda ME
Distribuição: BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Peças entre 4 e 8 minutos:
Sem gordura
9 e 99 é 10
La Pizza Pazza
Vítima da moda
A Baratíssima
Bala de anis
Inclui, não inclui
Valores vazios
Wanted can
A canoa virou

Imposto embutido
Por um carrinho a mais
Mala sem alça
Inteiramente grátis
Pequenos defeitos
Quatro pelo preço de um
Sem perdão
Prioridades
Stop
Muquiranite aguda

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão
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8ª BIENAL DO MERCOSUL
A série com 98 interprogramas foi gravada durante a 8ª Bienal do
MERCOSUL, que ocorreu entre entre 10 de setembro a 15 de novembro de 2011, em Porto Alegre/RS.
A gravação e a apresentação das obras de arte expostas no evento
foram feitas pelos próprios mediadores que atuaram nas exposições.
FICHA TÉCNICA
Produção: Gabriel Galli e Fernanda Orestes
Edição e Finalização: Gabriel Galli
Orientação pedagógica: Mônica Hoff, Ethiene Nachtigall e Juliana Costa
TEMA: arte e entretenimento
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 9 de novembro
DURAÇÃO: 2 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Bienal do MERCOSUL e
Gerdau

CANAL FUTURA
Coordenação de desenvolvimento institucional: Lucineia Batista
Coordenação de produção: Joana Levy
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Coordenação de programação e promoções: Sabrina de Albuquerque
Gerente de desenvolvimento institucional: Mônica Pinto
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

PATOTA

TEMAS: saúde, universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 5 de dezembro
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Universidade Metodista
de São Paulo
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Série de dez interprogramas infantis de cunho educativo. Clara,
Chico e Kazu são crianças em idade escolar na faixa de sete anos
de idade que frequentam a mesma escola e são amigos. A série
traz episódios com histórias em que os personagens abordam temas
relacionados à saúde, como alimentação saudável, saúde psicológica, cuidados no convívio com pets etc. Produzido pela Universidade
Metodista de São Paulo.

O Futura em congressos, simpósios e feiras
O Canal Futura está sempre presente em congressos, simpósios e feiras no Brasil e no exterior. A intenção é levar a experiência
do Canal e trocar conhecimentos com novos agentes. Confira onde marcamos presença em 2011!

Fevereiro
– GSI JAM – Parcerias Intersetoriais de Benefício Mútuo – Seminário
Minicom – 10º Seminário de Políticas de (Tele)Comunicações – Brasília/DF (Lúcia Araújo)
– Fórum Social Mundial – Dacar/ Senegal (Carol Misorelli)
– TV PUC Minas – Belo Horizonte/MG (Márcio Motokane)
Março
– Rio Content Market – Palestra “30 minutos com... Parceria Produtor Independente/Canal” com Belisário Franca – Rio de Janeiro/RJ
(Lúcia Araújo)
– Harvard University – Opening Session – Palestra “Educational
Innovation and Technology: Leveraging Technology to Enhance the
Relevancy and Quality of Education” – Massachusetts/Estados Unidos (Lúcia Araújo)
– II Seminário de Educação da Maré – Rio de Janeiro/RJ (Priscila
Pereira e Carlos Humberto)
Abril
– Networking Lunch – Latin America Entrepreneurship Education
Round Table/World Economic Forum – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia
Araújo)
– Lançamento regional do Prêmio Itaú Unicef – Mesa de debates –
Ribeirão Preto/SP (Vanessa Pipinis)
Maio
– Brasil–África: fortalecendo a luta dos trabalhadores – Seminário
Internacional – São Paulo/SP (Ana Paula Brandão)
– Fórum – Reflexões sobre a Liberdade – FAETEC–RJ – Rio de Janeiro/RJ (Ana Paula Brandão)
– Seminário estadual alusivo ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes –
Seminário Pelo Fim da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
no Turismo e nas Rodovias – Participação na comissão organizadora
e apresentação da série Que Exploração É Essa? – Recife/PE (Cinthia
Sarinho)
– Apresentação da série Diz Aí Juventude Rural no Festival Vídeo e
Cinema da Montanha – Ubirici/SC (Zilda Piovesan)
– Entrega do I Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos – Brasília/DF (Priscila Pereira e Marisa Vassimon)
– Seminário Estadual de Combate à Violência Sexual Infantojuvenil –
Curitiba/PR (Lizely Borges)
– Seminário estadual: Desenvolvimento sim, mas com sustentabilidade – Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes – Organizado pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes – Oficina sobre Diversidade Sexual e
Racismo – Natal/RN (Ana Amélia Melo)

