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Como usar o anuário de programação 2009
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 2009. 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.

Organizado pelo Gerência de Conteúdo e Novas Mídias,
este documento contou com a imprescindível ajuda de
todas as áreas do Futura, do Banco de Imagens à Programação, passando pelos núcleos de Programa, Pesquisa,
Videografismo, Atendimento ao telespectador, Jornalismo, Aquisições e Operações. Cada um pôde revelar o
que produziu em 2009, 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.

Desta 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.

Sua estrutura cobre todas as produções e aquisições
inéditas, de janeiro a dezembro de 2009. 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.

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
2009 e ainda oferece pequenos artigos que apontam
análises e tendências de nosso trabalho já vislumbrando ações para 2010.

Boa leitura!
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Os valores e a missão do Futura
Para concretizar uma missão de construir uma grade de programação que reflita o pluralismo e a riqueza cultural do
Brasil, que faça sentido para seu público, que concorra para o fortalecimento da inclusão simbólica do brasileiro em
nossas produções e que apresente temas e abordagens relevantes para apoiar nossos telespectadores no enfrentamento de seus problemas cotidianos, o Futura se baseia em algumas ações estratégicas que ajudam a tornar visível
seu trabalho de formação de redes em todo o país e a construção de instrumentos que contribuam para a mensuração
do impacto social de nossos projetos nas comunidades.
A intenção é que o resultado desse trabalho possa ser tangível e reconhecido cada vez mais em toda a grade do
Futura de 2009 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 2009 e que colaborou diretamente para a produção daquele
programa ou interprograma em especial.

Fornecedores sociais
Este ícone representa todas as ações de inclusão social em programas, interprogramas e ações
educativas do Futura para as quais organizações não governamentais, redes comunitárias e jovens
participantes de projetos de produção audiovisual tenham contribuído com seu trabalho, de forma
remunerada, na realização do produto. Neste item podemos ter realização de matérias, produção
de cenário, trilha sonora, figurino, produção ou idealização do produto. Esta estratégia contribui
para que o Futura amplie seu universo de fornecedores, colabore com a geração de renda de grupos
de baixo poder aquisitivo, além de valorizar um conjunto de profissionais que muitas vezes encontra dificuldades para entrar no mercado de trabalho formal.
Colaboração de universidades parceiras
Este ícone se refere a todas as ações de produção de programas e interprogramas, matérias,
reportagens, povo-fala, projetos de rede, contato com professores e alunos das universidades
parceiras ao Futura que foram incorporadas ao produto de linha do Canal. Um exemplo concreto
são matérias exibidas no Jornal Futura que são produzidas por nossas parceiras de várias partes
do Brasil, como UPFTV, Univali, Unisinos, UFPB, entre outras. O programa Mundo da Leitura é
um produto totalmente produzido por nossa parceira em Passo Fundo/RS e que ganhou exibição
nacional, fazendo parte da grade básica de programação do Futura desde 2005.
Ações de mobilização comunitária
Este ícone se refere às atividades desenvolvidas pela área de mobilização comunitária do Futura,
desenvolvendo ações relacionadas à Programação do Canal, tais como a utilização pedagógica
de programas nas instituições parceiras, a elaboração de projetos temáticos interdisciplinares
a partir das séries de televisão, a distribuição de conteúdos complementares aos programas,
a sugestão de personagens entrevistados, pautas, conteúdos e consultores a partir da rede da
Audiência Compartilhada do Futura, além de avaliação qualitativa da produção.
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Fóruns temáticos
Este ícone se refere à organização de fóruns temáticos prévios para a produção de programas do Futura com o objetivo de levantar temas, abordagens, sugestões de entrevistados
e casos exemplares a serem abordados em séries que estão em produção. Procuramos
organizar grupos diversificados e consistentes de profissionais que possam trazer contribuições relevantes para a nossa grade de programação, tais como pesquisadores de
universidades e centros de estudos e pesquisas, educadores, profissionais de diferentes
áreas, agentes comunitários, produtores culturais, assim como pessoas representativas
do que chamamos “público-alvo” do programa, organizando um panorama de temas e
demandas que serão fortemente considerados na elaboração dos programas.

Pesquisa em comunidades de baixa renda
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a comunidades de baixa renda,
com o intuito de avaliar qualitativamente programas do Futura e colher impressões, opiniões e demandas de grupos populares que possam ser refletidas nas pautas e nos conteúdos de nossa programação básica.

Parcerias internacionais
Este ícone se refere a parcerias internacionais para a produção e distribuição de programas, interprogramas e campanhas. Nesta categoria enquadram-se produções do Futura que contaram com o apoio de
produção, logística, conteúdo e exibição de conteúdos fora do território nacional.

Futuratec
Este ícone indica os programas disponíveis pela ferramenta. Futuratec é um serviço on-line que
disponibiliza a programação do Canal Futura para download. Cada programa é digitalizado e
distribuído integralmente no formato VCD, que pode ser gravado em um CD comum e executado
em aparelhos de DVD, facilitando o uso educativo dos vídeos do Futura. A tecnologia utilizada
para distribuição é o BitTorrent e os conteúdos podem ser buscados através das temáticas
abordadas e dos textos das sinopses. O Futuratec está disponível em www.futuratec.org.br.

Maleta Futura
Este ícone indica que o programa está disponível nas coleções de Maletas. O projeto Maleta
Futura consiste na elaboração e distribuição de um kit com programas do Futura, livros, guias
de atividades e outros conteúdos comple¬mentares para instituições parceiras do Canal. Cada
Maleta tem um tema específico. Para monitorar as atividades socioeducativas realizadas com os
conteúdos, o Futura criou um monitoramento on-line que exibe os dados quantitativos de cada
Maleta, além das informações sobre as instituições contempladas. O sucesso do projeto levou ao
aprimoramento deste monitora¬mento on-line, e uma nova versão estará disponível em breve. A
versão inicial está disponível em http://www.futura.org.br/maleta/flash/index.html.
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Navegar é preciso

LÚCIA ARAúJO gerente geral do Canal Futura

O ano de 2009 desembarcou em nossas vidas com
o impacto de uma bomba-relógio. Entre a recessão
e a marolinha, navegar era preciso e o Canal não se
abateu. Se, de um lado, tivemos que colocar o pé no
breque no sentido de administrar ainda com mais rigor
nossos recursos, de outro, fomos surpreendidos por
sedutores desafios à nossa capacidade de criar, de
inventar, de superar as intempéries. E foi assim que,
em 2009, topamos com todo o entusiasmo o desafio
de desenvolver vários projetos corajosos e de caráter
muito estratégico para os quais existe uma enorme
demanda.
Em primeiro lugar na lista de preferência de nossos
telespectadores, o tema saúde desponta com destaque
em 2009. Renovar essa faixa de programação é sempre
prioritário para o Canal e também para nossos parceiros
mantenedores. Foi assim que, em conjunto com a
Fundação Vale e a Bayer Schering Pharma, pudemos
trazer novos conteúdos para o jornalismo e lançamos
o Estação Saúde, uma série de 66 programas, numa
linguagem coloquial e cheia de humor. Os programas
se tornaram parte do kit educativo que o Futura
desenvolveu junto com a Vale para uso da mobilização
comunitária, agentes de saúde e lideranças locais nos
estados onde a companhia atua no norte do país. As
Maletas Saúde também serão distribuídas para as
organizações sociais que atuam em torno desse tema
em diferentes partes do Brasil.
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Com apoio fundamental de parceiros também pudemos
transformar em conteúdo para a TV, para a mobilização
comunitária e, em breve, para disponibilização no
Futuratec, vários outros temas que preocupam o Brasil:
a questão da exploração sexual infantil, a segurança
pública, a intolerância religiosa. Todos assuntos muito
complexos, com grande dose de delicadeza, que pedem
um olhar e um tratamento diferenciados como o Futura
costuma dar à pauta de direitos humanos. Assim, com
apoio da World Childhood Foundation, ONG criada pela
rainha Sílvia da Suécia, desenvolvemos e lançamos a
série de programetes Que Exploração É Essa?, que usa
a animação para retratar as situações de abuso e de
exploração sexual sofridas por jovens e adolescentes.
Como gostamos de fazer no Futura, essa foi uma série
totalmente desenvolvida com a colaboração de ONGs
e grupos que tratam do tema em suas atividades
diárias. Em conjunto com a Casa de Cinema de Porto
Alegre, responsável pela produção, foram estudados,
analisados e debatidos os roteiros, a caracterização e
até o figurino dos personagens.

Num ano que começou sob o signo do pesadelo, é
reconfortante constatar que encerramos 2009 com
muitos sonhos realizados. Além de todos os citados
aqui e de outros tantos que você vai conhecer folheando
o Anuário, há um que me toca especialmente, o Globo
Educação. A série, que é exibida também na TV Globo,
estreou em 6 de junho, com o desafio de representar
uma contribuição para todo brasileiro que se preocupa
e que quer se somar no esforço de dar mais qualidade à
educação brasileira. Ao lado da Pindorama, responsável
pela produção, investimos muito esforço e criatividade
na pesquisa das boas experiências vividas em escolas de
várias regiões e buscamos novas maneiras de enxergar
o que acontece na sala de aula, nas casas dos pais dos
alunos, junto aos professores e aos gestores. Fazia parte
do sonho construir um programa que não falasse só com
a população da escola, mas que fosse suficientemente
interessante para qualquer telespectador. E que ao
mesmo tempo pudesse ser útil para professores e pais.
Como você pode imaginar, nem sempre é fácil colocar
tantas boas intenções num só programa de TV.

Nossa sorte é que, felizmente, educação de qualidade é
um sonho, uma meta e um grande desafio, pelos quais
muita gente boa luta no Brasil de hoje. O que garantiu
que nossa iniciativa pudesse contar com a contribuição
efetiva de parceiros dedicados. Do Ministério da Educação
ao Todos pela Educação, do CENPEC (Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) ao
CEDAC (Centro de Educação e Documentação para Ação
Comunitária), do professor Celso Antunes ao professor
Mario Sergio Cortella, tivemos a decisiva participação de
educadores e pensadores para tornar possível o sonho de
reunir excelência no conteúdo e na forma e, creio, dar um
passo significativo para promover, valorizar e incentivar
a educação pública de qualidade - a verdadeira musa
inspiradora de um canal como o Futura. Boa leitura e um
2010 melhor ainda.

Outra contribuição muito relevante do Futura para o
diálogo entre as diferenças foi a produção, em conjunto
com a TV Globo, da série de interprogramas Sagrado,
uma inovadora abordagem sobre a importância do
pluralismo religioso. A partir de temas da atualidade,
a série reúne as visões de diferentes fés, abrindo um
espaço inédito para o diálogo inter-religioso.
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Com quantos tijolos cabogó se faz o Futura?
Débora Garcia gerente de conteúdo e novas mídias

Articular conhecimentos, olhar para o todo, ultrapassar fronteiras, sair das caixinhas previamente organizadas da aprendizagem e entender que o ser humano é composto de uma infinidade de
idiossincrasias e lentes que desvelam o mundo a sua volta, tornando-o único, com marcas indeléveis, intransferíveis. Todas essas crenças fazem parte da forma pela qual o Futura entende a
educação, seus alcances, suas múltiplas facetas e não por acaso coincidem com o pensamento
do renomado educador norte-americano Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas. Tivemos a honra em 2009 de conhecê-lo por conta de uma entrevista exclusiva para o
Globo Educação que se transformou em um programa especial de fim de ano apresentado por
Helena Lara Resende. Na conversa, além de descobrirmos que Gardner é um cientista absolutamente apaixonado pelas formas que os seres humanos encontram para aprender, também
percebemos que as tantas escolas retratadas na série Globo Educação montam, cada uma a
seu tempo, com suas estratégias, formas singulares de compartilhar o conhecimento socialmente produzido para seus alunos, ajudando o Brasil a caminhar de modo mais consistente e
competente rumo a uma educação de qualidade para todos os brasileiros. O Globo Educação foi
a aposta do Futura e da Rede Globo na direção de apresentar questões e soluções encontradas
por escolas públicas de norte a sul do país, inspirando outros tantos educadores nesse sentido.
Enquanto Gardner preconiza uma forma mais holística de entendimento da inteligência humana,
chamando nossa atenção para capacidades cognitivas que vão além da linguagem escrita e da
habilidade com números (mas que também dizem respeito à capacidade de entender a si próprio, ao outro, à capacidade de apreciar e produzir música, ao jeito para perceber o mundo visual
e espacial de forma precisa; à compreensão dos limites e potencialidades do corpo humano),
um outro educador, igualmente admirável, foi foco de atenção do Futura em 2009. Refiro-me ao
ícone Paulo Freire, já falecido, que deixou um legado de dezenas e dezenas de livros ao Brasil
e ao mundo, alertando para pedagogias que consideram a inteireza e a boniteza do outro como
essência para aprendizagem e que não se furtam em tentar entender o mundo a nossa volta,
discutindo o porquê das coisas, as correlações de força, o texto subentendido, as entrelinhas
da história. Paulo Freire e outros 29 grandes pensadores brasileiros de todos os tempos foram
estrelas de uma série particularmente instigante do Globo Ciência, que apresentou aos brasileiros um panteão de cientistas em diferentes áreas do conhecimento: de Josué de Castro e
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seu mapa da fome no Brasil até a descoberta do
méson-pi de César Lattes, passando pela teoria
da evolução das espécies corroborada por Fritz
Müller, a geografia social refundada por Milton
Santos e as novas interpretações das doenças
mentais por Nise da Silveira. É certamente um
orgulho incrível pertencer a um país que gerou
e continua gerando tão ilustres pensadores,
inspirando novas gerações a continuarem produzindo ciência de qualidade nos trópicos, ecoando para outras latitudes.
Construção é certamente uma palavra cara aos
engenheiros, aos arquitetos. Mas é igualmente
importante para os educadores. O tema que inspira este anuário faz parte de um entendimento
maior no campo educativo que considera que
o saber é socialmente produzido, acumulado
e construído, sendo compartilhado permanentemente entre todos nós. Não é de hoje que
estudiosos como Piaget e Vigotsky defendem
essa premissa. O Futura acredita nessa ideia
e leva a sério esse compromisso de fazer uma
programação de TV de qualidade, que seja instigante, provocadora, que faça pensar. Mas,
sobretudo, que seja construída a muitas mãos,
dando ainda mais sabor aos resultados alcançados. Nem só na sociedade civil organizada, nem
só nas empresas. Nem só nos indivíduos, nem
só nos grupos. Nem só nas universidades, nem
só nos lugares onde fecunda o senso comum. O
conhecimento transita em todos esses espaços,
é nutrido por todas essas falas, é multifacetado
a partir de seus usos, é transgredido a partir de
questionamentos de diferentes interlocutores.
É no embate, na tensão, no diálogo e na mediação que o conhecimento se constrói. E é nesse
mesmo espaço que o conteúdo do Futura se organiza e se consolida na programação que você
assiste na TV.
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Redes sociais vão dando a argamassa necessária
para solidificar nossos projetos
O tijolo que figura na capa deste anuário é também
uma metáfora muito bem percebida por nossa designer: a capacidade de olharmos através, de nos deixarmos ser visitados pelo outro, de visitá-lo com frequência também. A transparência do tijolo cabogó é,
em sua essência, um outro recurso de que o Futura se
vale para atravessar pontes e sair do conforto do seu
lugar de produção: a mesma transparência que aparece nas relações que travamos, nos compromissos
que firmamos com a sociedade civil em escolher temas
de relevância para a sociedade, em aprender com os
grupos organizados seus modos de fazer e alcançar
seus respectivos públicos, de vivenciar com as universidades aquele saber acumulado e sistematizado na
Academia, de compartilhar tudo isso que fazemos com
o público que nos assiste. Esse foi o espírito que nos
moveu ao articularmos conteúdos e intencionalidades
com a ONG WCF (World Children Foundation) para a
série Que Exploração É Essa?
E como construção é sempre o nosso mote, nos utilizamos pela primeira vez de uma técnica já consagrada
em outras TVs educativas internacionais e que sempre
nos chamou a atenção pela peculiaridade e pertinência do método: a formative research ou pesquisa formativa. É a chance que produtores de conteúdo têm de
testar seu produto enquanto este está em processo de
formação, antes de ele estar totalmente finalizado. A
metodologia que foi testada por nós chama-se step by
step (passo a passo). Como trabalharíamos com muppets e esses representariam pessoas que lidariam na
pele com o tema “exploração sexual”, tínhamos o desafio de criar verossimilhança, legitimidade de falas e
características físicas. Com os croquis dos bonecos em
punho, encontramo-nos com pessoas que faziam parte
do público-alvo direto da série e construímos com eles
as feições dos bonecos, a indumentária mais apropriada, a ambientação ideal, as falas mais reveladoras e
provocadoras de reflexão possíveis.
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Chamada geral para produtores independentes de
todo o Brasil
Para se fazer um programa no Futura, apostamos no
modelo terceirizado que serve de incentivo constante
aos produtores independentes brasileiros. A cada nova
série, após o processo de licitação, escolhemos um
novo interlocutor no mercado que nos ajudará a construir uma nova série, um novo programa para o Canal.
E, nessa linha, volta e meia fazemos uma chamada pública (nosso Pitching Futura acontecendo desde 2005),
dando os parâmetros que eventualmente queremos
para uma nova série, desde valores até número de episódios e duração destes.

(até!) elogios que vêm de organizações sociais que fazem parte da rede do Futura.
Hábito saudável, para ficarmos no mesmo campo semântico da série Estação Saúde,
que muito contribuiu para o aperfeiçoamento deste produto, fazendo-nos enxergar
lacunas e oportunidades antes não consideradas.
E assim vai caminhando o Futura, com vários tijolos cobogós nas mãos, na esperança e no desejo de ver outras mãos ajudarem a espalhar o cimento que une essas
peças, que levanta formas vazadas, permeadas e bonitas, que só fazem sentido se
vistas de todos os ângulos, por muitos e muitos pares de olhos atentos.

No biênio 2008/9, fizemos nosso primeiro Pitching Temático. Elegemos a saúde como questão central para
uma série de 66 episódios de 30 minutos cada, falando
para os brasileiros sobre prevenção e qualidade de vida.
Quase uma centena de projetos de todo o Brasil recebidos, dez finalistas que apresentaram projetos inovadores
e recheados de conteúdo e um vencedor: a produtora
Panorâmica, do Rio de Janeiro, acabou acertando em
cheio na abordagem e na combinação de entretenimento
e educação para saúde que procurávamos para a série.
No ar, a partir de agosto de 2009, a série Estação Saúde
vem colhendo elogios do público, cumprindo seu papel
educativo. E certamente o eixo construção coletiva não
escapou dos olhos atentos dos produtores, consultores,
parceiros e usuários da série.
É conversando que a gente se entende!
Dando continuidade às nossas essenciais conversas com
a audiência, já em atividade por mais de cinco anos,
testamos também o Estação Saúde em diferentes praças, com diferentes grupos. Esses encontros são nosso
jeito singelo de conversar periódica e constantemente
com nosso público (seja este potencial ou já fidelizado). Levamos sempre um DVD nas mãos, apresentando
o que produzimos de mais recente para a grade, assim
como também temos o compromisso de manter o coração aberto para ouvir toda sorte de críticas, sugestões e
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A AVENTURA DOS VEGETAIS

AÇÃO

Para Batatinha e seus amigos, o mundo se limita aos
quatro lados da cerca do jardim. Nenhum deles jamais
imaginou que se aventuraria a ir além daqueles limites. Ambientado em uma horta, este programa de meia
hora acompanha a vida e as aventuras de uma turma
de quatro legumes. Conheça Batatinha, o corajoso líder
do grupo, e seus amigos, o durão Brocolino, o medroso
Poró e o briguento Cenourito. Todos vivem juntos e muito felizes na segurança da horta. O problema começa
quando o jardineiro não aparece, como de costume,
para cuidar do lugar e regar os legumes. Assustado e
com sede, Batatinha sai à procura dele e se perde. E,
assim, surgem inúmeras aventuras pelo caminho.

O programa Ação apresenta experiências de cunho
social bem-sucedidas, realizadas por voluntários, organizações não governamentais 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 2009, foram exibidos 53 episódios.
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.

FICHA TÉCNICA
Direção e Roteiro:
Damien Louche-Pélissier e Benoît Chieux
Produtora realizadora: Folimage
Distribuição: Mediatoon

Canal Futura no Twitter: participe!

Mais do que um canal de televisão, o Futura é
um projeto social de comunicação, que transmite valores e informações úteis ao cotidiano da
população. Quando o tema é programação e serviços, o que estamos fazendo agora são séries,
filmes, animações, desenhos, debates, reportagens e projetos especiais.

Uma saga de abusos, exageros, desperdício e saturação. Essa é a trajetória da nossa própria construção social. O filme mostra como nossos padrões de consumo
- da extração da matéria-prima à produção e à venda
dos produtos - afetam o meio ambiente. São muitas as
conexões entre diversos dramas sociais e os desastres
ecológicos.

16

Publicado originalmente em www.futura.org.br

O que você está fazendo agora? A pergunta é o
mote do Twitter, ferramenta de postagem automática de mensagens que permite aos usuários
lerem e enviarem recados em tempo real. Quando se trata do Twitter do Canal Futura, esta simples pergunta comporta uma série de respostas.

A HISTÓRIA DAS COISAS

TEMA: vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 14 de junho
DURAÇÃO: 21 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMA: inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 11 de janeiro
DURAÇÃO: 22 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2009
No ar em 25 de dezembro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Apresentação e roteiro:
Annie Leonard
Direção: Louis Fox
Produção: Erica Priggen
Produtora realizadora e Distribuição:
Free Range Studios

Se o interesse são parcerias, o agora se divide
entre vinte e seis universidades parceiras espalhadas pelo país, que produzem séries especiais
e material jornalístico com os mais variados sotaques. Por fim, quando falamos de mobilização
social, o que cada um está fazendo agora gera
uma ampla gama de ações, em articulações e

trocas de conteúdos locais e nacionais junto a
ONGs e instituições de referência.
Com tanta coisa sendo feita agora, a todo o momento, na frente e por trás das câmeras, para
ficar por dentro desta comunidade, não deixe de
acompanhar o nosso Twitter!
www.twitter.com/canalfutura
Saiba mais sobre a ferramenta:
O Twitter faz parte do cotidiano da internet desde 2006 e, desde então, vem ganhando adeptos
do mundo inteiro e hoje já é considerado um dos
grandes fenômenos do mundo virtual. Caracterizado como uma rede social, ou serviço de microblogging, ele envia e recebe mensagens de até
140 caracteres para os usuários cadastrados.
Para participar, basta criar uma conta no site,
procurar usuários de sua preferência e começar
a “segui-los”. Em breve você também terá seguidores, capazes de ler e repassar suas mensagens para suas próprias redes de contato.
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ADRENALINA
Adrenalina é uma revista esportiva 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
esportivas tão peculiares. O programa é produzido pela
TV Unisinos, universidade parceira do Canal Futura. Em
2009, foram exibidos 10 programas.
TEMAS: comportamento; esportes
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: TV Unisinos - RS
APRESENTADORES:
Ana Karina Belegante é jornalista. Atuou como
repórter e produtora do Telejornal Uninews, da TV
Unisinos - RS.
Leo Sassen é diretor de TV, diretor de fotografia e
repórter. Formado em Publicidade e Propaganda, com
pós-graduação em Cinema, atua no mercado de TV,
cinema e vídeo há 15 anos.
Sinopses por episódio (26 minutos):
CAMPEONATO MUNDIAL DE CORRIDA DE
AVENTURA - Parte 1 - no ar em 25 de agosto
A equipe do Adrenalina acompanhou o Ecomotion, que
aconteceu entre os estados do Piauí, Maranhão e Ceará.
São cerca de 520km de muita luta, com atividades de
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Santa Catarina, conhecer o mergulho em apneia, com
Karoline Meyer. A atleta já bateu recordes mundiais,
ficando mais de sete minutos sem respirar embaixo da
água. O mergulho em apneia, ou mergulho livre, é uma
atividade milenar de caça às pérolas, mas somente no
começo do século XX passou a ser cogitada como um
esporte.

trekking, moutain bike, orientação, vela, canoagem e
técnicas verticais. Nesse programa, o telespectador
acompanha a largada da prova com um trekking pelas
dunas, uma canoagem noturna e um exaustivo percurso
de mil quilômetros de bike.
CAMPEONATO MUNDIAL DE CORRIDA DE
AVENTURA - Parte 2 - no ar em 1 de setembro
Neste segundo programa sobre o Mundial de Corrida
de Aventura, os atletas debatem a influência da força
psicológica sobre a força física e outros temas. Depois
de quatro dias, as equipes começam a chegar em
Jericoacoara, no Ceará. É uma prova de superação,
principalmente para a primeira equipe brasileira a
chegar, conquistando o quarto lugar no campeonato.
CANOAGEM ONDA - no ar em 8 de setembro
O Adrenalina foi a Barra Velha, no litoral norte de Santa
Catarina, conhecer as duas modalidades da canoagem
onda brasileira, o waveski e o kayaksurf. O
programa mostra as vantagens e praticidades
das duas técnicas e, claro, as diferenças
entre elas. As leis de respeito à entrada nas
ondas e o tow in no waveski fazem deste um
dos episódios mais belos da
série de programas.

KITESURF - no ar em 22 de setembro
Uma modalidade esportiva que depende totalmente
do vento, o kitesurf mistura vela, surfe, wakeboard e
parapente. O Adrenalina vai a dois locais ideais para
a prática do kitesurf: Ibiraquera, em Santa Catarina,
e Bacopari, no Rio Grande do Sul. O programa mostra
jovens com disposição para passar uma semana atrás
de locais onde é possível praticar o esporte 24 horas
por dia. São os caçadores de vento.
SKATE DOWNHILL SPEED - no ar em 29 de setembro
O programa Adrenalina fecha a estrada do Morro da
Burússia, no Município de Osório, no Rio Grande do Sul,
durante sete horas. Os skatistas podem, então, descer
as curvas em cima de seus longboards, a mais de
80km/h. O atleta Douglas Dalua é recordista mundial
de Skate Downhill Speed pelo Guinness Book. Ele e
outros nove skatistas mostraram suas técnicas com
muita radicalidade, emoção e segurança.

CANIONISMO NO CÂNION MALACARA
no ar em 6 de outubro
O cânion Malacara fica entre Cambará do Sul, no estado
do Rio Grande do Sul, e a Praia Grande, em Santa
Catarina. É considerado um dos cânions mais bonitos do
Brasil, dos mais importantes na preservação da flora e
fauna da região e também um dos mais perigosos para
se fazer canionismo. O esporte tem por objetivo descer
cânions através do leito do rio, por dentro da água, pelas
cachoeiras, transpondo todos os obstáculos que surgirem
pelo caminho. Para conseguir isso, utilizam-se técnicas
de rapel, cascading, natação e montanhismo, entre
outras. A equipe do Adrenalina realiza uma expedição
inédita por dentro dos penhascos e cachoeiras do Cânion
Malacara. Um local de difícil acesso, intocado pelo ser
humano e abençoado pela sua beleza.
RALLY OUTDOOR - no ar em 13 de outubro
O Rally Outdoor é uma prova de estratégia em equipe,
que mistura rally de regularidade com outros esportes,
cultura, aventura e planejamento. Diversão garantida
para quem quer fazer atividades esportivas junto com
a família e os amigos, valorizando o trabalho de união.
A diversidade hidrográfica da região em torno de
Brasília serviu de inspiração para muitas tarefas como
o “caminho das águas”, em que dois participantes do
grupo percorrem um rio a pé, no sentido da correnteza.
E o “boia-cross”, em que apenas uma pessoa da equipe
nada e rema em cima de uma boia, seguindo o leito
do rio. A equipe do Adrenalina mostra todas as etapas
dessa alegre competição de aventura.

MERGULHO EM APNEIA
no ar em 15 de setembro
O Adrenalina foi até a ilha
do Mata Fome, no
litoral norte de
Florianópolis,
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AVENTURA NA CHAPADA DOS VEADEIROS
no ar em 20 de outubro
A Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, a 227km
de Brasília, é uma das regiões mais antigas da América
Latina. O local recebeu o título de “Reserva da Biosfera”.
Nesse lugar fica o Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, um Patrimônio Natural Mundial, com 65
mil hectares abertos à visitação pública. A área possui
diversas trilhas, rios, praias, cânions e cachoeiras de
água pura e cristalina. A equipe do programa comprova
a vocação do parque para as atividades radicais no
Circuito de Aventura, um conjunto de quatro atividades
realizadas em um único dia, feitas com a orientação
de guias experientes e com equipamentos seguros. O
Circuito começa com o arvorismo, um desafio pelas
copas das árvores a 12 metros de altura. A segunda
etapa é uma trilha de 2km, realizada de bicicleta em
direção à cachoeira Almécegas. Nesse local, é feita
uma descida de rapel por um paredão de 45 metros.
Depois, é preciso seguir de bicicleta até o Voo do
Gavião, uma tirolesa de 850 metros, que encerra o
Circuito de Aventura com muita emoção e adrenalina.
VALE DA LUA E CÂNION DO MACAQUINHO
no ar em 27 de outubro
A Chapada dos Veadeiros é a grande nascente do rio
Tocantins, um dos melhores locais do Brasil para a
prática de atividades ligadas à natureza. Segundo os
geólogos, é uma das regiões mais antigas da América
do Sul, extremamente importante. Por isso, ganhou
o título de Reserva da Biosfera, com três unidades
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de conservação. Uma delas é o Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros. A 36km do município de Alto
Paraíso, dentro da Serra do Segredo, fica o Vale da Lua.
Um cânion de rocha solúvel que, segundo os geólogos, é
o maior conglomerado de rochas porosas do mundo. Um
local propício para a prática do trekking e de mergulhos
no rio São Miguel, saltando entre as rochas que
lembram formações lunares. Outra atração é o Cânion
do Macaquinho, inserido no Santuário das Pedras, uma
fazenda ecologicamente correta. O cenário perfeito para
a equipe do Adrenalina, junto com guias experientes,
mostrar a prática do canionismo, uma técnica de
progressão em travessia de cânions.
FICHA TÉCNICA
Apresentação: Ana Karina Belegante
Direção: Leo Sassen
Reportagens: Ana Karina Belegante e Leo Sassen
Edição: Maurício Brunner, Luca Silveira e Beto Nickhorn
Câmeras: Luca Silveira, Leo Sassen e Juliano Mendes
Assistente de produção: Débora Américo
Produtora realizadora: Clip Produtora
EQUIPE TV UNISINOS
Coordenação de conteúdo e programação TV Unisinos:
Daniel Pedroso
Coordenação técnica TV Unisinos: Wolfran Bittencourt
CANAL FUTURA
Coordenador de núcleo: Gustavo Baldoni
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei e Renata Lima
Analista de conteúdo: Larissa Machado
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

A proposta do Almanaque Educação é ser um
caleidoscópio informativo, abordando uma miscelânea
de assuntos relevantes à cultura. O programa fala de
política a economia, passando por comportamento,
ecologia, cinema, artes plásticas e história. As ruas da
capital paulista são o cenário das descobertas e dos
questionamentos de uma trupe muito especial. O que
une os integrantes do grupo é a paixão pela pesquisa e a
vontade de mostrar as diversas experiências adquiridas.
Eles preparam telejornais, programas de rádio, declamam
poemas e montam jogos em praça pública, entre tantas
outras atividades. Foram exibidos 23 episódios.
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Cultura

ELENCO:
Jú Colombo: Suspiro
Paulo Henrique Jordão: Chumbinho
Melissa Nascimento: Dorinha
Fabiano Ceuli: Azeitona
Maria de Oliveira: Guri

Sinopses por episódio (22 minutos):

MUDANÇAS NA LÍNGUA PORTUGUESA
no ar em 16 de maio
Como apresentar toda a rica diversidade da língua
portuguesa aos estudantes? É isso que a trupe procura
desvendar neste episódio. O programa fala sobre a
linguagem criada pelos jovens para se comunicar com
rapidez e eficiência, apresenta dicas de especialistas e
fala sobre o papel da escola e da literatura. No quadro
“Pequenas Histórias Particulares”, o poeta Glauco
Matoso conta um pouco da sua história.

EDUCAÇÃO - no ar em 2 de maio
O programa de estreia mostra o comprometimento das
mães com a educação dos filhos. No quadro “Pequenas
Histórias Particulares”, o músico Antônio Nóbrega dá
um testemunho sobre o papel da educação na sua
vida. Já no quadro “Game”, pessoas comuns revelam
a percepção que têm sobre a cidade em que vivem. No
“Palavra de Mestre”, um professor desvenda o universo
de experiências de física e química.
CONSUMO - no ar em 9 de maio
A divertida trupe discute o tema “consumo” e procura
descobrir como devemos atuar diante do forte
consumismo infanto-juvenil. De um lado, um grupo de
meninos que adoram videogames e consomem muitos
jogos. Do outro, uma menina que constrói seus próprios
brinquedos a partir de material reciclado. O programa
apresenta, ainda, um garoto que sonha em ser ator e
recebe dicas da atriz Ligia Cortez.

SUSTENTABILIDADE - no ar em 23 de maio
A trupe do programa mostra que, para vivermos num
mundo melhor, devemos prover o que há de bom
para as pessoas e para o ambiente. Aprendemos
que a responsabilidade com o meio ambiente é de
todos nós. No quadro “Grande Reportagem”, quatro
histórias que têm em comum o ideal de preservação.
Acompanhamos também a história do garoto Antony,
que quer ser veterinário e recebe várias dicas de
profissionais.
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ÁFRICA - no ar em 30 de maio
A relação África-Brasil é abordada por meio da onda
dos cabelos black. Sandra de Sá e Chico César reforçam
a conexão entre as duas culturas, através da arte e
do visual irreverente e autêntico. O episódio mostra
também uma escola quilombola, que tem como base
a inclusão da cultura africana no currículo escolar, um
telejornal com curiosidades sobre o tema e um game
que explora as capitais da África.
CÉLULAS-TRONCO - no ar em 6 de junho
A trupe do programa explica que a utilização de células
embrionárias para fins de investigação e tratamentos
médicos varia de país para país. O programa é ilustrado
com depoimentos de médicos e especialistas, além de
personalidades como o músico Marcelo Yuka e Hermano
Vianna, pai do vocalista dos Paralamas do Sucesso.
São pessoas que depositam todas as esperanças em
pesquisas com células-tronco embrionárias.
CULTURA FAST - no ar em 13 de junho
O episódio propõe uma pausa na rotina agitada dos
tempos atuais: o jornalista Marcelo Tas e a inspetora
Elimara Silva mostram como fazem para relaxar em
meio à correria do dia a dia. A matéria mostra ainda
uma aula de Kum Nye, que é uma técnica asiática, e
um bate-papo com a monja budista Coen. Além disso,
conferimos a rotina de um motoboy e uma apresentação
de Shakespeare em uma escola pública.
TRANSPORTE URBANO - no ar em 20 de junho
Neste episódio sobre transporte urbano, o espectador
confere um tour pelos transportes urbanos que
circulam na avenida Paulista e um bate-papo com o
arquiteto e urbanista Issao Minami, da Universidade
de São Paulo. Ainda nesta edição, um garoto descobre
como é a rotina de um piloto de avião. No “Game“,
uma brincadeira que envolve os nomes das estações
de metrô da capital paulista.
JOVENS DO SÉCULO XXI - no ar em 27 de junho
Esta edição do Almanaque Educação reflete sobre o
papel dos jovens do século XXI. Nascidos e criados
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em plena era digital e dando duro para serem
protagonistas de sua história, eles seguem marcados
pelas contradições e pelos dilemas próprios de sua
geração. Esses assuntos são abordados através das
expectativas e dos questionamentos de jovens da
cidade de São Paulo. O episódio também mostra
um curso novo da USP, Universidade de São Paulo,
chamado gerontologia, cujo objetivo é cuidar de
idosos sob os três eixos do conhecimento: o biológico,
o psicológico e o social.
INVASÃO DE PRIVACIDADE - no ar em 4 de julho
Foi George Orwell - escritor inglês nascido na Índia em
1903 - o precursor da expressão o “Grande Irmão”. Em
seu romance 1984, o autor retrata um universo ficcional
sobre o futuro: no ano de 1984 viveríamos em uma
ditadura totalitária, na qual o Estado controla toda a
sociedade por meio de câmeras filmadoras. Podemos
afirmar, então, que ficção e realidade caminham de
mãos dadas, já que cresce a cada dia o número de
câmeras de segurança espalhadas nas grandes cidades.
Mas será que esse monitoramento afeta algum direito
da população? O espectador confere uma matéria que
mostra câmeras de vídeo em escolas. Agora, os pais
podem observar e até controlar o comportamento dos
filhos, desde a sala de aula até as atividades recreativas
e o convívio com professores e colegas.
AMÉRICA LATINA - no ar em 11 de julho
Sabia que conhecer melhor a América Latina pode
nos ajudar a compreender a nossa própria realidade
e identidade? Estes vinte e um países têm em
comum muito mais do que apenas a colonização
ibérica e a origem latina do idioma. Esse é o tema
abordado nesta edição do Almanaque Educação. Na
“Grande Reportagem”, uma visita a dois espaços que
representam a cultura latino-americana na cidade de
São Paulo: a Kantuta, feira de produtos e de cultura
boliviana, e o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas.
Na matéria, um nordestino e um boliviano trocam de
papéis. Ainda nesta edição, a professora Noemi Jafee,
de língua portuguesa, traz explicações sobre conteúdos
e problemas presentes no currículo de português. E no

quadro “Quando Eu Crescer”, as expectativas de um jovem estudante que
sonha em ser político.
FÉRIAS - no ar em 18 de julho
Esta edição do Almanaque Educação fala sobre uma época que é
ansiosamente aguardada pelos estudantes durante todo o ano: as férias.
Para muitos, é o fim das responsabilidades. Mas será que as férias
existem apenas para isso? É o que a curiosa trupe tenta desvendar.
Eles aprendem que a palavra “férias” deriva do latim “feriae”, que
significa “dias de descanso”. Mas descobrem também que essa é uma
ótima época para aprender. Ler bons livros, brincar, conhecer gente
nova ou desvendar novos lugares da cidade podem ser atividades muito
significativas. Na “Grande Reportagem”, a dermatologista Lucia Mandel
dá dicas de como aproveitar o sol com segurança. Já a nutricionista
Camila Próspero ensina diversas receitas de sucos para manter o corpo
hidratado durante o verão. O quadro “Quando Eu Crescer” acompanha a
visita de um garoto que sonha em ser bombeiro a um quartel.
ESPORTE - O BRASIL QUE NÃO É SÓ DO FUTEBOL no ar em 25 de julho
As lembranças das aulas de Educação Física costumam ser marcantes.
Para alguns, uma experiência prazerosa, de sucesso e vitórias. Para
outros, uma memória impregnada de sensações ligadas à incompetência
e ao medo de errar. É possível planejar um trabalho com a Educação
Física que possibilite aos alunos uma experiência construtiva? Nesta
edição, a divertida trupe aborda o tema “Esporte - O Brasil que não é
só de futebol”. No quadro “Grande Reportagem” o líbero da seleção
brasileira de vôlei, Serginho, bate um papo descontraído com alunos e
aspirantes a futuros atletas. Além de contar um pouco da sua própria
história, o jogador fala sobre o seu projeto social, o Viva Vôlei Serginho
10. Ainda nesta edição, a atração mostra o funcionamento de uma
fábrica de bolas, no quadro “Por Dentro”.
Ética, Cidadania e Solidariedade - no ar em 1 de agosto
Pensar e construir um mundo novo, diferente deste que conhecemos,
pressupõe trazer o debate sobre a ética para o centro das discussões. É o
que faz esta edição do Almanaque Educação. Na “Grande Reportagem”, o
público conhece um dos pontos mais importantes da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, proclamada no dia 10 de dezembro de 1948, na
Assembleia Geral da ONU: o direito à informação. A reportagem conta a
história de Marina, uma jovem que depois de frequentar um curso para
gestantes do projeto NASCE da USP Leste se sentiu segura para cuidar
da pequena Maria Helena. No quadro “Pequenas Histórias Particulares”,
o coreógrafo Ivaldo Bertazzo fala sobre seus trabalhos, conhecidos pelo
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forte apelo à questão da ética, cidadania e dos direitos
humanos. O episódio traz ainda um divertido bate-papo
sobre ética, cidadania e solidariedade com jovens, no
quadro “Minha Visão das Coisas”.
Coisas que Salvam o Planeta x Coisas que
Ameaçam o Planeta - no ar em 8 de agosto
Esta edição do Almanaque Educação aborda
os sérios riscos que a humanidade corre com o
desequilíbrio ambiental e a falta de consciência
do ser humano em relação à preservação do meio
ambiente. A utilização inadequada dos recursos
naturais e a intervenção arbitrária na natureza
causam irreparáveis danos ao planeta. No quadro
“Grande Reportagem”, um passeio a pé pelos sete
quilômetros da estrada Caminhos do Mar, onde o
professor Luís de Campos e uma turma de alunos
de Gestão Ambiental dão uma aula multidisciplinar
a céu aberto. Em “Horizontes Culturais”, uma visita
de alunos de uma escola pública a um aquário no
bairro do Ipiranga, em São Paulo. Para fechar, no
quadro “Quando Eu Crescer”, o espectador confere
a matéria com um estudante que tem o sonho de
trabalhar com o mar.
Leitura e Literatura - no ar em 15 de agosto
A valorização e a presença marcante da leitura e dos
livros fazem parte da história da humanidade. Nesta
edição, a divertida trupe do Almanaque Educação
aborda o tema Leitura e Literatura e exibe, no quadro
“Grande Reportagem”, histórias de pessoas que têm
o livro como seu grande amigo. A mãe que lê para
o filho desde que ele era bebê, uma professora que
incentiva os alunos a conhecerem o mundo da leitura
e um Instituto que grava livros em áudio para levar a
literatura àqueles que não podem ver. No quadro “Ao
Mestre Com Carinho”, a atração mostra o trabalho
de um professor que realiza atividades de música e
literatura com os alunos da rede estadual de ensino.
Ainda nesta edição, o público confere o depoimento
de uma bibliotecária sobre a literatura e imagens de
arquivo da TV Cultura que recuperam a memória e a
trajetória de Monteiro Lobato.
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Caminho das Águas - no ar em 22 de agosto
O programa Almanaque Educação mostra que a água
é um bem precioso. O único problema é que, em
decorrência principalmente da poluição, a quantidade de
água própria para o consumo tem diminuído muito. Isto
porque no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, os rios que
possuem aproveitamento econômico diversificado sofrem
em função do derramamento de toneladas de resíduos
tóxicos e lixos provenientes da agricultura, da indústria
e das grandes cidades. Na “Grande Reportagem”,
o público fica sabendo um pouco mais sobre os rios
da cidade de São Paulo. Com a ajuda do historiador
Janes Jorge, o programa explica a importância dos rios
para a metrópole e como eles são influenciados pelas
cidades. O Almanaque Educação vai até a Estação do
Guaraú, na Serra da Cantareira, que abastece metade
da região metropolitana de São Paulo. Para finalizar, o
quadro “Horizontes Culturais” mostra a visita de alunos
da escola pública estadual ao projeto De olho no Tietê,
estudo realizado de barco, através do rio Tietê.
Vida Contemporânea - no ar em 29 de agosto
Como lidar com os avanços da tecnologia? Como
entender o volume gigantesco de informações geradas
diariamente pelos meios de comunicação? Como salvar
o planeta dos perigos ambientais? Como formar um
ser humano ético em um mundo em que tudo muda
tão depressa? São tantos os questionamentos, que o
Almanaque Educação preparou uma reflexão sobre o
tema Vida Contemporânea. A “Grande Reportagem”
da atração vai falar do comportamento das pessoas
nos tempos modernos. Com uma turma que pratica
o Le Parkour, o público vai conhecer um esporte que
promove a intervenção urbana, uma atitude moderna
que dá um novo sentido para o espaço em que vivemos.
No quadro “Minha Visão das Coisas”, os integrantes da
trupe do Almanaque Chumbinho e Suspiro entrevistam
profissionais de diversas áreas do mercado de trabalho
para descobrir se eles exercem atualmente a profissão
que almejavam quando crianças.
Conhecimento - no ar em 5 de setembro
O conhecimento é uma das características mais