– Seminário Municipal de Santa Cruz – Violência contra crianças e
adolescentes no contexto familiar – Mesa sobre a exploração sexual
de crianças e adolescentes e exibição de toda série Que Exploração É
Essa? – Santa Cruz/RN (Ana Amélia Melo)
Junho
– 1ª Base Fórum – BID – São Paulo/SP (Lúcia Araújo)
– Festival Anima–São – Participação na mesa de debates intitulada
Produção – São Gonçalo/RJ (Márcio Motokane)
– Festival Varilux de Cinema Francês – Rio de Janeiro/RJ (Beatriz
Stein)
– Prix Jeunesse Ibero–americano – São Paulo/SP (Beatriz Stein)
– 4º Festival Mundial da Criança – ICAF – Washington/Estados Unidos
(Ludmila Figueiredo)
– Aula Inaugural da Escola de Conselhos do Pará – Moju/PA (Kélem
Cabral)
– V Jornada de Estudos em Assentamentos Rurais, realizada em
junho pela Feagri/Unicamp – Campinas/SP (Joelma Ambrózio)
Julho
– 6º Festival de Cinema Latino–americano – São Paulo/SP (Vanessa
Jardim e Beatriz Stein)
– Workshops com a equipe da Flipzona durante a Flip – Paraty/RJ
(Larissa Machado)
– Seminário de Elaboração do Plano Estadual para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador
em Pernambuco – Participação na Comissão de Organização Estadual
e Facilitação do Grupo de Trabalho Eixo Temático: Comunicação, Mobilização e Articulação – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
– IX FREPOP e VI Internacional – Fórum de Educação Popular do
Oeste Paulista – Um projeto político social em construção no Brasil
e na América Latina – um outro mundo é possível – Círculo Temático
Educação Popular e Mobilização para o Fortalecimento das Redes
Sociais – Lins/SP (Ana Amélia Melo)
Agosto
– Congresso ABTA 2011 – São Paulo/SP (Lúcia Araújo)
– 2011 International Emmy Semifinal Judging – Rio de Janeiro/RJ
(Lúcia Araújo)
– Participação na Banca de Pitching do Festival Internacional de
Cinema Infantil – Rio de Janeiro/RJ (Débora Garcia)
– Semana de Comunicação da UNAERP – Palestra de Abertura – Ribeirão Preto/SP (Márcio Motokane)
– CONTIC 2011 – Congresso Tecnologia e Humanização na Comunicação em saúde (Dia 24/8) – Stream Palace – Ribeirão Preto/SP
(Jacinta Rodrigues)
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– II Conferência Municipal de Juventude do Recife – Participação
na Comissão Organizadora Ampliada e apresentação da série Diz Aí
Juventude Rural e blog www.dizaijuventude.blgspot.com durante a
conferência – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
– I Seminário de Formação do Círculo Palmarino do Rio de Janeiro –
Mesa Mídia e Racismo – Casa de Cultura África Brasil Central – Rio
de Janeiro/RJ (Carlos Humberto)
– Intercâmbio Estadual de Rede de Jovens do Nordeste do Ceará –
Apresentação da série Diz Aí Juventude Rural – Fortaleza/CE (Ana
Amélia Melo)
– Seminário de Educação Popular e Saúde e Práticas Integrativas na
IV Regional de Saúde de Caicó – Caicó/RN (Ana Amélia Melo)
Setembro
– Congresso Internacional Educação: uma Agenda Urgente – Todos
Pela Educação – Sessão 1: Justiça pela qualidade da Educação –
Brasília/DF (Lúcia Araújo)
– Doc Meeting Argentina – Buenos Aires/ Argentina (Vanessa Jardim e Renata Lima)
– 7° Congresso Brasileiro – Humanização da Saúde em Ação – Salvador/BA (Jacinta Rodrigues)
– I Congresso Mundial de Psicologia Positiva – Rio de Janeiro/RJ
(Priscila Pereira)
– 3° Festival de Juventudes de Quixadá – Oficina de Educação Popular e Comunicação com IJC – Instituto de Juventude Contemporânea
através do projeto Mais 18 – Quixadá/RN (Ana Amélia Melo)
– Seminário Preparatório para Conferência Estadual de Juventude do
Rio Grande do Norte – Mesa de Abertura – Apresentação do Futura
e da série Diz Aí Juventude Rural (COE – Comissão de Organização
Estadual) – Natal/RN (Ana Amélia Melo)
– VII Congresso Brasileiro de Humanização na Saúde – Mesa A Promoção da Cultura na Mídia – Salvador/BA (Roberto Fernandes Sousa)
Outubro
– Jornal O Globo – Debate Vamos Falar de Educação – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)
– Mediação de debate sobre infância e filosofia com Eduardo Giannetti e Tião Rocha durante o Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância promovido pela Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal – São Paulo/SP (Débora Garcia)
– MIP JR e MIPCOM – Cannes/França (Beatriz Stein e Ludmila
Figueiredo)
– IV ENIC – Participação como Palestrante – Piracicaba/SP (Márcio
Motokane)
– Lançamento da II Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude de Pernambuco/Etapa Regional Metropolitana – Participação na mesa de abertura e apresentação da série Diz Aí – Juventude
Rural – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
– 4º Encontro Binacional Contra Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes – Apoio na realização do evento através
do envio de palestrante – Porto Alegre/RS (Zilda Piovesan)
– Conferência Estadual de Juventude do Amazonas – Exibição do Diz
Aí Juventude Rural, Auditório Nina Lins – Manaus/AM (Débora Galli)
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– I Seminário de Enfrentamento à Exploração Sexual da Criança e do
Adolescente: Niterói Tem Isso – Niterói/RJ (Priscila Pereira, Maria
Correa e Carlos Humberto)
– Premiação Regional Prêmio Itaú Unicef – Curitiba/PR (Lizely Borges)
– II Conferência Sul–americana e VII Conferência Brasileira de Mídia
Cidadã – Belém/PA (Kélem Cabral)
– II Festival Latino–americano de Juventudes em Fortaleza – O Canto
de um Mundo Novo – Roda de Diálogo com a Rede de Jovens do
Nordeste – Fortaleza/RN (Ana Amélia Melo)
– Seminário Bienal do Fórum DCA – Mesa de abertura – Salvador/BA
(Roberto Fernandes Sousa)
– Seminário da Semana do Servidor em Saúde / 4ª Dires – Roda de
diálogo A Promoção da Cultura na Mídia – Santo Antônio de Jesus/
BA (Roberto Fernandes Sousa)
Novembro
– XII Fórum Ibero–américa – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)
– Reframing Rio Conference Information – Londres/Inglaterra (Lúcia
Araújo)
– 5th International Entertainment Education Conference – Hat Abuse Is This? – Track 2 Program Panel Raising Your Voice: Narratives
against Gender–Based Violence; What Will You Do with What You
Know? – Track 2 Program Panel EE Embraces Global Challenges –
Nova Délhi/Índia (Lúcia Araújo)
– Representação institucional do Futura durante o evento Reframing
Rio promovido pela TVE (Television Trust for the Environment) em
Londres/Inglaterra (Débora Garcia)
– I Workshop de produção Fulldome – Fundação Planetário – Palestra
“Criação de formatos audiovisuais” – Rio de Janeiro/RJ (Márcio
Motokane)
– 2ª Jornada de Promoção da Igualdade Racial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – Nova Iguaçu/RJ (Ana Paula Brandão)
– Innovation, diversity and sustainable development in areas of social
vulnerability – University of Massachusetts – Boston/Estados Unidos
(Ana Paula Brandão)
– Assembleia do ODR – Observatório do Recife – Apresentação do
Projeto e episódios da série Consciente Coletivo – Recife/PE (Cinthia
Sarinho)
– Conferência Estadual da Juventude – Cedência da série Diz Aí
I, II e III para exibição durante os intervalos da programação – Porto
Alegre/RS (Zilda Piovesan)
– Globale 2011 – Festival Internacional de Filmes sobre Globalização
– Mesa sobre Territórios Negros – Centro Cultural da Justiça Federal
– Rio de Janeiro/RJ (Carlos Humberto)
– III Cinedebate organizado pela Prefeitura Municipal de Bragança
Paulista/Sala Verde Pindorama/Coletivo Socioambiental – Mesa de
debates – Bragança Paulista/SP (Vanessa Pipinis)
Dezembro
– Seminário Desafios e Parcerias para o Enfrentamento da Violência
Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo – Rio de Janeiro/RJ
(Priscila Pereira)