significativas do ser humano. Desde o surgimento das civilizações, o homem
tenta saciar sua curiosidade identificando o desconhecido e obtendo, assim,
mais respostas para os assuntos que o inquietam. E o Almanaque Educação,
que tem seu foco no conhecimento, preparou uma edição inédita sobre esse
tema. A divertida trupe do programa visita uma exposição em São Paulo para
entender o universo que envolve o saber. Com a ajuda do físico e professor da
Unicamp Marcelo Knobel, a trupe desvenda o legado deixado pelo cientista
Albert Einstein e compreende como suas pesquisas foram influenciadas por
áreas como cultura, música, história e filosofia.
Memória - no ar em 12 de setembro
O Almanaque Educação, comandado por uma irreverente trupe, mostra que
recuperar as tradições de um povo é preservar a sua memória. A “Grande
Reportagem” traz uma entrevista com Karen Worcman, diretora do Museu
da Pessoa, criado em 1992. No quadro “Minha Visão das Coisas”, a
personagem Dorinha conversa com jovens para saber qual é a opinião deles
sobre determinadas questões como: Por que dizem que o nosso país não tem
memória? O que significa preservar a memória de um povo? O que é a memória
de uma cidade para você? Ainda nesta edição, o público confere um episódio
da série Cultura é Currículo, uma parceria da TV Cultura com a FDE, Fundação
para o Desenvolvimento da Educação, e a Secretaria de Educação. O projeto
ensina curiosidades sobre a memória da cidade de São Paulo aos estudantes
paulistas da rede estadual de ensino.
Atitudes - no ar em 19 de setembro
Para manter a sustentabilidade do planeta, novas atitudes são fundamentais
para a garantia da dignidade e da boa qualidade de vida às futuras gerações.
Entre essas atitudes estão o consumo consciente, a sustentabilidade, a
melhora da qualidade de vida, a reciclagem, a preservação do meio ambiente,
dentre outras. E o Almanaque Educação preparou uma edição inédita sobre
esse tema. A divertida trupe do programa foi às ruas e fez as seguintes
perguntas para os populares: Você toma alguma atitude na sua casa para
melhorar a vida no planeta? Você já pensou em não consumir tanto? Tudo isso
o espectador confere na “Grande Reportagem”.
Especial de Natal - no ar em 19 de dezembro
Não há dúvidas de que o Natal é uma grande celebração que une vários
povos do mundo. Mas, afinal, que festividade é essa que traz à tona Jesus
Cristo, Papai Noel, Reis Magos, árvore de Natal, presépio, presentes, ceia,
São Francisco, São Nicolau, entre tantos outros emblemas importantes?
Essa é uma das questões que a trupe do Almanaque Educação discute nesta
edição especial. Na “Grande Reportagem”, o público conhece histórias de
pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar o próximo, através do
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Amazônia Rural
trabalho voluntário. A atração vai até a ONG Casa do
Zezinho, que atende crianças e adolescentes do bairro
Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, para conferir
o voluntariado em aulas de inglês, na arte marcial Aikido
e na recreação. Conhecemos também um voluntário
diferente no Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança
com Câncer: o cão Joe, da raça Golden Retriever. Ele
recebe muito carinho da criançada e transforma o
ambiente de hospital em pura alegria.
especial de ano novo - no ar em 26 de dezembro
A data para a comemoração do Ano-Novo varia de acordo
com a cultura de cada país. Nos países que seguem o
chamado calendário gregoriano, como o Brasil, 31 de
dezembro representa o último dia do ano e, por isso,
nessa época há muita festa e expectativa. Nesta edição
do Almanaque Educação, a animada trupe mostra qual o
verdadeiro significado dessa grande comemoração, uma
festa tão cheia de rituais e tradições. No quadro “Grande
Reportagem”, o público vai conhecer as superstições
e crenças populares relacionadas ao Ano-Novo, como
vestir uma peça de roupa nova ou comer lentilhas. No
quadro “Game”, um divertido jogo criado a partir de uma
festa muito tradicional no Brasil, o Bumba Meu Boi. No
“Pequenas Histórias Particulares”, uma conversa com
o ator Hugo Possolo, que conta detalhes de sua vida
profissional como diretor, autor e ator.
FICHA TÉCNICA
Criação: Carlos Wagner Messerlian, La-Bella, Fernando
José de Almeida, Laine Milan, Marcelo Sirangelo e
Mário Maseti
Direção geral: Mário Masetti
Direção: Fábio Azevedo e Marco Antonio Bichir
Roteiro: Edu Salemi e Enéas Pereira
Assistente de direção: Carol Pimentel
Coordenação de produção: Célia Lima
Produção: Beto Bez, Bruno Curci, Claudia Maschio,
Débora Varela, Elton Mattos, Fabiana Carvalho, Marina
Torres, Mavra Chini e Tammiris Teles
Pauta: Carla Antoniazzi
Consultoria de conteúdo: Eliane Míngües

26

Operador de câmera/Diretor de fotografia:
Carlos Eduardo da Silva/Samuel Fabrício
Eletricista: Geraldo Bernardes
Assistentes de câmera: Murilo Magalhães e Thomas Lima
Operadores de áudio: Pixuto e Rodrigo Calabro
Maquinista: Laelson Soares da Silva
Trilha sonora: Matias Capovilla
Supervisores de operações: Luis Carlos Facca
e Wladimir de Angelis Jayme
Coordenadora de figurino: Isabela Teles
Figurino: Olivia Arruda Botelho
Assistente de figurino: Diego Endo
Maquiagem/Cabelo: Diego Souza/Roberto Barbosa
Camareira: Sandra Santos
Coordenador de edição: Rodrigo Botosso
Edição: Bruna Lapato e Marina Spina
Edição não linear: Ale Morais e Rodrigo Mosca
Sonorização: Pedro Angeli
Coordenador de edição e finalização: Odailton Mendes
Videografismo: Aline Góis e Andressa Hell
Coordenador de computação gráfica:
Fernanda Chamlian
Arte: Daniel Suato, José Paulino do Nascimento,
Mário Cardoso e Paula Buschinelli
Cenografia: Luciana Nascimento
Assistente de cenografia: Clarissa Paulino
Produtora de objetos: Val Fernades
Coordenador de efeitos especiais: Lourenço Raposo
Efeitos especiais: Edna Nogueira, Evelin Cristina,
Flavia H. Fabiano, Júlio César Souza, Luiz Embrizi
e Thiago Martins
Contrarregras: Ulisses Sousa e Tiago Pegnoratto
Diretora de arte: Inês Schertel
Gerência de apoio a produção: Juliana Santonieri
Diretoria de produção: Marcelo Amiky
Núcleo de educação:
Cássia Mello e Monica Gardelli Franco
Coordenação núcleo de educação:
Fernando José de Almeida
Gerência de produção: Mariana Brasil
Diretoria de prestação de serviços:
Carlos Wagner, Messerlian e La-Bella

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. 24 programas
foram exibidos na grade de 2009.
TEMAS: agricultura; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 26 de junho
DURAÇÃO: 25 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Amazon Sat

ANIME-SE
Programas exibidos a partir de uma seleção de curtas do
ANIM!ARTE, Festival Brasileiro Estudantil de Animação.
As animações foram todas feitas por estudantes dos
ensinos médio e fundamental, vindos de escolas públicas
e privadas de várias partes do país, além de estudantes
universitários brasileiros e estrangeiros. As técnicas
utilizadas são bem variadas: massinha, desenhos, uso
de objetos, bonecos e fotos. O programa exibe também
curtas de animadores brasileiros profissionais que
participaram da mostra paralela do festival.
TEMAS: arte; formação audiovisual; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódio de 30 minutos:
Programa 1 - no ar em 19 de janeiro
Programa 2 - no ar em 26 de janeiro
Programa 3 - no ar em 03 de fevereiro
Programa 4 - no ar em 16 de março
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AO PONTO
O programa Ao Ponto, com apresentação de Jairo
Bouer, é uma parceira da TV Cultura com o Canal
Futura. Gravado nos estúdios da TV Cultura, o
programa conta com uma plateia de 40 adolescentes,
garimpados nos mais diversos lugares, que discutem
temas relacionados ao universo jovem. Eles também
participam de dinâmicas e brincadeiras. Além disso,
o programa traz uma banda diferente a cada episódio.
Para auxiliar o apresentador, um personagem novo,
o Estagiário, traz informações e propõe brincadeiras.
O programa conta ainda com duas séries de quadros,
uma sobre profissões e a outra sobre atitudes jovens,
que retrata maneiras criativas de transformar o mundo.
Foram exibidos 16 episódios em 2009, sendo os três
primeiros da temporada de 2008.
TEMAS: comportamento; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2003
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: TV Cultura
APRESENTADOR: Jairo Bouer é médico formado pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
com residência em psiquiatria pela USP. Além da
prática de consultório, Bouer mantém programas na
TV e em rádios brasileiras. Foi consultor do Governo
do Estado de São Paulo no projeto “Prevenção
Também se Ensina”.

O Fluminense - Niterói/RJ - 13/12/09
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por dia são suficientes? O programa conta ainda com
a participação da banda Ludov e com os quadros
“Designer Gráfico” e “Customização de Festas”.
Sinopses por episódio (30 minutos):
Álcool - no ar em 5 de janeiro
A venda é proibida para menores de 18 anos, mas todo
mundo sabe que milhares de adolescentes consomem
muitas bebidas alcoólicas, e em grandes quantidades.
Será que não é possível se divertir sem ficar bêbado?
Para ter coragem de dançar ou paquerar precisamos
apelar para o álcool? Quando começa o abuso? Os
adolescentes imaginam que estão aptos a beber? Mais
do que alertar os jovens, o programa pretende entender
e mostrar qual é a opinião deles sobre o assunto. O
episódio conta ainda com a participação da banda
Turbo Trio e com os quadros “Assistente de Iluminação”
e “Customização de Skate”.
Responsa - no ar em 12 de janeiro
Neste programa, o Ao Ponto fala sobre as
responsabilidades dos jovens. Do que eles têm que
cuidar? Eles cumprem com suas obrigações ou querem
empurrar para os outros? O episódio discute ainda
responsabilidades que chegam de surpresa e antes
da hora, como gravidez e a necessidade de sustentar
uma casa. Que adaptações o jovem tem que fazer para
encarar essas novas responsabilidades? Afinal, quais
são as responsabilidades típicas dos jovens e quais não
devem ser assumidas por eles? Jairo Bouer também
quer saber se a galera não anda ocupada demais,
assumindo uma agenda tão lotada quanto a de grandes
executivos. Será que descansar e se divertir também
não são um cuidado consigo próprio? Para ilustrar, a
plateia terá que organizar, numa agenda coletiva, um
grande número de compromissos... Será que 24 horas

Traição - no ar em 19 de janeiro
Neste episódio, o programa Ao Ponto fala sobre
traição: em que momento e por que os jovens acham
que ela acontece? “Ficar” é uma maneira de não
ser traído? A traição rola só no amor? Quais são os
diferentes tipos de traição? A ideia é investigar o que
os jovens entendem por traição e como eles lidam
com esse conceito. Queremos saber se eles traem,
se perdoam uma traição, se veem alguma coisa
positiva no fato de passar por isso. Eles se sentem
donos do namorado ou da namorada? É possível ter
certeza de que a traição não vai acontecer? Para
ajudar na discussão, um grupo de atores interpreta
uma situação e a plateia tem que tomar uma decisão
que vai afetar o rumo da história. O programa conta
ainda com a participação da banda Moptop e com os
quadros “Luthier” e “Customização de Roupas”.
Como é ser joveM e viver com Aids?
no ar em 20 de abril
Este é o programa de estreia da nova temporada do
Ao Ponto, produzida pela TV Cultura e pelo Canal
Futura, com apresentação de Jairo Bouer. As principais
questões discutidas no episódio são: Como vencer o
preconceito? Como garantir qualidade de vida para
jovens soropositivos? Como se prevenir?
Você é 100% honesto? - no ar em 27 de abril
Neste episódio, Jairo investiga o quanto os jovens
estão habituados a praticar pequenos atos desonestos
para levar vantagens no dia a dia. Em seguida, eles
revelam se acreditam que ser desonesto dessa maneira
é similar a ser “esperto”, “malandro”. O programa

discute, ainda, o chamado “jeitinho brasileiro”, que
faz com que coisas anormais pareçam muito normais.
E quais seriam as consequências desses pequenos e
grandes delitos?
As cotas são justas? - no ar em 4 de maio
Este programa investiga a opinião e o conhecimento dos
jovens a respeito das “cotas”. Em seguida, são expostos
argumentos contra e a favor das “cotas”, comparando
os modelos existentes em outros países com o que se
aplica no caso brasileiro. O tema é aprofundado através
da exploração dos contextos históricos.
Você educa seus pais? - no ar em 11 de maio
As principais questões discutidas neste episódio são:
Os pais educam ou a relação é uma via de mão dupla?
Os filhos também educam os pais? Como são os jovens
com seus pais? Eles conseguem se entender? E quando
tem ruído na relação? Você se dá bem com seus pais?
Pais: como estabelecer limites? E os filhos podem
estabelecer limites para seus pais?
Amor mata? - no ar em 18 de maio
Neste episódio, são discutidos temas como: Até onde
podemos ir por causa do amor? Que loucuras são
cometidas por amor? Quando o amor vira ódio? Por que
as pessoas matam por amor?
Você tem gula de quê? - no ar em 25 de maio
A gula, tida como um dos pecados capitais, está
relacionada, hoje, com uma problemática ampla,
envolvendo aspectos médicos, psicológicos,
simbólicos, históricos e até políticos. Neste programa
são abordados alguns dos distúrbios alimentares
mais comuns e preocupantes na adolescência,
como bulimia e anorexia, obesidade e ideias gerais
relacionadas à alimentação.

29

Você colocaria uma mulher no seu time?
no ar em 1 de junho
Este episódio fala sobre o espaço da mulher nas
esferas eminentemente masculinas e vice-versa. O
comportamento muda? Existem regras que devem ser
obedecidas ou simplesmente é preciso vencer etapas
para garantir esse espaço? Existe flexibilização de
gênero nesse sentido?
Maconha vicia? - no ar em 8 de junho
Existe um consenso a respeito da maconha como uma
droga “leve”. Porém, algumas pesquisas recentes
demonstram que a substância tem grande potencial
de criar dependência. Assim sendo, o uso da maconha
deveria ser discutido dentro da esfera de risco à saúde?
E como fica a discussão a respeito da liberalização das
drogas nesse contexto?
Sua escola é uma balada?
no ar em 15 de junho
Neste episódio o assunto central é a escola, ou, melhor,
a visão que os adolescentes têm de suas próprias
escolas. Eles respondem a perguntas como: A sua
escola funciona ou é uma “balada”? É só um espaço
para você estudar? É um ambiente legal para aprender?
O que você espera dela? O que você pode fazer para
tornar a escola um espaço de crescimento?
Tem que ver para crer? - no ar em 22 de junho
As principais questões discutidas neste episódio
são: ocultismo, espíritos, bruxas etc. Esses assuntos
sempre geram curiosidade e povoam a nossa
imaginação. Você acredita em quê? Já viveu alguma
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situação curiosa? E quais são as explicações racionais
possíveis para esses fenômenos?
Dinheiro traz felicidade?
no ar em 29 de junho
Em tempos de crise econômica mundial, alguns
questionamentos podem ser muito pertinentes. O
acumulo de capital é bom para o mundo? Estamos
acostumados a associar sucesso a dinheiro e supor que
esses dois ingredientes, juntos, trazem felicidade. Será
que temos que buscar o acúmulo de dinheiro como meta
na vida? É possível “remar contra a maré”? Que outras
possibilidades de felicidade podemos encontrar? Que
tipo de orientação você vai ter na vida?
Você consegue viver fora da tomada?
no ar em 6 de julho
Atualmente, qual é a importância de itens como celular,
mp3 player, internet, telefone sem fio, game e afins?
É possível viver “desplugado”? Estamos cada vez mais
dependentes de tecnologia? Isso torna a nossa rotina
mais ágil e prática? E será que atrapalha, de alguma
forma? Em quê?
Acabei a escola. E agora? - no ar em 13 de julho
Todos os anos, milhares de estudantes concluem o
ensino médio e têm que encarar algumas escolhas
cruciais para as suas vidas. Fazer faculdade ou
trabalhar? Quais são as possibilidades e oportunidades
para os jovens? Os caminhos tradicionais ainda
funcionam nos dias de hoje? Quais as vantagens e
desvantagens de cada escolha? Como traçar um plano
de crescimento?

Ficha técnica
Coapresentadores: Hananza e Renan Laviano
Direção: Márcia de Aguiar
Assistente de direção: Caio Zerbini
Roteiro: Marcio Araújo e Rafael Barioni
Produção de quadros: Urca filmes
TV Cultura
Coordenador de produção: Fábio da Luz
Produção: Adriele Cassiano, Marina Filipe,
Roberta Prata e Roberta Youssef
Edição: Ricardo Fiorenza
Trilha original: Embolex
Assessoria de conteúdo: Rose Hikiji
Núcleo infanto-juvenil: Âmbar de Barros
Gerência de conteúdo núcleo infanto-juvenil:
Andréa Pinto
Gerência de produção: Leila Maria de O. Russo
Supervisor de iluminação:
Thales de Lima do Nascimento
Auxiliares de iluminação: Alexsandro Bretãs, Celso
Santos da Silva, Renato Barbosa Martins, Renato
Pereira de Lima e Thiago dos Santos Novais
Iluminação: Silvio Mongelos
Operadores de microfones: Alexandre Benatti Calvo.
Tiago Medeiros e Wilson Fonseca
Operadores de áudio: Flávio Samuel da Silva Soares
e Sergio Paulo Braga de Freitas
Sonoplastia: Carlos Marcello
Operadores de cabo: Airton Candido da Silva Junior,
Gerli Paim de Barros e Jose S. O. Guerra Junior
Câmeras: Carlos Travaglia Filho,
Francisco Ribeiro Antunes, Julio Callipo Jr.,
Luis Carlos Cury e Luiz Alexandre Martins
Direção de imagens: Marcos Augusto Malafaia
Supervisão de operações: Agostinho Aguiar Leitão
e Rubem Conceição Argolo
Assistente de figurino: Daniela Gimenez
Figurino: Olívia Arruda Botelho

Maquiagem: Celso Ricardo
Coordenação figurinos: Isabela Teles
Coordenação edição e finalização: Odailton Mendes
Computação gráfica: Pedro Labaki
Coordenação computação gráfica: Fernanda Chamlian
Contrarregras: André Maciel Merigui
e Luis Carlos Evaristo
Assistente de cenografia: Nélio Zeferino
Cenografia: Gert Seewald e Nani Brisque
Efeitos especiais: Lourenço Raposo
Direção de arte: Inês Schertel
Gerência de apoio à produção: Juliana Santonieri
Diretoria de produção: Marcelo Amiky
Coordenação núcleos conteúdo e qualidade:
Gabriel Priolli
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtoras assistentes: Renata Gazé
e Maria Cecília Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lucia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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ARQUIVOS DA FLORESTA
A série, com dez documentários sobre a região
amazônica, criados a partir de matérias captadas ao
longo de uma década, começou a ser exibida em 2008
(seis episódios). Entre outros temas, a série mostra a
lenda do Pirarucu, as riquezas do Parque Nacional da
Amazônia e o Parque Nacional do Jaú, as quebradeiras
de coco, uma entrevista inédita com Orlando Villas Boas
e o cotidiano de uma indiazinha no interior do Acre. Em
2009, os quatro episódios exibidos completam a série.
TEMAS: cultura regional; ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Fundação Vale
Sinopses por episódio (30 min):
TUCUNARÉS E PIRARUCUS - no ar em 9 de junho
Dona Dulce é uma cozinheira bastante conhecida em
Alter do Chão, um paraíso de água doce bem perto de
Santarém. No primeiro bloco do programa, Dona Dulce
prepara um tucunaré na manteiga, em seu quiosque.
Enquanto cozinha, fala da vida e das mil maneiras de se
preparar um delicioso peixe. Em seguida, Seu Américo
e Seu Antônio, pescadores de Santarém, falam de
como pescar tucunarés, tambaquis e pirarucus. No
segundo bloco, as lendas e as verdades sobre o
pirarucu. A pesca artesanal, o risco de extinção e as
experiências de manejo e controle do pirarucu, na Ilha
de São Miguel, no interior do Pará.
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ARTIGO FEMININO

QUEBRADEIRAS DE COCO - no ar em 16 de junho
O babaçu é uma das palmeiras mais cobiçadas de
toda a indústria extrativista da Amazônia. Dela se
aproveita tudo, “cem por cento”, da raiz ao fruto (o
coco), passando pelo caule e as folhas. Este programa
é sobre as quebradeiras de coco de babaçu do Médio
Mearim, no interior do Maranhão. Elas organizaram
um movimento, no início dos anos 90, que mudou a
vida das comunidades da região. Agora elas estão,
literalmente, colhendo os frutos. Dadá, quebradeira
de coco, relata o início do movimento e as conquistas
dessas mulheres. A “Lei do Babaçu Livre” e a produção
de óleo e de sabonete também são destaques.

PARQUES NACIONAIS
no ar em 30 de junho
O Parque Nacional da Amazônia e o Parque
Nacional do Jaú são o tema deste Arquivos
da Floresta. José Sales, diretor do Parque da
Amazônia, conduz a equipe para o “coração”
da unidade de conservação; mostra a
vegetação e fala dos desafios de seu trabalho.
Sérgio, técnico do Ibama, apresenta alguns
dos igapós de água escura do Parque Nacional
do Jaú. Seu João, que viveu muitos anos na
região, antes da unidade de conservação, fala
de sua infância no Jaú.

SABÁ, RAIMUNDA E MANÉ CHICO
no ar em 23 de junho
Sabá, Raimunda e Mané Chico vivem em São Francisco,
comunidade ribeirinha do interior do Amazonas. A
principal atividade dos três, sobretudo de Sabá e
Mané Chico, é a extração do látex e o processamento
da borracha. Vamos acompanhar Sabá e Mané Chico
durante a extração do látex, no seringal que fica
próximo à comunidade. Raimunda, esposa de Sabá,
fala da importância da mulher no trabalho com a
seringa. As novas tecnologias de processamento da
borracha, utilizadas na comunidade, também são tema
desse programa.

FICHA TÉCNICA
Apoio institucional: Fundação Vale
Direção, roteiro e pesquisa: Vinícius Reis
Edição: Fernanda Bastos
Finalização: Erico Luiz Pereira
Trilha sonora: Fernando Moura
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei
e Maria Cecília Moutinho
Narração: Vinícius Dias
Videografismo: Victor Marcello
Abertura: Stânio Soares
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
e Renata Couto
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Para registrar a relação das mulheres com a
política cotidiana, a equipe do documentário
Artigo Feminino viajou pelo país para encontrar
personagens que, mesmo vivendo realidades
muito diferentes, alimentam a vontade de
mudar o país. Elas estão cada vez mais
ativas nos sindicatos. São presença maciça
nos movimentos sociais e nas discussões
dos orçamentos participativos. Querem fazer
uma política diferente e ocupar mais espaços
de representação. Esses e outros olhares
incentivam mais pessoas a se engajarem pela
mudança social. As mulheres não querem
lugares privilegiados, querem fazer diferente.
E, claro, querem direitos iguais.
TEMAS: comportamento; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 6 de março
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Ficha técnica
Roteiro e direção: Maíra Brito
Produção executiva: Getsemane Silva
e Marcya Reis
Coordenação de produção: Giulianno Baeta
e Karina Staveland
Montagem: Fabiana Ferreira.
Produtora realizadora e Distribuição:
TV Câmara
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AS TRIGÊMEAS
Roma, Londres, Viena, Paris, Himalaia. Guiadas pela
Bruxa Onilda, as trigêmeas circulam pelo tempo
e espaço, pelos mais diversos cantos do mundo,
sempre atrás de momentos históricos e personagens
marcantes. O que pintores como Velásquez e escritoras
como Agatha Christie podem ensinar? E personagens
fantásticos, como Cinderela, Robin Hood e Pinóquio?
Elas não sossegam enquanto não descobrem essas
respostas pessoalmente.

JÁ nas lojas: Futura em Dvd

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2002
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Publicado originalmente em www.futura.org.br

Sinopses por episódio (30 minutos):
Um Canal que vai da Índia ao Chile, passando por pitanga, mangaba, agricultura da soja, impactos da
saúde e energia alternativa sem sair de casa.
Para quem é fã dos programas Passagem Para..., Um Pé de Quê?, Globo Ciência e Globo Ecologia, agora
é possível encontrá-los em novo horário: o de sua escolha. Nas lojas, a série de DVDs do Futura.
Símbolo da África, personagem de lendas, importante ícone cultural: o baobá é uma das árvores
convidadas de Regina Casé no Um Pé de Quê?. Confira ainda no DVD do programa as receitas feitas a
partir da mangaba no Sergipe e a ligação da tribo indígena de Bracuhy com a pitanga.
Na Índia, o chá é preto e o panda... vermelho? Descubra mais na passagem de Luís Nachbin por Darjeeling.
As aventuras continuam no DVD do Passagem Para..., que nos leva ao local mais conhecido como o fim
do mundo, que fica, na verdade, bem pertinho do Brasil, na Argentina. Em seguida, o programa ruma para
o Chile, mais precisamente para o deserto mais árido do planeta, o Atacama. Por fim, a beleza histórica
de Cartagena, na Colômbia, e sua ligação com o realismo fantástico do escritor Gabriel Garcia Márquez.
No DVD do Globo Ecologia, confira a série sobre aquecimento global. No primeiro, 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.
O Globo Ciência fecha a seleção de DVDs com episódios 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.
Os DVDs estão disponíveis em livrarias de todo o país. Veja mais informações no site da Fnac.
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A flauta mágica - no ar em 23 de março
As trigêmeas estão a caminho de Viena para assistir
ao espetáculo A Flauta Mágica, quando a Bruxa Onilda
decide castigá-las por mau comportamento. Elas,
então, vão parar na Viena de Mozart, no século XVIII.
Lá, a Rainha do Cavaleiro rapta as meninas pensando
que, ao capturar três grandes amigas do compositor,
ajudaria na interrupção do show.
O ratinho que varria o cantinho
no ar em 24 de março
A Bruxa Olinda envia as trigêmeas a uma cidade
controlada por máquinas, onde é proibido conversar,
cozinhar, festejar e ouvir música. Assim que chegam,
as meninas conhecem o ratinho que, além de fazer
faxina, é vocalista de uma banda de rock clandestina
que se reúne para conversar e compor músicas. Nessas
reuniões, a banda planeja organizar um show para
devolver a vida e realegrar a cidade.
Patufet - no ar em 25 de março
A Bruxa Olinda envia as trigêmeas para a casa de um
menino do tamanho de um grão de arroz. Ele se chama
Patufet. As meninas acham o tamanho dele encantador
e divertido, mas Patufet não vê graça nenhuma nisso,

já que seus pais nunca o deixam sair sozinho. As
trigêmeas mostram ao menino que ele é capaz de sair
sozinho e, enquanto ele passeia pelas ruas, começa a
chover. Patufet vai parar na barriga de um boi da cara
preta que pega as crianças que têm medo de careta!
O baterista de Bruc - no ar em 26 de março
As trigêmeas vão parar na Era Napoleônica, onde
conhecem o baterista de Bruc. Ele conta todos os
planos do General Bechamel para conquistar a Vila do
Menino. As meninas, então, enganam a Bruxa Onilda,
fazendo com que ela as envie de volta ao mundo
atual. A ideia é levar uma bateria e uma banda de
rock de volta à Era Napoleônica e assustar o general
do exército! Contando com a bateria e a ajuda do eco
das montanhas, uma única batida dos tambores parece
com o som da marcha de mil soldados. Com esse plano
sensacional, as quatro crianças conseguem assustar o
exército do general.
O estúdio de Gaudi - no ar em 27 de março
Nesse episódio, a Bruxa Olinda envia as trigêmeas à
Barcelona do início do século XX. Chegando lá, elas
conhecem Antoni Gaudí, um arquiteto muito reservado
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e ocupadíssimo com a construção de prédios
estranhos. É claro que Gaudí fica completamente
apavorado com a ideia de ser distraído por três
meninas que correm pelo estúdio.
Os fantasmas de La Pedrera
no ar em 30 de março
Nunca, nem nos sonhos mais loucos, Gaudí poderia
imaginar que três meninas como aquelas pudessem
entrar em sua vida. Mas a Bruxa Onilda parece achar que
esse é o momento propício e faz com que as trigêmeas
participem de um dos momentos mais importantes na
vida do arquiteto: a construção do edifício La Pedrera.
Só que, antes disso, os quatro aventureiros precisam
enfrentar os famosos fantasmas de La Pedrera.
Sherlock Holmes - no ar em 31 de março
As trigêmeas vão parar na biblioteca de Sherlock
Holmes. Lá, elas conhecem o famoso detetive e seu
inseparável amigo Watson. Todos eles partem numa
missão para resgatar e salvar a Bruxa Onilda das
garras do fantasma de Scottish, arqui-inimigo das
bruxas inglesas!
A cigarra e a formiga - no ar em 1 de abril
Insetos de todas as formas e tamanhos passam as
férias de verão às margens de uma poça que fica entre
uma pilha de tijolos. Parece até uma praia movimentada
no litoral do Mediterrâneo. A Bruxa Onilda envia as
trigêmeas para esse pequeno paraíso turístico onde
se vende sorvete no café Ant’s. Um belo dia, a boêmia
Cigarra entra em cena e vira o grande sucesso da
cidade ao tocar seu bandolim. Quando o verão chega
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ao fim, a Cigarra fica chocada ao ver, pela primeira vez
na vida, as chuvas de inverno.
A menina do leite - no ar em 2 de abril
As trigêmeas vão parar numa fazenda produtora de
leite, onde conhecem uma menina que planejava
ganhar muito dinheiro com o negócio. As trigêmeas
têm um plano para ajudá-la, mas a Bruxa Onilda,
que não quer que nenhuma jarra de leite chegue ao
supermercado, cria diversos obstáculos no caminho
delas: ladrões malvados, uma ponte quebrada e um
rio imenso a ser atravessado. Será que as trigêmeas
e a menina do leite conseguirão sobreviver a essa
aventura?
Cyrano de Bergerac - no ar em 3 de abril
A Bruxa Onilda envia as trigêmeas à Paris do século
XVIII, onde elas conhecem uma menina chamada
Rosaura e seus vários pretendentes. O primo de
Rosaura, Cyrano de Bergerac, tem uma paixão secreta
pela prima e escreve a ela as mais belas cartas de amor,
mas as assina com o nome de outros admiradores.
Rosaura nem faz ideia do que Cyrano sente por ela, até
que as trigêmeas esclarecem a situação.
O mundo do cinema - no ar em 6 de abril
Para aprender mais sobre a invenção do cinema, Teresa
faz uma visita ao estúdio dos irmãos Lumière, Anna
conhece o cinema Meliés e Helena vai até o laboratório
Edison. As três meninas ficam fascinadas com tudo o
que veem. A Rainha dos Cavaleiros, que é cinéfila de
carteirinha, pede ajuda a Bruxa Onilda, complicando
ainda mais a história.

Geronimo - no ar em 7 de abril
Geronimo e os outros índios de sua tribo levavam uma
vida sossegada e feliz, até a chegada dos homens
brancos, que constroem um shopping próximo ao
acampamento indígena. As trigêmeas, que são
enviadas pela Bruxa Onilda para visitar a tribo, tentam
ajudar os índios a ser adaptarem à vida moderna.
Porém, Geronimo acha que isso é impossível e prefere
fugir. As meninas estão determinadas a achá-lo e não
vão desistir tão fácil dessa missão.

As Trigêmeas e Gutenberg
no ar em 10 de abril
Graças à Bruxa Onilda, as trigêmeas ajudam um
professor excêntrico a vencer um estranho concurso que
influenciou a história da prensa tipográfica. Começando
pelo Egito, e como uma aventura leva a outra, as três
meninas finalmente vão parar na casa do professor
Gutenberg. Elas fazem de tudo para que o professor
vença o concurso e não perca o grande prêmio para o
trapaceiro Sr. Bisnes.

No Everest - no ar em 8 de abril
A Bruxa Onilda está tão furiosa com as trigêmeas que,
como castigo, as envia ao Himalaia. As meninas vão
parar num acampamento de alpinistas que querem
conquistar o topo do Monte Everest. O chefe da
expedição quer enviá-las de volta para casa, mas elas
estão determinadas a participar da aventura. Como
sempre, a Bruxa Onilda faz de tudo para complicar a
vida das trigêmeas.

As Trigêmeas e Zélia, a gazela
no ar em 13 de abril
As trigêmeas vão parar na África, onde, com um pouco
de magia e bruxaria, elas ajudam Zélia, a gazela,
a voltar a ser mulher. As meninas ainda dão uma
mãozinha para recuperar os tesouros escondidos na vila
de Zélia. Quando a bruxa malvada que tinha escondido
os tesouros dá no pé, a vila de Zélia volta a ser a cidade
próspera que fora no passado.

As Trigêmeas e Vincent Van Gogh
no ar em 9 de abril
Vincent Van Gogh é um artista cabeça de vento alemão
que vivia no sul da França, onde passava seu tempo livre
pintando flores. No dia em que as trigêmeas conhecem
o pintor, ele está muito contente porque tinha acabado
de saber que seu grande amigo, o famoso pintor Paul
Gauguin, lhe faria uma visita. Enquanto os dois pintores
esperam que a chuva pare para que possam pintar ao
ar livre, eles fazem autorretratos e também pintam as
trigêmeas. Mas eles acabam discutindo, e Gauguin sai
da casa de Van Gogh bufando de raiva.

As Trigêmeas e a gaita de fole mágica
no ar em 14 de abril
As trigêmeas vão parar num lugar onde é só
permitido rir depois que a triste princesa Amalia der
uma risada. O pai dela, o rei, declara que dará sua
mão em casamento àquele que for capaz de fazê-la
sorrir. Dá-se aí o início ao desfile de pretendentes.
Graças às três meninas, um homem chamado Pessoa
consegue colocar as mãos na Gaita de Fole Mágica,
o único meio de fazer a princesa rir. Com isso, Pessoa
arruína os planos do primo mau de Amalia, que quer
casar com ela e se tornar o sucessor do trono.
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As Trigêmeas e a caverna de Xuroi
no ar em 15 de abril
Anna, Teresa e Helena vão parar em Minorca. Mas,
desde a última vez que a Bruxa Onilda as enviou
para o passado, as meninas encontraram piratas em
vez de turistas! As trigêmeas encontram Catalina
e conseguem explicar toda a verdade por trás dos
mistérios de Xuroi: todo mundo está atrás dele
porque imaginam que ele seja um ladrão. Porém, ele
é um príncipe árabe que fugiu das garras do malvado
Agutzil e seus piratas.
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As Trigêmeas e VelÁzquez - no ar em 20 de abril
Velázquez é um grande pintor. Porém, sempre retratou
em seus quadros a ganância de Sua Majestade, o rei
Filipe IV. O rei, então, se irrita e decide proibir Velázquez
de pintar. Sua Majestade abre uma exceção e deixa
que o pintor faça um quadro de sua filha. Velázquez
decide incluir no quadro uma aparição discreta do rei.
O quadro é chamado de “Las Meninas”, em espanhol.
As trigêmeas assistem ao trabalho do pintor. E elas
também aparecem na pintura!

As Trigêmeas e a máquina a vapor
no ar em 16 de abril
A Bruxa Onilda envia as trigêmeas à Inglaterra do século
XVIII, onde a Revolução industrial está a perigo porque
James Watt ainda não havia inventado uma máquina.
Até que, num belo dia, enquanto olhava a água ferver na
chaleira, Watt é surpreendido por uma brilhante ideia. E
foi assim que as trigêmeas testemunharam em primeira
mão esta grade descoberta: a máquina a vapor!

As Trigêmeas e o corajoso pequeno
alfaiate - no ar em 21 de abril
Há muitos e muitos anos, havia uma pequena vila
que temia as maldades de um valentão que fazia
o que tinha vontade, quando lhe desse na telha.
Isso tudo porque ele era maior que o resto dos
moradores. Mas no dia em que a Bruxa Onilda envia
as trigêmeas para a vila, a sorte do vilão muda:
graças às meninas, um corajoso pequeno alfaiate
enfrenta o valentão da vila.

As Trigêmeas e Thor, o Viking
no ar em 17 de abril
Para castigar as trigêmeas, a Bruxa Onilda as envia
para Asgard, o mundo dos reis vikings. Thor, o deus
do trovão, pega as meninas no flagra enquanto elas
comiam as maçãs mágicas da deusa Idun. Thor explica
às trigêmeas que as frutas são a fonte da juventude
dos deuses. Loki, um deus invejoso e com sede de
poder, rapta a deusa Idun com quem quer casar para se
tornar rei de Asgard. Felizmente, as trigêmeas e Thor
descobrem um jeito de resgatá-la.

As Trigêmeas e a Bela e a Fera
no ar em 22 de abril
Bela é uma jovem solitária que vive com seu pai no
interior. Um dia, o pai de Bela a presenteia com uma
flor, sem saber que tinha tirado a planta do jardim
de uma terrível fera. Furiosa com o pai de Bela, a
fera insiste que ele pague pelo que fez trabalhando
como seu servo. Com a ajuda das trigêmeas, Bela
convence a fera em trocar os serviços de seu pai
pelos dela. A donzela será responsável por grandes
mudanças na mansão.