QUER SABER? – SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

TEMA: ciência e tecnologia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 24 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Lumen

Realizada pela TV Lumen e exibida no Canal Futura, a série procura
esclarecer sobre as possibilidades de utilização, características e
potencialidades de produtos e serviços tecnológicos. Ao longo dos
episódios são abordados temas como correio eletrônico, telefonia
móvel, redes sociais, GPS, equipamentos multifuncionais, espaços de
armazenamento virtuais, ferramentas de busca, entre outros. Foram
produzidas 18 peças.
Peças de 2 minutos:
Episódio 1
O apresentador está em uma sala, em frente ao computador e fala
sobre a evolução da forma de armazenar dados. Passando pelo disquete, CD, DVD até o HD externo e o pen drive. Além de destacar a
importância do back up e dar dicas sobre como armazenar corretamente seus dados.
Episódio 2
Apresentador está em uma lan house e fala sobre o correio eletrônico; explica como criar um e-mail e quais os tipos mais comuns, alerta
também sobre o cuidado que se deve ter ao escolher a senha para
acessar seu e-mail.
Episódio 3
O apresentador está num ponto de ônibus e fala sobre as três tecnologias responsáveis pela evolução da telefonia móvel: CDMA,
GSM e 3G.
Episódio 4
Apresentador está em uma lan house para falar sobre redes sociais.
Ele cita os sites mais populares (Orkut, Facebook e Twitter) e fala
sobre a importância do Twitter para o jornalismo e para as ONGs
poderem divulgar suas ações; enfatizando o cuidado no uso dessas
redes pelo fato de o perfil criado ser público.
Episódio 5
Apresentador fala sobre as vantagens da utilização dos Equipamentos
Multifuncionais. Durante uma situação do dia a dia de seu trabalho,
ele demonstra três utilizações do aparelho em uma única ação, e
ainda dá dicas para a aquisição do equipamento.
Episódio 6
Dentro de um táxi o apresentador fala sobre a tecnologia GPS, conversando com o taxista que comenta como o aparelho facilitou o seu
trabalho. O apresentador fala também sobre os outros usos da tecnologia GPS, como o rastreamento de carros e de animais catalogados
por biólogos.
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Episódio 7
Dentro de uma loja de DVDs e produtos de informática,
o apresentador explica o funcionamento, vantagens e
desvantagens do Bluetooth e do Infravermelho, duas
tecnologias de transmissão de dados sem fio.

Episódio 13
Passeando por uma livraria, o apresentador fala sobre Realidade Aumentada. Sua importância em áreas
diversas como: educação, entretenimento, marketing
e outras aplicações.

Episódio 8
Dentro de uma loja de vinis antigos, o apresentador
comenta que na sua geração, a dos anos 80, a moda
era ter um walkman e depois um diskman, e vai
além, explicando a evolução dos tocadores de música e como a cada novo lançamento, os tocadores
reúnem outras funções.

Episódio 14
Tendo como pano de fundo uma cena do cotidiano
do apresentador, o episódio apresenta os Ambientes
Virtuais de Aprendizagem como uma importante ferramenta para a Educação a Distância e para cursos
presenciais. Fala sobre seu uso como suporte às aulas e, até mesmo, gerenciador de rendimento escolar,
entre outras facilidades.

Episódio 9
O apresentador explica sobre as facilidades de utilizar
os dispositivos de mensagem instantânea, enquanto
caminha no parque. Para detalhar sua explicação
sobre o assunto, e exemplifica mandando um SMS,
uma mensagem virtual para um amigo.
Episódio 10
Dentro de uma sala de aula, no que parece anteceder
uma apresentação de trabalho acadêmico, o apresentador se depara com a situação de um arquivo
corrompido e recorre ao seu espaço de armazenamento virtual para substituir o arquivo com problema
e fazer sua apresentação.
Episódio 11
Em um espaço público, o apresentador comenta sobre os perigos da internet, especialmente sobre os
vírus, fazendo um comparativo com os vírus biológicos e como evitá-los; além de alertar sobre os filtros
de segurança, uma ferramenta à disposição dos pais,
para o cuidado com os filhos na rede.
Episódio 12
Em um banco de praça, apresentador faz um paralelo
entre uma banca de revistas e as Ferramentas de
Busca como fonte de informação, explicando como
aproveitá-las da melhor forma para cada utilização.

214

Episódio 15
Em um parque da cidade, o apresentador navega
na internet e aproveita para falar sobre os Tipos
de Conexão de Rede. Sua evolução, qual é o mais
rápido, o mais estável, e até mesmo a tecnologia que
permite que você se comunique com o mundo sem a
necessidade de fios.
Episódio 16
Em um campo de futebol (Eco-Estádio), o apresentador fala sobre as diferenças entre a TV digital versus
a TV analógica, acentuando os diferenciais e evolução entre os dois sistemas.
Episódio 17
Em uma oficina mecânica, o apresentador faz uma
comparação entre o funcionamento do motor de
carros e os Sistemas Operacionais. Fala sobre compatibilidade, ferramentas e principais diferenças.
Episódio 18
Dentro de uma lan house, o apresentador conversa
em seu aparelho VoIP e apresenta as vantagens desta tecnologia capaz de encurtar distâncias a custo
baixíssimo ou a custo “zero”.

SAGRADO

TEMAS: atualidades; religião
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 2 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo

A temporada do Sagrado de 2011 é composta por peças com dois
minutos de duração, que partem de um recorte histórico-cultural
para elucidar os diferentes pontos de vista das tradições religiosas.
Representantes de dez tradições religiosas respondem aos questionamentos de temas variados, garantindo visibilidade à diversidade
de opiniões de diferentes matrizes de pensamento. A proposta da
série é abrir as telas do Canal Futura e da TV Globo às vozes dessas
representações. Na cultura brasileira, a religião é um elemento
importante na formação da identidade nacional, presente em várias
dimensões da nossa sociedade. A série aborda questões históricas
e culturais das religiões de maneira diversa e plural, incentivando o
diálogo inter-religioso e a convivência sem preconceitos.
Peças de 2 minutos:
SÍMBOLO
A série Sagrado questiona qual é o papel da simbologia na difusão
e prática da fé. Capaz de criar uma identificação imediata com
o fiel, o símbolo também tem a função de deixar clara a escolha
religiosa do indivíduo. Quais os significados e processos históricos
que alçaram uma figura ao status de símbolo religioso? Questões
como a banalização do símbolo sagrado em uma sociedade com
forte culto das imagens são contrapostas a discussões sobre a
exposição dos símbolos e imagens religiosos em locais públicos.
Até que ponto, em um Estado laico, se deve permitir que o símbolo
sagrado fique exposto?
LITURGIAS E RITUAIS
Toda e qualquer sociedade que já passou por esse planeta, em
qualquer época ou lugar, desenvolveu conexão com a fé, um sentimento que se manifesta de forma mais vigorosa através dos ritos e
liturgias. A série Sagrados e debruça sobre a questão, investigando
quais são os rituais mais marcantes de cada credo religioso. O que
cada religião determina como ritual sagrado? Onde, quando e por
que acontecem? Ritos de passagem, sacramentos e celebrações
são tão variados quanto as escolas religiosas. Como cada um foi
criado, com qual propósito e de que forma ajudam o fiel na conexão
com o divino?
FONTE DE AUTORIDADE
Através da ideia de Fonte de Autoridade, a série Sagrado propõe
uma reflexão sobre a institucionalização que toda fé religiosa adota
para, de forma mais organizada possível, atender aos anseios dos
seus fiéis. Quais as características da figura de autoridade? Que
preparação e iniciação o aspirante precisa enfrentar para desempenhar seu papel de liderança? Como ganharam o poder para conduzir
a vida religiosa de uma comunidade? Que interpretação fazem de
escrituras sagradas? Por que até hoje vigoram interdições relativas
a gênero? Crianças podem desempenhar a figura de autoridade?
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DEUS
Talvez o ponto mais central e motivo de polêmica, a interpretação de cada credo para
a figura de Deus é o tema da semana da série Sagrado. Onipotente, onisciente e
onipresente, o Todo-Poderoso ganha, em cada religião, uma roupagem diferente. Mas
qual é o significado da noção de Deus? Por que ela é tão presente nas mais variadas
culturas? Por quais motivos, mesmo com o brutal avanço científico e tecnológico que
vivenciamos hoje, essa figura não perde seu poder e sua capacidade de influenciar
as vidas humanas?
SALVAÇÃO
A partir da ideia de Salvação, a série Sagrado se propõe a questionar o que cada
religião entender por “ser salvo”. Salvo de quê? De quem? Ao mesmo tempo em
que causa medo, a salvação também é uma esperança? Como cada credo enxerga a
questão e o que os fiéis precisam fazer para desfrutar da eternidade no paraíso? A
salvação é uma forma disfarçada de mecanismo de contenção e regulação da conduta? Qual é a imagem que cada credo tem da salvação e a que destino o fiel que não a
alcança está fadado são outras questões abordadas.
CONVERSÃO
A série Sagrado levanta o papel que a conversão desempenha nas diferentes matrizes religiosas. Toda religião exige um ritual específico de conversão? O que cada um
demanda? Estudo, uma prova da fé ou voto sagrado são exigidos? Se algumas religiões colocam um forte conjunto de exigências para que as pessoas abracem aquela
fé, outras, chamadas proselitistas, enxergam na conversão uma fundamental forma
de arrebanhar mais fiéis e assim fortalecer a expansão de sua igreja. Um fiel que teve
sua religião imposta pela tradição familiar manifesta a mesma fé daquele que rompe
com as expectativas da comunidade em que está inserido para mudar de credo? De
que forma adotar uma nova religião pode afetar a vida de uma pessoa?
CULPA
De que forma a culpa está relacionada a uma prática religiosa? A culpa tem algum aspecto positivo, ela pode ajudar a evitar que as pessoas cometam erros, ou ela apenas
aniquila a alma? Abordaremos como, apesar da evolução dos padrões de comportamento, algumas condutas, sobretudo as sexuais, continuam a ser fortes geradoras de
culpa. E para cada tipo de culpa, uma expiação. Como as religiões prometem sanar o
remorso? De que instrumentos o fiel pode se valer para aplacar o tormento da culpa?
FELICIDADE
Do que o homem precisa para ser feliz? A série Sagrado dá continuidade à sua busca
de entendimento sobre a visão das fés e pergunta a diferentes representantes religiosos como cada Igreja entende o sentido da felicidade. A prática religiosa ajuda
a alcançar a felicidade? Estamos muito centrados no aspecto material, e os valores
da contemporaneidade pouco ligam a felicidade à espiritualidade. De que forma as
igrejas se posicionam para mostrar aos fiéis o caminho para a felicidade? Que credos
valorizam mais a alegria e o prazer enquanto outras prezam pela austeridade e o
comedimento?
COMUNIDADE
A comunidade e os laços sociais que se criam em torno da prática religiosa é mais
um tema proposto pela série. Pesquisas apontam que as pessoas religiosas são mais
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felizes que as discrentes, mas que isso se deve muito mais ao sentimento de pertencimento a um grupo e à rede de amizade que se cria em torno dos compromissos religiosos do que da prática espiritual propriamente dita. Como cada religião
entende e trata sua comunidade? De que forma a comunidade ajuda a manter forte
a fé e a prática? Qual é o perfil de cada comunidade religiosa?
SOFRIMENTO
Inerente à existência humana, o sofrimento é dos aspectos mais abordados pelas
diferentes religiosidades. A série busca entender como a fé ajuda o indivíduo a
superar as dificuldades, e de que forma cada credo orienta a lidar com a dor. Em
paralelo, perguntamos quais são as causas do sofrimento humano e se o sentimento é necessário para motivar o homem a crescer e se conectar com o divino.
Vamos tentar compreender também se as religiões enxergam o fardo de cada um
como um castigo, uma provação, ou um desafio que foi merecido.
DESTINO DO DINHEIRO
A série Sagrado enfoca a delicada relação entre religião e dinheiro. O objetivo
é questionar como cada credo entende a riqueza material. Se para alguns é dispensável para a evolução espiritual, para outros ele é sinal de mérito reconhecido
de Deus. Fato é que o dinheiro, dentro de um contexto teológico, suscita os mais
acalorados debates. De que forma as instituições religiosas se sustentam e de onde
vêm os recursos financeiros? Como cada Igreja investe e distribui suas riquezas
entre os fiéis?
PODER
A série Sagradofecha mais uma temporada revelando qual é o entendimento de
variados credos religiosos do poder. Questiona-se de que forma uma Igreja pode
influenciar os rumos de uma sociedade, ditando padrões de comportamento que
chegam a ser adotados por vários ordenamentos jurídicos. Até que medida questões como legalização do aborto e das drogas não têm sua discussão embarreirada
por conta do poder das igrejas?
CONSULTORA: 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
Produtora realizadora: Giros
Consultoria: Christina Vital da Cunha
REPRESENTANTES RELIGIOSOS:
Budismo: Lama Padma Santem
Catolicismo: Padre Luis Correa
Candomblé: Aderbal Ashogun
Espiritismo: Yasmin Madeira e Ernani Costa
Islamismo: Sheikh Jihad Hassan Hammadeh e Sami Isbelle
Judaísmo: Rabino Nilton Bonder e Rabino Sergio Margulies
Pentecostais: Pastor Ricardo Gondim
Protestantes: Reverendo Marcos Amaral
Tradições indígenas: Pajé Sapaim e Kaká Werá
Umbanda: Cristina Brito e Flávia Pinto