As Trigêmeas e Guilherme Tell
no ar em 23 de abril
Guilherme Tell é o melhor e mais corajoso atirador
da Suíça. As trigêmeas conhecem o atirador e seu
filho, Gualteri, e ficam sem ação quando um malvado
cavaleiro, chamado Gessler, faz o jovem de prisioneiro.
Para libertar seu filho, Guilherme Tell deve acertar uma
flecha na maçã que havia sido colocada na cabeça do
menino. As trigêmeas se empenham em ajudá-lo, mas
Será que elas conseguirão?
As Trigêmeas e os capitães coragem
no ar em 24 de abril
A Bruxa Onilda envia as trigêmeas para um barco
de pesca. Lá, Manuel, um pescador, vai ao resgate
de Harvey, um menino que estava a bordo de um
transatlântico e caiu no mar. O jovem exige ser levado
para terra firme. Porém, isso não vai ser possível, já
que a temporada de pesca vai durar mais três meses.
Harvey fica furioso, mas agradece às meninas pelo seu
empenho, e Manuel finalmente entende que a vida
de pescador é maravilhosa e, o mais importante, ele
aprende o valor de uma amizade.
As Trigêmeas e a Pequena Sereia
no ar em 27 de abril
As trigêmeas encontram um príncipe que vai se casar
com uma princesa que não ama. As meninas fazem até
o impossível para que ele se apaixone pela Pequena
Sereia. A Bruxa do Mar dá a elas uma poção mágica
que transforma a Pequena Sereia em uma linda jovem.
Em troca da poção, a Bruxa queria a voz da Sereia.
Então, quando o príncipe se apaixona por outra jovem,
que ele pensa ser seu verdadeiro amor, a Pequena

Sereia não pode fazer nada para explicar a situação.
Quando a Bruxa do Mar oferece uma solução a ela, a
Pequena Sereia se vê diante de um grande dilema.
A flor de alecrim - no ar em 28 de abril
Um homem que vive na ilha de Maiorca está
gravemente doente. Ele pede aos seus dois filhos,
Joanot e Bernadet, para saírem em busca da Flor de
Alecrim, que é conhecida por curar todos os males. Mas
ninguém nunca viu essa flor. Joanot viaja pelo mundo
em busca da flor, enquanto Bernadet e as trigêmeas
ficam na ilha de Maiorca para procurar a planta por
lá. Uma grande águia branca dá uma mãozinha a elas,
enquanto a Bruxa Onilda pensa no que pode fazer para
atrapalhar a busca.
Dr. Jekyll e Sr. Hyde - no ar em 29 de abril
A Bruxa Onilda castiga as trigêmeas enviando
as meninas para as ruas escuras e nebulosas de
Londres, em pleno século XIX. Lá, elas encontram
o Dr. Jekyll, que as convida para serem suas
assistentes no seu laboratório. Mas eles não estão
sós. Morando na mesma casa está o Sr. Hyde,
um homem assustador e misterioso, que sai de
casa às escondidas todas as noites. As meninas
tentam descobrir quem ele é, mas sua verdadeira
identidade é um segredo que o Dr. Jekyll guarda a
sete chaves.
O príncipe e o mendigo - no ar em 30 de abril
As trigêmeas assistem, em primeira mão, à história
de dois meninos ingleses que, apesar da semelhança,
não são gêmeos: um deles é um príncipe e o outro é
um mendigo. As meninas chegam a Londres no exato
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As piratas - no ar em 11 de maio
As trigêmeas vão parar em uma época em que os piratas
governavam os sete mares. Disfarçadas de marinheiras,
elas partem a bordo de um navio no Caribe. No navio,
elas conhecem Mary Reed, uma jovem menina que
finge ser menino para poder realizar seu sonho de virar
marinheira. Até que, um dia, elas caem nas garras do
malvado John Rackam e Anne Bonny, sua parceira, dois
dos piratas mais temidos do Caribe.
momento em que os dois meninos se encontram e têm
a ideia de trocar as roupas para se divertirem. Mas
acontece que os soldados do rei expulsam o príncipe
de suas terras, pensando que ele é um mendigo. Depois
disso, as meninas e o mendigo verdadeiro vão parar
dentro do luxuoso palácio.
Tristão e Isolda - no ar em 1 de maio
O rei Marcos da Cornualha envia Tristão para uma
missão: ele deve ir até a Irlanda para buscar Isolda,
a futura noiva do rei. As trigêmeas o acompanham na
viagem e, depois de viverem inúmeras aventuras, as
meninas se encarregam de acabar com o feitiço que fez
com que Tristão e Isolda se apaixonassem por engano.
No final da história, Isolda se casa com o rei e Tristão
se casa com sua amada Érica.
A Rainha das Neves - no ar em 4 de maio
As trigêmeas conhecem Kay e Gerta num pequeno
vilarejo em uma montanha coberta de neve, para onde
a Bruxa Onilda as havia enviado como castigo. As
meninas e seus dois novos amigos se divertem na neve
e não se dão conta de que estão sendo observados pela
Rainha das Neves, uma bruxa má que joga um feitiço
em Kay e o leva para seu castelo de gelo junto com
ela. Quando chegam ao castelo para resgatar Kay, as
meninas caem nas mãos dos bandidos.
Agatha Christie - no ar em 5 de maio
Graças à Bruxa Onilda, as trigêmeas conhecem Agatha
Christie, a famosa autora de livros de mistério. Tal
encontro acontece a bordo do grandioso e luxuoso
Expresso do Oriente. Em certo ponto, quando o trem
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passa por um túnel, a escritora descobre que seu
manuscrito recém-acabado havia sido roubado. As
meninas se encarregam de interrogar todos os suspeitos
e, depois de investigar o caso a fundo, chegam a uma
conclusão surpreendente.
O príncipe feliz - no ar em 6 de maio
Este não é realmente um príncipe feliz, porque foi
transformado em uma estátua de ouro incrustada de
joias. Assim, ele não pode fazer o que o deixa mais feliz:
ajudar as pessoas necessitadas dividindo com elas a sua
fortuna. Mas as trigêmeas e uma andorinha resolvem
ajudá-lo e, juntos, conseguem realizar todos os projetos
do príncipe, e ele, no final, fica feliz de verdade.
Tutankhamon - no ar em 7 de maio
As travessuras das trigêmeas as levam para o Egito,
onde se juntam ao arqueólogo Howard Carter e
presenciam a maior descoberta arqueológica de todos
os tempos: a tumba do filho do faraó Tutankhamon. Mas
o aventureiro Belzoni e a Bruxa Onilda fazem o possível
e o impossível para acabar com os seus esforços: as
meninas enfrentam tempestades de areia, perigosos
crocodilos no rio Nilo e a terrível maldição do faraó.
A máquina do tempo - no ar em 8 de maio
Um inventor constrói uma máquina que possibilita a
viagem através do tempo. As trigêmeas se juntam a
ele numa viagem ao futuro, onde as máquinas fazem
tudo para as pessoas. Esse futuro era tão tedioso,
que os quatro viajantes do tempo decidem retornar ao
passado para procurar máquinas que fazem as pessoas
rirem, as nossas famosas máquinas de jogos.

FICHA TÉCNICA
Produtora realizadora: Cromosoma TV Produccions
Distribuição: Cromosoma TV Produccions

Holet, o gnomo - no ar em 12 de maio
O gigante Lazonius vive com sua filha Lazybelle na
floresta de Aran Valley. Ele se recusa a permitir
que os gananciosos romanos ponham seus pés
naquele território. Mas os romanos contam com
o oportunismo de Holet, o Gnomo, e conseguem
capturar Lazybelle. As trigêmeas e a Bruxa Onilda
usam toda sua imaginação para convencer Holet a
ajudá-las a libertar Lazybelle.
O homem invisível - no ar em 13 de maio
As trigêmeas conhecem um cientista que desenvolveu
a fórmula de um remédio que ele precisa tomar
urgentemente. O cientista explica a elas que, graças
ao experimento malsucedido, ele tinha se tornado
invisível. Agora, o cientista se esconde em um shopping
e se diverte assustando os clientes. Com isso, ele pode
sentir o gostinho de ser o homem mais poderoso do
mundo. Porém, as meninas acabam descobrindo
um segredo: ele fica sem graça à toa e deixa de ser
transparente quando cora de vergonha.
A festa de aniversário - no ar em 14 de maio
Hoje é aniversário da Bruxa Onilda e todos os
personagens das histórias das trigêmeas foram ao
castelo comemorar o grande dia. Ela, porém, não está
com vontade de comemorar. Então, com a ajuda de
Cinderela, Robin Hood, Pinóquio e outros personagens,
as meninas tentam descobrir um modo de fazer com que
a Bruxa Onilda queira comemorar seu aniversário. E,
como em toda festa de aniversário, vai rolar presentes
e um bolo Um bolo com uma surpresa especial!
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Batalha: A Guerra do Vinil

CAPITÃO PLANETA

Batalha: A Guerra do Vinil é um projeto de animação
em stop motion, que tem como primeiro resultado
uma microssérie de quatro capítulos, com duração
de cindo minutos cada. Durante quatro anos, uma
equipe de aproximadamente 40 pessoas dedicou o seu
tempo ao desenvolvimento deste conteúdo original e
genuinamente brasileiro. O universo da “Batalha” é
um espelho da realidade que os jovens enfrentam nas
periferias dos grandes centros urbanos do país.

Um herói ecológico que tem sua força extraída da
natureza, o Capitão Planeta é uma combinação dos
poderes dos cinco Planeteiros - Terra, Fogo, Vento, Água
e Coração. Todos os elementos e as forças da natureza
estão à disposição dele. Apesar de ser um super-herói
do meio ambiente, ele tem consciência de que não
poderá resolver os problemas ecológicos do mundo
para sempre. O Capitão Planeta faz questão de dizer
que todos precisam aceitar suas responsabilidades em
relação ao futuro da Terra. Por isso, sempre repete: “O
poder é de vocês!”, lembrando que as pessoas têm o
poder de mudar o mundo.
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TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Episódios de 30 minutos:
Um herói para o Planeta Terra - no ar em 22 de junho
Caçadores de elefante - no ar em 23 de junho
A morte dos mares - no ar em 24 de junho
Poluindo por computador - no ar em 25 de junho
Explosão Populacional - no ar em 26 de junho
O buraco na camada de ozônio - no ar em 29 de junho
O dragão Pipopi - no ar em 30 de junho
CHUVA ÁCIDA - no ar em 1 de julho
A IRA DO VULCÃO - no ar em 2 de julho
DOENÇA DE RATO - no ar em 3 de julho
RESGATE MORTAL - no ar em 6 de julho
A ÁRVORE DA VIDA - no ar em 7 de julho
O MUNDO QUE EXISTE EMBAIXO DE NÓS - no ar em 8 de julho
UM NOVO DEFENSOR DA NATUREZA - no ar em 9 de julho
O CONQUISTADOR - no ar em 10 de julho
UMA GUERRA SEM SENTIDO - no ar em 13 de julho
ACIDENTE NA USINA NUCLEAR - no ar em 14 de julho
NÃO BEBA ESSA ÁGUA - no ar em 15 de julho
O CAPITÃO PLANETA - no ar em 16 de julho
A REPRESA DO PLUNDER - no ar em 17 de julho
A CRISE DE KWAME - no ar em 20 de julho
AS FÁBRICAS DE FUMAÇA - no ar em 21 de julho
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MISSÃO: SALVAR A TERRA
Parte 1 - no ar em 22 de julho, e Parte 2 - no ar em 23 de julho
DOIS FUTUROS
Parte 1 - no ar em 24 de julho, e Parte 2 - no ar em 27 de julho
O LIXO ATACA NOVAMENTE - no ar em 28 de julho
ABÓBADAS DO DESTINO - no ar em 29 de julho
POLUIÇÃO MENTAL - no ar em 30 de julho
QUE VENHAM OS SÓSIAS - no ar em 31 de julho
A ARCA - no ar em 3 de agosto
O PREDADOR - no ar em 4 de agosto
ILHA DA ENERGIA SOLAR - no ar em 5 de agosto
O ASSASSINATO DE CORAL - no ar em 6 de agosto
BICO CALADO - no ar em 7 de agosto
SUÍNO MARGINAL - no ar em 10 de agosto
UM TRABALHO INTERNO - no ar em 11 de agosto
UMA VIRADA NO DESTINO - no ar em 12 de agosto
PROBLEMAS DENTRO DA CASCA - no ar em 13 de agosto
LETRA MIÚDA - no ar em 14 de agosto
POEIRA DE ESTRELAS - no ar em 17 de agosto
NA TRILHA DO TREM AZUL - no ar em 18 de agosto
PÁSSARO DE OUTRA PLUMAGEM - no ar em 19 de agosto
O GRANDE DESMATAMENTO - no ar em 20 de agosto
AMAZÔNIA RADIANTE - no ar em 21 de agosto
ADEUS, BALEIAS - no ar em 24 de agosto
REUNIÃO PARA SALVAR A TERRA
Parte 1 - no ar em 25 de agosto, e Parte 2 - no ar em 26 de agosto
A PERDA DO GADO - no ar em 27 de agosto
TERRA ARRASADA - no ar em 28 de agosto
O CANAL DO ÓDIO - no ar em 31 de agosto
Utopia - no ar em 1 de setembro
Efeito estufa - no ar em 2 de setembro
Um depósito de lixo do mar - no ar em 3 de setembro
O brilho mortal - no ar em 4 de setembro
Um mundo perfeito - no ar em 7 de setembro
A máquina dos sonhos - no ar em 8 de setembro
S.O.S. Grand Canyon - no ar em 9 de setembro
Águas amargas - no ar em 10 de setembro
Caçada cruel - no ar em 11 de setembro
Só o amor universal pode nos levar a paz
no ar em 14 de setembro
Os animais merecem respeito - no ar em 15 de setembro
Maré espírito de porco - no ar em 16 de setembro
Um dia de lobo - no ar em 17 de setembro
A fórmula do ódio - no ar em 18 de setembro

Ficha técnica
Produtora realizadora: Turner
Distribuição: Turner

Promoção Capitão Planeta: mais de mil desenhos!
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Mais de mil desenhos, enviados por crianças e escolas das mais diversas partes do país, responderam
com criatividade à pergunta “O que você faria para defender o meio ambiente na sua cidade?”. Assim
chega ao fim a Promoção Capitão Planeta: três crianças foram escolhidas campeãs e levarão para casa
uma bicicleta. Outros 50 desenhos ganham camisetas do herói ecológico.
Os três vencedores foram selecionados de acordo com suas faixas etárias: Na categoria até 7 anos,
Saádila Vitória Martins Rosa de Jesus, de Edeia, Goiás. Entre 8 e 11 anos, Carolina Raulino, de Blumenau,
Santa Catarina. Por fim, na faixa entre 12 e 15 anos, quem ganha é Joelson Petter, de Chapecó, Santa
Catarina.
Parabéns a todos! Continuem ligados nas aventuras do Capitão Planeta.
Confira abaixo os desenhos vencedores:

Saádila Vitória

Joelson Petter

Carolina Raulino
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CARMEN MIRANDA: BANANA IS MY BUSINESS

100 ANOS DE FREVO

Esse documentário biográfico, dirigido por Helena
Solberg e David Meyer, conta, através de filmes de
arquivo, filmagens caseiras e dramatizações, a vida
da pequena notável Carmen Miranda, a cantora lusobrasileira que conquistou Hollywood. Exportada para
os EUA como a “Brazilian Bombshell”, Carmen Miranda
foi uma estrela da Broadway e de Hollywood nos anos
40. O filme investiga sua importância para toda uma
geração de brasileiros e norte-americanos.

Este documentário é sobre as manifestações culturais
e a diversidade de ritmos que compõem o carnaval do
estado de Pernambuco. Numa viagem cultural do sertão
ao litoral atlântico, os entrevistadores conversam
com foliões, brincantes e atores da cena cultural e
carnavalesca pernambucana, extraindo confissões de
amor e entrega aos múltiplos ritmos e brincadeiras
que caracterizam a festa. E a cada parada da equipe,
a cada região visitada, novos rostos são revelados,
novas loas são entoadas. O carnaval traz algo de novo
e colaborativo a cada cidade visitada, desde os vales
rochosos repletos de caatinga até o beijo molhado das
águas salgadas do mar.

TEMAS: história; personalidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 8 de fevereiro
Duração: 91 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Brazilia Festival of Brazilian Cinema (1994) e
Havana Film Festival (1995)

Ficha técnica
Diretora: Helena Solberg
Roteirista: Helena Solberg
Entrevistados: Cynthia Adler, Eric Barreto, Mario
Cunha, Alice Faye, Aurora Miranda, Leticia Monte, Rita
Moreno, Cesar Romero, Synval Silva e Helena Solberg.
Produtoras realizadoras: Channel Four Films e RioFilmes
Distribuição: Public Broadcasting Service (PBS)

TEMAS: cultura regional; identidade cultural; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 19 de fevereiro
Duração: 20 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Ficha técnica
Direção: Andrea Ferraz
Coordenação de produção: Ariel Maia
Produtora realizadora: Ateliê Produções
Distribuição: Fundarpe - Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco

CARNAVAL, BEXIGA, FUNK E SOMBRINHA
Uma radiografia do trabalho feito pelos mais de 70
grupos de clóvis, ou bate-bolas, existentes na Zona Oeste
do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que mantêm viva
a tradição do carnaval de rua, os grupos levam às últimas
consequências os preparativos para a festa, que tem
início 361 dias antes da saída dos blocos. O documentário
foi dirigido por Marcus Vinicius Faustini.
TEMAS: cultura regional; identidade cultural; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 20 de fevereiro
Duração: 63 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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Ficha técnica
Direção e Roteiro: Marcus Vinícius Faustini
Produção: Gabriela Saboya e Tatynne Lauria
Fotografia: Marcus Vinícius Faustini e Tamur Aimara
Edição: Gregório Mariz
Produtora realizadora: Reperigeria e KL
Distribuição: KL Produções
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Da ação presencial à tela da tv: a construção de relacionamentos comprometidos com a transformação social
Marisa Vassimon, GERENTE DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA
Jacinta Rodrigues, coordenadora de mobilização
Priscila Pereira, líder de projetos da mobilização comunitária

Participação e construção de conteúdos em diálogo são
ideias-chave para a área de Mobilização e Articulação
Comunitária do Canal Futura. Em 2009, na perspectiva
de trazer para a tela do Canal as temáticas e causas
mais prementes da população brasileira, conquistamos
um novo patamar de desempenho com o aumento de
horas inéditas na programação.
Frase a frase, imagem por imagem, programa a programa, construímos um ambiente de interação com
diferentes instituições da sociedade civil, públicas e
privadas na produção e disseminação de conteúdos
úteis à atuação de todos os envolvidos. Os programas
ou séries criadas e exibidas, além de vários materiais
provenientes de fornecedores sociais de comunicação
e da atuação conjunta com a equipe do jornalismo, são
evidências tangíveis dessa atuação.

A presença da equipe do Canal em fóruns e conferências, como a Conferência Nacional de Direitos Humanos,
Conferência Nacional de Segurança Pública, Congresso
Brasileiro de Enfrentamento à Exploração Sexual, Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual,
II Congresso Nacional do MOPS - Movimento Popular
de Saúde, entre outros, foram fundamentais para a produção desses conteúdos em consonância com as reflexões atuais e plurais da sociedade brasileira.
Nesses espaços de debate ou no acompanhamento
contínuo das práticas sociais protagonizadas pelas
instituições, movimentos e lideranças em várias localidades do Brasil, foi possível dialogar, ouvir, ampliar
o olhar, quebrar estereótipos, relativizar as certezas e
descobrir em conjunto maneiras mais consistentes de
representar e promover soluções possíveis para problemas complexos.
Tendo como ponto de partida estes espaços de diálogo, esta programação se torna viva ao retornar para
os diferentes grupos em todo o Brasil, e se tornando
instrumento de trabalho e implementação de projetos
nos territórios. Um exemplo deste processo foi a forma
como o Futura se propôs a tratar de um dos principais
temas da agenda nacional: a exploração sexual de
crianças e adolescentes.
Ao longo de dois anos, uma trajetória de pesquisas,
parcerias, fóruns e participações da equipe de Mobilização e Articulação Comunitária nas principais
agendas da sociedade civil ligadas ao tema respaldou
o início de uma série de produções. Depois de levar a
questão para muitas pautas do jornalismo, o desafio
do Futura era produzir um programa que abordasse a
exploração sexual infanto-juvenil a partir de uma abordagem inovadora, capaz de transformar perspectivas,
falas, textos e concepções.
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Neste contexto surgiu a ideia da série Que Exploração
É Essa?*, fruto da reunião da expertise de quem faz
TV com 29 instituições que conhecem a realidade das
violências sexuais contra crianças e adolescentes. Uma
realização do Canal Futura em parceria com a Childhood
Brasil (WCF-Brasil), a série foi desenvolvida utilizando
técnicas de manipulação de bonecos em cinco episódios de sete minutos.
Para a preparação do programa, o processo de diálogo
com as instituições parceiras foi fundamental. Leituras
dramatizadas dos roteiros foram realizadas com jovens
que foram vítimas de práticas de exploração sexual e
educadores em São Paulo e Pernambuco, assim como
análise dos bonecos, sua aparência e vestuário. A partir
da experiência dos jovens, muitos detalhes, abordagens e personagens foram modificados. Os debates foram acalorados, inflamados, apaixonados e, sobretudo,
fundamentais para a quebra de visões dualistas e simplificadoras da realidade. O resultado é uma iniciativa
inédita na TV brasileira que, em 2010, irá contribuir no
enfrentamento deste grave problema mundial, servindo
de material de mobilização para educadores, jovens e
famílias de todo o país.
Acreditamos que uma nova maneira de produzir, este
“modo de fazer e de mostrar”, rompe com um modelo
tradicional de comunicação televisiva. Neste contexto,
dar voz às diferentes vozes em disputa em nossa sociedade é mais que um compromisso. Sendo assim, ainda
em 2009, percorremos os quatro cantos do país com as
diferentes juventudes brasileiras para a produção da segunda edição da série Diz Aí* Identificamos como estão
organizadas e interferindo, cada qual a seu modo, na
realidade sociocultural e política em consonância com
as deliberações da Conferência Nacional da Juventude,
realizada em abril de 2008.
Em 2009, a Mobilização esteve envolvida também com
a produção do programa Nota 10*, série especial sobre
segurança pública. Com parceria da Fundação Ford e do
Fórum Nacional de Segurança Pública, os cinco episódios abordaram a relação juventude, violência e ação
policial, a abordagem policial, o dia a dia de um policial
e a necessidade do envolvimento de todos no combate
à violência no país, entre outros temas. A série foi realizada durante a preparação da Conferência Nacional de
Segurança Pública, e sua implementação em 2010 de-

verá apoiar as políticas públicas e o trabalho das redes
de direitos humanos atuantes no Brasil.
Ao mesmo tempo em que evidencia na tela questões
cruciais para o país, em sua atuação presencial o Canal
Futura tem trabalhado para ampliar e fortalecer o relacionamento com redes de instituições em todo o Brasil. Uma das estratégias utilizadas para estreitar esses
vínculos é o projeto Maleta Futura, que entrou na sua
quarta edição no segundo semestre de 2009.
Com foco na saúde coletiva e da família, a Maleta Saúde traz uma visão da saúde como qualidade de vida,
por isso seu conteúdo é diversificado e multidisciplinar.
Recheada com o melhor da programação do Canal nesta
temática, o acervo inclui episódios do programa Estação Saúde, produção realizada em parceria com a Fundação Vale. Para embasar a produção deste programa,
foram realizados fóruns em Belo Horizonte e São Luís,
com a participação de organizações não governamentais que desenvolvem trabalhos de referência ligados
às temáticas da saúde, pesquisadores e instituições governamentais, como a Fiocruz e Secretarias de Saúde.
Além dos programas do Futura, mais de dez instituições
disponibilizaram conteúdos para as maletas que estão
sendo implementadas em todo o Brasil com a liderança
de 50 instituições que aderiram ao projeto.
E é com o compromisso de fortalecer os fluxos de diálogo entre o Canal Futura e a sociedade civil organizada que a Mobilização encerra 2009, na perspectiva de
dar continuidade aos projetos em andamento e avançar
ainda mais nesta caminhada de construir uma TV onde
visões, sentidos e percepções circulem e traduzam um
amplo leque da diversidade brasileira.
No Futura, o que se vê na tela é gerado no acompanhamento contínuo e presencial do que acontece nos
territórios e na produção compartilhada de conteúdos. E
o processo não se encerra com as emissões na TV, essa
produção retorna para as localidades para ser agregada
às práticas sociais e em seguida retornar maximizada
para o Futura, na forma de proposições e subsídios
diversos, formando assim um “círculo virtuoso” com o
compromisso de contribuir com a transformação social.

*Veja sinopses neste anuário.
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Christo Redemptor

CIDADES E SOLUÇÕES

Através de relatos de pessoas que viveram na época de
sua construção e do diário de Heitor da Silva Costa, o
engenheiro brasileiro que idealizou e executou a obra,
voltamos ao período da concepção do Cristo Redentor,
este tão belo monumento que é, hoje em dia, parte
integrante da rotina do Rio de Janeiro. O filme conta
também com depoimentos gravados em Paris, com
Françoise Landowski, filha do escultor Paul Landowski,
e em Roma, com Elettra Marconi, filha do inventor do
telégrafo sem fio, Guglielmo Marconi.

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.

TEMAS: história; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 27 de setembro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMA: 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.

Sinopses por episódio (22 minutos):
Ficha técnica
Produção: Bel Noronha
Fotografia: Alberto Bellezia e Marcelo Pontes
Roteiro: Bel Noronha
Montagem: Joana Ventura e Raquel Couto
Edição de som: Mariana Barsted
Pesquisa de imagens: Bel Noronha
e Antonio Venâncio
Produção executiva: Bel Noronha
Mixagem: Denilson Campos
Música: João Nabuco
Direção musical: João Nabuco
Produtora realizadora: Bel Noronha Produções
Distribuição: Synapse Produções

Ecodesign - no ar em 2 de janeiro
O ecodesign desenvolve produtos que reduzem os
impactos sobre o meio ambiente. Ventiladores,
fogões, garrafas térmicas e móveis projetados com
consciência ambiental já podem ser encontrados no
mercado.
Fair trade: comércio justo
no ar em 9 de janeiro
O expectador acompanha o I Encontro Internacional
de Comércio Justo e Solidário no Brasil. Qualidade e
bom preço: saiba como os produtos com o selo fair
trade são produzidos e chegam aos consumidores de
todo o mundo.
Extração sustentável do palmito
no ar em 16 de janeiro
O Brasil é o maior produtor mundial de palmito.
Mas a grande procura também estimula a retirada
predatória, o comércio clandestino e o risco
de extinção de algumas espécies de palmeira.
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Cidadania, cultura e arte em comunidades
cariocas - no ar em 23 de janeiro
A realidade das favelas cariocas não se resume a
tráfico e violência. A comunidade de Vigário Geral
descobriu soluções que podem virar referência para
todo o mundo.
A situação do cinema brasileiro
no ar em 30 de janeiro
Cerca de 92% das cidades brasileiras não têm uma
única sala de cinema. Conheça as experiências bemsucedidas de exibição de filmes brasileiros onde não há
cinemas ou facilidade para assisti-los.
O conceito de construção sustentável
está revolucionando a construção civil
do mundo - no ar em 6 de fevereiro
Neste programa, o expectador vai conhecer o primeiro
empreendimento sustentável do Rio de Janeiro,
certificado com o selo verde. Em São Paulo, a USP abre
espaço para essa nova tendência do mercado. Já em
Brasília, um bairro residencial é construído de acordo
com o green building.
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As vantagens do coletor solar em
relação ao chuveiro elétrico
no ar em 13 de fevereiro
Este episódio fala sobre os coletores solares. O
expectador vai conhecer técnicas que utilizam a
radiação do sol como fonte de energia para aquecer a
água do banho. Experiências como essa já deram certo
na Alemanha e no Brasil.
Energia solar chega a comunidades
distantes e muda a rotina da população
no ar em 20 de fevereiro
O sol é uma fonte de energia elétrica que está sendo
usada cada vez mais no Brasil e no resto do mundo. O
país tem cerca de 23 mil sistemas que transformam a
radiação solar em energia.
O problema das embalagens longa vida
no ar em 27 de fevereiro
O Brasil produz nove bilhões de embalagens longa vida,
dentre sucos, leite e extratos de tomate. O problema é
que 75% das embalagens são descartadas de maneira
irregular em lixões. Neste episódio, aprendemos qual
seria a solução mais adequada.
Projetos de incentivo à leitura dão
resultado - no ar em 6 de março
O número de livros vendidos cresce a cada ano, mas,
mesmo na era do conhecimento, a leitura é pouco
praticada por muitas pessoas. Conheça projetos que
estão incentivando os brasileiros a ler.
Energia a partir do esgoto
no ar em 13 de março
Mais da metade do esgoto produzido no Brasil
(53%) é lançado sem nenhum tratamento no lugar
errado, ameaçando a saúde pública e poluindo as
águas. Mas algumas cidades estão descobrindo
que o esgoto pode ser fonte de energia e insumo
para a agricultura. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, e
em Franca, em São Paulo, os esgotos domésticos
e de animais são convertidos em energia e adubo
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orgânico de qualidade. E no Rio de Janeiro, a
maior estação de tratamento de esgoto do estado
se prepara para transformar o resíduo em biogás e
biodiesel, a partir de 2009.
Dinamarca é referência no uso inte
ligente de fontes limpas e renováveis de
energia - no ar em 20 de março
Veja como os vikings se tornaram modelo no uso de
fontes de energia. A Dinamarca é o país do mundo
que mais usa energia proveniente do vento, além de
possuir uma usina geotérmica para transformar o
calor em energia.
O processo de compensação das emissões
de gases estufa - no ar em 27 de março
Primeiro programa neutro em carbono da TV
brasileira, o Cidades e Soluções mostra o local onde
foram plantadas as 996 árvores da compensação de
gases estufa das edições exibidas nos últimos dois
anos.
EUA:
lavanderia
ecológica
gasta
75% menos de água que lavanderia
convencional - no ar em 3 de abril
Em Las Vegas, conheça a lavanderia ecológica que
deixa de consumir mais de 75 milhões de litros de água
por ano. Em São Paulo, uma lavanderia se especializou
em limpar roupas sem poluir o ambiente.

Os problemas causados por sacolas
plásticas - no ar em 24 de abril
Para reduzir os impactos causados por sacos plásticos
no meio ambiente, duas redes de supermercados
estimulam o uso de sacolas retornáveis. Veja como a
China e a Alemanha lidam com o assunto.
Slow Food: uma nova proposta de
alimentação - no ar em 1 de maio
O movimento defende uma nova relação do homem com
o alimento. Na contramão do fast-food e da correria
da vida moderna, a proposta desse movimento é uma
alimentação mais consciente e prazerosa.
Os benefícios da reciclagem do óleo de
cozinha - no ar em 8 de maio
Apenas 2,5% de todo o óleo de cozinha consumido
pelos brasileiros são reinseridos na cadeia produtiva.
Conheça os benefícios sociais e para o meio ambiente
decorrentes da reciclagem do óleo de fritura.
Conheça dois exemplos de hotéis
sustentáveis - no ar em 15 de maio
No Pantanal e na Amazônia, hotéis aliam ecoturismo,

diversão e preservação ambiental. E saiba como
funciona, no Brasil, a norma técnica para obter a
certificação de sustentabilidade.
As novidades do Ecogerma 2009
no ar em 22 de maio
As tecnologias do futuro precisam estar comprometidas
com a sustentabilidade. Esta foi a mensagem dos 150
expositores alemães que exibiram, em São Paulo, as
principais novidades em diversas áreas.
Os caminhos para o desenvolvimento
sustentável - no ar em 27 de maio
O criador da expressão triple botton line fala dos pilares
do desenvolvimento sustentável. Em Paris, um exemplo
de consciência na cadeia produtiva. No Rio de Janeiro,
um banco investe em lixo, água e esgoto.
Economia de energia em prédios
no ar em 5 de junho
O novo selo do Procel medirá o consumo de energia
nas edificações no Brasil. A novidade será adotada a
partir de junho. Veja também como os alemães podem
escolher livremente a sua fonte de energia.

As contribuições das bactérias na vida
do homem - no ar em 10 de abril
As bactérias são vistas como as principais causadoras
de doenças, mas muita gente não sabe que elas
também são aliadas da humanidade. Veja como
as bactérias beneficiam o dia a dia do homem.
Gestão sustentável - no ar em 17 de abril
Conheça as cidades que adotaram uma gestão
sustentável e, como resultado, conseguiram incentivos
do governo federal e dos estados. O ICMS Ecológico
assegura mais recursos estaduais a esses municípios.
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As ações para o consumo inteligente
de água na maior cidade do Brasil no ar em 12 de junho
A conscientização do uso da água é muito
importante. Conheça as medidas que a cidade de
São Paulo está colocando em prática para evitar
o aumento no custo da água potável e o risco de
racionamento.
Revolução verde na indústria
audiovisual - no ar em 19 de junho
Uma revolução verde começa a acontecer
na indústria do entretenimento audiovisual
nos Estados Unidos e no Brasil. Eficiência
energética, reciclagem de materiais e proteção
da biodiversidade.
Especial Meio Ambiente
no ar em 26 de junho
No Cidades e Soluções Especial com uma
hora de duração, Sérgio Besserman e Eugênio
Singer respondem às perguntas da plateia e
dos internautas no Auditório do Ibirapuera (SP).
Água, lixo, energia e construção sustentável são
alguns dos assuntos do programa.
Moda sustentável - no ar em 3 de julho
O programa mostra que a indústria da moda
também pode ser sustentável. Iniciativas
vão na contramão do consumismo e do
descartável e ainda reduzem os impactos da
produção têxtil ao meio ambiente. Em Nova
York, o estilista John Patrick revolucionou com
tecidos alternativos e orgânicos em roupas
sofisticadas. Em São Paulo, vamos conhecer a
Eden, empresa que utiliza algodão orgânico de
pequenos produtores.
Hollywood “verde” - no ar em 10 de julho
Veja como a indústria do cinema norte-americano
está prestigiando roteiros ecologicamente
corretos, reciclando cenários, usando energia
limpa e biocombustíveis. Conheça o lado verde
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de Hollywood e também do maior centro de
produção audiovisual da América Latina.
Sequestro ecológico de carbono
no ar em 17 de julho
Mais de 80% da matriz energética mundial é
de combustíveis como petróleo, carvão e gás.
Países investem em tecnologia para criação de
fontes de energia limpa.
Condomínio sustentável
no ar em 24 de julho
O condomínio mais ecológico do Rio de Janeiro
usa folhas secas para fazer adubo. Um edifício
comercial paulista promove a reutilização da
água, controla persianas e estimula o uso do
etanol como combustível.
Pegada ecológica - no ar em 31 de julho
É possível saber o quanto o seu estilo de vida
impacta o meio ambiente. Através da “Pegada
Ecológica”, da organização WWF, veja como
pequenos ajustes na rotina podem ajudar o
planeta.
Engenharia de tráfego
no ar em 7 de agosto
O caos crescente no tráfego das grandes
cidades ameaça a mobilidade dos cidadãos. O
aumento desenfreado do número de veículos,
o rápido crescimento das cidades, quase nunca
acompanhado por adaptações na infraestrutura,
são alguns dos desafios enfrentados pelos
profissionais da Engenharia de Tráfego.
Jardins comestíveis
no ar em 14 de agosto
A busca pelo cultivo sustentável de alimentos
desperta a criatividade e movimenta a economia
em todo o mundo. Em vez de gastar água, dinheiro
e suprimentos para o solo com fins apenas
ornamentais, moradores da Califórnia investem na
produção de hortaliças e frutas em seus jardins.

Telhados ecológicos - no ar em 21 de agosto
O telhado é um item importante para a sustentabilidade
de uma construção. Dependendo do material usado,
pode aumentar ou reduzir a temperatura interna,
aproveitar materiais recicláveis e fazer a diferença
até mesmo no combate ao aquecimento global.
Conheça as inovações para telhados que o Cidades e
Soluções foi conferir.
A reciclagem de automóveis
no ar em 28 de agosto
O destino da maioria das carcaças no país são os
ferros-velhos, mas algumas empresas reaproveitam as
peças que ainda possuem valor comercial. O mercado
ainda é pouco explorado no país.
De carona se vai longe - no ar em 4 de setembro
Caronas podem ser opções confiáveis, práticas e
econômicas de transporte no mundo de hoje. Em Paris e
São Paulo é possível planejar seus deslocamentos pela
internet escolhendo quem vai lhe dar carona.
Entrevista com ministro Celso Amorim
no ar em 11 de setembro
Reunião em dezembro tem participação de vários
países e visa solucionar problema do aquecimento
global através de novas estratégias para enfrentar
estragos causados ao meio ambiente nos últimos anos.

Economize no banho quente
no ar em 2 de outubro
O prazer de tomar um bom banho quente pode ter
um preço alto: o chuveiro elétrico é um dos maiores
vilões do consumo de energia em uma residência.
Mas existem soluções de baixo custo, que garantem
o aquecimento da água do banho através de
sistemas criativos e mais acessíveis. É o caso do
kit que reaproveita o calor da água quente do banho
para reduzir pela metade o consumo de energia do
chuveiro. E dos coletores solares de baixo custo, que
se multiplicam rapidamente pelo Brasil.
Pará Sustentável - no ar em 9 de outubro
Paragominas, uma cidade marcada pela violência e a
destruição da floresta. O município do Pará por muito
tempo figurou entre as cidades que mais desmatam a
Amazônia. Em 2008, foi firmado um objetivo ambicioso:
o desmatamento zero.
Sem burocracia - no ar em 23 de outubro
A burocracia que atrapalha a vida dos brasileiros está
com os dias contados. Em alguns estados, já existem
medidas para acabar com a burocratização de vários
setores. Neste episódio, são apresentados projetos
como o “Rio Poupa Tempo”, que reúne diversos serviços
em apenas um lugar.

Comunidade Grid - no ar em 18 de setembro
A colaboração de voluntários permite avanços
importantes em pesquisas científicas da Fiocruz,
através da comunidade mundial Grid, que já
proporcionou dados equivalentes a 200 mil anos de
processamento.

Água tratada de esgoto
no ar em 30 de outubro
A cada ano que passa a água de esgoto tratada
se torna mais valiosa. Em São Paulo, por exemplo,
essa água já é comercializada. Na Califórnia, uma
moderna estação de tratamento fornece água potável
para os moradores.

Reciclagem de lixo eletrônico
no ar em 25 de setembro
O país é referência quando o assunto é democratização
digital. Veja o trabalho de organizações que coletam
computadores, recuperam as máquinas e promovem a
inclusão digital em comunidades carentes.

Terceira idade no Brasil
Parte 1 - no ar em 6 de novembro
A terceira idade já soma 20 milhões de pessoas em todo
o país. Mas a grande maioria das cidades brasileiras
não está preparada para atender às necessidades
desta parcela tão específica da população.
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Cine Conhecimento

Terceira idade no Brasil
Parte 2 - no ar em 13 de novembro
Um exemplo de respeito aos idosos é Santo Antônio
da Alegria, no interior de São Paulo. A cidade lidera o
ranking de qualidade de vida entre pessoas com mais
de 60 anos. Em Manaus, o governo adota políticas
públicas voltadas para idosos.
Apagão - no ar em 20 de novembro
Neste episódio, o Cidades e Soluções discute as
causas do apagão com Roberto Schaeffer, professor
de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ; Adriano
Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura;
e Eduardo Barata, diretor do Operador Nacional do
Sistema Elétrico, o ONS.
TI Verde - no ar em 27 de novembro
O mercado da informática busca soluções para reduzir
o seu impacto ambiental. A quantidade de gases
emitidos pelos mais de um bilhão de computadores
existentes no mundo equivale à poluição provocada por
todos os aviões que circulam pelo planeta.
Despoluição das águas
no ar em 4 de dezembro
O Brasil começa a despoluição de suas águas.
Investimentos crescentes em saneamento básico
estão mudando a paisagem de cidades como o Rio
de Janeiro. Na lagoa Rodrigo de Freitas já se pode
perceber o resultado.
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Retrofit no Brasil - no ar em 11 de dezembro
O Retrofit é a prática arquitetônica que se insere na
agenda do desenvolvimento sustentável. Através dessa
técnica é possível mudar o interior para adequá-lo ao
projeto, sem mexer na estrutura externa.
O Etanol do Século XXI - no ar em 18 de dezembro
O etanol é um dos principais trunfos tecnológicos do
Brasil. Trinta e cinco anos de investimentos em pesquisas
transformaram o país em líder mundial em etanol de
cana. Este episódio mostra as vantagens ambientais e
econômicas e o protagonismo internacional do Brasil
nesse quesito.
Conheça
alternativas
inteligentes,
baratas e sustentáveis de tratar o
esgoto - no ar em 25 de dezembro
Água doce e limpa é um recurso cada vez mais escasso.
Conheça outras maneiras seguras e confiáveis de se
tratar esgoto, sem precisar utilizar água potável. No
Brasil, quase 70% do esgoto não são tratados.

Partindo da ideia de que um bom filme sempre traz
algum aprendizado, o Cine Conhecimento apresenta
obras de vários países, que focam em questões
históricas e atuais. Em 2009, o Cine dá destaque
a diretores famosos como Alan Resnais, Krzysztof
Kieslowski, François Truffaut, Charles Chapiln, Abbas
Kiarostami, entre outros. O programa aborda diversas
técnicas, detalhes de produção, história, curiosidades,
premiações, perfil de profissionais e análise de
linguagens, assim como a busca pela compreensão
de comportamentos e diferenças culturais a partir dos
contextos apresentados no filme em questão.
TEMAS: história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
APRESENTADORA: Renata Guida é atriz formada em
Artes Cênicas pela Escola de Comunicação e Artes
da USP. De 2008 a 2009, atuou em Clandestinos, na
cidade do Rio de Janeiro, sob direção de João Falcão.
Em 2008, foi selecionada para integrar o CAT, Centro
de Aperfeiçoamento Teatral, na FUNARTE-SP, com
o espetáculo Os Possessos, sob direção de Antônio
Abujamra. Atuou também no
espetáculo Três Estações,
sob direção de Leonardo
Antunes. Também como
atriz, fez Fronteiras,
de Newton Moreno e
Alessandro Toller, sob
direção de Newton
Moreno.

Sinopses por episódio:
A Mulher do Lado - no ar em 2 de outubro
Bernard e Arlette têm um casamento feliz e tranquilo.
Certo dia, o casal Philippe e Mathilde vai morar próximo
à casa deles. O fato coloca frente a frente Bernard e
Mathilde, que anos atrás se conheceram e tiveram um
tórrido romance. O reencontro faz renascer a paixão
entre os dois. O diretor Truffaut utiliza uma narradora
para contar essa história trágica sobre os sentimentos
humanos
Duração: 106 minutos
Elenco principal: Gérard Depardieu, Fanny Ardant e
Henri Garcin
Direção: François Truffaut
Produtora realizadora: Les Films du Carrosse
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1981
Classificação indicativa: 12 anos
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Os Incompreendidos - no ar em 9 de outubro
Antoine Doinel tem 14 anos e mora em Paris com os
pais, que não mostram muito interesse pelo jovem. Ele,
por sua vez, tem problemas na escola: deixa de ir às
aulas para passar as tardes no cinema e brincando com
os amigos. Depois de uma série de contratempos, o
menino foge de casa e passa a viver de pequenos furtos.
Duração: 99 minutos
Elenco principal: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier e
Albert Rémy
Direção: François Truffaut
Produtora realizadora: Les Films du Carrosse
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1959
Classificação indicativa: 12 anos
O Triunfo - no ar em 15 de outubro
Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória
de Ron Clark, um professor passional e inovador, que sai
de uma pequena cidade para lecionar em uma escola do
Harlem. Com o intuito de se aproximar dos alunos, Ron
utiliza seus métodos não convencionais de ensino.
Duração: 90 minutos
Elenco principal: Matthew Perry, Judith Buchan, Griffin
Cork e Jerry Callaghan

Direção: Randa Haines
Produtoras realizadoras: The Alberta Film Development
Program of the Alberta Foundation for the Arts, Alberta
Film Entertainment, Granada Entertainment, Magna
Global Entertainment e Old Beantown Films.
Distribuição: ITV Global Entertainment
Países de origem: EUA e Canadá
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 12 anos
O Amor em Fuga - no ar em 16 de outubro
Aos 35 anos, Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), o
personagem mais famoso do diretor francês François
Truffaut, continua o mesmo adolescente de sempre.
Recém-divorciado de sua mulher, Christine, ele começa
a lembrar as pessoas que marcaram sua vida. Inclusive
Colette, seu primeiro amor, que se tornou uma advogada
muito conhecida, e Lucien, o ex-amante de sua mãe,
que hoje é um senhor de idade respeitado por todos.
Prisioneiro de seu passado, Antoine conhece Sabine,
uma jovem vendedora de discos que muda a sua rotina.
Duração: 94 minutos
Elenco principal: Jean-Pierre Léaud e Marie-France Pisier
Direção: François Truffaut
Produtora realizadora: Les Films du Carrosse
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 12 anos

Melodia Infiel - no ar em 30 de outubro
Em uma charmosa Paris da década de 1920, um
violinista conhece e se apaixona por uma jovem
estilosa, que vem a ser esposa de um grande amigo.
Forma-se então um conturbado triângulo amoroso, que
coloca os personagens em confronto.
Duração: 112 minutos
Elenco principal: Sabine Azéma, Fanny Ardant
e Pierre Arditi
Direção: Alain Resnais
Produtora realizadora:
Centre National de la Cinématographie (CNC)
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1986
Classificação indicativa: 12 anos
Amor à Morte - no ar em 6 de novembro
Elisabeth e Simon estão perdidamente apaixonados há
dois meses quando, repentinamente, Simon morre. Mas
o rapaz, surpreendentemente, volta à vida e os dois
resolvem contar o acontecido aos amigos Jerome e Judith.
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Sabine Azéma, Fanny Ardant e
Pierre Arditi
Direção: Alain Resnais
Produtores realizadores: Philippe Dussart, Les Films

Diário de Cuiabá - Cuiabá/MT - 17/11/09

Duração: 110 minutos
Elenco principal: Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant
e Jean-Pierre Kalfon
Direção: François Truffaut
Produtora realizadora: Films A2
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: 12 anos

Ariane e Films A2
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1984
Classificação indicativa: 14 anos
A Vida é um Romance - no ar em 13 de novembro
Em dois momentos diferentes, nos anos de 1914 e
1982, um castelo medieval serve de experimento para
se criar uma sociedade onde as angústias podem ser
excluídas da vida cotidiana.
Duração: 110 minutos
Elenco principal: Vittorio Gassman, Ruggero Raimondi,
Geraldine Chaplin e Fanny Ardant
Direção: Alain Resnais
Produtora realizadora: Fideline Films
Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: livre
O Morro dos Ventos Uivantes
no ar em 20 de novembro
A série é baseada na famosa obra de mesmo nome
do autor Peter Bowker. Trata-se da história de amor
entre Cathy e sua enigmática alma gêmea. Um
jovem itinerante chamado Heathcliff é acolhido em
Wuthring Heights e cresce junto com ela. Apesar de
Cathy se casar com outro homem, o amor entre os
dois não morre.

De Repente, num Domingo
no ar em 23 de outubro
Um tranquilo agente imobiliário se torna suspeito da
morte de sua esposa e do amante dela. Ajudado pela
secretária, única pessoa que acredita em sua inocência,
ele passa a investigar o caso por conta própria.
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Folha de S. Paulo - São Paulo/SP - 17/10/09

Uma Mensagem de Holly
no ar em 27 de novembro
Kate é uma executiva poderosa que deixa
temporariamente o trabalho de lado para viver com
sua amiga Holly, que revela estar com câncer. Durante
os meses em que passam juntas, Kate vive momentos
tensos e de muito aprendizado.
Duração: 94 minutos
Elenco principal: Lindsay Wagner, Shelley Long e Cotter
Smith
Direção: Rod Holcomb
Produtoras realizadoras: Corapeake Productions, The
Polson Company e Procter & Gamble Productions (PGP)
Distribuição: ITV Global Entertainment
País de origem: EUA
Ano de produção: 1992
Classificação indicativa: 12 anos
O Silêncio - no ar em 4 de dezembro
Devido a um talento especial para identificar objetos
de acordo com o barulho que fazem, um menino cego
é contratado como músico em uma pequena vila do
Tajiquistão. Por causa de sua sensibilidade, mesmo
sendo cego, nada o impede de “ver” coisas ao seu redor.
Duração: 76 minutos
Elenco principal: Tahmineh Normatova e Nadereh
Abdelahyeva

Estado de Minas - Belo Horizonte/MG - 11/12/09

Duração: 142 minutos
Elenco principal: Charlotte Riley, Tom Hardy, Kevin
McNally e Andrew Lincoln
Direção: Coky Giedroyc
Produtora realizadora: Mammoth Screen
Distribuição: ITV Global Entertainment
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 2008
Classificação indicativa: 12 anos

Direção: Mohsen Makhmalbaf
Produtora realizadora: Makhmalbaf Productions
Distribuição: MK2
País de origem: Irã
Ano de produção: 1998
Classificação indicativa: 12 anos
O Grande Ditador - no ar em 11 de dezembro
Neste filme, Charles Chaplin faz dois personagens:
Adenoyd Hynkel, um ditador alemão muito parecido
com Hitler, e um barbeiro judeu quase sósia do ditador.
A coincidência faz com que os dois sejam confundidos.
O filme é principalmente uma paródia sobre Hitler e o
nazismo, mas ataca também o fascismo de Mussolini.
Com inteligência, Chaplin reveza o humor com tristes
imagens de um gueto aterrorizado por tropas inimigas.
É nesta obra que está a clássica cena de Chaplin/
Hynkel brincando com o globo terrestre.
Duração: 125 minutos
Elenco principal: Charles Chaplin, Jack Oakie, Reginald
Gardiner
Direção: Charles Chaplin

Produtora realizadora: Charles Chaplin Productions
Distribuição: MK2
País de origem: EUA
Ano de produção: 1940
Classificação indicativa: 12 anos
Tempos Modernos - no ar em 18 de dezembro
Reconhecidamente uma das obras-primas de Charlie
Chaplin, incluído entre os 100 melhores filmes de todos
os tempos pelo American Film Institute, ”Tempos
Modernos” é, ao mesmo tempo, uma comédia, um
drama e até mesmo uma espécie de ficção científica
- pelo menos para a época em que foi feito. Trata-se,
em suma, de uma história sobre o homem contra a
máquina. E, nesse sentido, o filme é principalmente
uma dura crítica ao desenvolvimento desenfreado.
O eterno vagabundo trabalha em uma fábrica cujas
máquinas são comedores de funcionários. Chaplin,
inteligente e politizado, fala do homem comum
engolido pelas engrenagens do capital e perseguido
por suas escolhas.
Duração: 87 minutos
Elenco principal: Charles Chaplin, Paulette Goddard e
Henry Bergman
Direção: Charles Chaplin
Produtora realizadora: Charles Chaplin Productions
Distribuição: MK2
País de origem: EUA
Ano de produção: 1936
Classificação: livre

Duração: 87 minutos
Elenco principal: Charles Chaplin, Virginia Cherrill e
Florence Lee
Direção: Charles Chaplin
Produtora realizadora: Charles Chaplin Productions
Distribuição: MK2
País de origem: EUA
Ano de produção: 1931
Classificação indicativa: Livre
Alegria, Rapazes! - no ar em 1 de janeiro de 2010
Três artistas herdam uma fazenda no sul dos Estados
Unidos, mas a propriedade está repleta de dívidas.
Para conseguir dinheiro, eles resolvem montar um
show no local, dando início a uma série de trapalhadas
e confusões.
Duração: 87 minutos
Elenco principal: Carmen Miranda, Michael O’Shea e
Vivian Blaine
Direção: Lewis Seiler
Produtora realizadora: Irving Starr
Distribuição: TCF Hungary Film Rights Exploitation
Limited Liability (FOX)
País de origem: EUA
Ano de produção: 1944
Classificação indicativa: livre

Luzes da Cidade - no ar em 25 de dezembro
Após se apaixonar por uma florista cega que acredita
que ele seja um milionário, um vagabundo tenta
conseguir o dinheiro necessário para que sua amada
faça uma operação que lhe permita voltar a enxergar.
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Jornal de Piracicaba - Piracicaba/SP - 18/12/09

Distribuição: MK2
País de origem: França
Ano de produção: 1983
Classificação indicativa: 14 anos

LUKE E EU - no ar em 8 de janeiro de 2010
Me and Luke é uma história sobre um jovem que é pai
prematuramente e seu filho recém-nascido. Quando
seu filho nasce, Matt descobre que sua namorada
tomou todas as providências necessárias para que a
criança seja adotada. Ao conhecer o filho, o jovem tem
finalmente a conexão com uma pessoa pela qual sempre
sonhou, logo não desistirá de criar essa criança tão fácil.
Duração: 120 minutos
Elenco principal: Louise Fletcher, Kristopher Turner e
Jack Shepherd
Direção: Eleanore Lindo
Produtora realizadora: Shaftesbury Films / Shaftesbury
HFTH
Distribuição: ITV Global Entertainment
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 10 anos.
AMADOR - no ar em 15 de janeiro de 2010
Uma câmera acabou mudando completamente a vida
de Filip. Costumava fazer apenas filmagens caseiras,
mas a empolgação com o equipamento o levou a
gravar o cotidiano da sua cidade. Esse hábito o fez ser
testemunha de vários acontecimentos, o que complicou
seriamente a vida de outros moradores da cidade.
Duração: 117 minutos
Elenco principal: Jerzy Stuhr, Malgorzata Zabkowska e
Ewa Pokas
Direção: Krzysztof Kieslowski
Produtora realizadora: Film Polski
Distribuição: MK2
País de origem: Polônia
Ano de produção: 1979
Classificação indicativa: 12 anos
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MILAGRE NO CORAÇÃO
no ar em 22 de janeiro de 2010
Baseado no romance de Donna VanLiere, a continuação
de The Christmas Shoes, este curta conta a história de
Nathan Andrews, um médico residente que volta para
sua cidade natal após perder um adolescente na mesa
de operação. Ele passa a trabalhar com seu pai como
mecânico e, passados alguns meses, Nathan se torna
técnico de um time de basquete. Como técnico, ele
conhece Charlie e Meghan. Meghan está tentando abrir
uma creche para mães solteiras que trabalham o dia
todo, enquanto Charlie está enfrentando uma doença.
O destino dos três se cruza e Nathan reencontra alguém
do seu passado.
Duração: 96 minutos
Elenco principal: Neil Patrick Harris, Rebecca
Gayheart, Angus T. Jones e Hugh Thompson
Direção: Karen Arthur
Produtoras realizadoras: Craig Anderson Productions,
Beth Grossbard Productions e Alberta Film Entertainment
Distribuição: ITV Global Entertainment
Países de origem: EUA e Canadá
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: 12 anos
O DINHEIRO - no ar em 29 de janeiro de 2010
Uma nota de 500 francos transita por várias pessoas
e lojas, até chegar nas mãos de um inocente. O
acontecimento tem consequências sérias em sua vida,
fazendo com que ele entre no mundo do crime.

A JORNADA DE TERRY
no ar em 5 de fevereiro de 2010
Terry conta a história de Terry Fox, um menino de 21
anos que atravessou o Canadá de costa a costa com
apenas uma perna. Infelizmente, seus dias de corrida
tiveram fim em Thunder Bay, Ontario, onde o atleta
acabou falecendo, um mês antes de completar 23 anos.
Ainda assim, suas memórias viverão para sempre nos
corações dos canadenses.
Duração: 120 minutos
Elenco principal: Shawn Ashmore, Ryan McDonald e
Noah Reid
Direção: Don McBrearty
Produtora realizadora: Shaftesbury Films
Distribuição: ITV Global Entertainment
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2005
Classificação indicativa: livre
CHAMADO PARA A SOBREVIVÊNCIA
no ar em 12 de fevereiro de 2010
Baseado na história real de um grupo de médicos e
alunos de enfermagem que veem a morte de perto
quando um dos aviões do comboio cai na densa mata
mexicana no meio do caminho para uma clínica situada
em uma região remota do México. Quase não há
medicamentos, os suprimentos que trouxeram consigo
estavam no avião derrubado, que foi saqueado por
traficantes nativos que haviam chegado ao local do
acidente antes deles. De tarde, eles decidem levar os
feridos a uma vila vizinha com uma pista de aterrissagem

longa o bastante para comportar o Learjet para que a
equipe de resgate aéreo da Califórnia pudesse levá-los
a uma clínica nos Estados Unidos. Além de complicada,
já que um dos feridos corria risco de vida, a viagem
poderia ser em vão por causa de uma operação de
combate ao tráfico de drogas que não permitia voos
após o anoitecer. Por isso, a equipe de resgate aéreo
não consegue autorização para completar sua missão.
Assim, Dr. Daniel Perrin parte para Catamaco com o
propósito de convencer as autoridades a dar permissão
para o voo decolar. Enquanto isso, o restante da equipe
médica tenta alcançar a pista de voo ao amanhecer.
Duração: 93 minutos
Elenco principal: Lindsay Wagner, Robert Loggia e
Jennifer Lopes
Direção: Larry Shaw
Produtoras realizadoras: Cosgrove/Meurer Productions
e World International Network (WIN)
Distribuição: ITV Global Entertainment
País de origem: EUA
Ano de produção: 1993
Classificação indicativa: 14 anos
DEZ - no ar em 19 de fevereiro de 2010
O filme mostra o lado urbano do Irã, focando os sonhos
de sua classe média, mostrando um lado político
de confronto nas relações de um taxista com seus
passageiros.
Duração: 91 minutos
Elenco principal: Mania Akbari e Amin Maher
Direção: Abbas Kiarostami
Produtora realizadora: Abbas Kiarostami Productions
Distribuição: MK2
País de origem: Irã
Ano de produção: 2002
Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 85 minutos
Elenco principal: Christian Patey, Vincent Risterucci e
Caroline Lang
Direção: Robert Bresson
Produtora realizadora: Eôs Films
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Mercado da tela: banff

Publicado originalmente em www.futura.org.br

Por: Leonardo Menezes*

INTOLERÂNCIA - no ar em 5 de março de 2010
O filme fala da intolerância através dos tempos, através de
quatro histórias paralelas. A narrativa transcorre em quase
3 mil anos, registrando a opressão através dos tempos.
‘’A Queda da Babilônia’’, ‘’A Crucificação’’, ‘’O Massacre
da Noite de São Bartolomeu’’ e as lutas modernas entre
o capital e o trabalho. Todos esses temas continham
apelos universais que deram ao filme um grande sucesso,
particularmente por causa dos enormes cenários.
Duração: 163 minutos
Elenco principal: Mae Marsh, Robert Harron e F. A. Turner
Direção: D. W. Griffith
Produtora realizadora: Triangle Film Corporation
Distribuição: MK2
País de origem: EUA
Ano de produção: 1916
Classificação indicativa: 12 anos
NASCE UMA ESTRELA - no ar em 12 de março de 2010
Neste primeiro musical e filme colorido do diretor, uma
talentosa cantora se apaixona por um ator alcoólatra,
cuja carreira está em declínio, e esse encontro
transforma suas vidas. Vencedor de dois Oscars.
Duração: 111 minutos
Elenco principal: Janet Gaynor, Fredric March e Adolphe
Menjou
Direção: William A. Wellman
Produtora realizadora: Selznick International Pictures
Distribuição: MK2
País de origem: EUA
Ano de produção: 1937
Classificação indicativa: 12 anos
O VENTO NOS LEVARÁ - no ar em 19 de março de 2010
Munido de câmera fotográfica e telefone celular, um
estrangeiro no Irã profundo é tratado pelos moradores da
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vila de casas de barro Siah Dareh, no Curdistão iraniano,
como o “engenheiro”. No entanto, ele não chegou de
Teerã a serviço da engenharia, mas da espera. O real
motivo da viagem é uma anciã à beira da morte.
Duração: 118 minutos
Elenco principal: Noghre Asadi e Roushan Karam Elmi
Direção: Abbas Kiarostami
Produtora realizadora: MK2 Productions
Distribuição: MK2
Países de origem: França e Irã
Ano de produção: 1999
Classificação indicativa: livre
Ficha técnica - gravação estúdio
Direção e roteiro: Eduardo Valente
Edição: Elcio Gonçalves Gomes
Direção de fotografia: Alex Araripe
Assistente de direção: Leonardo Levis
Cenário e Videografismo: Stânio Soares
Figurino: Dorys Hansen
Caracterização: Alzira Pereira
Diretor de TV: Luis Toledo
Câmeras de externa: Márcio Pereira,
Luis Cláudio Cambuí e Foguinho
Som: Evaldo Soares
Trilha sonora original: Rodrigo Lima
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Renata Lima
Análise de conteúdo: Paulo Vicente Cruz
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Futura participou no início de junho da delegação
de brasileiros que compareceu ao 30º Banff World
Television Festival, evento que reúne produtores,
broadcasters e representantes de instituições
promotoras do audiovisual de todo o mundo,
especialmente Canadá e Estados Unidos, em Banff,
no Canadá, para discutir o mercado de televisão.
Lá, o Futura buscou em sua participação no festival
encontrar filmes para o Cine Conhecimento
e documentários especiais para Mundo.doc,
além de programação para adolescentes em
2010. Participamos do painel “Broadcaster Latin
American Briefing” sobre as necessidades dos
broadcasters da América Latina. O painel contou
também com a presença de Âmbar de Barros, da
TV Cultura, e José Zimmerman, da TV Brasil, além
de Julian Rodriguez Montero, da argentina Telefe.
Falamos sobre os documentários, animações e
séries de ficção que buscamos para coproduzir
e especialmente adquirir. Destacamos a
dificuldade na busca por conteúdo infantil
para meninos, uma vez que parece haver uma
ausência de conteúdo entre a faixa pré-escolar
e a adolescente, havendo predominância de
programas mais voltados para as meninas.
Vale dizer que, muito antes da primeira ida do
Futura à Banff (Lúcia Araújo, gerente geral do
Futura, e Cláudio Vasconcellos, gerente jurídico da
FRM, participaram do festival em 2008), empresas
e instituições canadenses já estavam presentes
na tela e nas parcerias do Futura.

realização do “Seminário de Comunicação para
a Transformação Social” no Estação Pinacoteca,
em São Paulo, durante as celebrações dos 10
anos do Futura em 2007.
Feira de negócios
Este ano o Cine Conhecimento irá exibir o filme
canadense Terry, sobre a lição de coragem e
persistência de um jovem com somente uma perna
que resolve cruzar correndo o Canadá, baseado
em fatos reais. Durante o mês de setembro período de destaque na programação, por ser
aniversário do Futura, compramos da canadense
CCI o documentário O Diário de Friedrich Kellner,
em virtude dos 70 anos do início da Segunda
Guerra Mundial.
Também fechamos negócio com a distribuidora
canadense Nelvana (deles temos atualmente
no ar a série infantil Universo Blaster) para
compra do longa de animação Heidi para o Dia
das Crianças, com destaque para as palestras
sobre o impacto das novas mídias, que foram
um dos pontos altos do festival em 2009, pois
anteciparam questões importantes para os
novos rumos da indústria audiovisual.
Retornamos ao Brasil trazendo conosco uma
pequena lista de canais interessados em
negociar uma coprodução do programa Globo
Ecologia de 3 a 5 episódios no Canadá para 2010.
Vamos torcer!
*Leonardo Menezes é Líder de Aquisições e
Relações Internacionais do Canal Futura.

Parcerias valiosas
A National Film Board (NFB) foi um dos primeiros
grandes fornecedores do Futura para curtas e
animações, exibidos por anos nos programas Teca
na TV, Futura na Sala de Aula e Alô Vídeo Escola.
Temos forte parceria com a The Communication
Iniciative, ONG liderada pelo canadense
Warren Feek e parceira do Futura durante a
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Cine Especial - A Menina e os Lobos

CINE ESPECIAL - O AMIGO INVISÍVEL

Tilly, uma menina de oito anos de idade, sai de Paris para
passar férias no parque nacional, que é dirigido pelo
seu tio. Rodeada por pinheiros, cachoeiras e geleiras
derretendo, ela descobre um mundo totalmente novo
e, então, o inesperado acontece. Lobos! As crianças da
aldeia saem correndo, assustadas. A tensão é grande
e os moradores estão divididos entre a lealdade e a
segurança. Matar ou não matar os lobos? Tilly descobre
um segredo, não conta para ninguém e, então, consegue
dar um final feliz à história.

Tixa é uma menina de sete anos e tem amigo que
só ela vê, Gabriel. Mas essa amizade é vista com
estranheza pela família. Com seu amadurecimento,
ela percebe que o amigo só existe em seu
pensamento. A partir desse episódio, passado nos
anos 50, acompanhamos toda a história do Brasil
pelo olhar de uma criança. O elenco inclui os atores
Isabela Garcia, Paulo César Grande, Marcélia
Cartaxo e Zezé Motta.

TEMAS: universo infantil; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2009
No ar em 24 de dezembro
Duração: 87 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Ficha técnica
Direção: Pierre Antoine Hiroz
Produtoras realizadoras: Millesime Productions, Cine
Manufactures, France 2, Canal+ e Television Suisse
Romande
Distribuição: Mediatoon Distribution

TEMAS: protagonismo infantil; universo infantil; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 14 de julho
Duração: 74 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

ELENCO:
Isabela Garcia, Paulo César Grande, Marcélia Cartaxo,
Maria Mariana, Neusa Borges, Emanuelle Moritz, Ilya
São Paulo, Cláudia Mauro, Fernanda Ghelman, Zezé
Motta, Ricardo Blat, Chico Díaz, Ida Gomes, Rosamaria
Murtinho
Ficha técnica
Direção e Produção: Maria Letícia
Produtora realizadora: Elo Audiovisual
Distribuição: Elo Audiovisual

Cine especial - Heidi
Heidi é uma menina órfã que passa a infância ao lado de
seu avô, nos Alpes Suíços. Apesar de ter uma vida simples,
é uma criança feliz. Em dado momento, porém, é levada,
contra sua vontade, para viver com uma família rica em
Frankfurt. Na nova casa, Heidi conhece Klara, uma menina
deficiente. As duas ficam amigas instantaneamente, mas
Heidi precisa voltar para a sua terra natal. Quando Klara
finalmente tem a chance de visitar a nova amiga, ela
acaba sendo apresentada a um mundo que antes nem
sonhava conhecer. Em sua nova vida, Klara ganha força e
coragem para superar a paralisia.
TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2009
No ar em 11 de outubro
Duração: 90 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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Ficha técnica
Vozes: Christopher Plummer (avô), Tajja Isen (Heidi),
Kathryn Greenwood (tia Dete), Colm Feore (Sr. Sesseman),
Ashley Taylor (Clara) e Michael D’Ascenzo (Peter)
Direção: Alan Simpson
Produção: Dominique Christina Neudecker
Produção executiva: Peter Volkle, David Ferguson, Scott
Dyer, Doug Murphy, Cynthia Taylor e Patricia Burns.
Produtoras realizadoras: TV-Loonland - Germany,
Telemagination - U.K. e Nelvana - Canadá.
Distribuição: Nelvana International
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Programação é pôr a “cara” na tela

João Alegria - GERENTE DE PROGRAMAÇÃO, JORNALISMO E ENGENHARIA

A tela do televisor é a principal forma de acesso ao público de que dispõe um canal de televisão. Através daquilo
que mostra na telinha, um canal de televisão se define, exprimindo sua identidade nas escolhas que faz por tal ou
qual conteúdo e linguagem audiovisual. Numa situação de diálogo permanente, mediado por uma tecnologia de
transmissão de imagens e sons à distância, forma-se o público de um determinado canal à medida que pessoas ou
grupos sociais passam a se sentir identificados com a programação oferecida.
Para estabelecer uma boa interlocução com o público, é preciso valorizar corretamente os espaços que compõem uma
Grade de Programação. Em síntese, estes espaços são de três tipos: programas, intervalos e breaks. Os programas
todos sabem do que se trata, lembrando sempre que eles podem ter as mais variadas durações e formatos [filme,
documentário, telejornal, variedades etc.]. Os intervalos são os espaços entre diferentes programas, quando um
programa já se encerrou, mas o próximo ainda não começou. Os breaks, por outro lado, são os espaços entre os
blocos de um mesmo programa. E tudo isso, somado, forma a programação.
A escolha da programação e o modo como cada produto é realizado são fatores importantes na equação que define
a personalidade de uma emissora. Ter uma “cara” bem definida a faz reconhecível quando os canais são visitados
em zapping pelos telespectadores. Pelas escolhas narrativas um canal de televisão compõe seu estilo, que deve ser
trabalhado de modo a ser facilmente reconhecível através da tela da TV. A Grade de Programação e a Metodologia
de Produção são patrimônios valiosos e estratégicos para uma emissora de TV.
Por essa razão, durante o ano de 2009, a equipe da Gerência de Programação do Canal Futura dedicou-se a produzir um
profundo diagnóstico, reavaliando suas práticas e escolhas. Esse diagnóstico valeu-se das informações disponíveis
através de pesquisas sobre a audiência do Canal Futura (quantitativas e qualitativas), mas também contabilizou os
dados disponibilizados pelos vários segmentos que compõem as equipes internas e externas envolvidas na realização
dos conteúdos Futura e sua utilização.
Ao final do processo foi produzida uma proposta de reacomodação de horários e conteúdos numa grade de
programação renovada, com estreia prevista para maio de 2010. Essa “nova grade” busca evidenciar ainda mais as
opções editoriais do Canal Futura, seus princípios e diretrizes de ação, e também as demais áreas de atuação do
Projeto Social de Comunicação, que nem sempre ficam evidentes na tela da TV.
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Segmentos específicos de público como aquele
composto pelos educadores e pelos agentes sociais, as
crianças e jovens, a família brasileira, que estão com
o canal há muitos anos e dos quais o Canal Futura se
orgulha, ganham ainda mais espaço e atenção.
A agenda sempre defendida pelo canal deu origem
a faixas de programação que se dedicam a temas
relevantes como o empreendedorismo, trabalho
e geração de renda; os telecursos; os programas
voltados para as questões ambientais e a produção
sustentável; educação; saúde e qualidade de vida; além
da reconhecida faixa infantil do Futura.
O biênio 2009/2010 traz ainda o desafio da migração
digital da programação do Canal Futura, que a partir
da estreia da nova grade contará com um novo centro
exibidor de onde os conteúdos serão distribuídos sem
o uso de fitas (tapeless). Tal transformação, que coloca
o Canal em sintonia com as tendências do presente da
televisão, abre um universo de novas possibilidades de
interação com a audiência e de produção de conteúdo
em diálogo com as organizações que compõem as
diversas redes sociais articuladas pelo Canal.
Nas próximas páginas, um balanço das ações de
programação no ano de 2009.
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Balanço de Programação
Tempo inédito no ar: 1640 horas, 54 minutos e 13 segundos
Tempo de produção Futura: total 892 horas, 5 minutos e 15 segundos
RELAÇÃO DE PRODUÇÕES - NÚCLEO DE
PROGRAMAÇÃO
CARNAVAL e 100 ANOS DE CARMEM MIRANDA:
Doc Carmem Miranda: Bananas is my Business
Doc J. Carlos - a figura da capa
Doc 100 Anos de Frevo
Doc Carnaval, Bexiga, Funk e Sombrinha
Interprograma Desfilando Pela História - 11 peças
Clips Palavra Cantada - 2 peças
Vinheta Carnaval 2009 - 1 peça
Interprograma Nomes do Brasil Carmem Miranda - 1 peça
Chamada Geral Carnaval
Chamada J. Carlos, a figura da Capa
Chamada Cartola, música para os olhos
SEMANA DA MULHER:
Doc Vida e Obra de Frida Kahlo
Doc Artigo Feminino
Doc Lêda arte Leda
Clips Palavra Cantada - 2 peças
Interprograma Mulher de Negócios - 10 peças
Interprograma Geração Futura - 1 peça
Vinheta Semana da Mulher - 5 peças
Chamada Geral Semana da Mulher
Chamada Mundo.doc Vida e obra de Frida Kahlo
Chamada Mulheres que Brilham
ANO FRANÇA-BRASIL:
Programa Debret em: viagem quadrinhesca e histórica ao Brasil
Chamada Debret
Agendas França Brasil
Diálogos: o mundo contemporâneo
Memórias do Correio Aéreo
A Rua é nossa... é de todos nós
Ser Jovem na França
Mostra Olhar e Fingir
Na França a Liberdade
Quando a luz chegar
Expo Yves Saint Laurent
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4º Cine Ouro Preto
Festival de Inverno - estreia
Festival de Inverno - manut
O Francês no Brasil em todos os sentidos
Tapeçarias Francesas
Sur La Route / Na estrada
Paisagens Coreográficas
Henry Matisse
Marc Chagall
Ateliê Voador
A França na Rota dos Selos
Expo Máquinas de Sonhar

MÊS DO MEIO AMBIENTE:
Programação especial “Junho: mês verde no Futura”
Mais de 207 horas de programação sobre o tema na tela
do Futura e mais de 24 horas de produção inédita.
Doc A História das Coisas
Doc Terra 40º
Doc Dossiê Universo Jovem
Estreia do programa Amazônia Rural
Estreia do programa Tom da Caatinga
Estreia do programa Capitão Planeta
Série Arquivos da Floresta
Cidades e Soluções
Cidades e Soluções Especial
Trailler Tom da Caatinga
Globo Ecologia
Globo Rural
Matérias no Jornal Futura
Dicas no Jornal Futura
Sala de Notícias Energia
Sala de Notícias Catadores
Sala de Notícias Meio Ambiente / Cidades
Sala de Notícias Índios
Sala de Notícias Rios
Sala de Notícias Madeira Legal / Acre
Sala de Notícias em Debate - O que fazer com o lixo?
Sala de Notícias em Debate - Energia Nuclear
Sala de Notícias Entrevista José Carlos Meirelles

Agenda 11º FICA
Agenda 12º Festival do Japão
Agenda Eco Fashion
Agenda Expo Ambiental - Feira Internacional de Soluções
Agenda Salve o Planeta
Animação TV Pitágoras
Dicas Apresentadores
Frases Meio Ambiente
Vinheta Mês Verde
Chamada Programação Especial Mês Verde no Futura
Chamada Sala de Notícia Especial Meio Ambiente
Chamada Dossiê Universo Jovem
Chamada Tom da Caatinga
Chamada Terra 40°
Chamada Arquivos da Floresta
Chamada Globo Ecologia
Chamada A História das Coisas
Chamada Capitão Planeta
Chamada Cidades e Soluções manut
Chamada Cidades e Soluções Especial
Vinheta Dia Mundial do Meio Ambiente

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL SERTÕES / 100 ANOS
APÓS EUCLYDES DA CUNHA:
Doc Epopeia Euclydeacreana
Doc Os Sertões
Interprograma Nomes do Brasil - Luiz Gonzaga - 1 peça
Interprograma Nomes do Brasil - Euclides da Cunha - 1 peça
Chamada Sala de Notícias Euclydes da Cunha
Chamada Epopeia Euclydeacreana
100 ANOS DE BURLE MARX:
Doc Burle Marx
Programa Um pé de quê? Especial Burle Marx
Interprograma Nomes do Brasil - Burle Marx - 1 peça
Chamada Doc. Burle Marx
Chamada Um pé de quê? Especial Burle Marx
MÊS DA LEITURA:
Programação especial “Outubro: é ver pra ler”
Mais de 156 horas de programação sobre o tema na tela
do Futura e mais de 11 horas de produção inédita.
Estreia do Programa Umas Palavras
Matérias no Jornal Futura
Sala de Notícias Drummond
Sala de Notícias Érico Veríssimo
Sala de Notícias Guimarães Rosa
Sala de Notícias José Lins do Rêgo
Sala de Notícias Entrevista HeloÍsa Buarque de Hollanda
Sala de Notícias Entrevista Rubem Alves

Sala de Notícias Entrevista Rui de Oliveira
Sala de Notícias em Debate Criança e Indústria Cultural
Sala de Notícias em Debate Os Desafios do Livro Século XXI
Agenda Perfil do Leitor Brasileiro
Agenda Os Bravistas Shekiná
Agenda Corujão da Poesia
Agenda Biblioteca Comunitária Gotinhas de Orvalho
Agenda Bibliotecas Populares de Niterói
Agenda Crônicas da Cidade
Agenda Fundação Dorina Nowil para cegos
Agenda Coque + Peró
Agenda Borrachalioteca
Agenda Roedores de Livros
Agenda Instituto Eco Futura - Jurema PE
Agenda Eco Futura Belterra - PA
Agenda Domínio Público
Agenda Maílde Araújo + Caranguejo
Agenda Evando dos Santos
Agenda Instituto Brasil Leitor
Agenda Eco Futuro (Panelas + Teixeira)
Agenda Eco Futuro (Parati + Magé)
Agenda Livroteca Brincante do Pina
Agenda 13° Jornada de Literatura de Passo Fundo
Agenda Mundo da Leitura
Agenda Livroclip
Vinheta Ver pra Ler
Vinheta Dia da Leitura
Vinheta Dia Nacional do Livro
Campanha Machado de Assis
Campanha Fórum das Letras
Campanha Ver pra Ler
Inter Dica Mundo da Leitura
Chamada Mês da Leitura Ver pra Ler
Chamada Mês da Leitura Ver pra Ler Jornalismo
Chamada Cine especial Heidi
Chamada Escolas Argentinas
Chamada Debret em: viagem quadrinhesca e histórica ao Brasil
Chamada Sala em Debate Criança e Indústria Cultural
Chamada Sala em Debate Os Desafios do Livro do Século XXI
Chamada Umas Palavras
Inter Eu Gosto de Ler (21 peças)

DIA DAS CRIANÇAS:
Cine Especial Heidi
Matérias no Jornal Futura
Sala de Notícias
Sala de Notícias em Debate
Vinheta Dia das Crianças - 1 peça
Chamada Cine Especial Heidi
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DIA DO PROFESSOR:
Estreia da série Escolas Argentinas
Cine Conhecimento Especial O Triunfo
Sala de Notícias
Sala de Notícias em Debate
Vinheta Dia do Professor - 1 peça
DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA:
Doc Mandela, em nome da liberdade
Chamada Mandela, em nome da liberdade
Interprograma Consciência Negra - 1 peça
Vinheta Dia Nacional da Consciência Negra - 1 peça
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS:
Doc Diário de Kelly
Doc Ritmo Solidário
Sala de Notícias em Debate
Campanha Crack
Campanha HIV 1
Campanha HIV 2
Vinheta Dia Mundial de Luta Contra AIDS - 1 peça
FIM DE ANO:
Cine Conhecimento - Trilogia Charles Chaplin
Cine Especial A Menina e os Lobos
Cine Especial Alegria, Rapazes!
Especial A Aventura dos Vegetais
Especial O Natal do Menino Imperador
Especial Paulinho da Viola - Meu tempo é hoje
Um Mundo Diferente
Umas Palavras Especial Vik Muniz
Vinheta Natal (2 peças)
OUTRAS AÇÕES:
Semana dos Extremos
Doc Conhecer para Sustentar, um novo olhar sobre o Vale
do Itajaí
Matérias no Jornal Futura

Interprogramas especiais
Nomes do Brasil Villa-Lobos - 1 peça
Mensagens Infantis - 12 peças
Chamadas Especiais
(exemplo: chamada de lançamento do Estação saúde)
- Campanha Promocional Estação Saúde:
5 teasers mostrando situações do dia-a-dia que envolvem
o desejo por saúde (brinde, gravidez, exercício físico,
cumprimento)
1 chamada
Promoções
Sítio do Picapau Amarelo - brindes (3 peças)
Palavra Cantada (1 peça)
As Trigêmeas (3 peças)
Sítio do Picapau Amarelo - teatro (1 peça)
Capitão Planeta (2 peças)
Vinhetas Especiais
Dia Mundial da Água
Dia Mundial da Saúde
Dia do Descobrimento do Brasil
Dia do Trabalho
Dia das Mães
Dia do Estudante
Dia do Folclore
Dia da Independência do Brasil
Dia da Árvore
Início Horário de Verão
Dia do Médico

Conhecer para Sustentar um novo olhar sobre o vale do itajaí
O  documentário Conhecer para Sustentar: um novo
olhar sobre o Vale do Itajaí é parte integrante do
projeto homônimo realizado pela Fundação Bunge. O
filme apresenta uma reflexão crítica sobre a tragédia de
2008, em Santa Catarina, e propõe um novo olhar sobre
a ocupação e uso do solo no Vale do Itajaí. Entrevistas
com especialistas, moradores, representantes do poder
público e profissionais da mídia que vivenciaram os
fatos trazem explicações sobre o episódio ocorrido
em novembro de 2008. Na ocasião, deslizamentos de
morros e encostas deixaram 14 cidades em estado
de calamidade pública e outras 49 em estado de
emergência. O programa apresenta soluções para o
uso e a ocupação do solo, tanto nas regiões agrícolas
como nas áreas urbanas, tendo como destaque o bairro
sustentável - uma iniciativa da Fundação Bunge -, que
está em fase de planejamento. No encerramento, o
documentário convida a sociedade a participar da
reconstrução de Santa Catarina.

TEMAS: ecologia e ecossistemas; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 24 de novembro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Ficha técnica
Direção: Camilo Tavares
Produtora realizadora: Pequi Filmes
Distribuição: Fundação Bunge

Total de chamadas: 2036
Total de agendas: 268

Semana do Empreendedorismo
Programas que tratam sobre o tema foram exibidos de
segunda a sexta, às 6h30 e 11h30
4 Campanhas Bota pra fazer
Sala de Notícias
Sala de Notícias em Debate
Matérias no Jornal Futura
Chamada geral empreendedorismo

72

73

De Olho na Educação

DEBRET EM: VIAGEM QUADRINHESCA E HISTÓRICA AO BRASIL

Bruno vem de uma família pobre e enfrentou muitas
dificuldades até chegar à faculdade, pois sempre se
sentiu despreparado para as aulas. O irmão, um pouco
mais novo, desistiu da escola e foi trabalhar. Os dois
são um retrato dos jovens brasileiros que dão corpo à
pesquisa feita pelo movimento Todos Pela Educação:
muitos jovens não têm base para cursar a série em que
estão matriculados. Por essa e outras razões, acabam
abandonando os estudos. No especial De Olho na
Educação, Bruno conta sua história, fala dos obstáculos
e dos incentivos que encontrou na escola, enquanto
especialistas e professores desvendam os desafios que
a sociedade brasileira tem que enfrentar para mudar a
história da educação no país.