217

SUPER IDEIAS
Super Ideias é uma série de 10 interprogramas, em parceria com o SEBRAE,
sobre empresas que buscaram soluções sustentáveis e, com isso, alavancaram os seus negócios. Os programas focam nos empresários dessas empresas
e traz o conceito de sustentabilidade para gerar crescimento. Em um formato
que vai além do “minidocumentário”, aliando a linguagem dinâmica das
histórias em quadrinhos, Super Ideias mostra algumas pequenas empresas
que se destacam por suas iniciativas sustentáveis. São elas: Pousada do Sol,
Laticínios Santa Maria, Rei da Pizza, Ateliê Marcia Ganen, Fazenda da Pedra,
Água Mineral Cristalina, Acquacoco, Prilav, Organoeste e Fluir Engenharia.
TEMAS: empreendedorismo; mercado de
trabalho
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 14 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: SEBRAE

Peças de 2 minutos:
Fluir Engenharia
Ricardo Franci é especialista em engenharia sanitária e decidiu pensar na
sustentabilidade como objetivo-chave para colocar seu conhecimento em
prática. A Fluir Engenharia faz o tratamento de águas cinzas (que saem das
pias, dos chuveiros, das máquinas de lavar etc.) para reutilização nos prédios.
Assim, a conta de água fica bem mais barata, e o meio ambiente agradece.
Fazenda da Pedra
A Fazenda da Pedra tem uma missão nobre a cumprir: salvar uma flor da
extinção. José Luiz criava gado, mas, quando o dinheiro começou a encurtar,
decidiu plantar flores. Com técnicas inovadoras, conseguiu fazer germinar em
larga escala a ameaçada espécie chuveirinho e, de quebra, aumentou o lucro
da empresa.
Rei da Pizza
Jamilton Pereira é mais um dos tantos donos de pizzaria espalhados pelo
Brasil. Com tanta concorrência, ele percebeu que tinha que procurar uma diferenciação sustentável no mercado. Para isso, implementou novos conceitos
no manuseio de alimentos, gestão mais presente no estoque e economia de
energia.
Pousada do Sol
O Hotel Pousada do Sol precisava crescer. Pensando nisso, Álvaro Santana
criou uma estratégia sustentável para vencer os concorrentes. O pacote
inovador trouxe um sistema economizador de energia, aquecimento solar da
água, fechaduras eletrônicas e coleta da água da chuva para as descargas e
banheiros.
Natville
Flávio Dantas e sua família controlavam uma pequena empresa de produção
de muçarela. Com o tempo, perceberam que poderiam se destacar no mercado através da sustentabilidade. Hoje, eles reutilizam a água do soro do
leite para limpeza da empresa. Assim, economizam na conta no fim do mês e
evitam o desperdício.
Água Mineral Cristalina
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Djalma Júnior é um grande sortudo. Ele pretendia cultivar frutas e, sob o solo
fértil, encontrou água mineral. O empresário soube aproveitar a chance e,
além de fundar um novo negócio, investiu em trabalhos ambientais na área
em que atua.
Aquacoco
Na Aquacoco, um coco não é apenas um coco. Pensando no crescimento
financeiro e na economia sustentável, a empresa decidiu aproveitar praticamente todas as partes do fruto para fabricar pó de coco, substrato, briquetes
etc. Até os copos plásticos comercializados com o produto são reaproveitados
posteriormente.
Organoeste
O produto principal da Organoeste é a sustentabilidade. A empresa investe
pesado em tecnologia para desenvolver um sistema inovador de microbactérias, que transformam lixo orgânico em adubo orgânico em tempo recorde.
Prillav
A Prillav é uma empresa de lavagem de roupas que passou a investir na
sustentabilidade para se destacar no mercado. O empresário Paulo Roberto
conseguiu que a empresa desse um salto de qualidade ao readequar os equipamentos utilizados e investir nos cuidados em relação ao meio ambiente.
Ateliê Marcia Ganen
Marcia Ganen é uma estilista que pensa na natureza enquanto desenha as
roupas do seu ateliê. Os refugos industriais viram rendas, tecidos e compõem
belíssimas peças para o guarda-roupa de quem investe em sustentabilidade.
FICHA TÉCNICA
Produção: Plano Geral
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtoras assistentes: Manuella Tavares e Camila Campos
Coordenadora de produção: Joana Levy
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Analista de conteúdo: Ana Chaves
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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TENTA OUTRA VEZ

TEMA: comportamento
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 6 de junho
DURAÇÃO: 15 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Depois de retratar destruição, miséria e desesperança, Sebastião Salgado, em seu último trabalho “Gênesis”, foi em busca de lugares ainda não
destruídos pelo homem. Em uma entrevista, ele expôs seu ponto de vista
compartilhado por muitos: “Estou convencido de que poderemos sobreviver
se obedecermos a determinadas normas e modificarmos um pouco nosso
comportamento”. Partindo dessa inspiração, o Canal Futura produziu cinco
peças de 15 segundos , propondo ao telespectador uma mudança de atitude
imediata e uma transformação de sua relação com o mundo. No primeiro ato,
são apresentadas sempre duas possibilidades, duas situações antagônicas
ou de causalidade. No segundo ato, apresenta-se como essas situações se
transformarão para melhor com uma mudança de atitude. No terceiro ato, ou
ato final, a tagline incita o telespectador a começar imediatamente.