Para encerrar o Ano da França no Brasil, o Futura lança
Debret em: Viagem Quadrinhesca e Histórica ao Brasil,
baseado no livro em quadrinhos homônimo do autor e
ilustrador João Spacca. O programa, dividido em sete
blocos (animação + making of), destaca a trajetória e o
legado deste pintor francês que registrou brilhantemente
a sociedade do Rio do início do século XIX, durante os
15 anos em que esteve no país. Através de recursos de
videografismo, trilha sonora, sonorização e dublagem,
os desenhos originais ganham vida na TV num formato
inovador: não é animação, é HQ em movimento, uma
forma divertida de se aprender história. No making of,
você descobre como tudo foi produzido desde o livro
até a finalização do programa e ainda acompanha toda
a polêmica histórica que envolve esse período com o
bibliófilo e editor Pedro Corrêa do Lago, historiador e
curador por muitos anos dos Museus Castro Maya,
Julio Bandeira, e a historiadora Lilia Moritz Schwarcz,
além do próprio autor, Spacca.

TemaS: escola; juventude
Público- alvo: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 29 de maio de 2009
DURAÇÃO: 26 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Editora-chefe: Ana Lagôa
Produção: Janaína Paixão, André Libonati e Renata Francisco
Roteiro: Beatriz Coelho Silva
Direção de externa: Vinicius Reis
Videografismo: Stânio Soares
Locução: Adriana Levis
Operador de áudio: Marcelo Seabra
Edição de vídeo: Marcos Castanhola
Produção executiva: Vanessa Jardim
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

74

TEMAS: história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
DURAÇÃO: 75 minutos
No ar em 31 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

Diário Catarinense - Florianópolis/SC - 01/11/09

Os olhos do pintor: Debret em Viagem Quadrinhesca

Publicado originalmente em: www.futura.org.br

FICHA TÉCNICA
Coordenação geral: Cristiana Bittencourt
Direção e roteiro: André Luís Loureiro
Coordenação de videografismo: Stânio Soares
Videografismo: Dilson Papito e Renan de Araújo
Produção: Joana Levy e Vinicius Dias
Direção de fotografia: Reinaldo Zangrandi
Finalização: Daniele Pimentel
Cinegrafistas: Antonio Gurgel, Renato Spirro e Vitor Santos
Áudio: Marcelo Seabra, Marcos Barata, Rodrigo Freitas e Luis Abi Asli
Trilha sonora: Zanna Sound
Sonoplastia: Eferson Junger
Estagiários: Fabio de Souza e João Carlos Nascimento
Dublagem: Audionews
Narrador: Marcio Seixas
Dubladores: Adriana Torres, Alfredo Martins, Carlos Seidl, Duda
Espinoza, Helio Ribeiro, Isaac Shneider, José Santana, Julio Chaves,
Marcio Seixas, Marco Ribeiro, Mauro Ramos, Nádia Carvalho, Priscila
Amorim, Sergio Stern e Sylvia Salustti
Diretor de dublagem: Marco Ribeiro
Análise de conteúdo: Renata Couto e Isadora Andrade
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Uma homenagem aos olhos franceses que melhor
retrataram o Rio de Janeiro do século XIX. A nova
série de animação Debret em: Viagem Quadrinhesca e
Histórica ao Brasil traz para o mundo dos quadrinhos
os registros mais fiéis do cotidiano da cidade sede da
coroa portuguesa no Brasil. Estreia dia 31, sábado.

veem obrigados a fugir de perseguições. Se a política foi
o principal motor para a vinda de outros companheiros
artistas como Joaquim Lebreton, o chefe da missão e o
arquiteto Grandjean de Montigny, para Debret, a morte
de seu filho e a separação de sua mulher trouxeram-no
ao Brasil com a disposição de uma vida nova.

Como parte dos festejos do Ano da França no Brasil, o
Futura lança sua segunda série de animação histórica.
Depois do sucesso de Dom João no Brasil, monarcas e
corte dão lugar a cidades, ruas, o interior das casas, a
vida dos escravos, a natureza e todos os detalhes do
cotidiano do Rio de Janeiro, marca registrada da obra
do pintor francês.

Grande entusiasta da cultura que encontra no país,
Debret pinta com a precisão de um retratista todos os
meandros da vida da cidade. “Ele estava sempre onde
a coisa acontecia”, comenta Pedro Corrêa do Lago. “Ele
se coloca muito bem perante a Corte e acompanha o
seu dia a dia”, acrescenta.

“Debret é sempre visto como um documentador. Mas
ele é, acima de tudo, um grandissíssimo artista”,
conta Pedro Corrêa do Lago, bibliófilo, editor e um
dos responsáveis pela coletânea Debret e o Brasil Obra Completa. A série de animação é fruto do livro
homônimo do quadrinista João Spacca, baseado nos
três volumes da mais importante obra de Debret:
Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Ambientada no
Rio de Janeiro do pintor, o livro cria uma narrativa, com
o protagonista Debret e seus retratos, o cenário.
Debret por ele mesmoA série, por sua vez, encarregase de dar movimento a essa história. “Escolhemos
colocar a narrativa na voz de Debret, para que ele
mesmo relembrasse os momentos marcantes que
viveu”, conta André Loureiro, diretor e roteirista do
programa. “Talvez, se não existisse o Debret, não
saberíamos como era o cotidiano do Rio naquela
época”, afirma Julio Bandeira, historiador que foi por
anos curador dos Museus Castro Maya, que guardam
boa parte do acervo do artista.

A adaptação para a TV contou com a equipe de
videografismo composta pelos animadores Dilson
Papito e Renan de Araujo, supervisionados por Stânio
Soares e coordenados por Cristina Bittencourt, além
de dubladores e sonorizadores. “Dois anos depois de
ter desenhado o livro, para transpor para a televisão,
criei cenas especiais para a passagem de um quadro
ao outro, ou cenas mais abertas, que ficariam melhor
no vídeo”, conta Spacca.
O resultado da combinação da obra de Debret, do traço
do ilustrador e das técninas de animação é esmiuçado
no making of da série, um programa que traz entrevistas
do próprio quadrinista, de Pedro Corrêa do Lago, de
Julio Bandeira, da historiadora Lilia Moritz Schwarcz e
de toda a equipe envolvida no trabalho. O making of vai
ao ar junto da série.

O pintor chega ao Rio de Janeiro após a queda de
Napoleão na França, quando vários bonapartistas se
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Jornal do Tocantins - Palmas/TO - 25/10/09
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Diário de Kelly

Diz aí II

Este documentário acompanha a viagem de Kelly
Rowland, a embaixatriz da Fundação Staying Alive, a
países como África do Sul, Tanzânia, Quênia e Estados
Unidos, onde ela teve a oportunidade de conhecer
projetos inspiradores dedicados à conscientização
sobre a AIDS e o vírus HIV. A produção testemunha
a primeira vez em que Kelly ouve as experiências
fascinantes que muitos líderes do projeto se dispõem
a contar. Desde a história do garoto de programa que
virou ativista na famosa Hyena Square, na Tanzânia,
até a jovem da Carolina do Sul, nos EUA, que ajuda
outras meninas a tomarem sábias decisões quando o
assunto é sexo.

Jovens de todo o Brasil atuam socialmente em ONGs,
organizações comunitárias e redes da sociedade
civil. Trabalhos como esses buscam transformar suas
comunidades e suas condições de vida. A série mostra
a mobilização desses grupos de jovens espalhados
por diferentes regiões do Brasil. Organizados, eles
participam de articulações sociais e estão sintonizados
com os muitos problemas que a juventude enfrenta. A
série de programas conta suas histórias, mostra suas
principais ações e desafios. O Diz Aí, em sua segunda
temporada, promove um diálogo entre esses jovens e
seus grupos. A partir de ações concretas, eles conversam
sobre suas diferenças e identificações, fortalecendo
suas possibilidades de comunicação e mobilização.

TEMAS: personalidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 1 de dezembro
Duração: 50 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMAS: direitos humanos; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

Sinopses por episódio (entre 5 e 8 minutos):
Abertura - no ar em 30 de março
O primeiro programa oferece uma visão panorâmica
dos grupos que compõem a série.
Juventudes, Cidadania e Cultura
no ar em 6 de abril
O programa fala sobre a relação entre juventude,
cidadania e cultura. Os protagonistas deste episódio
são os grupos Revolution Reggae, ICOJUDE e Agência
Mandacaru, da região Sisaleira da Bahia.

Ficha técnica
Direção: Suede
Produtora realizadora e Distribuição: MTV Networks
International

Juventudes e Trabalho - no ar em 13 de abril
O terceiro programa trata da relação entre juventude e
mercado de trabalho. A organização social que conduz
o programa é a ONG Acreditar.
Juventudes e Relações Raciais
no ar em 20 de abril
O tema deste episódio é a ligação a juventude e as
relações raciais. Para abordar esse assunto, vamos
conhecer o grupo Enraizados.
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Juventudes e Comunicação
no ar em 27 de abril
O quinto programa fala sobre diferentes formas de
comunicação. Neste episódio, vamos acompanhar
o trabalho do grupo Boca no Trombone e das ONGs
Catavento Comunicação e Som das Carnaubeiras.
Juventudes e Meio Ambiente
no ar em 4 de maio
O penúltimo programa trata da relação dos jovens
com o meio ambiente. O tema é ilustrado pelos grupos
Coletivo de Jovens de Belterra e Coletivo de Jovens de
Belém.
Juventudes e Sexualidade
no ar em 11 de maio
O último programa fala de um assunto muito comum
entre jovens: a sexualidade. O grupo que conduz este
episódio é o e-jovem.
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DOSSIÊ UNIVERSO JOVEM
Como os jovens de hoje percebem o planeta em que
vivem e até onde se interessam pelo assunto? Essa
é a pergunta que norteia o Dossiê Universo Jovem
Sustentabilidade. Desde 1999, a MTV procura saber o
que pensam os jovens brasileiros. Depois de pesquisar
sobre religião, família, educação, sexo, poder de
consumo e mídia, dessa vez a equipe de pesquisadores
quis saber o que eles pensam sobre a preservação do
planeta. Apesar de sustentabilidade ter virado moda,
parece surpreendente que 43% dos entrevistados não
conheçam o significado da palavra.
TEMAS: juventude; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2009
No ar em 2 de junho
Duração: 54 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADORES: Penélope Nova é apresentadora
e VJ da MTV. Felipe Solari é ator, apresentador e VJ
da MTV.
Ficha técnica
Produtora realizadora: MTV Brasil
Distribuição: MTV Brasil

a pesca indiscriminada. Os projetos visam à recuperação
do ecossistema do rio Aluminé, o cuidado com as matas
nativas, a separação do lixo orgânico e inorgânico para
posterior produção de fertilizante de terra. A escola
também promove a divulgação das atividades em um
jornal que os próprios alunos produzem, e onde são
publicados todos os movimentos ecológicos da região.

UMA ESCOLA MAIS QUE ESPECIAL
no ar em 29 de outubro
Esta escola é uma EGB (Ensino Geral Básico) de Rosario,
cujos docentes iniciaram, há mais de 12 anos, um plano
de integração de alunos portadores de necessidades
especiais. Uma equipe de admissão integrada por dois
psicólogos, professores e os diretivos analisa os casos
dos alunos que chegam encaminhados por instituições e
profissionais externos ao estabelecimento, com o intuito
de começar o processo de adaptação à vida escolar.

EDUCAÇÃO PLUGADA - no ar em 19 de novembro
A escola propõe o trabalho sistemático com os conteúdos
curriculares das diferentes áreas em articulação com
os conteúdos curriculares de informática para todas as
séries, além de estimular a incorporação da Tecnologia
da Informação e Comunicação aos processos de
aprendizado e ensino.

APRENDENDO NO SEU RITMO
no ar em 5 de novembro
A Escola Pedro Esnaola é uma escola média com
formação musical, que confere um grau de professor
de música aos formados que fazem mais dois anos
de magistério. Pela manhã, os alunos estudam
as disciplinas curriculares e, à tarde, fazem a
especialização em música, com disciplinas teóricas
como Linguagem Musical. Eles também praticam
instrumentos como piano, violão, violoncelo, violino,
saxofone, flauta transversal, clarinete e percussão.

Escolas Argentinas
Com estética cinematográfica, o Escolas Argentinas
conta ao espectador histórias de escolas rurais, urbanas,
técnicas, musicais, interculturais, bilíngues e internas.
TEMAS: escola; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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Deles dependem uma escola média, três escolas rurais
e uma de ensino técnico. O objetivo dos docentes é
promover a busca de alternativas de produção, visando
a uma melhora na qualidade de vida das famílias
da comunidade onde a escola está inserida. Assim
nasceram numerosos empreendimentos em apicultura,
artesanato e capacitações com projeção de trabalho.

Sinopses por episódio (30 minutos):

lancha coletiva. É uma escola de permanência, ou seja,
os docentes dormem no local durante a semana.

NAVEGAR É PRECISO - no ar em 15 de outubro
A escola tem mais de 80 anos de história e se localiza
a uns 60 quilômetros de Tigre. Os alunos são filhos de
ilhéus: pescadores, tecelões de cobertores, machadeiros
ou artesãos de junco. Eles vão à aula de canoa ou de

MINHA CULTURA, MINHA ESCOLA
no ar em 22 de outubro
Os docentes desta escola iniciaram um processo
educativo intercultural bilíngue com a comunidade
wichi. Lá já foram formados 60 professores aborígenes.

APRENDER PARA MELHOR CUIDAR
no ar em 12 de novembro
O jardim de infância desenvolve inúmeros projetos
para promover a consciência ambiental nos alunos e,
consequentemente, em toda a comunidade. Aluminé é
uma localidade afetada pelo avanço da desertificação e

UMA ESCOLA ACESSÍVEL A TODOS
no ar em 26 de novembro
Motivados diante da situação de imobilidade e
dependência de pessoas com incapacidades motoras
que, por razões econômicas, não estão em condições
de adquirir uma cadeira de rodas, os estudantes de
quinto e sexto anos desta escola técnica projetam e
constroem cadeiras de rodas motorizadas e manuais
para serem distribuídas gratuitamente por organizações
da comunidade. O projeto integrou o conteúdo das
disciplinas de Oficina de Mecânica, Solda, Eletrônica e
Automação, Autocad, Máquinas Elétricas, Formulação
e Avaliação de Projetos, e também incorporou
conhecimentos de outras disciplinas dos últimos anos
de estudo, incluindo as da área de Ciências Sociais.
APRENDIZADO QUE ULTRAPASSA FRONTEIRAS
no ar em 3 de dezembro
Nesta escola, é realizada uma das primeiras experiências
de educação bilíngue espanhol-português. Argentinos
e brasileiros convivem em uma fronteira marcada por
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De olho no corpo: Estação Saúde
Publicado originalmente em www.futura.org.br

intercâmbios culturais, econômicos e educativos. Em
dois dias na semana, um professor argentino ministra
aula na escola Theodoretto, da cidade brasileira
de Dionísio Cerqueira. Da mesma forma, em outros
dois dias da semana, um professor brasileiro ensina
português, história, geografia e literatura do seu país
aos alunos argentinos.
ESCOLA TAMBÉM É LUGAR DE MÃE
no ar em 10 de dezembro
Alunos e docentes desta escola deram início a um plano
de contenção psicológica para crianças em situação de
risco. Eles convivem com a violência, a pobreza e a
morte. Entre outros projetos, impulsionaram uma creche
que funciona dentro do próprio estabelecimento, para
que as mães adolescentes não abandonem os estudos.
A característica mais marcante desta creche é ser uma
das poucas que funcionam em horário noturno, o que
permite que as mães continuem os estudos no turno
da noite.
SEMEANDO SABER - no ar em 17 de dezembro
A escola de Bryn Wgyn apresenta um projeto de
multiculturalidade com as comunidades galesa e
boliviana, na área rural situada entre Gaiman e
Dolavon, perto de Trelew. As crianças aprendem tarefas
agrícolas que depois praticam junto com os seus pais.

QUERO UMA ESCOLA NO CAMPO
no ar em 31 de dezembro
A escola agrotécnica funciona em uma granja de 300
hectares. Foi fundada em 1916 como um lar agrícola
para mulheres vinculadas ao mundo rural. Os alunos
realizam vários empreendimentos produtivos: o leite
produzido na fazenda é distribuído entre famílias de
baixa renda de graça e o mesmo fazem com os pintinhos
criados na granja avícola. Os alunos também usufruem
de uma queijaria e de uma fábrica de embutidos, além
de poderem praticar a pecuária e a apicultura, entre
outras especialidades agrícolas.
EDUCAÇÃO NO AR - no ar em 7 de janeiro de 2010
Este episódio apresenta uma escola onde funciona uma
rádio. A emissora consegue funcionar em virtude de um
convênio entre uma escola e o Instituto de Energias
Não Convencionais (Conicet - UNSa).
OLHOS ATENTOS - no ar em 14 de janeiro de 2010
A escola pública Osvaldo Magnasco está localizada em
Buenos Aires e atende a 132 alunos com deficiência
auditiva. Nos últimos anos, a instituição mudou um
velho paradigma que promovia o ensino da fala para
alunos surdos e o substituiu pelo bilinguismo, que
reconhece a linguagem de sinais como legítima.

Estilo de vida saudável, tempo para cuidar do corpo e qualidade de vida no cotidiano são direitos de todos. Aliado
das pessoas que desejam saber melhor como podem manter a saúde, o Futura estreia dia 29 de junho, segunda-feira,
o Estação Saúde, um programa inteiramente voltado para prevenção e cura, com um jeito diferente e divertido de
informar.
O velho ditado diz que é melhor prevenir do que remediar. Mais atual do que nunca. É esta a principal tendência no
campo da saúde: a aposta nos cuidados frequentes com o bem-estar. A proposta do Estação Saúde, vencedor do 3º
Pitching do Canal Futura, é apresentar um formato dinâmico e uma visão multidisciplinar sobre o tema.
O apresentador Sávio Moll, ex-integrante do grupo Doutores da Alegria, aborda um tema por dia, através de conexões
com o cotidiano, trazendo opiniões de pessoas comuns e de especialistas diversos, além de informações sobre
tratamento e dicas de prevenção.
Saúde desmistificada
Ao longo da série, reflexões e debates acerca de mitos e verdades são divididos em semanas temáticas, que abordam
assuntos como saúde da mulher e do bebê, alimentação saudável e doenças como gripes, hepatite, hanseníase,
tuberculose e hipertensão.
O primeiro episódio fala sobre gravidez e pré-natal. Por que as grávidas sentem tantos desejos de comidas
específicas? O formato da barriga tem relação com o sexo do bebê? Qual a alimentação ideal? A gestante deve
praticar exercícios físicos?
A série é uma realização da produtora carioca Panorâmica, em parceria com o Futura. Dos 66 episódios, 44 também
contam com a parceria da Fundação Vale. Ela entra no ar em substituição ao programa Viva Legal, que desde 1997
falava de saúde diariamente no Futura.

Ficha técnica
Direção: Bruno Stagnaro
Produção executiva: Frederica S. Santiago
Edição: Pablo Gonzalez
Distribuição: Canal Encuentro
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Estação Saúde
A nova série do Futura trata de saúde, com foco na
sua dimensão coletiva e familiar. O objetivo é trazer
assuntos relevantes para a população brasileira em
geral. Falar da doença e da cura, mas dando relevância
à prevenção. Um apresentador bem-humorado conduz
o tema do dia, fazendo conexões com o cotidiano,
conversando com médicos, pessoas comuns e outros
profissionais essenciais à promoção da saúde. É uma
abordagem divertida que, ao mesmo tempo, nos leva a
refletir sobre mitos e verdades em relação à saúde de
cada um de nós.

TEMA: saúde
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Vale

APRESENTADOR: Sávio Moll integrou o projeto
Doutores da Alegria por dez anos. Como professor, fez
parte de projetos sociais como Horizontes Culturais
e Escolas de Paz, levando à formação de grupos de
teatro amador para crianças e jovens de escolas
públicas da periferia da cidade do Rio de Janeiro.
No teatro, há dois anos trabalha no espetáculo As
Centenárias, onde divide o palco com Marieta Severo
e Andréa Beltrão, com direção de Aderbal Freire Filho.
Entre os espetáculos mais recentes estão: “O Púcaro
Búlgaro”, “O que diz Molero”, “A Incrível Confeitaria
do Sr. Pellica”, “Minha Alma é Imortal” e “Farsa da Boa
Preguiça”.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Gravidez/Pré-natal - no ar em 29 de junho
No programa sobre gravidez, Sávio Moll conhece a
história de três grávidas em diferentes estágios de
gestação e, através delas, compartilha com o público
a receita para uma gravidez saudável. Este programa
conta com a participação de uma nutróloga e de dois
obstetras, que falam sobre a importância do pré-natal
e de uma dieta saudável. Sávio mostra ao público que
gravidez não é doença, é o momento em que a mulher
está mais saudável e precisa apenas de cuidados
especiais e muita atenção.
Partos - no ar em 30 de junho
Nesse programa, Sávio Moll busca informações sobre
os tipos de partos e o que uma mulher deve levar em
consideração na hora de decidir de que maneira o seu
filho vai vir ao mundo. Acompanhado de um obstetra
e de um pediatra, Sávio conversa com três gestantes
e descobre os benefícios de cada parto e quando eles
são mais indicados.
Primeiro Ano de Vida - no ar em 1 de julho
Neste programa, Sávio investiga que cuidados as
mães devem ter com os bebês em seu primeiro ano
de vida. O que fazer durante o pós-parto, os benefícios
da amamentação e o momento ideal do desmame. O
programa fala também das vacinas, dos direitos da
mãe e do bebê. Através de três mamães recentes, uma
delas moradora de Parauapebas, no Pará, o público
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acompanha situações como a de uma mãe que teve um
bebê prematuro e de outra que tem o apoio do marido e
da empresa em que trabalha na hora de retomar a vida
profissional.
Planejamento Familiar - no ar em 2 de julho
Sávio investiga o que as pessoas sabem sobre
planejamento familiar e busca mais informações a
respeito do tema. Dois obstetras, um no Rio de Janeiro
e outro em São José de Ribamar, no Maranhão,
falam sobre os principais métodos contraceptivos e
o atendimento especializado que os postos de saúde
oferecem. O público acompanha algumas histórias
familiares marcantes. Os pais que optaram por ter um
único filho, uma família grande, e um casal que não
quer ter filhos.
Gravidez de Risco - no ar em 3 de julho
O programa sobre gravidez de risco reforça a importância
do pré-natal. O Estação Saúde mostra, neste episódio,
que o acompanhamento médico e a informação são
fundamentais para qualquer gestante, e mais ainda
para aquelas que correm algum risco. Sávio Moll e
um grupo de especialistas acompanham algumas
gestações de risco, como o
caso de uma mãe
que espera o primeiro
filho aos
40 anos, uma
q u e
teve diabetes
gestacional e
outra que
apresenta
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sintomas de pré-eclampsia. Em todos esses casos,
conhecemos as expectativas das gestantes e seu grau
de consciência a respeito da realidade da maternidade.
Obesidade - no ar em 6 de julho
O programa Estação Saúde investiga o fenômeno da
obesidade, que é a “porta de entrada” para várias
doenças graves, como enfarto, hipertensão, derrame
cerebral etc. Este episódio aborda os fatores genéticos,
psicológicos, socioculturais e até econômicos que
podem estar relacionados à obesidade, com especial
atenção ao sedentarismo e à má alimentação. Junto
com a equipe médica, o apresentador Sávio Moll aborda
os diferentes graus da doença, a obesidade infantil, a
prevenção, o diagnóstico, o tratamento e os casos em
que a cirurgia é indicada. Os especialistas também
dão dicas e orientações de como prevenir, identificar
e tratar a doença. Acima de tudo, eles ensinam a levar
uma vida mais saudável.
Infecções Alimentares - no ar em 7 de julho
O episódio sobre infecções alimentares mostra que
a melhor maneira de lidar com esse problema é a
prevenção. Sávio e a equipe de saúde vivenciam
situações cotidianas: do lanche na praia ao churrasco
com os amigos. Eles mostram como se devem preparar
os alimentos, ensinam a forma correta de fazer a
higienização e mostram os hábitos de higiene que o
consumidor deve seguir. Sávio também conversa com
uma mulher que teve infecção alimentar e ela explica
como foi o seu tratamento.
Diabetes - no ar em 8 de julho
O conceito central do programa é o alerta de que
diabetes é uma doença crônica, que pode gerar
complicações para diversos órgãos. Para preveni-la
é importante ter hábitos saudáveis de vida, como a
prática de exercícios e uma alimentação balanceada.
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O apresentador Sávio Moll conversa com pessoas que
convivem com essa doença. Com a ajuda da equipe
médica do programa, conhecemos os diferentes tipos
de diabetes, os sintomas e as consequências de suas
complicações.
Desnutrição - no ar em 9 de julho
O episódio mostra que é possível se alimentar bem,
mesmo com poucos recursos. E nem sempre gordura
é sinônimo de saúde. O programa fala sobre o conceito
de desnutrição e suas causas, o difícil acesso de
grande parte da população brasileira aos alimentos
nutritivos e as alternativas para resolver essa situação.
Sávio conhece a rotina das cantinas nas escolas
públicas, investiga, junto com a equipe de saúde, as
consequências da desnutrição e aprende como tratar
as doenças provocadas por esse problema.
Planejamento Alimentar
no ar em 10 de julho
Neste programa, Sávio Moll vai conhecer um pouco dos
hábitos alimentares de diferentes tipos de pessoas.
O apresentador também fala sobre o planejamento
alimentar. Junto com especialistas da equipe de saúde,
ele analisa as melhores opções de cardápio para
pessoas em diferentes faixas etárias e com diferentes
rotinas de atividades.
Gripes e Resfriados - no ar em 13 de julho
Gripes e resfriados são doenças comuns e, justamente
por conta disso, muita gente acha que sabe como tratálas. Sávio e a equipe de saúde do programa falam
das principais diferenças entre as duas doenças e
esclarecem dúvidas sobre formas de contágio e mitos
e verdades a respeito desse assunto. Um programa
recheado de dicas sobre prevenção, tratamentos
e a importância das campanhas de vacinação
proporcionadas pelo governo.

Meningite - no ar em 14 de julho
O Estação Saúde esclarece as principais dúvidas a
respeito da meningite, fala das formas de prevenção
e dos diferentes tipos da doença. Sávio acompanha
um agente de saúde em sua rotina de monitoração de
famílias na periferia do Rio de Janeiro e em uma praça
de São Luís, no Maranhão. Ele testa o conhecimento
da garotada sobre essa doença e conhece uma menina
que teve meningite, e que, por conta do diagnóstico
rápido, ficou completamente curada e sem sequelas.
Hanseníase - no ar em 15 de julho
A hanseníase é uma doença cercada de preconceitos
e popularmente conhecida como lepra. A maioria dos
pacientes tem vergonha de falar sobre o assunto e de
buscar ajuda. Neste programa, Sávio, junto com a equipe
de saúde, vai andar por Parauapebas, no Pará, e pelo Rio
de Janeiro, ouvindo histórias de pessoas que tiveram a
doença e que atualmente ajudam a derrubar os tabus que
a envolvem. Vamos saber mais sobre grupos de apoio,
prevenção, sintomas e o tratamento da hanseníase.
Tuberculose - no ar em 16 de julho
A tuberculose é uma doença que infecta um terço da
população mundial. Diante desse quadro, Sávio vai atrás
de informação sobre prevenção, sintomas e tratamento
da doença. Neste programa, aprendemos a importância
de seguir o tratamento até o fim, já que a recaída da
doença pode provocar um quadro ainda mais grave.
Hepatite - no ar em 17 de julho
Prevenção é a palavra-chave quando o assunto é
hepatite. Vamos conhecer os diferentes tipos da
doença, as formas de contágio e os tratamentos.
Sávio conversa com um grupo de jovens para saber os
cuidados que eles têm tido em sua vida sexual para
evitar a hepatite C. O programa fala sobre o transplante
de fígado e em que casos ele é indicado.

Hipertensão Arterial - no ar em 20 de julho
Neste programa, Sávio e a equipe de saúde falam
sobre hipertensão. Uma doença silenciosa que
pode ser prevenida com um estilo de vida saudável,
ou seja, alimentação balanceada e exercícios
físicos. Através da história de três personagens,
conhecemos as diferentes causas da doença:
estresse, excesso de peso e questões genéticas. E,
a partir daí, aprendemos mais sobre o tratamento
da hipertensão, que inclui o uso de medicamentos,
a adoção de hábitos de vida saudáveis e visitas
regulares ao médico.
Ataque Cardíaco - no ar em 21 de julho
O ataque cardíaco é um mal que pode acometer
qualquer pessoa, mas principalmente aquelas que têm
uma rotina de vida estressante, fumam ou têm histórico
de doenças coronarianas na família. Com a ajuda da
equipe de saúde, Sávio mostra qual a dieta adequada
para quem quer se manter saudável e para quem precisa
controlar fatores de risco, como hipertensão e diabetes.
Acompanhamos também a história de um homem que,
após sofrer um ataque cardíaco, recuperou-se e se
tornou um atleta.
Sedentarismo e Tabagismo
no ar em 22 de julho
O sedentarismo e o hábito de fumar nunca foram hábitos
saudáveis para o ser humano. O sedentarismo pode ser
responsável pelo aparecimento de doenças crônicas,
e o fumo, além de diminuir a capacidade respiratória
das pessoas, carrega inúmeras substâncias tóxicas e é
uma das principais causas de morte em todo o mundo.
Neste programa, Sávio nos apresenta três pessoas que
estão tentando mudar seus hábitos de vida e se tornar
mais saudáveis.
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AVC - no ar em 23 de julho
O AVC, acidente vascular circulatório, popularmente
conhecido como trombose ou derrame, é uma
alteração neurológica grave, que pode ser evitada.
Neste programa, conhecemos pessoas que são mais
propensas a sofrer um AVC, como diabéticos, fumantes,
pessoas com colesterol alto e sedentários. Além disso,
acompanhamos casos de pessoas que estão em fase
de recuperação. Os especialistas da equipe de saúde
reforçam a fórmula da vida saudável: boa alimentação,
controle de peso, exercícios físicos regulares e hábitos
saudáveis. Esses são os ingredientes essenciais para a
prevenção da doença.
Emergências Circulatórias
no ar em 24 de julho
Na hora das emergências circulatórias, é importante
estar bem informado. Um bom atendimento pode ser
a diferença entre a vida e a morte. O Estação Saúde
mostra como se faz um atendimento de emergência
circulatória e traz histórias de pessoas que controlam
fatores de riscos, como hipertensão e diabetes, além de
mostrar pacientes que já passaram por essa situação.
Febre Amarela - no ar em 27 de julho
A febre amarela é uma doença grave que ocorre
principalmente em áreas florestais do Brasil. Neste
programa, Sávio vai até o Pará, conversa com um
agente de saúde local e descobre como se prevenir
nas regiões endêmicas do país. O programa mostra
ainda dois tipos da doença, a forma de transmissão,
os sintomas, a importância da vacina, o tratamento e,
principalmente, as medidas de prevenção.
Dengue - no ar em 28 de julho
A dengue é uma doença que pode ser fatal e precisa
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da colaboração de todos nós. Sávio investiga as causas
da doença, seus sintomas e o tratamento. Ele faz ainda
um alerta para a principal medida de prevenção: o
combate ao mosquito transmissor. Na equipe de saúde
do programa, contamos com um agente de saúde que
vai falar sobre as principais ações no combate ao
mosquito: não deixar a água parada, cobrir as caixas
d’água e prestar muita atenção no cuidado com as
plantas que temos em casa.
Malária - no ar em 29 de julho
A malária é uma doença muito comum na região norte do
país e, se não tomarmos cuidado, pode se expandir para
outros lugares. Sávio vai ao Pará conhecer a região do
garimpo, local onde a doença se alastrou rapidamente.
Com a ajuda da equipe de saúde, conhecemos as formas
de transmissão, sintomas, tratamentos e prevenção. E
fica o alerta: a malária pode ser fatal.
LeIshmaniose/Raiva - no ar em 30 de julho
Leishmaniose e raiva são duas doenças transmitidas
pelos animais para o homem. O programa mostra os
sintomas dessas doenças e os cuidados que devemos
ter com os animais para prevenir a contaminação. Sávio
revela a importância da vacina contra a raiva e o tipo de
tratamento para a leishmaniose. A equipe de saúde dá
informações importantes para que a convivência com
os animais traga só alegrias.
Verminoses - no ar em 31 de julho
Existem dezenas de parasitas que infectam o ser humano.
E o ambiente ideal para eles se multiplicarem são casas
sem higiene e comunidades sem saneamento. Neste
programa, Sávio vai mostrar que evitar verminoses tem
a ver com condições saudáveis, cuidados com a higiene
pessoal e o preparo correto dos alimentos.

Câncer de Pulmão - no ar em 3 de agosto
Nesse episódio, Sávio e a equipe de saúde falam sobre
câncer de pulmão. A causa mais relevante para o
desenvolvimento da doença é o tabagismo, já que 90%
dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados
em fumantes. Através da história de três pessoas
que convivem com a doença ou com o cigarro, vamos
conhecer a importância do diagnóstico precoce, o
tratamento e a vida após o câncer de pulmão. Falamos
também dos perigos do fumo passivo e da melhor forma
de se prevenir a doença: parar de fumar.
Sinusite - no ar em 4 de agosto
No Estação Saúde sobre sinusite, o programa fala sobre
uma das doenças respiratórias mais comuns. Sávio e a
equipe de saúde revelam as causas, a prevenção e o
tratamento da sinusite, além de discutir a importância
da qualidade do ar do ambiente em que vivemos.
Vamos até o interior de Minas Gerais para mostrar,
através do caso do menino Clayton, de cinco anos, que
é muito importante ficar atento à doença, porque as
consequências podem ser sérias.
Asma - no ar em 5 de agosto
Neste episódio, o assunto é a asma, uma doença
inflamatória grave, que é resultado de uma infecção ou
lesão nos tecidos pulmonares. Sávio Moll e a equipe
de saúde apresentam histórias de crianças e adultos
que convivem com a doença e que precisam adaptar
sua rotina por conta disso. Tosse, falta de ar e chiado
no peito são os principais sintomas da asma. O Estação
Saúde mostra os tratamentos existentes e as dicas para
conviver com a doença e levar uma vida com qualidade.
Pneumonia - no ar em 6 de agosto
Cuidar da saúde dos nossos pulmões é um hábito
fundamental para garantir uma vida saudável. Neste

episódio do Estação Saúde, Sávio Moll e o pneumologista
da equipe de saúde falam sobre a pneumonia, uma
infecção pulmonar que afeta principalmente crianças e
idosos e que, se não for tratada, pode levar à morte. A
prevenção da pneumonia e o seu tratamento passam
por uma alimentação saudável, exercícios físicos, bons
hábitos de higiene e cuidados com a limpeza de casa e
do local de trabalho.
Alergias Respiratórias - no ar em 7 de agosto
As alergias respiratórias são doenças extremamente
comuns. Rinites, sinusites, faringites, laringites e
traqueítes são provocadas por reações alérgicas.
Neste episódio da série Estação Saúde, Sávio
Moll mostra que lidar com alergias tem tudo a ver
com os cuidados com o ambiente à nossa volta.
Acompanhamos também a história de uma dona de
casa mineira que mudou seus hábitos de limpeza
em função de uma alergia respiratória. Ninguém
deixa de ser alérgico, mas, com o conhecimento do
agente causador e cuidados básicos com a limpeza
pessoal e dos ambientes de convivência, a doença é
facilmente controlada.
Puberdade - no ar em 10 de agosto
A semana temática sobre sexualidade é aberta com
o programa sobre puberdade. Neste episódio, Sávio
e a equipe de saúde falam das transformações
físicas, biológicas e psicológicas que acontecem
nessa fase da vida do ser humano. A atuação da
escola e o diálogo em família são fundamentais
para ajudar em determinadas mudanças de
comportamento. Isso porque a informação é a
melhor aliada para que os jovens não se desesperem
durante a puberdade. O programa mostra também
alguns mitos e as verdades sobre questões ligadas
a essa fase.
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Disfunções Sexuais - no ar em 11 de agosto
Falar de sexo ainda é um tabu para muita gente.
Quando alguma coisa vai mal na vida sexual, ainda
é difícil procurar ajuda e conversar sobre o assunto.
O Estação Saúde revela quais são as principais
disfunções sexuais, suas causas e tratamentos. Mostra
também que uma vida sexual saudável é fundamental
para o bem-estar geral de qualquer cidadão.
DSTs - no ar em 12 de agosto
Neste episódio do Estação Saúde, o assunto são as
DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Além da
AIDS, podemos contrair doenças como sífilis, HPV,
herpes, hepatite B, gonorreia, clamídia, entre outras.
Sávio conversa com médicos e pacientes que falam
sobre os principais sintomas e formas de prevenção e
tratamento. A mensagem que o programa quer passar
é: quem se cuida, usa preservativo e valoriza a vida.
AIDS - no ar em 13 de agosto
O programa sobre AIDS do Estação Saúde explica
o que é a doença, fala da prevenção com o uso de
camisinha e dos remédios e tratamentos para quem
já contraiu o vírus HIV. Através da história de vida de
três pessoas e da orientação da equipe de saúde do
programa, mostramos que o conceito de “grupo de
risco” mudou para “comportamentos de risco”. Sendo
assim, qualquer pessoa que não se previne pode acabar
virando mais um portador da doença. Mas o programa
também mostra que há vida após a AIDS e que a
doença, apesar de não ter cura, pode ser controlada
através de um tratamento.
Gravidez Adolescente - no ar em 14 de agosto
A gravidez na adolescência é um fenômeno que
muda não só a vida das jovens grávidas, mas de
toda uma família. Diante desse quadro, o Estação
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Saúde apresenta histórias de grávidas adolescentes
e seus parceiros e investiga por que a cada ano,
no Brasil, mais de um milhão de adolescentes
engravidam. Sávio conversa com psicólogos e mostra
que uma boa relação familiar, diálogo, informação
e acompanhamento médico geram decisões de vida
mais saudáveis.
Saneamento - no ar em 17 de agosto
Saneamento, lixo, meio ambiente e saúde. Neste
programa da série Estação Saúde, o assunto é a
importância do saneamento para a saúde pública e
coletiva. O episódio mostra as doenças que podem
ser transmitidas com a falta de água encanada,
o tratamento de esgoto e a coleta de lixo, a
responsabilidade do governo e a responsabilidade
de cada um com a higiene da comunidade. Sávio e a
equipe de saúde também dão dicas práticas para que
as pessoas possam se prevenir de doenças trazidas
pelo contato com o lixo e com o esgoto.
Saúde Bucal - no ar em 18 de agosto
Falar de saúde bucal é falar de cuidados com os
dentes, capacidade de comunicação e problemas
psicológicos que podem se manifestar através de
dificuldades na fala. Além dessas questões, Sávio Moll
aborda ainda temas como prevenção contra cáries,
doenças relacionadas à higiene bucal e programas de
tratamento dentário gratuito.

Alcoolismo - no ar em 20 de agosto
O alcoolismo é um problema que pode levar a muitas
doenças, tanto físicas quanto psicológicas e sociais. Por
isso, Sávio e a equipe de saúde do programa discutem
as causas e as consequências dessa doença. Através
de histórias reais, conhecemos a luta e a superação
contra o alcoolismo, e discutimos a conduta de jovens
frente às bebidas alcoólicas. São apresentadas também
algumas políticas governamentais de combate a esse
problema social.
Drogas - no ar em 21 de agosto
O que são as drogas? Qual a diferença entre drogas
lícitas e ilícitas? E os jovens, por que eles são os
principais consumidores? Qual o efeito das drogas no
organismo? Como um usuário de droga pode tornarse um dependente e, às vezes, se envolver com a
criminalidade? Um dos convidados deste episódio
é João Estrela, que discute essas e outras questões.
Sávio vai ainda para Vitória, no Espírito Santo, conhecer
Narlen, um ex-usuário de drogas que hoje participa de
uma campanha de redução de risco para viciados.

Crescimento - no ar em 25 de agosto
Neste programa, Sávio Moll descobre os fatores que
influenciam no crescimento de uma criança. Através
da história de três crianças e de conversas com a
equipe de saúde, descobrimos que altura depende de
vários fatores e que cada um tem um ritmo próprio
de crescimento. Fica a dica para um crescimento
saudável: boa alimentação, esportes e visitas
regulares ao médico.
Dificuldade de Aprendizagem
no ar em 26 de agosto
A dificuldade de aprendizagem envolve dois pontos
fundamentais da vida de qualquer pessoa: saúde e
educação. Ela pode afetar crianças de todas as idades
e classes sociais, além de comprometer seriamente
o futuro delas. Mas quem tem menos oportunidades
na vida tem mais dificuldade de aprendizagem?
Sávio entrevista o Gabrielzinho do Irajá, que, mesmo
com dificuldade de visão, consegue ter um ótimo
rendimento escolar.

Vacinação - no ar em 24 de agosto
No episódio sobre vacinação, o Estação Saúde mostra
a importância das vacinas para a prevenção de diversas
doenças nos primeiros anos de vida da criança. Sávio e
a equipe de saúde mostram que os pais têm em mãos
um importante instrumento para lembrá-los desse
dever: a caderneta de vacinação. Vamos também até
o Espírito Santo para conhecer o trabalho dos agentes
de saúde na conscientização sobre a importância das
vacinas para a saúde da criança.

Segurança/Trânsito - no ar em 19 de agosto
O que o trânsito tem a ver com saúde? Será que,
cuidando dos problemas do trânsito, contribuímos
também para uma cidade mais saudável? Sávio
descobre a resposta para essas e outras perguntas e
ainda conhece Cirlania, que está fazendo o curso para
motorista em Vitória, no Espírito Santo.
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Diarreia - no ar em 27 de agosto
Neste episódio, Sávio e a equipe de saúde abordam
um problema muito comum e bem mais sério do que
se imagina: a diarreia. O episódio fala sobre os perigos
da desidratação, os tipos de diarreia e as causas mais
comuns. O espectador aprende também a prevenir uma
diarreia, cuidando da higiene pessoal e dos alimentos.
Outro assunto tratado é a importância do saneamento
básico nas comunidades para a prevenção de diarreias.
Lesões e Fraturas - no ar em 28 de agosto
A semana temática sobre saúde infantil é encerrada
com o episódio sobre lesões e fraturas. O programa
esclarece as principais causas e consequências e fala
da importância de se ter uma casa segura para a criança
poder brincar sem o perigo de acidentes. Aprendemos
também que há vários tipos de fraturas, mas, seja ela
qual for, nunca se deve tentar colocar o osso no lugar.
O importante é chamar ajuda médica o mais rápido
possível. O programa também fala sobre a fisioterapia
para a recuperação em casos como esses.
Depressão - no ar em 2 de novembro
O que é depressão? Quais são os sintomas? Quem
tem mais depressão: o homem ou a mulher? Qual a
diferença entre estar triste e estar deprimido? Será
que todo mundo está propício a ter depressão? E a
cura, existe? Neste episódio, Sávio Moll vai em busca
das respostas para estas perguntas, com a ajuda da
equipe de saúde do programa.
Síndrome do Pânico - no ar em 3 de novembro
Nesse episódio, Sávio e a equipe de saúde abordam
um problema de saúde mental que muita gente não
conhece ou não sabe reconhecer: a síndrome do pânico.
O programa mostra que é muito comum os sintomas da
doença serem confundidos com sintomas de doenças
cardíacas ou clínicas, e que isso acarreta na demora no

92

diagnóstico. O episódio mostra ainda a importância de
seguir o tratamento com acompanhamento psiquiátrico
e psicológico. Trata-se de uma doença que tem cura,
e o apoio de amigos e familiares é fundamental para
melhores resultados.
TOC/Bipolar - no ar em 4 de novembro
Este programa trata de dois distúrbios mentais: o
Transtorno Obsessivo-Compulsivo, o TOC, e o Transtorno
Bipolar. Através da história de dois personagens, Sávio
e a equipe de saúde mostram o impacto do TOC na vida
social. Eles apontam também uma saída, informando
sobre a importância do tratamento com remédios
psiquiátricos e terapia comportamental. O episódio
mostra ainda os sintomas e tratamentos do Transtorno
Bipolar e informa, através dos CAPs (Centros de Apoio
Psicossocial), como as políticas públicas de saúde
lidam hoje em dia com esse tipo de paciente.
Esquizofrenia - no ar em 5 de novembro
As doenças mentais, como a esquizofrenia,
costumavam ser alvo fácil para a discriminação.
Pessoas que sofriam com este tipo de problema
eram chamadas de loucas e isoladas do convívio
social. Neste episódio, o Estação Saúde mostra que
o esquizofrênico pode ter uma vida produtiva e que a
companhia e a solidariedade dos amigos são fatores
muito importante. Sávio Moll descobre também que a
arte é uma ótima maneira do paciente se expressar,
melhorar sua qualidade de vida e fortalecer a saúde
mental.
Insônia/EStressE - no ar em 6 de novembro
Falar de insônia e estresse é falar de cuidados com
a mente e o corpo. Neste episódio, o Estação Saúde
trata de questões como a relação entre cansaço e a
falta de sono, e a forma como a insônia e o estresse
podem afetar as nossas vidas.

Andropausa/Menopausa
no ar em 9 de novembro
O programa sobre andropausa e menopausa fala de
uma fase natural do processo de envelhecimento do
homem e da mulher. Sávio e a equipe de saúde do
programa mostram como é importante encarar esse
momento da forma mais saudável possível. O episódio
mostra ainda os benefícios e os riscos da reposição
hormonal, a importância de manter uma vida social
ativa e o tipo de alimentação adequada para essa
faixa etária. O programa também aborda o impacto da
andropausa e da menopausa na vida de um casal que
está envelhecendo junto.
Artrose - no ar em 10 de novembro
Este episódio fala sobre artroses nos idosos, uma
doença que chega devagar e mostra seus sinais aos
poucos, mas que, se não for tratada precocemente, pode
trazer muitos incômodos. Os assuntos abordados são a
prevenção e os tratamentos, incluindo aí a colocação
de próteses. A equipe de saúde do programa também
cita a importância da fisioterapia e de exercícios físicos
bem planejados por um profissional da área.
Osteoporose - no ar em 11 de novembro
O risco de desenvolver osteoporose aumenta
com a idade. E muitas fraturas sofridas por idosos
poderiam ser facilmente prevenidas. Mas como
é essa prevenção? O que podemos fazer para ter
ossos mais saudáveis, inclusive em uma idade mais
avançada? Essas e outras questões são abordadas
neste episódio do Estação Saúde.
Alzheimer - no ar em 12 de novembro
O tema deste programa é a memória. Sávio e a
equipe de saúde explicam os principais sintomas e o
tratamento do Alzheimer. Essa doença está relacionada
com o envelhecimento e a perda da memória recente. O
episódio fala da importância de um diagnóstico precoce
para o sucesso do tratamento, da necessidade de se ter
conhecimentos específicos para cuidar de um portador
da doença e, principalmente, de um apoio psicológico
para a família do paciente. Além disso, conhecemos

algumas dicas de práticas diárias para combater o
Alzheimer: palavras cruzadas, internet, leitura e jogos.
Envelhecimento Ativo
no ar em 13 de novembro
Quem deseja ter uma velhice saudável precisa se
preparar e investir desde já na qualidade de vida. Para
obter uma orientação precisa sobre o tema, Sávio Moll
conversa com vários especialistas e descobre como
é possível envelhecer e continuar sendo uma pessoa
produtiva. O programa apresenta idosos saudáveis
que dão dicas de como lidar com o envelhecimento e
mostram como se mantêm ativos e felizes.
Paternidade - no ar em 16 de novembro
O tema deste programa é a paternidade. O Estação Saúde
fala sobre a influência que essa mudança exerce na saúde
física e mental de pais e filhos. Através de depoimentos
de três pais, o programa mostra os medos, as dúvidas
e os novos modelos de paternidade que existem na
nossa sociedade. Pais de filhos com diferentes mães,
pais de filhos de diferentes gerações etc. Eles contam
como conseguem se virar com as trocas de fraldas e os
cuidados específicos de bebês recém-nascidos.
Masculinidades - no ar em 17 de novembro
Este episódio fala sobre como os homens veem seu
papel na sociedade e como isso influi na qualidade
de vida e na saúde deles e de todos os que estão à
sua volta. O programa conduzido por Sávio Moll e
comentado pela equipe de saúde fala das diversas
masculinidades possíveis no mundo atual. Como
padrões rígidos de comportamento podem prejudicar
a saúde do homem e como os modelos de família e
distribuição de tarefas domésticas estão mudando. Por
fim, o episódio toca em uma questão muito grave: a
violência e relação deste tema com a masculinidade.
Doenças Urológicas - no ar em 18 de novembro
Sávio Moll e a equipe de saúde tiram as dúvidas
mais comuns e falam sobre as doenças urológicas. O
programa explica tudo sobre os aparelhos urinário e
reprodutor do homem. Aprendemos que a melhor forma
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Câncer da Próstata - no ar em 19 de novembro
Este episódio levanta a questão do câncer de próstata,
que é um dos tumores mais comuns entre homens
acima de 45 anos de idade. Com a ajuda da equipe de
saúde, Sávio revela que a melhor atitude é a prevenção.
Cuidar da doença em seu estágio inicial é o primeiro
passo para a cura. Conhecemos ainda a história de um
senhor que teve câncer de próstata e que, depois da
cirurgia, ficou totalmente curado e ainda leva uma vida
sexual completamente saudável.
Homem Saudável - no ar em 20 de novembro
O programa fala da relação do homem com a sua saúde.
O tema principal é a tradicional falta de cuidado que o
homem tem com o seu corpo e com sua mente. Mas
muitas mudanças estão ocorrendo nos últimos anos em
relação a essa questão. Sávio e a equipe de saúde do
programa mostram a importância do exercício físico e
de uma alimentação saudável. É possível e necessário
ter cuidados com a saúde em todas as idades.
Doenças da TirEoide - no ar em 23 de novembro
A tireoide é o tema deste episódio. O programa trata das
principais questões acerca dessa glândula que é muito
importante para a nossa saúde. Sávio e sua equipe
mostram onde fica a tireoide, explicam como ela age
no nosso organismo, falam sobre doenças que podem
afetá-la e sobre o que devemos fazer para garantir o
bom funcionamento da glândula. Juntos, médicos e
pacientes explicam o que é mito e o que é verdade no
tratamento do hiper e do hipotireoidismo. O programa
aborda também o hipotireoidismo congênito, uma
doença de fácil diagnóstico, através do teste do pezinho.
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Gastroenterologia - no ar em 24 de novembro
Como funciona o aparelho digestivo? Quais são as
principais doenças e tratamentos? Como a alimentação
pode ajudar? O estresse tem alguma influência no
funcionamento do estômago e do intestino? Com a
ajuda da equipe de saúde, Sávio Moll busca respostas
para estas questões comuns e conta um pouco mais
sobre doenças e tratamentos do aparelho digestivo.
Doenças do Rim - no ar em 25 de novembro
Neste programa, entendemos a importância dos
rins. Além de filtrar nosso sangue, eles produzem
hormônios importantes para o funcionamento do
corpo. Sávio investiga as principais doenças renais e
esclarece o que é hemodiálise e em que situações o
transplante de rim é necessário.
Saúde da Visão - no ar em 26 de novembro
Neste episódio, o assunto é a saúde dos olhos. Catarata,
glaucoma, hipermetropia, miopia e astigmatismo são
algumas das doenças que podem atacar os nossos
olhos. A dica mais importante do programa é: se estiver
sentindo alguma dificuldade de enxergar, procure logo
o oftalmologista. Cuidados com os olhos são para a
vida toda: desde a infância até a terceira idade.
Reumatologia - no ar em 27 de novembro
O tema deste programa são as doenças reumáticas.
As populares “dores nas juntas” são, na verdade,
um conjunto de enfermidades não causadas por
trauma, mas que provocam dor, inchaço ou limitação
de movimento das articulações. Sávio investiga as
diversas causas das doenças reumáticas e mostra
a importância de um diagnóstico precoce para que o
tratamento comece antes que as lesões se agravem.
Especial - no ar em 28 de novembro
Este episódio especial reforça o objetivo da série:

CONSULTORIA:
Carlos dos Santos Silva - médico, mestre em pediatria
e doutorando em saúde pública pela Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP-FIOCRUZ); coordenador do
Programa de Saúde Escolar da Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro; coordenador executivo do
Projeto de Brasil-Canadá de Ações Intersetoriais em
Promoção da Saúde pela Escola Nacional de Saúde
Pública, em parceria com a Canadian Public Health
Association (2007-2009)

Revista Galileu - São Paulo/SP - Junho/09

de evitar o cálculo renal é beber bastante líquido e que
o fumo é a principal causa do câncer de bexiga. O outro
tema abordado são mitos e verdades que cercam um
grande tabu para o homem: a vasectomia.

promover a saúde, melhorar a qualidade de vida e
prevenir doenças. Sávio conversa com um clínico geral,
uma endocrinologista, uma psicóloga, uma pediatra e
um preparador físico, além de dar dicas e orientações
que promovam o bem-estar da população de uma
maneira geral.

Ficha técnica
Direção: Rodrigo Montenegro, Rafael Moreira
e André Glasner
Produção executiva: Mara Lobão
Coordenação de produção: Flávia Lima
Coordenação de roteiros: Bebeto Abrantes
Supervisão científica: Dr. Horácio Falcão
e Dr. Edson Sagesse
Roteiro: Pedro Salomão, Paula Lobato, Lara Francischetti
e Marco Borges
Edição: Aline Vieira
Direção de fotografia: Uirá Fornaciari
Direção de arte: Claudão
Pesquisa: Cristina Barreto e Carla Bastos
Assistente de direção: Diego Dadalt
Equipe de produção: Gláucia Valente, Bruna Ferreira
e Luiza Franco
Figurino: Dorys Hansen
Som: Seblen Mantovani
Abertura : Ângela Odoardi e Zé Dassilva
Videografismo: Fabio Araujo
Trilha sonora: Armando Lôbo
Produtora realizadora: Panorâmica Comunicação Ltda
FUNDAÇÃO VALE
Consultoria de conteúdo: Fundação Vale
Diretor superintendente: Silvio Vaz De Almeida
Gerente geral: Liesel Mack Filgueiras
Coordenador do território: Christiana Saldanha
Analista do território: Lilian Neves
Diagonal urbana: Vera Osório
CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: Martha Ferraris e Lúcia Morgado
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Renata Lima
Análise de conteúdo: Renata Couto
Gerente de mobilização: Marisa Vassimon
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Fim do Silêncio

Geração Futura Universidades Parceiras

Com diferentes idades, religiões, classes sociais
e profissões, as personagens de Fim do Silêncio
não escondem o rosto nem as identidades. Todas
abortaram há mais de oito anos, prazo, no Brasil, para
a prescrição do crime. Elas contam como e por que
decidiram interromper a gravidez. O documentário
confirma que a prática ainda é um dos mais graves
problemas de saúde pública do país e mostra que a
criminalização não impede mulheres de arriscarem a
própria saúde. Estima-se que cerca de um milhão de
abortos ilegais sejam realizados a cada ano no Brasil,
o que resulta em cerca de 200 mortes anuais. O
aborto passou a ser considerado crime em 1940,
sendo permitido hoje apenas para casos de gravidez
resultante de estupro ou quando há risco de vida
da gestante. Fim do Silêncio foi vencedor de uma
seleção da Fiocruz, instituição ligada ao Ministério
da Saúde, para a realização de programas de curta
e média metragens, de ficção e documentário, com
temas de saúde pública.

Após duas semanas de workshop com profissionais do
mercado de televisão, 24 estudantes universitários dos
mais diversos lugares do Brasil veem suas ideias irem
ao ar em rede nacional, pelo Canal Futura. O resultado
é a série Geração Futura Universidades Parceiras. O
trabalho final das oficinas é a produção de vídeos. Os
alunos aprenderam dicas valiosas sobre práticas de
produção em TV, como roteiro, conteúdo, criação de
programas, jornalismo, produção, edição, fotografia
e composição gráfica. A partir daí, de volta às suas
cidades, os novos produtores usam seus sotaques para
mostrar as variações linguísticas presentes no território
brasileiro.

TEMAS: comportamento; saúde; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: jovens e adultos
ESTREIA: 2009
No ar em 28 de setembro
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
Ficha técnica
Direção: Thereza Jessouroun
Produtora realizadora: Kino Filmes
Distribuição: Fiocruz

TEMAS: formação audiovisual; identidade cultural;
juventude; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Parceiros: UPF, UFPI, UESC, UNOESTE, UFOP, UEG,
UNAERP, UNIPAR, PUC-PR, FURB, UNIVALI, UNISC,
UFPB e UNIFOR

Sinopses por episódio (8 minutos):
Programa 1 - UPF e UFPI - no ar em 21 de novembro
O programa mostra identidades culturais bastante
distintas. “Como é no Truco...” (UPF) analisa um jogo de
truco contado do ponto de vista das gírias e expressões
utilizadas por jogadores do Rio Grande do Sul. Em “Por
Obra e Graça dos Mais Velhos” (UFPI) vemos o resgate
da cultura piauiense através da dança, da música e das
expressões passadas de geração para geração.
Programa 2 - UESC e UNOESTE
no ar em 28 de novembro
O programa traz dois vídeos que se complementam.
“Colcha de Sotaques” (UESC) traz jovens que contam
como as características e preferências distintas das
cidades onde nasceram fazem parte de suas identidades
baianas. Já “Identidade do Oeste Paulista” (UNOESTE)
mostra a diferença entre campo e cidade, contrapondo
a cultura da roça e a cultura japonesa.
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Programa 3 - UFOP e UEG
no ar em 05 de dezembro
O programa traz o contraponto de duas gerações. Em
“Aqui Todo Mundo Fala Igual” (UFOP) somos levados
para dentro do mundo universitário e das repúblicas de
Ouro Preto. As gírias locais fazem parte do cotidiano,
mas para quem vem de fora são necessárias algumas
explicações. Já em “Vó, Cê É Querida!” (UEG), uma
senhora congrega as tradições de seu tempo de moça
com as inovações da vida cotidiana contemporânea.

Programa 6 - UNIVALI e UNISC
no ar em 26 de dezembro
No programa, conhecemos uma banda e uma cidade
que se localizam em Santa Catarina. “Som Peixeiro”
(UNIVALI) apresenta o Tarrafa Elétrica, uma banda que
se preocupa em incorporar a linguagem “peixeira” em
suas músicas e na maneira de se apresentar. Em “A
Língua de Sofía” (UNISC) temos uma menina de Santa
Cruz do Sul que nos mostra exemplos da influência
alemã em sua família e na cidade onde vive.

Programa 4 - UNAERP e UNIPAR
no ar em 12 de dezembro
No programa, constatamos duas maneiras distintas de
se conviver com a cultura local. No vídeo “Um Nordestino
na Terra do “R” (UNAERP) somos apresentados a Carlos
Tampa, um pernambucano arretado que dá aulas de
música para crianças. Já em “Rusticidade” (UNIPAR)
temos a sensação de ver a mais pura tradição de uma
cavalgada realizada em Serra Dourada, no Paraná.

Programa 7 - UFPB e UNIFOR
no ar em 2 de janeiro de 2010
O programa traz a relação entre tradições nordestinas
e as influencias estrangeiras. Em “Telúrico” (UFPB),
um cordelista tenta explicar essa delicada relação
através das mudanças nos sabores da tradicional
tapioca. A mesma discussão se apresenta em “Duas
Faces do Mesmo Ceará” (Unifor), onde o repente e os
desenhos animados japoneses convivem e dividem o
mesmo território.

Programa 5 - PUC-PR e FURB
no ar em 19 de dezembro
No programa, somos apresentados a formas de combinar
diferentes culturas linguísticas. “Comunidade das 12
Tribos” (PUC-PR) revela uma comunidade formada por
pessoas de todo o país. Lá, o português, o hebraico e o
inglês se misturam, formando quase um dialeto local. Já
em “Blumenau: Olhos e Ouvidos” (FURB), descendentes
de italianos, alemães e poloneses contam como é a
combinação dessas línguas com o português.

Ficha técnica
Coordenação do projeto: Beatriz Tompson
e Tatiana Azevedo
Assistentes do projeto: Vinícius Costa
e Maressa Bessa
Supervisão de roteiros: Cris Campos
Análise de conteúdo: Leonardo Machado
e Renata Couto
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerante de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervição geral: Hugo Barreto
Programa 1
UPF: Fernanda Canofre e Fernanda da Costa
UFPI: Naruna Brito e Sanmya Meneses
Programa 2
UESC: Leonardo Bião e Poliana Ribeiro
UNOESTE: Edson Campanharo e Matheus Teixeira
Programa 3
UFOP: Fernanda Luiza e Henrique Dutra
UEG: Lucas de Pádua e Luís Gustavo Rocha
Programa 4
UNAERP: Milena Maganin
UNIPAR: Fabiana Oliveira e Janiele Delquiqui
Programa 5
PUC-PR: Fernanda Berlinck e Giana Andonini
FURB: Adriano Dorow Darosi
Programa 6
UNIVALI: Caroline Weiss
UNISC: Natália Bracht Löff
Programa 7
UFPB: Megaron Xavier
UNIFOR: Aline Farias e Thereza Costa
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Relatório de ações com universidades parceiras em 2009
Mackenzie
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO NACIONAL
Jornal Futura: 214 matérias jornalísticas
Sala de Notícias em Debate: sobre eventos extremos, o programa foi realizado em parceria com a Bunge e gravado pela
Furb TV, em Santa Catarina.
Nova oportunidade:
Redirecionamento da base de Jornalismo do Canal Futura, em São Paulo, para as instalações da TV Mackenzie.
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO COM A MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Geração Futura Universidades Parceiras:
Oficina com 28 alunos
7 programas de 10 minutos
Histórias de Um Viajante:
Produção Casa da Videira, Canal Futura e TV Lumen
7 interprogramas de 2 minutos
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PROGRAMAÇÃO
Profissões de Futuro:

NOVAS PARCERIAS:

5 programas de 30 minutos
Projeto desenvolvido pela área de Relacionamento com Universidades. Produção de 14 emissoras parceiras sobre
perspectivas de carreiras em relação às atuais demandas do mercado de trabalho.

UNIMEP E UMESP

Amazônia Rural:

Modelo de Parceria: Retransmissão do Canal Futura em sistema de televisão a cabo.

25 episódios de 30 minutos
Parceria desenvolvida entre a área de Relacionamento com Universidades e Amazon Sat, do Grupo Rede Amazônica,
afiliados Rede Globo na Amazônia. Programa semanal, dirigido ao homem do campo, sobre as atividades desenvolvidas,
por quem depende do trabalho agrícola para sobreviver.

SINERGIA ENTRE A REDE:

Mundo da Leitura:

INTERCÂMBIO DE JORNALISMO

29 episódios de 30 minutos
Parceria com a UPF TV, Passo Fundo - RS. Em setembro de 2009, o programa recebeu mais de 7.000 e-mails de
telespectadores.

Objetivo: unificar e intensificar a produção jornalística das emissoras parceiras.
Universidade envolvida: Unisinos

Adrenalina:
10 programas de 30 minutos
Parceria com a TV Unisinos, São Leopoldo - RS.
PARCERIAS COM OUTRAS MÍDIAS

UNIVATES

VIDEOGRAFISMO
Objetivo: capacitação de profissionais dos Departamentos de Arte das emissoras parceiras do Canal Futura.
Universidades envolvidas: UFOP e FURB

LABFUTURA
Objetivo: workshop de Criação para capacitar emissoras parceiras que produzem conteúdo diversos para o Canal Futura
Universidade envolvida: Unifor
II ENCONTRO DE JORNALISMO

O Canal Futura, através da TV Lumen, iniciou em 2009 uma negociação com a FTD, uma das maiores editoras de livros
didáticos do Brasil, para produção de livretos inspirados no programa Teca na TV.

Objetivo: integrar e capacitar as equipes das emissoras parceiras que produzem diariamente matérias jornalísticas para
a grade nacional.
Universidades envolvidas: todas.
Ação especial: Prêmio Jornalismo Futura de Melhor Reportagem, Maior Participação e Menção Honrosa.

Sites - Parceria UMESP

III ENCONTRO DE REITORES

O Canal Futura iniciou em 2009 uma parceria com o Núcleo de Mídias Digitais da Universidade Metodista de São Paulo
para produção de sites/games em projetos do Canal Futura.

Objetivo: integrar e informar os dirigentes das Universidades Parceiras sobre as principais ações do Futura previstas
para o ano e as atividades realizadas na Rede.

Impressos - Parceria FTD
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GLOBO CIÊNCIA
de Santa Catarina. Em São Paulo, o Globo Ciência
entrevista Nelson Papavero, doutor em Ciências
Biológicas e professor aposentado da Universidade
de São Paulo, sobre a importância do apoio de Fritz
Müller a Charles Darwin. Por último, uma conversa
com o também médico Cezar Zillig, autor de livros
sobre o cientista e sobre a correspondência dele com
Darwin.

Com apresentação de Alexandre Henderson, os trinta
programas da temporada 2009 traçam um panorama
da evolução da ciência no Brasil em várias áreas,
através da história de grandes cientistas. Cada
episódio é dedicado a um nome da ciência brasileira,
apresentando o seu perfil, sua história e mostrando
seu trabalho e o desenvolvimento de suas pesquisas
na área. O programa conversa com familiares, procura
colaboradores e seguidores em universidades e
instituições científicas para mostrar a evolução e o
estágio atual das pesquisas. Dentre outros, o Globo
Ciência conta a história de Carlos Chagas, César Lattes,
Johanna Döbereiner, Paulo Freire, Nise da Silveira e
Oswaldo Cruz.

Milton Santos - no ar em 24 de maio
Único latino-americano a receber o maior prêmio
internacional no campo da geografia: o Vautrin Lud,
equivalente a um prêmio Nobel. A equipe do programa
visita a casa dele e conversa com a viúva, Marie
Hélène Tiercelin Santos e também o Laboratório de
Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade
Federal da Bahia, criado por ele. Lá acontece uma
conversa com a professora Maria Auxiliadora da
Silva, doutora e pós-doutora em Geografia Humana
e companheira de trabalho de Milton Santos. Na
USP, uma entrevista com o professor Fábio Contel,
doutor em Geografia Humana, e com Maria Adélia
Aparecida de Souza, doutora em Geografia, e
presidente do TERRITORIAL - Instituto de Pesquisa,
Informação e Planejamento. Os entrevistados falam
sobre a vida e a obra de Milton Santos, suas opiniões
sobre o mundo contemporâneo e as pesquisas em
andamento na área da geografia.

TEMAS: ciência e tecnologia; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1985
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo
PRÊMIO: Troféu Raça Negra 2009, categoria melhor
apresentador de TV
APRESENTADOR: Alexandre Henderson é ator e
jornalista. No Canal Futura, apresentou a série Nota 10
do projeto A Cor da Cultura.
Sinopses por episódio (30 minutos):
Carlos Chagas - no ar em 10 de maio
Uma das maiores realizações científicas brasileiras
completa cem anos em 2009: a descoberta da doença
de Chagas, e o primeiro episódio do Globo Ciência
deste ano é dedicado ao cientista Carlos Chagas. A
equipe do programa vai a Lassance, em Minas Gerais,
onde o cientista fez suas descobertas, e leva junto,
para contar a história, Simone Petraglia Kropf, doutora
em História Social, pesquisadora da Fundação Oswaldo
Cruz e coordenadora das comemorações dos cem anos
da descoberta da doença. No Rio, uma conversa com
a neta do cientista, Cristina Chagas Gouvêa Vieira;
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com a doutora em Biologia Celular e Molecular, Maria
de Nazaré Correia Soeiro, coordenadora do Programa
Integrado de Doença de Chagas da Fundação Oswaldo
Cruz; com a doutora em biologia Jacenir Mallet; e
com o doutor em Medicina Tropical João Carlos Pinto
Dias, pesquisador da Fiocruz em Minas Gerais. Os
entrevistados falam sobre a vida e a obra de Carlos
Chagas, sobre a situação da doença de Chagas no
Brasil e no mundo e sobre as pesquisas atuais.

Fritz Müller - no ar em 17 de maio
Este episódio do Globo Ciência é dedicado ao
naturalista Fritz Müller, o primeiro cientista a
comprovar as teorias de Charles Darwin. O programa
vai a Blumenau visitar o museu instalado na casa
onde viveu Fritz Müller e conversa com a bisneta
dele, Tula Mayer. O programa também apresenta
uma conversa sobre o trabalho do naturalista com
a professora Sueli Maria Vanzuita Petry, mestre em
História do Brasil e diretora do Patrimônio Histórico
Museológico da Fundação Cultural de Blumenau.
Além disso, uma conversa com o trineto de Fritz
Müller, o agrônomo Horst Kalvelage, pesquisador da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

Djalma Guimarães - no ar em 31 de maio
Um dos maiores geocientistas brasileiros,
descobridor da maior reserva mundial de nióbio,
em Araxá, Djalma Guimarães é o tema deste Globo
Ciência. O programa mostra a reserva, explorada pela
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração,
onde conversa com o geólogo Bruno Riffel. Em Belo
Horizonte visita o Museu de Mineralogia Djalma
Guimarães e conversa com o filho mais velho e com
um neto do cientista: Luiz Raul Guimarães e Milton
Guimarães Bueno do Prado, respectivamente. O
Globo Ciência também entrevista os geólogos João
Henrique Grossi Sad, professor aposentado da
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Universidade Federal de Minas Gerais e ex-aluno de
Djalma Guimarães. Além disso, uma conversa com
Vitória Régia Peres Marciano, diretora do Museu e
professora aposentada do Instituto de Geociências
da Universidade Federal de Minas Gerais. Em Ouro
Preto, o programa visita a Escola de Minas da UFOP
e conversa com o professor Fernando Flecha Alckmin
sobre o futuro da Geologia.
Nise da Silveira - no ar em 7 de junho
Doutora Nise da Silveira, uma das mais importantes
psiquiatras brasileiras. O Globo Ciência visita o
Museu de Imagens do Inconsciente e conversa com
os portadores de transtornos mentais. O programa
entrevista ainda o fotógrafo Sebastião Barbosa e o
diretor do núcleo de informações do Instituto Franco
Basaglia, Milton Freire Pereira, que foram tratados
e trazidos de volta à sociedade pela doutora Nise. O
expectador acompanha uma conversa com Ferreira
Gullar, crítico de arte e poeta, sobre o trabalho de
artistas descobertos por Nise da Silveira. Vemos ainda
os depoimentos do diretor do Museu de Imagens
do Inconsciente, Luiz Carlos Mello, e de Alexandre
Magalhães da Silveira, sobrinho da doutora Nise. O
Globo Ciência também conversa com o psiquiatra
Fernando Portela Câmara, professor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
sobre as mudanças no
Jornal do Brasil - Rio de Janeiro/RJ - 06/05/09
tratamento psiquiátrico depois

Estado de Minas - Belo Horizonte/MG - 24/10/09

da doutora Nise, e com o professor Paulo Duarte de
Carvalho Amarante, do Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial
da Fundação Oswaldo Cruz, que traça um panorama da
saúde mental no Brasil.
Maurício Oscar da Rocha e Silva
no ar em 14 de junho
O cientista Maurício Oscar da Rocha e Silva é
o personagem deste episódio do Globo Ciência.
Responsável pela descoberta da bradicinina durante
uma pesquisa com veneno de jararaca, ele possibilitou
o desenvolvimento dos modernos medicamentos contra
hipertensão. O programa vai ao Instituto Biológico de
São Paulo, onde a descoberta foi feita, e conversa
com a pesquisadora Marta Maia Braggio, do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade Animal.
Na Faculdade de Medicina da USP, uma entrevista
com o filho de Maurício, o professor e pesquisador
Maurício da Rocha e Silva. Em Ribeirão Preto, o
Globo Ciência entrevista o professor e farmacologista
Sérgio Henrique Ferreira, que participou de um grupo
de pesquisa liderado por Rocha e Silva e fez outra
descoberta pesquisando o veneno da jararaca: uma
substância que potencializa a bradicinina. No Instituto
Butantan, em São Paulo, o programa mostra como
é feita a pesquisa com o veneno e conversa com
o pesquisadora Maria de Fátima Furtado sobre as
pesquisas atuais na área.

Josué de Castro - no ar em 21 de junho
Este episódio do Globo Ciência mostra a vida e a
obra de Josué de Castro, o cientista que denunciou
a fome como um flagelo fabricado pelos homens
contra outros homens. O programa vai a Recife,
onde mostra a vida nos mangues, fonte dos estudos
de Josué de Castro. O Globo Ciência entrevista a
filha do cientista, a socióloga Anna Maria de Castro,
professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
conversa com a doutora em Saúde Coletiva Rosana
Magalhães, pesquisadora e professora da Fundação
Oswaldo Cruz, com o diretor do Ibase, o economista
Francisco Menezes, e também com o professor José
Arlindo Soares, da Universidade Federal da Paraíba,
ex-presidente do Centro de Estudos e Pesquisas
Josué de Castro, no Recife.
Paulo Freire - no ar em 28 de junho
O Globo Ciência desta semana é dedicado ao educador
Paulo Freire. O programa vai a Curvelo, Minas Gerais,
para mostrar um projeto de alfabetização e inclusão,
baseado no método de Freire. Lá, a equipe do programa
conversa com os alunos e com Tião Rocha, criador
do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. O
expectador também é lavado ao Recife, onde acompanha
uma conversa com a esposa do educador, Ana Maria
Freire. Em São Paulo, uma visita ao Instituto Paulo Freire
e uma conversa com o diretor da instituição, o professor
Moacir Gadotti, da Universidade de São Paulo. Ele fala
sobre o método de alfabetização e suas aplicações. No
Rio de Janeiro, o Globo Ciência entrevista a professora
Eloiza da Silva Gomes de Oliveira, da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que traça um
panorama da educação no Brasil hoje.
Gilberto Freyre - no ar em 5 de julho
Gilberto Freyre é o personagem deste episódio do Globo
Ciência. O programa visita a Fundação Gilberto Freyre,
no Recife, instalada na casa onde viveu o autor de Casa
Grande e Senzala, e conversa com a filha dele, Sônia
Maria Freyre Pimentel. Em São Paulo, uma entrevista
com o historiador Gustavo Henrique Tuna sobre a

obra de Gilberto Freyre. Além disso, a professora Lilia
Moritz Schwarcz, da Universidade de São Paulo, traça
um panorama das Ciências Sociais no Brasil atual. No
Rio, uma conversa com o antropólogo Gilberto Velho,
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
sobre a polêmica que envolve as teorias de Freyre.
Fernando Lobo Carneiro - no ar em 12 de julho
Este episódio da série é dedicado ao mestre da
engenharia Fernando Lobo Carneiro. A equipe do
programa conversa com o professor Ronaldo Carvalho
Battista, da COPPE, que explica a importância do
estudo sobre resistência dos concretos, conhecido no
exterior como “ensaio brasileiro”. Além disso, uma
conversa com Francisco e Elizabeth, respectivamente
irmão e filha de Fernando Lobo Carneiro. Os outros
entrevistados do programa são o professor Nelson
Francisco Favilla Ebecken, que explica como Lobo
Carneiro levou o Brasil a vencer o desafio de explorar
petróleo em águas profundas, e o professor Alberto
Coimbra, idealizador da COPPE, que fala sobre a
criação da instituição e a contribuição de Fernando
Lobo Carneiro nesse projeto.
Leopoldo Nachbin - no ar em 19 de julho
Leopoldo Nachbin, o mais representativo matemático
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brasileiro, é o personagem deste episódio da série
Globo Ciência sobre grandes cientistas nacionais. A vida
do matemático é contada pelos filhos, o jornalista Luís
Nachbin e o matemático André Nachbin, pesquisador
do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,
o IMPA. Ele faz uma espécie de visita guiada ao mundo
da matemática e traça um panorama sobre o ensino
dessa ciência no Brasil. O Globo Ciência também
conversa com o professor Elon Lages Lima, mestre e
doutor em matemática e pesquisador do IMPA, sobre o
trabalho de Nachbin. Por fim, Mauricio Matos Peixoto,
um dos fundadores do IMPA, fala sobre os avanços da
pesquisa matemática no Brasil.
Oswaldo Cruz - no ar em 26 de julho
O episódio é dedicado a um mito da ciência brasileira:
Oswaldo Cruz, o cientista que livrou o Brasil de doenças
como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.
Além disso, ele foi protagonista da revolta da vacina,
um dos episódios mais interessantes da nossa história.
O Globo Ciência conversa com o pesquisador Carlos
Fidélis, sobre a campanha de saneamento do Rio de
Janeiro e a revolta da vacina, e com o neurocientista
Eduardo Oswaldo Cruz, neto do cientista, sobre a
vida dele em família. O programa também entrevista
o pesquisador da Fiocruz Jaime Benchimol, que fala
sobre o trabalho de Oswaldo Cruz na erradicação
da varíola, na descoberta da doença de Chagas, no
combate à malaria e na reestruturação dos órgãos de
saúde e higiene do Brasil. A outra entrevista é com
Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, que fala sobre
os problemas atuais da saúde pública no Brasil e sobre
as pesquisas em andamento na Fundação Instituto
Oswaldo Cruz.

Paulo, uma entrevista com o pesquisador Giuseppe
Puorto, diretor do Museu Biológico do Instituto
Butantan, sobre os avanços nas pesquisas com
animais peçonhentos e Érico Vital Brazil, neto do
homenageado. Em Niterói, o Globo Ciência visita
o Instituto Vital Brazil e conversa com o diretor
científico Luiz Eduardo da Cunha. No Rio de Janeiro,
uma entrevista com Lael Vital Brazil , filho dele.
Bartholomeu de Gusmão - no ar em 9 de agosto
Bartholomeu de Gusmão, o inventor do balão de ar
quente, o aeróstato, é o personagem deste episódio.
O programa conversa com o professor da UFRJ Murillo
Florindo Cruz Filho, economista, mestre e doutor em
Ciências, sobre a vida e o trabalho do chamado “Padre
Voador”. Os outros entrevistados do programa são o
professor Henrique Lins de Barros, do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas, autor do livro Desafio de Voar,
que explica o mecanismo que faz o balão subir, e o
ex-ministro da Infraestrutura Ozires Silva, engenheiro
aeronáutico, ex-professor do Instituto de Tecnologia da
Aeronáutica de São José dos Campos e ex-presidente
da Embraer. Ele fala sobre a contribuição do Brasil na
indústria aeroespacial e as novidades no setor.

José Bonifácio de Andrada e Silva
no ar em 16 de agosto
O programa mostra um lado menos conhecido do
Patriarca da Independência: o de naturalista e
mineralogista. O Globo Ciência conversa com o
historiador e professor José Murilo de Carvalho,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a
atividade política de José Bonifácio. Conversa também
com Martim Andrada, sétimo descendente em linha
direta, sobre o lado familiar. A história do cientista é
contada por Alex Gonçalves Varela, mestre e doutor
em Geociências e autor de várias obras sobre José
Bonifácio, e pelo professor Carlos Alberto Lombardi
Filgueiras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
doutor em Química e especialista em História da
Ciência. Alex Gonçalves Varela fala sobre as pesquisas
na área de mineralogia e Carlos Alberto Filgueiras
sobre os trabalhos de José Bonifácio na área das
Ciências Naturais.
Graziela Maciel Barroso
no ar em 23 de agosto
Graziela Maciel Barroso, chamada de “primeira grande
dama” da botânica brasileira, é a personagem deste
episódio do Globo Ciência. O programa conta a história
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Vital Brazil - no ar em 2 de agosto
Vital Brazil Mineiro de Campanha é o personagem
deste episódio do Globo Ciência na série dedicada a
grandes cientistas brasileiros. A equipe do programa
visita a cidade de Campanha, onde entrevista o exprefeito Ronald Ferreira, que conta o que aconteceu
na cidade no dia em que Vital Brazil morreu. Em São
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O programa traz entrevistas com a filha de Sérgio
Buarque de Holanda, Ana de Holanda, e o neto Zeca
Buarque. Eles falam sobre a vida do personagem
em família, relembram histórias e cantam um
samba que fizeram para Sérgio Buarque quando ele
completou 60 anos. A obra do sociólogo é analisada
pelos professores Maria Odila Leite da Silva Dias,
da PUC de São Paulo e da USP, Edgar Salvadori de
Decca, da Universidade de Campinas, e Luciano
Raposo de Almeida Figueiredo, da Universidade
Federal Fluminense.

dela através de entrevistas com três pesquisadoras
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ex-alunas
de Graziela: Marli Pires Morim, mestre e doutora em
Ciências Biológicas, Ângela Maria Studart da Fonseca
Vaz, mestre em Botânica e doutora em Biologia
Vegetal, e Ariane Luna Peixoto, também mestre em
Botânica e doutora em Biologia Vegetal. O programa
conversa ainda com Rafaela Forzza, doutora em
Ciências Biológicas, e Sérgio Ricardo Sodré Cardoso,
doutor em Química Biológica e também pesquisador
do Jardim Botânico. Ele mostra como são feitas as
pesquisas botânicas usando a biologia molecular. A
história pessoal de Graziela Maciel Barroso é contada
pelo neto Silvio Peixoto.
Sérgio Buarque de Holanda
no ar em 30 de agosto
O historiador e sociólogo Sérgio Buarque de
Holanda é o personagem deste episódio da série
Globo Ciência sobre grandes cientistas brasileiros.
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ADOLPHO LUTZ - no ar em 6 de setembro
Adolpho Lutz, considerado o pai da medicina tropical
e da zoologia médica no Brasil, é o personagem
deste episódio. A vida e a obra de Lutz são contadas
por Cristina Luce, sobrinha-neta do cientista; Luís
Fernando Ferreira, doutor em Medicina e pesquisador
da Fiocruz; Silvana Calixto, bióloga e pesquisadora do
Instituto Adolpho Lutz; José Eduardo Tolesano, também
biólogo e pesquisador do Instituto Adolpho Lutz, e
Ricardo Lourenço, doutor em Medicina Veterinária e
pesquisador da Fiocruz.
LOUIS CRULS - no ar em 13 de setembro
O astrônomo Louis Cruls é o personagem deste
episódio. Sua vida e a obra são contadas pelo bisneto
dele, Tadeu de Araújo Penna, e por Christina Helena
da Motta Barboza, engenheira e historiadora, mestre
e doutora em História e pesquisadora do Museu de
Astronomia e Ciências Afins. Para falar sobre a
Missão Cruls, que demarcou no Planalto Central a
área onde a nova capital brasileira seria construída,
o Globo Ciência convida Jarbas Silva Marques, que
integrou, em 2003, um grupo de pesquisadores que
refez a expedição Cruls. Outro integrante desse
grupo de pesquisadores, Ronaldo Rogério de Freitas
Mourão, astrônomo do Observatório Nacional e
criador do Museu de Astronomia e Ciências Afins,
fala sobre as pesquisas de Louis Cruls na área
da Astronomia e ensina como se orientar pelas
estrelas.