FICHA TÉCNICA
Criação: Larissa Machado
Concepção gráfica: Daniele Og
Motion graphics: Daniel Og
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Coordenação de programação e promoções:
Sabrina de Albuquerque

Conheça a sortuda que levou um Ipad na Promoção cdf Nota 10
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Depois de um mês de disputa, temos um vencedor para a promoção CDF Nota 10. Verônica Fernandes, de apenas 17
anos, levou um Ipad novinho pra casa. O plano para o prêmio? “Vou fazer tudo com ele. Carregar por onde eu for, bem
coisa da CDF”, comemora a estudante. Verônica está no 2º ano do ensino médio e está se preparando para o vestibular de
Engenharia Química, que vai tentar no ano que vem.
A sortuda, que mora na cidade de Teofilândia, na Bahia, foi a jogadora com maior pontuação no mês de abril. Além disso,
mandou bem em todos os rankings semanais durante a promoção e faturou duas camisas exclusivas do Clube Desafio Futura
e dois DVDs com seus programas prediletos do Canal Futura: Globo Ecologia e Globo Ciência.
Verônica conta que adotou uma estratégia simples: jogar, jogar e jogar! “Chegava da escola todo dia e jogava até a noite
direto. Estou muito feliz!”.
Para conquistar seu sonhado iPad, Verônica somou 500.708 pontos no mês de abril. Acesse www.cdf.org.br!
Parabéns a todos!
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UM PÉ DE QUÊ?
Edição de 119 episódios em curta duração da série Um Pé de Quê?, onde a
árvore é o ponto de partida de um passeio por diversas áreas do conhecimento. A apresentadora Regina Casé mostra várias espécies da nossa flora,
começando pelos aspectos botânicos, como origens, características físicas e
épocas de floração. Em seguida, Regina busca ocasiões em que as árvores
pontuam aspectos da cultura e da história do Brasil.
TEMAS: ecologia e ecossistemas; história
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 3 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

Episódios de 5 minutos:
Abacate
Abricó-de-macaco
Açacu
Açaí
Almesca
Amapá
Amendoeira
Andiroba
Araucária
Aroeira
Babaçu
Bacuri
Bambu
Bananeira
Baobá
Barbatimão
Biriba
Bouganville
Breu-branco
Buriti
Burra-leiteira
Cabreúva
Cacau
Café
Caixeta
Cajá-mirim
Cajueiro
Camaçari
Camélia

Cana-de-açúcar
Candeia
Canho
Cannabis
Carnaúba
Castanheira
Catolé
Cedro
Chichá
Clúsia
Coqueiro
Cupuaçu
Cutieira
Dendê
Embaúba-branca
Embaúba-prata
Embaúba-vermelha
Erva-mate
Eucalipto
Eugenia-marambaiensis
Favela
Figueira
Fruta-pão
Goiabeira
Guanandi
Guapuruvu
Imbuia
Indaiá
Ingá
Ipê

Ipê-verde
Itatiaia
Jaboticaba
Jacarandá
Jambo
Jamelão
Jaqueira
Jatobá
Jequitibá
Jerivá
Juazeiro
Juçara
Jurema
Laranjeira
Lixeira
Lobeira
Macaúba
Mandioca
Mangaba
Mangue
Mangue-negro
Mangueira
Mogno
Mulungu
Oiti
Ouricuri
Paineira-rosa
Palmeira-imperial
Palmito híbrido
Pau-brasil

Pau-d’alho
Pau-ferro
Pau-mulato
Pau-preto
Pau-santo
Pequi
Peroba
Piaçava
Pitanga
Pitomba
Princesinha-de-copacabana
Quaresmeira
Quebracho
Romã
Roxinho
Sapucaia
Saputiaba
Seringueira
Sibipiruna
Sumaúma
Tamarindo
Tamboril
Tataré
Tipuana
Tucumã
Umbu
Umbuzeiro
Visgueiro
Xaxim
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FICHA TÉCNICA
Direção: Estevão Ciavatta
Produção: Nuno Godolphim
Direção de fotografia: Estevão Ciavatta
Trilha sonora: Flórida Música
Música de abertura: Arnaldo Antunes e Kassin
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos
Produtora realizadora: Pindorama
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris
Produtora assistente: Luciana Souza
Coordenação de produção: Joana Levy
Analista de conteúdo: André Libonati
Gerente de produção e ativos: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalismo e engenharia: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

VEM DANÇAR COM A GENTE
A série é produzida pela Palavra Cantada em parceria com
a TV Pinguim. Contém ao todo dez clipes com um repertório
dividido entre canções inéditas e sucessos e clipes produzidos
a partir de diversas técnicas de animação. As canções ajudam
as crianças a ouvir música com mais atenção.
TEMAS: música; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 24 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Celia Catunda e Kiko Mistrorigo
Produção e distribuição: TV Pinguim
Realização: Palavra Cantada
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Assistente: Lucas Caldas
Estagiária: Anaiz Falcão
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Peças entre 1 minuto a 3 minutos e 30 segundos:
De gotinha em gotinha
Bolacha de água e sal
Carnaval das minhocas
Pé com pé
Ora bolas
Vem dançar com a gente
Ciranda
Linhas e letrinhas
Tchibum da cabeça ao bumbum
Vambora

VIDA SONORA
Série de seis interprogramas de dois minutos de duração
cada, que aborda como o som impacta a saúde, o comportamento, a cognição e o psicológico das pessoas. A apresentação é feita pela produtora musical Zanna, que dá dicas de
como é possível utilizar o som como grande aliado de uma
vida mais saudável.
TEMAS: comportamento; música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 3 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Direção: Zanna
Produção: Willian Pacheco
Distribuição: Zanna Sound Arte Produções Ltda.
Equipe Aquisições e Relações Internacionais:
Coordenadora: Beatriz Stein
Analista de aquisição: Renata Lima
Analista de licenciamento: Ludmila Figueiredo
Estagiária: Anaiz Falcão

Peças entre 1 minuto e 30 segundos a 3 minutos:
Intro
A apresentação é feita pela produtora musical Zanna, que dá dicas de como
é possível utilizar o som como grande aliado de uma vida mais saudável.
Saúde
Episódio que aborda como o som impacta a saúde das pessoas. A apresentação é feita pela produtora musical Zanna, que alerta sobre situações de
alta emissão de ruídos e dá dicas de como preservar a audição de forma a
ter uma vida mais saudável.
Psicológico
O episódio mostra como o som impacta aspectos psicológicos das pessoas. A
apresentação é feita pela produtora musical Zanna, que mostra o poder que
a música tem de induzir o sentimento das pessoas sem que elas percebam,
deixando subentendido que podemos utilizar a música como ferramenta
para ter uma vida mais feliz.
Comportamento
O episódio aborda como o som impacta o comportamento das pessoas. A
apresentação é feita pela produtora musical Zanna, que alerta sobre como
estamos sendo condicionados pelo som o tempo todo sem perceber.
Cognição
O episódio mostra o poder de associação que o som tem. A apresentação
é feita pela produtora musical Zanna, que mostra desde os primórdios da
humanidade como o som é capaz de provocar reações nas pessoas.
Futuro
Mostra como o som será utilizado no futuro. A apresentação é feita pela
produtora musical Zanna, que dá dicas de como as pessoas podem utilizar
o som a seu favor.

223

VOCÊ FAZ A DIFERENÇA

TemaS: atualidades; institucional
Público-alvo: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 30 segundos a 1 minuto e meio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

O interprograma Você Faz a Diferença é o espaço de disseminação das boas
práticas de projetos estratégicos que são desenvolvidos ou apoiados pelos parceiros mantenedores do Canal Futura. As ações registradas são de educação,
responsabilidade social e socioambiental, empreendedorismo e cultura. Além
disso, o Você Faz a Diferença aprofunda e estreita o relacionamento com os
parceiros, marcando presença nos eventos promovidos por eles, como lançamentos de projetos, entregas de prêmios, campeonatos esportivos, festivais de
cinema, feiras de moda, projetos sociais, educacionais e de cidadania em todo
o Brasil.
A partir de 2005, a equipe do Você Faz a Diferença foi incorporada à equipe de
jornalismo do Canal Futura, para dar um caráter mais jornalístico e dinâmico à
produção.

Em 2011, na capital paulista, a equipe esteve presente no lançamento e
premiação da 7ª edição do Concurso Universitário de Jornalismo da CNN, e
FICHA TÉCNICA
também fomos na última seletiva para escolha dos integrantes da comitiva
brasileira que representou o SENAI/SP, do sistema FIESP, no World Skills 2011
CANAL FUTURA
Coordenador do Núcleo de Jornalismo: José em Londres, competição internacional de ensino técnico e profissional. Ainda
Brito
em São Paulo, cobrimos a Final do Prêmio Itaú Unicef e também o mutirão da
Coordenadora de marketing e relacionamensaúde da mulher da Bayer Schering Pharma.
to: Lucinéia Batista
Reportagem: Larissa Werneck
Produção e edição: Denise Costa
Produtora assistente: Jaqueline Souza

Fomos à cidade de Aracruz, no Espírito Santo, mostrar a rotina e a homenagem
feita a uma jovem indígena que foi vencedora numa das categorias do Concurso
Tempo de Escola promovido pela Votorantim. Na capital fluminense, gravamos
os dias temáticos sobre “Educação e Valores” do Amigos da Escola, programa
de voluntariado escolar da TV Globo, e também mostramos as aulas do Curso
Corujão, em horários alternativos durante a madrugada, para quem já trabalha
como autônomo, realizado pelo SENAI/RJ do sistema FIRJAN.
Já em São Leopoldo, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, no Estado do Rio
Grande do Sul, mostramos os benefícios gerados pelo programa de capacitação
dos serralheiros promovido pela Gerdau.
Em Brasília, cobrimos o evento promovido pelo SEBRAE junto com Ministério
do Desenvolvimento Social, de lançamento do programa Brasil Sem Miséria.
A equipe acompanhou uma das ações do projeto Engenheiros na Escola, realizado pela Vale em Igarapé do Meio, no estado do Maranhão. Já em Paranavaí,
no Estado do Paraná, mostramos o reflorestamento realizado por alunos da
Fundação Bradesco. E para finalizar, em Fortaleza, no Estado do Ceará, gravamos o funcionamento do Indústria do Conhecimento, projeto do SESI Nacional
do sistema CNI.
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Em 2011, 300 peças foram produzidas pelo Você Faz a Diferença, ocupando em
torno de 66 horas na programação do Canal Futura, com entradas em 4 intervalos diários de segunda a sexta-feira, e 1 intervalo por dia, nos fins de semana.
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Ilustrações desta publicação: Shutterstock