MARIO SCHÖNBERG - no ar em 20 de setembro
O físico Mario Schönberg, descobridor do efeito Urca,
que explica a explosão das estrelas, é o personagem
deste episódio da série dedicada a grandes cientistas.
A vida e a obra de Schönberg são contadas pela filha
dele, a geneticista Ana Clara Guerrini Schönberg; pelo
professor da PUC de São Paulo, José Luiz Goldfarb,
mestre em Filosofia e História da Ciência, e doutor em
História da Ciência; pela professora da USP, Amélia
Império Hamburger, mestre em Física; e pelo professor
da Unicamp, Ernesto Kemp, mestre e doutor em Física.
O programa também aborda o pensamento de Mario
Schönberg sobre fenômenos paranormais, chamados
por ele de parafísicos.
MANUEL AUGUSTO PIRAJÁ DA SILVA
no ar em 27 de setembro
Manuel Augusto Pirajá da Silva, descobridor da
classe Mansoni do Schistosoma, causador da
esquistossomose, é o personagem deste episódio.
A vida e a obra do pesquisador são contadas pelo
sobrinho-neto Fernando da Rocha Perez e pelo
professor Naftale Katz, da FIOCRUZ - MG, especialista
em doenças infecciosas e parasitárias. O Globo
Ciência também entrevista o biólogo Roberto Henrique
Pinto Moraes, mestre em Entomologia e pesquisador
do Instituto Butantan, que estuda o controle biológico
do caramujo hospedeiro do Schistosoma. O episódio
traz ainda entrevistas com o professor Sérgio Verjovski
Almeida, da USP, mestre e doutor em Biofísica e
integrante do grupo de pesquisadores que fez o
sequenciamento do genoma do Schistosoma, e a
pesquisadora do Instituto Butantan, Luciana Cezar de
Cerqueira Leite, doutora em Bioquímica que, a partir
do sequenciamento genético, pesquisa uma vacina
contra a doença.
CELSO FURTADO - no ar em 4 de outubro
Programa dedicado a Celso Furtado, o mais influente
economista brasileiro do século XX. A vida de Celso
Furtado é contada pelo professor Luiz Gonzaga Belluzzo,
da Universidade de Campinas, doutor em Economia e

presidente do Centro Internacional Celso Furtado de
Políticas para o Desenvolvimento. Quem também dá
entrevista é a viúva do economista, a jornalista Rosa
Freire d’Aguiar Furtado. Para discutir as ideias de Celso
Furtado, o Globo Ciência convida dois conhecidos
economistas brasileiros: Carlos Lessa, ex-presidente
do BNDES e professor emérito da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, e Maílson da Nóbrega, ex-ministro
da Fazenda.
EDGARD ROQUETTE-PINTO - no ar em 11 de outubro
A vida e a obra do pai da radiodifusão e um dos
grandes antropólogos brasileiros é contada por
Dominichi Miranda de Sá, mestra e doutora em
História Social, professora e pesquisadora da
Fundação Oswaldo Cruz e coautora de um livro
sobre Edgard Roquette-Pinto. O programa também
conta com a participação do radialista e mestre em
Comunicação Social, Luiz Carlos Saroldi, do neto
Cláudio Roquette-Pinto Bojunga, jornalista, professor
e escritor, e pela professora Maria Fátima Roberto
Machado, da Universidade Federal do Mato Grosso,
mestra e doutora em Antropologia Social. O Globo
Ciência visita também a Casa Indígena de Cuiabá, que
abriga índios da tribo dos Paresi. A tribo foi estudada
por Roquette-Pinto durante a expedição que fez junto
com o Marechal Rondon, e mostra como são feitos os
estudos antropológicos.
EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI
no ar em 18 de outubro
A história do médico que fez o primeiro transplante
de coração no Brasil é contada pelo doutor Euclydes
Marques, professor emérito da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo e pesquisadorcolaborador do Instituto do Coração, o Incor, que ajudou
o dr. Zerbini no primeiro transplante. Acompanhamos
ainda a entrevista com o professor Jorge Kalil, diretor
do Laboratório de Imunologia do Incor e presidente do
Conselho Curador da Fundação Zerbini; o professor
Adib Jatene, primeiro médico a implantar uma ponte
de safena aqui no Brasil; e o doutor Noedir Antônio
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Groppo Stolf, professor da USP, presidente do Conselho
Diretor e Diretor da Divisão de Cirurgia do Instituto do
Coração. A vida pessoal do cientista é lembrada pelo
filho Ricardo Zerbini.
ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
no ar em 25 de outubro
A história do naturalista que chefiou a Expedição
Filosófica pelas Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro,
Mato Grosso e Cuiabá é contada pelo professor Ronald
José Raminelli, da Universidade Federal Fluminense,
mestre e doutor em História Social; pelo professor
Mauro Cezar Coelho, da Universidade Federal do
Pará, mestre em História Social da Cultura e doutor
em História Social; pela doutora em Educação Maria
Elice Prestes, e pelo cientista Paulo Emílio Vanzolini,
professor emérito da Universidade de São Paulo,
médico, doutor em Ciências Biológicas e um dos mais
importantes zoólogos brasileiros.
FRITZ FEIGL - no ar em 1 de novembro
O químico Fritz Feigl, austríaco naturalizado brasileiro,
é o personagem deste episódio. Para mostrar a vida e
a obra do criador da análise de toque, o Globo Ciência
conversa com Evelyn Freier Milsztajn, sobrinha de Fritz
Feigl e presidente da Associação Religiosa Israelita,
Max Nahmias, diretor do Museu Judaico do Rio de
Janeiro. Também conversa com o farmacêutico, mestre
e doutor em Química Ângelo da Cunha Pinto, professor
do Instituto de Química da Universidade Federal do
Rio de Janeiro; com Aída Espínola, companheira de
trabalho de Fritz Feigl, mestre, doutora e pós-doutora
em Química, e com o professor Cláudio Cerqueira
Lopes, também da UFRJ, graduado em Farmácia e
mestre, doutor e pós-doutor em Química. O programa
mostra como são feitos os testes com luminol na
investigação de crimes.
JOÃO BARBOSA RODRIGUES
no ar em 8 de novembro
A história desse professor de desenho que se tornou
um grande cientista é contada pela pesquisadora da
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Fundação Oswaldo Cruz, Magali Romero Sá, mestre em
Ciências Biológicas e doutora em História e Filosofia
da Ciência; pelo artista plástico Ronaldo Pereira
Rego, descendente de João Barbosa Rodrigues; pelo
professor Lúcio Menezes Ferreira, da Universidade
Federal de Pelotas, mestre e doutor em História, e por
Cláudio Nicoletti, mestre em Botânica, doutorando em
Biologia Vegetal e pesquisador do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
JOSÉ LEITE LOPES - no ar em 15 de novembro
O físico José Leite Lopes estudou a integração de
forças fundamentais da natureza e previu a existência
de uma nova partícula, chamada bóson Z-zero. A vida
e a obra do cientista são lembradas pelos filhos dele, o
doutor em Antropologia Social José Sérgio Leite Lopes,
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e
Ângela Mousinho Leite Lopes, professora da Escola de
Belas Artes da UFRJ. O trabalho dele é contado pelo
pesquisador do CBPF e professor da UERJ Francisco
Caruso, pelo doutor em Física Teórica Prof. José Antônio
Martins Simões, professor emérito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e pela professora Sandra
Amato, também da UFRJ, mestra e doutora em Física.
CÉSAR LATTES - no ar em 22 de novembro
Este episódio do Globo Ciência é dedicado ao físico
César Lattes, um dos descobridores da partícula
subatômica píon. O programa conversa com a filha
mais velha do cientista, Maria Carolina Lattes; com a
doutora em História Ana Maria Ribeiro de Andrade,
pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins
do Ministério da Ciência e Tecnologia; com o físico
Alfredo Marques de Oliveira, do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas; e com um ex-aluno de César Lattes, o
professor Edison Hiroyuki Shibuya, da Universidade de
Campinas, consultor do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas e de universidades do Japão e da Bolívia. Os
entrevistados falam sobre a vida de Lattes, analisam
a obra e a importância dele para o desenvolvimento da
ciência no Brasil, além de falarem sobre as pesquisas
atuais no campo da física.

JOHANNA DÖBEREINER - no ar em 29 de novembro
Este episódio fala sobre a autora de estudos sobre o
papel das bactérias na fixação biológica do nitrogênio.
O programa, todo gravado em Seropédica, no Rio de
Janeiro, visita o sítio da cientista e conversa com
o marido dela, Jürgen Döbereiner, mestre e doutor
em Medicina Veterinária e pesquisador da Embrapa.
Na Embrapa Agrobiologia, a equipe entrevista os
pesquisadores Maria Cristina Prata Neves, doutora em
Fisiologia Vegetal, ex-aluna, colaboradora e ex-chefe da
doutora Johanna; Vera Lúcia Divan Baldani e o professor
José Ivo Baldani. Todos eles são mestres e doutores em
Ciências do Solo e também trabalharam com a cientista.
Os entrevistados falam sobre a vida e o trabalho da
doutora Johanna Döbereiner, sobre a importância dela
para a ciência e sobre a continuidade de suas pesquisas.
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Cor premiada: finalista do Troféu Raça Negra
Publicado originalmente em www.futura.org.br

A 7ª edição do Troféu Raça Negra, prêmio que destaca iniciativas que valorizam a inclusão
do negro na sociedade, tem este ano um vencedor que leva a cara do Canal. Alexandre
Henderson, à frente do programa Globo Ciência, foi eleito na categoria melhor apresentador
de televisão. Abaixo, Henderson relembra um pouco de sua trajetória.

Por: Alexandre Henderson, apresentador do Globo Ciência
A oportunidade inicial de mostrar meu trabalho como apresentador foi com o programa Nota 10, que integrava o
projeto A Cor da Cultura. O projeto tinha como premissa tratar a importância de se trabalhar a questão racial na
educação. Acho fundamental, porque é na infância que se constrói a autoestima e um olhar positivo de nós mesmos.
Se o mundo não representa igualitariamente e de forma qualificada a todos, logicamente os grupos mantidos na
invisibilidade estarão em desvantagem. Isso afeta a vida de quem não tem uma base familiar ou de formação, ainda
mais em um mundo em que as oportunidades não são acessíveis a todos.
Ser negro em um mundo que sempre o representou de modo negativo ou invisível, quando não simplista e equivocado,
é um desafio. O programa mostrou que a escola tem papel imprescindível na questão racial. O Nota 10 fez com que
professores do país mergulhassem nesse universo e revissem seus próprios preconceitos, muitas vezes escondidos.
As escolas, parte da sociedade, também se questionaram sobre essas questões. O Futura deu um passo muito
importante, trazendo para o audiovisual uma abordagem que a sociedade brasileira ainda insiste em não discutir.
Uma lupa para a ciência
Apresento desde 2007 o Globo Ciência, um programa que faço com muito gosto e que considero um grande presente
na minha vida. O maior desafio é transportar alguns temas técnicos para uma linguagem palatável, que prenda o
público e que seja próxima da realidade dos telespectadores.
E a resposta vem das pessoas, que têm um olhar muito respeitoso com o meu trabalho. Fico muito feliz quando me
param na rua e dizem que, através do Globo Ciência, aprendem assuntos diversos. Acho que essa identificação vem da
leveza e do amor que tenho pelo meu trabalho. Aprendo diariamente. Já tive oportunidade de me emocionar em muitas
entrevistas e de estar com grandes cientistas brasileiros, com jovens que serão futuros pesquisadores brasileiros e
com pessoas muito simples de norte a sul desse país.
Lembro-me de programas como Razão e Emoção, de 2008, que tivemos o privilégio de gravar em Coimbra, Portugal
e no Maranhão. Nesse episódio, conversamos com as mulheres quebradeiras de coco babaçu e vimos que as lutas
e os desafios diários e históricos se assemelham na essência aos vividos por todas as minorias no mundo, que lutam
por seus direitos e que têm que encarar adversidades e deveres que muitas vezes não condizem com suas culturas.
Como entender regras que são comuns a todos, mas que são traduzidas e interpretadas por grupos sociais distintos,
que vivem realidades de vida diferentes? Esse era o questionamento do programa.
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Outro programa que me marcou foi o sobre florestas, desmembrado em dois episódios. Nele fomos à Amazônia
entender a constituição de uma das maiores florestas do mundo, suas peculiaridades, seus desafios e a importância
botânica, hídrica e para o clima do mundo. Caxiuanã foi nosso destino. Fiz uma passagem a 52 metros de altura,
vendo a copa das árvores daquela imponente floresta. A emoção foi grande!
Os programas contidos na série Empreendedorismo foram marcantes, porque vimos vários projetos científicos feitos
dentro ou fora do ambiente acadêmico, mostrando que ciência está presente em tudo na vida e que o país tem um
grande potencial humano para desenvolver produtos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Homenagem aos grandes
Este ano estamos fazendo a série sobre grandes cientistas brasileiros, a vida e a obra desses grandes nomes que
marcaram a história mundial. Vimos a vida de personagens como o geógrafo Milton santos, o médico Josué de
Castro, que fez o mapa da fome no Brasil, o naturalista Fritz Muller, a psiquiatra Nise da Silveira, a agrônoma Johana
Dobereiner, o educador Paulo Freire, o radialista e antropólogo Edgard Roquette-Pinto, o mineralogista Djalma
Guimarães, o cardiologista Euryclides Zerbini, o matemático Leopoldo Nachbin, o físico César Lattes, o astrônomo
Luís Cruls, os microbiologistas Manoel Pirajá da Silva, Carlos Chagas, Adolpho Lutz. Enfim, percorremos várias áreas
do conhecimento. E o programa também tem a função de resgatar a memória dessas pessoas ilustres que tanto
contribuíram para o desenvolvimento do nosso país.
Fiquei muito feliz com a indicação ao Troféu Raça Negra 2009 na categoria melhor apresentador de TV. A iniciativa é
muito importante por indicar e premiar profissionais que se destacam nas diversas áreas. O evento a cada ano ganha
uma dimensão maior, atraindo o olhar da imprensa e do público que lota a Sala São Paulo anualmente. O importante
é que faz com que nós, negros, tenhamos visibilidade. Consequentemente, isso lança a sociedade à reflexão, que
passa a entender que é necessário superar o preconceito racial, tão arraigado e, ao mesmo tempo, tão invisível na
nossa sociedade.
Por outro lado, acho que bons ventos já anunciam uma nova era. O país está mudando e o mundo evoluindo em
relação a essa questão. Vejamos: a nação mais influente do globo tem um representante negro e isso é sinal de que
a humanidade dá novos passos. Quem sabe, um dia, sejamos todos iguais na lei e de fato; fico na torcida para que as
oportunidades estejam ao alcance de todos, sobretudo dos que labutam sua história.
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GLOBO ECOLOGIA
do Paraíba, no Rio de Janeiro.
O avanço da soja - no ar em 9 de maio
Neste episódio, aprendemos sobre a origem da soja e
por que ela se adaptou tão bem ao Brasil. O expectador
acompanha o trabalho de pesquisadores da Embrapa
que fizeram com que a soja se desenvolvesse no país.
No segundo bloco, a expansão desta cultura e os
impactos ambientais que este avanço tem provocado
no meio ambiente, principalmente no Cerrado
brasileiro, o ecossistema mais impactado por esta
expansão.
TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1990
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: TV Globo
APRESENTADOR: Max Fercondini é ator. Atuou
nas novelas Páginas da Vida, Ciranda de Pedra, Sete
Pecados, entre outras. Todas na Rede Globo.

A expansão da cana-de-açúcar
no ar em 16 de maio
O mapa do agronegócio no Brasil. Por que nosso país
se coloca no planeta como um grande celeiro? O maior
produtor de alimentos do mundo ainda tem capacidade
para dobrar a área cultivada. No primeiro bloco,
mostramos o mapa do agronegócio no país. O segundo
bloco é dedicado à cultura da cana. Os impactos da
produção canavieira no meio ambiente e o que fazer
para minimizá-los.

Sinopses por episódio (20 minutos):
Arroz e feijão - no ar em 25 de abril
O Globo Ecologia inicia a série “Do prato à
terra”perguntando: de que maneira o que a gente
come afeta o meio ambiente? O programa traça um
panorama da base alimentar do brasileiro. E mostra
que a urbanização afastou o consumidor da origem
do alimento. O episódio mostra ainda os impactos da
produção da base do cardápio nacional: o arroz e o
feijão. E revela como reverter esse problema.
O impacto da carne - no ar em 2 de maio
O programa fala dos impactos da modernização da
agricultura e da pecuária no Brasil. Mostra que o
modelo de produção trazido pela Revolução Verde
levou à expansão das fronteiras agrícolas. O episódio
também revela o quadro dramático do avanço do gado
sobre a floresta amazônica e o custo ambiental da
carne. O episódio compara os efeitos a longo prazo
dessa atividade com a degradação registrada no Vale
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Agricultura orgânica - no ar em 23 de maio
O episódio apresenta um passo a passo da agricultura
orgânica, sem agrotóxicos. Mostra que o modelo visa
proporcionar saúde para quem produz e consome,
além de reduzir os impactos ambientais da produção
de alimentos. O programa refaz o caminho dos pontos
de venda até a origem dos produtos, mostrando as
diferenças da produção no campo em relação ao
sistema convencional.
Agricultura familiar - no ar em 30 de maio
O programa mostra a importância da agricultura familiar
como fonte de preservação cultural, ambiental, social e
econômica para o Brasil. Uma atividade responsável
por 10% do Produto Interno Bruto do país. A equipe do
Globo Ecologia viaja para as cidades de Brazilândia, no
Distrito Federal, e Cruz das Almas, na Bahia. Nos dois
locais, nossa equipe mostra o dia a dia dessas famílias.

A produção de peixes e o desafio da sustentabilidade.
O programa mostra como as atividades econômicas
e a urbanização interferem nos estoques pesqueiros.
Também apresenta as pesquisas que estão sendo
realizadas para tornar a criação de pescado em
cativeiro mais sustentável. E revela ainda a corrida
contra o relógio para evitar a extinção do Surubim do
Paraíba.
Embalagens - no ar em 13 de junho
O episódio fala sobre a preocupação da indústria de
embalagens em reduzir cada vez mais o gasto com
recursos naturais e energia. Aprendemos como e por
que as embalagens ganharam tanta força na sociedade
de hoje. Em Piracicaba, uma lei municipal proíbe o uso
de sacos plásticos no comércio e incentiva o uso de
sacolas retornáveis em supermercados e padarias.
Quem agradece é o meio ambiente.
Erosão genética - no ar em 20 de junho
A perda de espécies selvagens de plantas pode
comprometer a oferta de alimentos no futuro. O
programa mostra as causas e as consequências da
erosão genética - o nome dado à extinção dessas
espécies. O episódio também apresenta o trabalho
de cientistas brasileiros para tentar preservar esses
recursos para as futuras gerações através de bancos de
sementes, conservação in vitro e coleções ativas.
Diário de S. Paulo - São Paulo/SP - 15/03/09

O Globo Ecologia 2009 inicia o ano com uma série
especial de dez episódios sobre alimentos. Os episódios
mostram o processo de produção e distribuição dos
alimentos, com destaque para os atuais padrões
de consumo. A equipe vai em busca das principais
iniciativas de saneamento básico e soluções para a
remoção de lixo nas áreas urbanas. Em seguida, uma
série de cinco episódios sobre resíduos, um dos maiores
problemas da atualidade. A questão das espécies em
extinção no Brasil é o tema da terceira série e revela o
trabalho de biólogos na luta pela preservação das 395
espécies ameaçadas no país.

Peixes de água doce - no ar em 6 de junho
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bloco um perfil do entomólogo Ângelo Machado.
O mutum-do-sudeste - no ar em 15 de agosto
O episódio mostra como funciona o programa de
reintrodução do mutum-do-sudeste, que se encontra
ameaçado de extinção. O mutum-do-sudeste
desapareceu da Mata Atlântica fluminense por causa
da caça. Hoje ele está sendo reintroduzido na Reserva
Ecológica de Guapiaçu, no estado do Rio de Janeiro,
um dos últimos refúgios da mata de baixada do país.

O aquecimento global e o futuro da
agricultura no Brasil - no ar em 27 de junho
O que pode acontecer com a agricultura brasileira
diante do aquecimento global? Pesquisa realizada
pela Embrapa Informática Agropecuária indica que a
geografia da produção agrícola brasileira pode mudar
caso nenhuma intervenção seja feita para amenizar os
efeitos do aquecimento global. Alguns exemplos são as
plantações de café longe do Sudeste, cana no sul do
país e mandioca fora do semiárido.
Lixo urbano - no ar em 4 de julho
Para onde vai o lixo que produzimos nas nossas casas?
Partindo dessa pergunta, o Globo Ecologia discute o
problema do lixo urbano. O programa traz a história da
nossa relação com os resíduos, os impactos causados
pelo descarte inadequado no ambiente e as novas
tecnologias de tratamento do lixo já em uso no Brasil e
no mundo. E mostra ainda como funciona uma central
de gerenciamento de resíduos.
O valor do lixo - no ar em 11 de julho
Neste episódio, o telespectador percebe que o aterro
sanitário está longe de ser a melhor opção de destino
do resíduo urbano. Na Europa, esse resíduo é muito
usado nos fornos das indústrias de cimento, o que no
Brasil ainda é uma novidade. A cidade de Cantagalo
é um exemplo bem-sucedido no tratamento de seus
resíduos e uma das poucas no país a destinar parte
deles às indústrias de cimento.
Lixo tecnológico - no ar em 18 de julho
O programa mostra a importância da destinação segura
do lixo eletrônico: resíduos repletos de substâncias
tóxicas e que crescem na mesma proporção da inovação
tecnológica. O episódio fala sobre as iniciativas de
resgate desses equipamentos e de reaproveitamento
dos componentes, através de uma cadeia chamada
logística reversa. Por fim, uma reflexão sobre a
necessidade de regulamentação do setor.
Resíduos da reciclagem - no ar em 25 de julho
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Todo processo de transformação gera resíduos e com
a reciclagem não é diferente. O programa mostra o
que é feito com esse material nos dois segmentos que
mais crescem da cadeia de reaproveitamento: o do
alumínio e o de pet. Entendemos como funciona esse
ciclo contínuo de reutilização, onde o que é rejeitado
por uma empresa se transforma em fonte de renda para
outra indústria.
Resíduo industrial - no ar em 1 de agosto
O Globo Ecologia mostrar os resíduos industriais de
dois componentes do automóvel: o catalisador e o
pneu. No posto do Detran, o veículo do apresentador
Max Fercondini é reprovado por causa desses dois
elementos. No campo, a reportagem mostra o que fazer
quando esses componentes não funcionam mais. O
caminho da reciclagem dos pneus e dos catalisadores é
o tema do programa de hoje.
O livro vermelho - no ar em 8 de agosto
O programa mostra os critérios adotados pelo Ministério
do Meio Ambiente para a inclusão das espécies da fauna
brasileira na lista dos animais ameaçados de extinção.
Na última lista, 627 espécies estão ameaçadas. O
apresentador Max Fercondini entrevista um dos editores
do Livro Vermelho, o biólogo Adriano Paglia. No segundo

O Concon da restinga - no ar em 22 de agosto
O formigueiro do litoral vive somente na restinga
de Massambaba, que vai de Saquarema até Arraial
do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A
destruição do seu habitat pode levar à extinção dessa
espécie ainda pouco conhecida pelos pesquisadores e
pela população. A ideia é criar o Parque da Costa do
Sol para proteger a espécie e, assim, tirá-la da lista das
ameaçadas de extinção.
Lobo-guará - no ar em 29 de agosto
O programa mostra como se encontra o Cerrado, um dos
ecossistemas mais ameaçados de extinção no Brasil. Na
Serra da Canastra, em Minas Gerais, o Projeto Lobos da
Canastra trabalha com a conservação do lobo-guará e
de seu ecossistema, o Cerrado. As principais ameaças
que esses animais sofrem são: a destruição do habitat
e as doenças transmitidas por cães domésticos. Nossa
equipe participou de uma campanha de vacinação de
cachorros nas fazendas da região.
Espécies que ameaçam espécies
no ar em 5 de setembro
O mico-leão-dourado e o sagui da serra escuro estão
sendo ameaçados por uma outra espécie - o micoestrela, que saiu de seu habitat, o Nordeste, pelas

mãos do homem. Aqui no Sudeste, o mico-estrela
disputa alimento e pode transmitir doenças para as
espécies endêmicas da Mata de Baixada e da Mata
Atlântica. Estudos pretendem descobrir a melhor forma
de tirar a espécie invasora desses dois biomas.
Águas limpas para o pato-mergulhão
no ar em 12 de setembro
O Cerrado é um ecossistema seco, sem água, certo?
Errado. Neste programa nossa equipe viaja até a
Serra da Canastra e mostra uma região com um
grande potencial hídrico, que abriga as nascentes de
importantes rios como o São Francisco. Local ideal para
que uma espécie criticamente ameaçada de extinção
consiga sobreviver. Quem é ela? O pato-mergulhão.
o faveiro de wilson e as veredas
no ar em 19 de setembro
O faveiro de wilson só é encontrado na região central
do estado de Minas Gerais. A árvore foi descoberta
em 1969, mas foi só a partir de 2003 que começou a
ser estudada. É uma espécie muito rara e importante
para aquele ecossistema. Já as vereda, estão sendo
ameaçadas pelas queimadas e ficam no extremo norte
de Minas Gerais. Um verdadeiro oásis em pleno sertão
mineiro. A grande questão é que tudo isso pode sumir.
MARISMAS, DUNAS, BANHADOS E PAMPAS
no ar em 26 de setembro
O Globo Ecologia leva o telespectador ao extremo
sul do Brasil, quase na fronteira com o Uruguai. No
Rio Grande do Sul, nossa equipe conhece os diversos
ecossistemas que compõem a Lagoa dos Patos, o
maior complexo lagunar do mundo. Marismas, dunas,
banhados, pampas e o mar. Na água, botos, toninhas
e leões-marinhos. As ameaças a essas espécies e ao
ecossistema são os assuntos do programa.
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MANGUEZAIS: BERÇÁRIOS DE VIDA
no ar em 3 de outubro
O manguezal é um ecossistema que ocorre em
praticamente todo o litoral brasileiro. É um berçário de
vida para inúmeras espécies de peixes, caranguejos e
camarões. Sem o manguezal, a vida não se renova. No
Globo Ecologia, conhecemos os mangues conservados
de Canavieiras, no sul da Bahia, onde foi criada uma
reserva extrativista marinha.
CAVERNAS do brasil - no ar em 10 de outubro
No Vale do Alto Ribeira se concentra o maior número de
cavernas: mais de 300. Lá a ameaça é um decreto que
pretende classificar as cavernas em relação ao grau de
relevância. Para os espeleólogos, todas as cavernas
são importantes do ponto de vista cultural, histórico e
geológico. Atualmente, é feito no local um trabalho de
manejo em 32 cavernas para saber qual o impacto da
presença do homem.
FUNGOS DA AMAZÔNIA - no ar em 17 de outubro
O programa mostra a diversidade dos fungos da
Amazônia e vai em busca de um cogumelo luminoso
ameaçado de extinção, que só existe neste lugar. O
reino dos fungos é ainda pouco estudado na natureza,
mas fundamental para manter uma floresta inteira em
pé. O episódio mostra curiosidades sobre os cogumelos,
como uma espécie pouco valorizada no Brasil, mas que
é considerada uma iguaria em países da Europa.
ARIRANHAS DO PANTANAL - no ar em 24 de outubro
No Globo Ecologia, uma viagem ao sul do pantanal do
Mato Grosso do Sul. As ameaças a este impressionante
ecossistema e a incrível diversidade biológica são os
assuntos deste programa. De barco, de carro e a cavalo,
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nossa equipe participa de uma expedição por dois rios
pantaneiros em busca das ariranhas e descobre que
andar pelo Pantanal é se surpreender a todo instante.
LAGARTINHO DO PAMPA - no ar em 31 de outubro
O episódio mostra a riqueza do bioma Pampa e as
características do lagartinho do pampa, animal que
está prestes a entrar na lista vermelha de espécies
em extinção. Ele só existe neste ecossistema e sofre
ameaça pela sombra de árvores exóticas, como o
eucalipto. O programa faz uma longa caminhada pelos
campos naturais e explora os potenciais e as ameaças
de um lugar que ainda é pouco preservado.

CONSULTORIA:
Série alimentos - Lívia Barbosa
Possui graduação em Museologia pela Museu
Histórico Nacional (1969), graduação em Ciências
Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(1970), mestrado em Ciências Sociais pela University
of Chicago (1975), doutorado em Antropologia Social
pelo Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de
Janeiro (1986), pós-doutorado pela Universidade de
Tóquio (1996) e pós-doutorado pelo Museu Nacional

- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(1996). Atualmente é membro do Conselho Diretor da
Universidade Cândido Mendes, autônoma da Escola
Superior de Propaganda e Marketing, diretora do
Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing
da Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM e presta consultoria para a Rede Globo de
Televisão. Tem experiência na área de Antropologia,
com ênfase em Teoria Antropológica.

CAMPOS DE ALTITUDE DA MATA ATLÂNTICA
no ar em 7 de novembro
O sapo flamenguinho vive em campo de altitude
acima de dois mil metros. É uma espécie que pode
entrar para a lista das ameaçadas de extinção, caso
a temperatura da terra aumente. Estudos estão sendo
feitos para saber mais sobre a rotina desse anfíbio que
virou símbolo do Parque Nacional do Itatiaia, no estado
do Rio de Janeiro, onde a espécie ainda é facilmente
encontrada. A reprodução vai até dezembro.
VÁRZEAS DO CERVO DO PANTANAL
no ar em 14 de novembro
Neste episódio, vemos o que acontece com o meio
ambiente de uma região quando uma usina hidrelétrica
é construída. Nossa equipe acompanha o trabalho de
cientistas, no interior de São Paulo, que estudam o cervo
do pantanal em cativeiro. Os animais foram resgatados no
momento do enchimento de um reservatório. Aprendemos
também que a várzea é o primeiro ecossistema a ser
destruído por causa da hidrelétrica.
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Série resíduos - Claudio Mahler
Graduado em Engenharia Civil (1971) e em Psicologia
(1988), completou o mestrado (1974) e o doutorado
em Geotecnia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (1994). Fez pós-doutorado na Universidade de
Osnabrück (2001) e na Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (2006), onde também obteve
o titulo de Livre Docente. Atualmente, é professor
associado II na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPE). É líder do Grupo de Estudos em Tratamento
de Resíduos na UFRJ. Tem, desde 1995, projetos com
a Alemanha, financiados pela Fundação Volkswagen,
DAAD e Ministérios do Ambiente e Educação.
Orientou 43 teses de mestrado e 16 de doutorado. Tem
experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase
em Geotecnia Ambiental, atuando principalmente nos
seguintes temas: resíduos sólidos, solos não saturados,
solos contaminados, tratamento e recuperação dos
solos, aterros e fluxo de contaminantes. É, atualmente,
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Biólogo, formado pela Universidade Federal de
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pela Universidade Federal de Minas Gerais. Escreveu
11 artigos em periódicos especializados e 30
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livros publicados. Entre 1991 e 2005, participou de 10
projetos de pesquisa, sendo que coordenou 4 destes.
Atualmente, é professor do Centro Universitário
Metodista de Minas - Izabela Hendrix e coordenador
de Planejamento Territorial da ONG Conservação
Internacional (CI-Brasil), tendo sido um dos editores
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Extinção, publicado em novembro de 2008.
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Leadership initiative: Educação no Século xxi
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Reunir os maiores talentos mundiais em educação. Mas não só isso. Dar grande ênfase para a participação de
líderes de diferentes partes do planeta com ampla experiência e capacidade de tornar realidade ideias e teorias no
campo pedagógico. Modelar e construir ferramentas para grandes mudanças sociais, com vistas à inovação social e
à solução de problemas comuns.

E quais seriam as habilidades básicas para os cidadãos do século XXI? Parece haver concordância nesse quesito:
capacidade de trabalhar em colaboração; capacidade de inovar; habilidade de criar frente a atribulações e problemas
aparentemente de difícil solução. Mas a escola que temos hoje está formando alunos para essas habilidades? Ou
perdeu o trem da história?

Apresentar estratégias inteligentes para toda a sociedade no que tange a políticas públicas em educação e,
finalmente, mostrar que a universidade é também um campo de ação, além de sua produção acadêmica. Estes são
os grandes objetivos do evento internacional que acontece em Harvard, o ALI, ou Advanced Leadership Initiative.
Não por acaso, um time de feras mundiais em educação está se reunindo entre os dias 12 e 14 de março, na
renomada Harvard Business School. Especialistas do calibre do ministro da Educação da Finlândia, Timo Lankinen,
um dos países com melhor performance no teste internacional PISA; de Rosabeth Moss Kanter, uma das 50 mulheres
mais influentes do mundo, também pesquisadora e professora da Harvard Business School, ou do ex-ministro da
educação do Brasil, Paulo Renato Souza, um dos grandes responsáveis pela criação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais e de testes de performance para instituições de ensino e alunos.

A expert Debora Meier foi enfática em dizer que uma educação de qualidade só acontece quando o professor e o
aluno encontram algo que valha a pena ser ensinado. Nessa interseção entre professor>conteúdo>aluno, se dá a
excelência na educação. Aquela educação nutrida por significado, por sentido.

Alguns consensos prevalecem na discussão em campo. O primeiro deles é que o debate dos papéis da educação na
formação de uma sociedade ultrapassa os limites territoriais ou nacionais, posto que o que está em pauta atinge
níveis globais. Nada mais sensato do que imaginar que as soluções também apareçam a partir do encontro, do
diálogo e da troca entre diferentes nações. O conceito de comunidade global delineia o pano de fundo das discussões
travadas nesta que é uma das mais prestigiosas universidades do mundo.

Entre uma mesa e outra, fomos brindados com as vozes afinadas e harmoniosas do Boston Children’s Chorus. Em Harvard,
até a apresentação de um coral traz aspectos para discussão dos especialistas em educação. Qual o papel da educação
artística no desenvolvimento da excelência acadêmica e do caráter? O que os jovens que participam do coral ganham
com isso? Você já parou para refletir sobre questões como essa? A arte faz mesmo diferença para o aprendizado?

E nessa discussão acalorada não faltam questões provocadoras: o que podemos chamar de desafios da educação
para o século XXI e qual é o papel das lideranças em educação ao endereçar essas questões? Como a educação tem
preparado estudantes para uma cidadania democrática? Qual o papel de empreendedores sociais na melhoria da
educação? Como líderes podem promover a inovação educacional?

Cruzando fronteiras, reduzindo gaps
A última mesa do dia teve a participação de Ron Fergunson (Harvard Kennedy School); Andreas Schleicher (OECD);
Leah Ybarra (Center for Talented Youth, John Hopkins University); Charito Kruvant (Creative Associates International)
e Ruth Simmons (Reitora da Brown University).

O desafio da educação relevante
A primeira mesa do dia, que sucedeu a abertura do encontro feita por Fernando Reimers (Harvard Graduate School of
Education) e Rosabeth Moss (Harvard Business School), foi liderada pelas estudiosas Kathleen McCartney (Reitora da
Faculdade de Educação de Harvard), Deborah Meier (Mission Hill e Universidade de Nova Iorque) e Stacey Childress
(Harvard Business School).

Sabe-se que a educação tem sido prioridade para muitas nações por muitos anos. Qual seria a razão para problemas
recorrentes com relação à eficácia dos sistemas de ensino? O que sabemos sobre a relação entre raça e renda x
performance educacional nos EUA? Qual o desempenho norte-americano frente a alunos de outros países em testes
internacionais como o PISA?

Kathleen McCartney abriu sua apresentação com a frase: “A educação é o direito humano do momento. Não é
possível que um país cresça e se desenvolva sem investimento em educação”, afirmou a reitora. Apesar de serem
uma nação rica, os EUA não escapam de índices pouco louváveis no que tange à educação fundamental. No teste
internacional PISA, que avalia alunos de dezenas de países (ricos e pobres) e verifica sua performance em língua,
ciência e matemática, os EUA amargaram o 25° lugar, muito atrás de nações como Finlândia, Coreia, Suíça e Canadá.
O que dá certo em um país pode ser simplesmente copiado por outro? Existe um caminho certeiro para se aplacar
dificuldades comuns no campo da educação? O que priorizar quando os recursos são escassos? Formação de
professores ou educação infantil? Políticos, em geral, não gostam de investir em educação porque anos se passam
sem que se tenha um resultado concreto e visível para seus possíveis eleitores. Educação é, antes de tudo, processo.
Leva tempo para uma iniciativa se mostrar efetiva, concreta. Muitas vezes toda uma geração.
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Finalizando a instigante mesa de abertura, Stacey Childress reforçou para o público a importância de ações
empreendedoras ao redor da escola, pela escola, para a escola. E afirmou que professores expostos a constante
treinamento e capacitação de fato apresentam melhores resultados se comparados a professores com menos treino.
Quem ganha no final é o aluno, que aprende mais e melhor. E a nação, que a longo prazo pode vislumbrar a superação
de desafios porque pode contar com um time de cidadãos preparados para olhar de frente as dificuldades e gerar
soluções inovadoras, criativas e inspiradoras a partir delas, concluiu Stacey.

Algumas respostas foram sendo traçadas ao longo da discussão: a valorização da educação básica nos EUA é baixa
quando comparada a outros países; é preciso mudar esse paradigma, recomendam os especialistas. Há pouco
investimento na formação de professores, além destes terem perdido legitimidade na sociedade, sendo pouco
admirados até mesmo por seus alunos e pares.
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Além disso, a discriminação entre estudantes com diferentes etnias (latinos, negros, asiáticos e brancos) revela que
o fosso entre eles aumenta quanto mais a escola os vê como diferentes, como se fossem geneticamente propensos
a uma determinada performance nos estudos por conta de sua origem. Outra reflexão importante do grupo de
palestrantes tem relação com o investimento de tempo, recursos e formação para a educação infantil, já que nela se
constroem as bases para a aquisição de conhecimentos nos anos subsequentes.
Mas talvez a maior lição desta última mesa do dia tenha sido a percepção de que toda criança, não importa o
momento que esteja vivendo, tem capacidade para aprender. Há estudos no campo da neurociência que comprovam
a elasticidade de algumas estruturas do cérebro, expandindo-se conforme novos conhecimentos vão sendo
incorporados. Se isso é verdade, não há por que reforçar estigmas de alunos com dificuldades de aprendizagem,
nem desistir de estudantes que apresentem desafios aos mestres. “Sob condições acertadas, todos os estudantes
podem ser bem-sucedidos”, concluiu a moderadora da discussão Rosabeth Moss. O que não pode faltar nunca é
compromisso em ensinar, o envolvimento efetivo com o processo pedagógico, essência de toda boa escola!
Leadership Initiative: debates do segundo dia
Alguns educadores postulam que o número de horas que um estudante permanece em sala de aula não necessariamente
afeta sua aprendizagem e seu desempenho. Mas os organizadores do Advanced Leadership Initiative at Harvard
University parecem discordar dessa premissa. Isso porque prepararam uma agenda de trabalho para os participantes
do Think Tank iniciando pontualmente às 8h da manhã e encerrando às 19h.
Quase 12 horas seguidas de trabalho onde todos foram constantemente convidados a dar sua opinião, incrementar a
discussão e contar sobre sua experiência no campo educativo. Pausa para café? Algumas e breves, não mais do que
10 minutos contabilizados no relógio. Almoço? Sim, mas dentro da própria arena de debates, por 30 minutos estritos.
Nessas horas entendemos por que o conceito de fast-food é tão popular nos EUA!
O incansável Fernando Reimers, professor da Escola de Educação de Harvard e organizador do evento, além de
mostrar-se absolutamente confortável com a agenda intensa de trabalho, moderou algumas das mesas, organizou
conversas paralelas pelos corredores da universidade e ainda foi capaz de sabatinar o grupo de participantes sobre o
que aprenderam ao longo das seções de discussão. Tudo lembrava uma grande e orquestrada aula, onde os assuntos
oscilavam entre políticas públicas em educação, currículo, alianças entre diferentes setores da sociedade, recursos
financeiros e humanos e mensuração de resultados.
Parcerias entre o público e o privado
A primeira mesa do dia teve a participação de professores da Escola de Educação de Harvard, como Robert Schwarz e
James Honnan, assim como Allen Grossman (Harvard Business School). Pelo setor privado, Hansueli Maerki, homem
de negócios que já liderou projetos de empreendedorismo social para a IBM, assim como Stan Litow, também
experiente executivo que vem influenciando políticas educativas baseadas em tecnologia em diferentes países.
Allen Grossman defendeu que a maior contribuição que o setor privado pode dar à educação é justamente a
capacidade de gestão de recursos (humanos, financeiros, estruturais etc.). Outra grande ajuda seria apontar para
alunos e professores quais são as necessidades de mercado que estão postas e que precisariam ser respondidas
pelos novos candidatos a vagas que saem dos bancos escolares e universitários a cada ano, ávidos por um
emprego recompensador.
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Grossman parece acreditar em alguns fatores críticos para o sucesso de um projeto que prevê em seu escopo algum
tipo de parceria: os participantes devem ser “iguais”, ou deve-se tentar reduzir a desigualdade entre os participantes;
devem aprender constantemente juntos; devem demonstrar vontade de se engajar em uma causa; apresentar foco
nas capacidades de um certo negócio ou questão; avançar rumo às necessidades urgentes de uma dada comunidade;
dar continuidade às ações implementadas; fazer com que o setor privado e a comunidade concordem quanto aos
objetivos finais da ação empreendida e, finalmente; devem ter uma noção comum do que é “sucesso”, inclusive para
reconhecê-lo quando este de fato acontecer.
O ponto levantado sobre parceiros que devem ser “igualados” para que se entendam causou polêmica no grupo.
Jim Honnan afirmou que isso de fato não existe e que a prática mostra que as parcerias acontecem mesmo entre
parceiros genuinamente diferentes, mas que ao menos mantêm um propósito comum.
Stan Litow começou sua apresentação dizendo que a educação é crítica em qualquer parte do mundo porque interfere
diretamente nos índices econômicos. Salientou que normalmente existe um grande desconhecimento mútuo entre os
setores: “o setor privado não conhece as idiossincrasias do setor público, que não reconhece o terceiro setor etc.”. Um
dos trabalhos dos novos líderes que emergem na área de educação deveria justamente se concentrar em reduzir o gap
de informação e conhecimento entre os setores, colocando-os lado a lado para trabalhar em torno de uma mesma causa.
Litow concluiu sua exposição dizendo que em educação não há soluções fáceis e unívocas. É necessário um esforço
muito maior de todos os envolvidos para identificar problemas, suas possíveis causas e eventuais soluções. Ele
afirmou que muitas vezes aprendemos mais com os erros do que com acertos e que documentar esses processos de
aprendizagem durante o percurso de implementação de um projeto é uma das maneiras mais eficazes para atingir
mais rapidamente resultados.
Adiante, na arena de debates
A segunda parte da mesa começou com o empresário e empreendedor social brasileiro Luis Pascoal, um dos
fundadores do movimento “Todos pela Educação”. Ele lembrou ao grupo que é importante ouvir quando se quer
conseguir parcerias duradouras e de sucesso. Ressaltou que não é uma boa estratégia de aproximação chegar com
soluções prontas e não conhecer as diferentes formas de “solucionar” os problemas que surgem do diálogo entre
parceiros. A comunidade deve escolher o problema que quer solucionar e trabalhar nas formas de enfrentamento.
Esquentando a discussão, Phill Buchanan, do Center for Effective Philantropy, mostrou-se bastante interessado
na mensuração de resultados de ações no âmbito social. Para esse estudioso, é necessário que se construam os
indicadores relevantes de desempenho.
A parte da tarde iniciou com uma grande discussão aberta à comunidade acadêmica da Harvard Business School,
tendo como expositores a educadora brasileira e presidente do CEDAC Beatriz Cardoso; Rob Gordon (City Year); Rona
Kiley (Teaching First, Reino Unido); Geoff Mulgan (Young Fundation, Reino Unido) e Eric Schwarz (Citizen Schools).
Cada um deles apresentou um caso ou projeto emblemático em seu país, apontando os fatores de sucesso, os desafios
enfrentados e as lições aprendidas com cada uma dessas iniciativas. Beatriz Cardoso focou sua apresentação na
questão da aprendizagem e da formação de professores, discutindo como é possível fazer com que docentes sejam
mais engajados, garantindo que os estudantes aprendam de forma mais eficaz.
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O caso emblemático do projeto “Escola que Vale” foi destacado durante sua fala, lembrando aos participantes
que se trata de um projeto patrocinado pela iniciativa privada (Vale), mas implementado por uma ONG, o CEDAC,
junto ao setor público (escolas). Um excelente exemplo de como os três setores podem estar juntos em torno de
uma mesma causa.
Vivendo uma das maiores crises financeiras da história, os EUA lutam bravamente para não perder seu lugar de
potência mundial. No entanto, Rob Gordon lembrou a todos sobre o federalismo norte-americano, a segregação racial
e a noção de que, dentro do espírito capitalista clássico, uns necessariamente vão ser bem-sucedidos e outros vão
falhar, vão ser deixados para trás. Para ele, esses fatores explicam a baixa performance norte-americana em testes
internacionais de desempenho de alunos do ensino básico como o PISA.
Geoff Mulgan, mais adiante, trouxe uma interessante experiência do Reino Unido, a “School of Everything”, ou
“Escola de Tudo”. Trata-se de uma plataforma on-line onde qualquer pessoa pode aprender algo e ensinar algo.
De posturas de yoga a artesanato, passando por idiomas. É uma maneira eficaz de fazer um bom diagnóstico dos
problemas enfrentados por uma dada comunidade, experimentando soluções práticas.
Mudança na forma de educar
Quem quer que tenha se detido sobre os resultados do PISA em suas três versões (linguagem, matemática e ciências),
deve ter reparado que um certo país europeu aparece praticamente em primeiro lugar em todos os testes: a Finlândia.
Por esse motivo, o Think Tank de Harvard convidou o ministro da Educação Timo Lankinen para apresentar o caso
de sucesso finlandês. Na mesma mesa, que teve forte caráter investigativo, também participaram a estudiosa Linda
Darling-Hammond (Stanford University); Bill Schmidt (Michigan State University) e Fernando Reimers (Escola de
Educação de Harvard).

Que gaps a tecnologia ajuda a resolver? Quais são os aspectos mais promissores do uso de novas tecnologias para
o ensino? Quais seriam os riscos? Quais são as oportunidades do uso de novas tecnologias para desenvolver as
habilidades básicas necessárias para os cidadãos do novo milênio?
Negroponte defendeu arduamente, como de costume, seu projeto “Um laptop por criança”, hoje já implementado em
várias partes do mundo. Mitchel Resnick apresentou seu projeto “Scratch”, onde crianças exercitam sua criatividade
e a possibilidade de trabalhar em cooperação com outras crianças a partir de uma plataforma on-line baseada em
imaginação, criação, brincadeira, compartilhamento, reflexão e imaginação. Para Mitchel, evoluímos da sociedade
da informação para a sociedade do conhecimento e, hoje, a sociedade da criatividade. Tanto Dede quanto Rowe
detiveram suas apresentações em análises acadêmicas, mostrando o potencial educativo de experiências que se
baseiam em novas tecnologias, lembrando que cada projeto deve demonstrar o que criou, documentar os passos para
sua implementação e persuadir outros grupos a se engajarem em uma determinada causa.
O instigante caso do Brasil
Após uma calorosa apresentação da mesa composta por brasileiros feita por Fernando Reimers, destacando os
avanços que o Brasil tem vivido em termos de políticas públicas em educação, o ex-ministro da Educação Paulo
Renato Souza, o empresário Luis Pascoal e a educadora Beatriz Cardoso deram uma aula sobre como o governo, a
iniciativa privada e o terceiro setor podem trabalhar em prol do bem comum.

Lankinen ressaltou que a Finlândia não está buscando revolucionar a educação, mas garantir que esta continue
evoluindo, gradualmente. “O que dá certo precisa ser mantido”, defende o ministro. Em um país rico, onde as
principais demandas sociais por educação, saúde, habitação e trabalho já foram devidamente endereçadas, fica mais
fácil concentrar esforços e recursos no setor educativo.

Paulo Renato lembrou que em sua gestão houve uma ampla reforma fiscal que permitiu que os recursos em educação
fossem melhor distribuídos, chegando às escolas e melhorando o salário dos professores. Garantir acesso à escola para
todas as crianças também foi um objetivo alcançado. Resta ainda o grande desafio de tornar a educação de qualidade.

A receita dos finlandeses parece estar relacionada a um forte investimento na formação de professores (todos com
mestrado ou doutorado); na flexibilidade do currículo, com nuances diferentes em cada município, e na confiança no
profissionalismo do corpo docente: respeitado pela sociedade, admirado pelos alunos. A homogeneidade da população
também é outro fator que determina o sucesso da Finlândia. É um dos países europeus com menor índice de imigração.

Beatriz Cardoso postulou que a educação passou a fazer parte da agenda nacional, até mesmo sendo notícia em
grandes jornais. Isso fez com que toda a sociedade voltasse seus olhos para o que acontece nos espaços escolares,
cobrando resultados, performance e preparo dos professores. O controle social, portanto, permite que cada vez mais
a educação deixe de ser um assunto de burocratas e especialistas, para se tornar assunto de cada cidadão.

Mas nem tudo são flores nas terras frias da Finlândia. O país enfrenta desafios na tensão entre demandas das áreas
urbanas e rurais; começam a enfrentar problemas decorrentes da recessão econômica mundial; lidam com alunos que
deixam a escola antes de completar os estudos; reconhecem uma pequena, mas crescente imigração; preocupam-se
com o tamanho das turmas nas escolas e, finalmente, estão intrigados com a aprendizagem digital, ainda um grande
gap em todo o país, apesar dos esforços do governo em tornar esse assunto mais presente em todas as salas de aula.

Luis Pascoal dividiu com todos suas estratégias para criar alianças, contando os passos vividos pelo movimento
“Todos pela Educação”, ressaltando seus principais acertos e erros.

Concluindo as discussões da mesa, Linda Darling Hammond se deteve no estudo do PISA, identificando os países com
melhor performance e comparando-os com os EUA, enquanto Bill Schmidt mostrou indignação ao criticar fortemente
o sistema de ensino norte-americano, que privilegia a quantidade de conteúdos em detrimento de um maior
aprofundamento em cada tópico. Schmidt ressaltou que os norte-americanos “aprendem as partes que compõem o
olho humano, mas não aprendem o processo de enxergar”.
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Discussões em curso
Com o dia ainda longe de acabar, três mesas ocorreram simultaneamente, dividindo o grande grupo de participantes.
Eu escolhi participar da discussão sobre novas tecnologias e educação. Lá estavam Nicholas Negroponte (MIT); Mitchel
Resnick (MIT); Richard Rowe (Open Learning Exchange) e Chris Dede (Escola de Educação de Harvard). Nada mal para
quem se interessa pelo assunto e quer saber o que de mais avançado está sendo pensado no campo das novas mídias...

O dia de discussão terminou em ritmo tupiniquim: o Brasil foi a grande estrela. “Se há muito para ser feito, também
há muito para ser celebrado, sobretudo quando olhamos para trás e vemos os grandes saltos que o Brasil teve em
termos de universalização do ensino e gestão de recursos públicos”, concluiu Paulo Renato.
Leadership initiative: quem irá liderar?
O terceiro dia de discussões do ALI (Advanced Leadership Initiative) juntou Stan Litow (IBM), Charlie McCormack
(Save the Children) e Paulo Renato Souza no painel “Quem irá liderar? A educação pode ser considerada um campo
para novos e mais comprometidos líderes?”.
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Litow ponderou que para atrair novos líderes para a área da educação, é necessário também criar incentivos concretos
e significativos para seduzir os melhores quadros, não só aqueles com boa vontade, mas sobretudo aqueles com
sólida formação, capacidade de liderança e gestão.
“Muitos bons quadros que poderiam estar comprometidos com a educação não o fazem por falta de tempo e por não
saberem onde e com quem trabalhar”, comentou Litow. Para casos dessa natureza, por que não construir plataformas
on-line de colaboração, permitindo que pessoas, mesmo remotamente, possam se engajar em torno de uma causa?
Outra solução seria incentivar mais e mais trabalhos voltados para o terceiro setor que tenham regime de meio
período, atraindo até mesmo pessoas já aposentadas, mas com ampla e consistente formação na área de gestão e
humanidades.
Para as empresas que querem incentivar o comprometimento de seus funcionários com temas sociais e educativos,
existe a possibilidade do que Litow chama “a month on the ground”, onde executivos passariam algum tempo
diretamente nas bases, conectados com as necessidades das comunidades do entorno de suas empresas,
reconhecendo possíveis caminhos para futuras parcerias.
A IBM normalmente promove esse tipo de iniciativa, sobretudo em suas instalações em países em desenvolvimento.
Isso ajuda aos executivos da empresa traçar onde estão os problemas, permitindo que apresentem soluções mais
eficazes, acertando melhor o alvo.
Boas causas
O governo também poderia liderar medidas que estimulassem o voluntariado, na avaliação de Litow. Por exemplo, a
redução de taxas para aqueles cidadãos que estão doando parte do seu tempo para causas sociais. Essa seria uma
solução para incentivar novos e talentosos quadros de líderes para o trabalho com o terceiro setor, utilizando o que
as pessoas têm de melhor: seu conhecimento e sua paixão por uma causa.
Charlie Mc Cormack (Save the Children) apresentou brevemente o trabalho de uma das maiores e mais respeitadas
organizações não governamentais do mundo: a “Save the Children”. Na visão de Charlie, o trabalho social não pode
abrir mão da competência, do controle, do rigor na gestão e nos recursos e na busca constante dos melhores perfis
profissionais.
Não é exatamente um business na acepção primeira do termo, mas é, de alguma forma, um “negócio” que precisa
ser gerido profissionalmente, com responsabilidade e transparência. Uma maneira de dar escala para ações locais
e ampliar as bases de voluntários bem treinados para que estes sejam capazes de liderar diferentes ações, com
distintas complexidades, ao redor do mundo.
Paulo Renato, fechando as discussões do ALI, colocou novamente o Brasil em destaque, compartilhando com os
participantes o que ele considera ter sido o fator crítico de sucesso de suas duas gestões como ministro da Educação
no governo Fernando Henrique Cardoso. Uma plateia atenta ouviu do ex-ministro que um dos grandes acertos de
seu governo foi instituir medidas concretas para avaliação, medindo o acesso à educação e a qualidade do ensino.
“Quando se criam parâmetros, fica mais fácil comparar e chegar a análises mais apuradas dos resultados”, pontuou
Paulo Renato. Dessa maneira, políticas públicas voltadas para a educação podem ser organizadas em torno de
critérios mais tangíveis e mensuráveis e não somente a partir da subjetividade executiva das lideranças políticas.
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A descentralização das verbas públicas, permitindo que cada município gerisse seus recursos, foi outra medida
ousada de seu governo, mas com positivos e perenes resultados em todo o país. Para Paulo Renato, o papel do
governo é liderar ações e políticas públicas, mas nunca de forma apartada dos demais setores. Convidá-los a fazer
parte da discussão e chegar juntos a boas soluções é um bom caminho a ser seguido. “Com a comunidade envolvida
em torno da educação toda a sociedade sai ganhando”, reforçou Paulo.
Concluindo sua apresentação, o economista e ex-ministro da Educação ainda acrescentou que a relação com os
meios de comunicação em geral é fundamental para que aquilo que está sendo feito pelos governos e até mesmo
pelo terceiro setor chegue ao conhecimento de todos os cidadãos. Quando a mídia põe em pauta a situação das
escolas, seja para criticá-las ou mesmo para mostrar iniciativas de sucesso que sejam inspiradoras para outras
escolas, esse movimento todo ajuda a criar uma espécie de predisposição da sociedade (cidadãos, empresas, ONGs,
governo) para manter sempre no topo das prioridades as questões de educação.
Passo a passo para ações concretas
Como última tarefa, Rosabeth Moss propôs que todos os participantes do evento pudessem compartilhar com o grupo
o que aprenderam ao longo desses três dias de Think Tank. As contribuições poderiam estar ligadas a algo a ser
aperfeiçoado nos próximos encontros, poderiam ser pensamentos ainda incompletos ou mesmo ideias para futuras
ações coletivas. Um a um, todos os participantes puderam levantar algum ponto de discussão e repartir suas opiniões
com os demais. Uma boa maneira de medir o sucesso do evento.
De forma extremamente ágil, classificando as contribuições por aproximações semânticas, Rosabeth foi anotando
tudo o que surgia dos relatos, agrupando as ideias em torno de conceitos como: desafios, oportunidades de projetos,
temas em responsabilidade social e gestão do conhecimento.
Ao final, propôs ao grupo uma espécie de check-list ou passos básicos para a implementação de um projeto ou ideia
no campo da educação.
Os caminhos para a participação podem, por exemplo, se valer de organizações que já existem; ou podem seguir
para a criação de novas ONGs, para a aglutinação de ONGs por semelhança de projetos ou causas ou mesmo pode
acontecer através da contribuição individual.
É importante começar definindo qual a causa em que se quer atuar, que objetivos podem ser alcançados e como.
Mais adiante, é fundamental definir quais programas e projetos serão responsáveis por desencadear os processos
de mudança em direção aos objetivos que precisam ser alcançados. Quais as formas de entrega? Que modelagem de
gestão será preparada? E, finalmente, é crucial trabalhar a cultura da organização e dos participantes para que estes
estejam cada vez mais comprometidos com ações de mobilização e sucesso das equipes, permitindo que projetos
consigam alçar voos altos e promissores, com resultados tangíveis e mensuráveis.
*Débora Garcia é pedagoga e gerente de conteúdo e novas mídias do Canal Futura.
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GLOBO EDUCAÇÃO
De olho na meta mundial de educar a todos, estabelecida
na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na
Tailândia, em 1990, o Brasil busca os meios para fazer a
sua parte. O programa Globo Educação espera contribuir
para a discussão dos grandes desafios e dificuldades
que a educação básica enfrenta no país. Toda semana
o programa mostra um exemplo de instituição de
educação que tenha encontrado uma maneira criativa
de superar deficiências e falta de recursos para melhor
atender a seus estudantes. Experiências escolares de
diretores, professores, pais e alunos que enfrentam
a realidade de suas comunidades. No formato de
uma revista, o programa aborda assuntos e questões
de educação. No quadro “De Olho na Educação”, um
especialista analisa importantes temas do ensino. Em
“A escola para mim...”, uma personalidade lembra
da época de estudante. Em “Palavra de Professor”e
“Palavra de Aluno”, professores e alunos apresentam
depoimentos sobre suas experiências. Em “Palavra
de Família”, é a vez dos pais emitirem opiniões. E no
quadro “Fique por Dentro”, o programa explica aquele
jargão, aquela palavrinha ou termo difícil para quem
não é da área. É no quadro “Escola Brasil”- o principal e
de maior duração - que o programa mostra um exemplo
de escola que luta para superar as adversidades. Dessa
maneira, o Globo Educação espera contribuir para que
o Brasil atinja o quanto antes a meta mundial de educar
a todos.
TEMAS: escola; metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: TV Globo
APRESENTADORA: Helena Lara Resende é jornalista.
No Canal Futura, apresentou o Jornal Futura, Sala de
Notícias Entrevista e Revelando os Brasis I.
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Sinopses por episódio (30 minutos):
Uma visão da educação no Brasil
no ar em 6 de junho
O ministro Fernando Haddad aborda temas
importantes como inclusão escolar, evasão,
metodologias pedagógicas, orçamento e novas
tecnologias. O especialista da ONG “Todos pela
Educação”, Mozart Neves Ramos, também participa
do programa ao contextualizar a situação do Brasil
em relação à de outros países.
Integração Família na Escola Armando
de Andrade - no ar em 13 de junho
O Globo Educação visita a Escola Municipal Armando
de Andrade, onde o sucesso ultrapassou os muros
da escola e envolveu uma cidade inteira. De porta
em porta, o projeto “Integração Família/Escola”deu
a Taboão da Serra o título de “cidade educadora”e
se tornou referência em gestão escolar no Brasil e
no exterior. O sociólogo César Callegari analisa os
ingredientes que fizeram e ainda fazem a diferença.
Projeto Pedagógico Diferenciado na
Escola Amorim Lima - no ar em 20 de junho
“Uma escola sem paredes”. É assim que a EMEF
Amorim Lima, em São Paulo, se tornou conhecida
em todo o Brasil após importar o projeto político
pedagógico inovador de uma escola de Portugal
- a Escola da Ponte. Helena Lara Resende vai
conhecer esta escola sem paredes, sem provas,
com um ensino baseado em roteiros temáticos que
relacionam diferentes disciplinas. A especialista
Regina Scarpa explica a importância de um projeto
político pedagógico e dá dicas para escolas que
estão elaborando ou repensando o seu próprio
projeto.

Direito a qualidade na Escola Municipal
Rio Grande do Norte - no ar em 27 de junho
Uma visita a Campo Grande, bairro da Zona Oeste
do Rio de Janeiro, para exemplificar o conceito de
“Qualidade com Equidade”. Helena Lara Resende
visitou a Escola Municipal Rio Grande do Norte,
conversou com professores, alunos e pais e nos conta
como a escola - através da participação e da motivação
de todos - conseguiu não apenas qualidade, mas
também equidade, ou seja, todos os alunos dentro de
um mesmo patamar de qualificação.
Tecnologia na Escola Municipal Oswaldo
Aranha - no ar em 4 de julho
A tecnologia é uma ferramenta fundamental para a
educação, mas é um recurso caro. Como conseguir
transformar uma escola pública em uma das mais
informatizadas da rede municipal de São Paulo? A Escola
Municipal Oswaldo Aranha, no bairro do Brooklin, Zona
Sul de São Paulo, conseguiu essa proeza ao estabelecer
parcerias com a participação da comunidade.
Jogos no Ensino da Matemática na Escola
Viva - no ar em 11 de julho
A matemática tem sido eterna vilã no processo de
aprendizagem e, muitas vezes, a razão pela qual os
alunos abandonam a escola. A Secretaria Municipal
de Educação de Santo Antônio de Pádua, no Rio de
Janeiro, resolveu inovar e criou, em 2005, o “Projeto
de Jogos e Atividades Matemáticas”. Desde a sua
implantação, a experiência está entre as 20 inovadoras
em gestão educacional do Brasil. O projeto contempla
de forma surpreendente o conteúdo dos Parâmetros
Curriculares de Matemática, através do uso de jogos
matemáticos e constante prontidão do corpo docente.
Na Escola Viva, o uso de jogos se dá principalmente
na educação infantil, a partir dos três anos, e no
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que atua. A equipe do Globo Educação mostra esse
exemplo de educação infantil bem-sucedido e conversa
com educadores, gestores, alunos e membros da
comunidade.

ensino fundamental I. Alessandra Barros Cretton é a
professora responsável pelo projeto na Secretaria. Foi
ela a idealizadora, formatadora e implementadora - a
peça-chave do nosso programa.
Inclusão na Escola Municipal Gaspar
Viana - no ar em 18 de julho
O programa mostra o grande desafio de integrar alunos
com alguma deficiência - física ou psicológica - ao
universo dos alunos regulares. Esse é o trabalho dos
profissionais que compõem o corpo de professores
da escola municipal Gaspar Vianna, em Vista Alegre,
subúrbio do Rio de Janeiro.
Integração na Escola Municipal Ulysses
Guimarães - no ar em 25 de julho
Uma escola não é feita apenas de livros, cadernos,
lousas e salas de aula. A educação também pode
acontecer em praças, galpões, quintais, campos
de futebol ou qualquer espaço vizinho em que seja
possível ensinar e aprender. O Globo Educação foi até
Belo Horizonte, na escola municipal Ulysses Guimarães,
para conhecer o programa que ultrapassou os limites da
escola e ganhou toda a comunidade: o Programa Escola
Integrada. Através de parcerias com a vizinhança, os
educadores e voluntários fazem do Morro do Papagaio
uma grande sala de aula. A equipe do Globo Educação
conversa com pais, professores, alunos, diretores
e vizinhos sobre os acertos e desafios que envolvem
a experiência de integrar comunidade e escola, na
tentativa de conquistar uma educação integral de
qualidade. No quadro “De Olho na Educação”, Maria
do Carmo Brant, superintendente do CENPEC, Centro
de Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária,
apresenta um panorama da educação integral no Brasil.
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Ensino médio profissionalizante no
Colégio Técnico Industrial de Guara
tinguetá - CTIG - no ar em 1 de agosto
O ensino técnico é o caminho mais curto para ingressar
no mercado de trabalho? Para responder a essa e
outras perguntas, o Globo Educação visitou o Colégio
Técnico Industrial de Guaratinguetá Carlos Augusto
Patrício Amorim, o CTIG, uma escola de ensino
técnico localizada em Guaratinguetá, no estado de
São Paulo. Na escola, a apresentadora Helena Lara
Resende conversa com alunos e professores sobre
as ferramentas que fazem uma educação profissional
inclusiva sem abandonar a formação humanística. No
projeto “Aprender a Ensinar”, alunos voluntários do
CTIG dão aulas especiais para alunos do nono ano do
ensino fundamental de escolas vizinhas. No quadro
“De Olho na Educação”, o professor Francisco Cordão
traça um panorama do ensino profissionalizante no
Brasil e tira as dúvidas de quem pretende cursar o
ensino médio técnico.
Educação Infantil com parceria na
Escola Municipal Benedito Barbosa da
Silva - no ar em 8 de agosto
A Escola Municipal Benedito Barbosa da Silva, também
chamada de Escolinha do Pavão, no Rio de Janeiro,
é uma pequena escola da zona rural que, graças ao
comprometimento de sua equipe pedagógica e da
comunidade, desenvolve um trabalho de educação
infantil exemplar. A busca de parcerias que ajudem no
projeto pedagógico é uma das principais características
da escola, que conta com o importante apoio do Centro
de Educação e Documentação para Ação Comunitária,
o CEDAC, cujo foco é promover ações que favoreçam
a aprendizagem e a interação das comunidades em

Alfabetização, letramento e inclusão na
Escola Municipal José DE Calasanz
no ar em 15 de agosto
Na Escola Municipal José de Calasanz, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, a palavra inclusão não
significa apenas incluir estudantes com deficiências
especiais nas salas de aula, mas estender a todos
a chance de aprender, principalmente àqueles que
vêm de famílias de renda mais baixa. A escola foi
criada a pedido dos próprios moradores do Ipê,
um bairro pobre de Belo Horizonte. Eles queriam
uma instituição que compreendesse e respeitasse
as características e limitações da comunidade.
Os educadores da escola procuram ficar atentos,
acompanhando e avaliando cada estudante de perto,
em alguns casos individualmente. Na Calasanz, o
ensino muda conforme o rendimento do aluno.
Educação de jovens e adultos no Centro
Municipal de Referência de Educação de
Jovens e Adultos - CREJA - no ar em 22 de agosto
A educação de jovens e adultos é considerada uma
modalidade da educação básica no Brasil. Em 2003,
a Secretaria de Educação do Município do Rio de
Janeiro criou o CREJA, Centro de Referência em
Educação de Jovens e Adultos, uma escola voltada

para o aprendizado desses estudantes. A escola foi
instalada no centro da cidade para melhor atender
aos jovens e adultos que trabalham na região central
do Rio. A equipe do Globo Educação realiza diversas
entrevistas com gestores, educadores e alunos, além
de mostrar a política pedagógica do CREJA - focada
em três vertentes principais de ação: a escolarização,
a educação permanente, com cursos paralelos, artes
e laboratórios de informática, e a qualificação, com
banco de empregos e orientação para entrevistas para
quem busca uma nova colocação, por exemplo. Isso
tudo visando o pleno exercício da cidadania de seus
alunos.
Escola estadual Itália e a Valorização
Intercultural - no ar em 29 de agosto
Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma escola
atrai seus alunos e reforça o aprendizado ao ensinar
a cultura, a história e o idioma dos avós e bisavós que
vieram da Itália. Helena Lara Resende visita o projeto
onde o ensino voltado para as características culturais
da região reflete na aprendizagem dos alunos e reforça
a relação com a comunidade. O projeto de trazer as
características específicas da comunidade para dentro
da sala de aula começou em 2006, com as aulas de
italiano. O especialista fala da importância de se fazer
da escola um reflexo da comunidade. Por lá, o ensino
da língua italiana em uma comunidade de imigrantes
aumenta a autoestima e o interesse dos alunos, ajuda
a resgatar os vínculos de identidade cultural entre os
moradores e reflete a força da comunidade local.
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Cidadania, desenvolvimento e identidade
local na Escola Municipal Judith Macedo
de Araújo - no ar em 5 de setembro
A escola Professora Judith de Macedo Araújo, em Porto
Alegre, estimula seus estudantes a participarem de
ações que transformam e trazem conquistas simbólicas
e materiais à comunidade. Lá o aluno aprende ao mesmo
tempo em que tenta mudar a realidade em que vive. O
projeto é uma parceria com uma universidade. Helena
Lara Resende participa dessas ações e entende como
a escola está ajudando a transformar sua comunidade.
Currículo interdisciplinar no Centro de
Ensino Médio de Taguatinga DO Norte CEMTN - no ar em 12 de setembro
O Globo Educação vai até Brasília conhecer um projeto
escolar de sucesso, que virou realidade graças à
autonomia político pedagógica. No quadro “De Olho
na Educação”, um especialista comenta a importância
do diálogo entre os que estão dentro e fora da escola.
O Centro de Ensino Médio de Taguatinga do Norte
elabora e coloca em prática projetos que estimulam a
leitura, promovem a cidadania e incentivam o debate
sobre o preconceito. Os projetos do CEMTN ajudam o
aluno a entrar em contato com os conteúdos formais
de uma maneira mais divertida e atraente. O estudante
vira participante ativo da construção do próprio
conhecimento.
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Gestão Democrática na Escola Municipal
Vila Aparecida - no ar em 19 de setembro
O Globo Educação vai até o Rio Grande do Sul mostrar
uma escola que toma decisões em conjunto com a
comunidade e lida com a gestão de forma eficiente,
criativa e democrática. E o filósofo e educador Mário
Sérgio Cortella lembra que a comunidade deve participar
não só das atividades escolares, mas também da
própria gestão da escola. A Escola Municipal de Ensino
Fundamental Vila Aparecida promove a participação
de todos nos momentos de planejamento, realização
e avaliação dos projetos pedagógicos. Ali, a gestão
escolar tem um sabor e um sentido diferente para os
pais, professores, alunos, supervisores e diretores.
Correção de fluxo de aprendizagem no
Centro de Ensino Fundamental 120
no ar em 26 de setembro
Neste episódio do Globo Educação, trazemos uma escola
que combate a defasagem entre idade e série com práticas
de correção de fluxo. Além disso, também previne esse
problema com a aplicação de projetos pedagógicos que
fazem da escola um lugar de troca afetiva. A construção
do conhecimento se torna um prazer.
Gestão Eficiente como alternativas para
a evasão NA Escola Municipal Pedro Lessa
no ar em 3 de outubro
O ensino de má qualidade, o desinteresse e a falta de
recursos são alguns dos motivos que fazem com que
muitos alunos desistam de frequentar a escola. A Escola
Municipal Pedro Lessa, no Rio de Janeiro, mostra como
é possível combater a evasão escolar a partir de um
modelo de gestão atuante que une disciplina, relação
com a família, autonomia dos professores e coesão da
equipe. A apresentadora Helena Lara Resende percebe
que a realidade difícil é enfrentada com muito trabalho
e diálogo.

Educação no Campo na Escola Municipal
Hermínio Pagoto - no ar em 10 de outubro
O local é uma área rural do Brasil onde normalmente
os índices de evasão escolar são altos e os de
alfabetização, baixos. Lá, uma escola cria uma proposta
pedagógica que valoriza a cultura local e faz os alunos
se enxergarem na própria instituição, construindo uma
ponte para a educação.
Educação Infantil na Creche Otávio
Henrique de Oliveira - no ar em 17 de outubro
O Globo Educação mostra uma creche municipal do
Rio de Janeiro que enfrenta com sucesso o desafio da
formação de profissionais para a educação infantil, a
utilização das regras e técnicas de cuidado com bebês
e crianças pequenas, além da implantação do projeto
político pedagógico em uma região com baixo índice de
desenvolvimento.
Política educacional e seus resultados
na Escola Municipal Coronel Francisco
Aguiar - no ar em 24 de outubro
Como adquirir uma educação de qualidade? O Globo
Educação cai na estrada e encontra no município de
Sobral, interior do Ceará, uma escola que segue um
projeto inspirador para o Brasil. A Coronel Francisco
Aguiar de Educação Infantil e Ensino Fundamental
enriqueceu o currículo com as aulas de circo, dança
e teatro. A escola mostra como a política pública do
município melhorou os índices educacionais. No quadro
“De Olho na Educação”, um especialista explica pontos
importantes para conquistar resultados.

Escola Carmelita Ramalho e a impor
tância do criar e do brincar
no ar em 31 de outubro
É possível aprender brincando? O Globo Educação busca
essa resposta em uma escola de São Carlos, no interior do
estado de São Paulo, que adicionou as brincadeiras à sua
proposta pedagógica. No Projeto Brincar, os educadores
da Escola Carmelita Ramalho participam de cursos e
aprimoram a sua prática na formação de crianças com o
intuito de desenvolver com elas atividades recreativas,
lúdicas e expressivas. No quadro “De Olho na Educação”,
a especialista Maria Lúcia Medeiros fala sobre o papel da
brincadeira na educação infantil.
Escola estadual Liceu DE MaracanaÚ Semestralidade - projetos/qualidade combate ao desinteresse/evasão
no ar em 7 de novembro
Um dos grandes desafios do Brasil é promover
a educação de qualidade, abrindo as portas do
conhecimento para todos os alunos, reconhecendo
e explorando as diferentes habilidades. Um colégio
público no Ceará vem vencendo este desafio. É o Liceu
de Maracanaú.
HOWARD GARDNER: INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
no ar em 14 de novembro
No último programa da temporada, o Globo Educação
traz os melhores momentos e experiências deste ano
e uma entrevista especialíssima com Howard Gardner,
um dos maiores educadores do mundo, que fala de
educação e da teoria das inteligências múltiplas.
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Programa jornalístico semanal com ênfase na arte,
cultura, história, meio ambiente e informações de
utilidade para quem vive no campo ou na cidade. Em
2009, foram exibidos 46 episódios.
Temas: agricultura; atualidades; ecologia
e ecossistemas
Público-alvo: público em geral
Estreia: 1997
No ar a partir de 5 de janeiro
Duração: 45 minutos
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo

GLOBO UNIVERSIDADE
O Globo Universidade é um 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 2009, foram exibidos 50
episódios.
Tema: atualidades
Público-alvo: público em geral
Estreia: 2008
No ar a partir de 21 de janeiro
Duração: 25 minutos
Licenciamento: não liberado
Parceiro: TV Globo
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J. CARLOS - A FIGURA DA CAPA
Nascido em Botafogo e imortalizado no Jardim
Botânico, José Carlos de Brito e Cunha trabalhou
intensamente na imprensa carioca e colaborou com
as principais publicações brasileiras de 1902 a 1950.
Na redação de revistas conceituadas, ajudou o leitor a
formar sua opinião frente aos acontecimentos políticos
e culturais do país. Seus desenhos estamparam por
inúmeras vezes capas dos veículos mais influentes
da mídia impressa do seu tempo, como Careta, FonFon, Para Todos, O Cruzeiro, O Malho e outros. Com
pinceladas marcantes e legendas sempre sintéticas,
J. Carlos retratou o carnaval, a política, as praias, o
futebol, a mulher, os modismos e costumes de uma
cidade que fazia do calçadão de Copacabana um palco
para os mais controversos espetáculos. Tudo isso em
uma época em que a fotografia ainda não era tão
difundida nos meios de comunicação.
TEMAS: história; personalidades; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 19 de fevereiro
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
APRESENTADOR: José Brito Cunha é jornalista
formado pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso e
pós-graduado em Cinema-Documentário pela Fundação
Getúlio Vargas. 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. Nessa fase, que
considera uma das mais ricas da sua vida profissional,
descobriu sua vocação pelas temáticas ambientais.
É membro da RBJA - Rede Brasileira de Jornalistas
Ambientais. Passou ainda pela Folha de São Paulo,
onde trabalhou como repórter-fotográfico.

Ficha técnica
Editora-chefe: Ana Lagôa
Direção e Roteiro: José Brito Cunha
Imagens: Antônio Gurgel e Tiago Tolentino
Edição e finalização: Fábio Durão
Sonorização: Éferson Junguer
Videografismo: Thiago Macedo
Narração das caricaturas: Vinícius Dias
Trilha original de chorinho:
Sonido Produções Musicais
Composição: João Callado
Produção: Janaína Paixão e Virgínia Fialho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
e Renata Couto
Produção executiva: Vanessa Jardim
Supervisão artística: João Alegria
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
Agradecimentos
G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha
Fundação Casa de Rui Barbosa
Livraria Folha Seca
Museu da Imagem e do Som
Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro
Arquivo Nacional
Companhia Bonde de Santa Teresa
Shopping da Gávea
Parque Lage
Salinas
Jornal O Globo
Obras de referência
J. Carlos Contra a Guerra
O Rio de J. Carlos
História da Imprensa no Brasil
O Vidente Míope
O Desenhista Invisível
O Bonde e a Linha
Carnaval de J. Carlos
J. Carlos - Época, Vida e Obra
História da Caricatura no Brasil
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Ser tão brasileiro: Especial Euclides da Cunha
Publicado originalmente em: www.futura.org.br

Em 1909, atingido por balas certeiras do amante de sua esposa, Euclides da Cunha morreu precocemente. O Brasil
perdia um de seus mais brilhantes pensadores e escritores. Cem anos depois, seu legado continua vivo: com Os
Sertões (1902), livro-reportagem sobre a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha realizou um inédito mergulho na alma
de um país desconhecido.
Na contramão do entusiasmo pela recém-proclamada República, anunciou a existência de um povo à margem dos
grandes centros, com sua própria história e formação cultural. Colocava o dedo na ferida que enfrentaríamos desde
então (e até hoje): a desigualdade e a necessidade de inclusão de todos os brasileiros na utopia de um mesmo país.
Durante o mês de agosto, uma série de programas se dedica a conhecer Euclides, sua trajetória pessoal, a produção
de seu clássico livro, e também o evento que lhe despertou a consciência: a Guerra de Canudos, liderada por Antônio
Conselheiro em resistência às tropas republicanas.
Canudos ontem e hoje
Para produzir uma série de reportagens sobre o tema, o Jornal Futura viajou até a região em que houve o conflito,
onde fez a ponte entre passado e presente.
A primeira reportagem vai ao ar na sexta-feira, dia 7. Trata-se de uma apresentação do escritor Euclides da Cunha
e de como nasceu sua obra-prima, Os Sertões. A partir da semana seguinte, de segunda a sexta, a série apresenta
diversos aspectos de Canudos, ontem e hoje.
Historiadores falam da formação da comunidade e do surgimento do líder messiânico Antônio Conselheiro. No
programa seguinte, Canudos hoje: a condição de vida de seus moradores. Quem são, como vivem, que problemas
sociais enfrentam? A série então vai em busca de respostas a estes problemas: como a Universidade do Estado da
Bahia (EUB) desenvolve pesquisas para desvendar a arqueologia local, incrementar o turismo e propor soluções
econômicas para os moradores.
As duas últimas reportagens se dedicam ao meio ambiente e à cultura. Revelam, por exemplo, que a espécie da
caatinga que deu nome ao povoado, Canudo de pito, está extinta, e visitam a reserva de araras-azuis-de-lear, espécie
que quase desapareceu, mas hoje dá esperanças aos biólogos. No programa sobre a cultura, a reportagem vai até
Canudos Velho, próxima às ruínas da cidade submersa, conhecer com antigos moradores sua tradição artística.
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Amazônia, guerra e migração
Nem só de Canudos se fez a epopeia de Euclides da Cunha. Em 1905, o escritor foi convidado pelo Barão do Rio
Branco para chefiar uma Missão Oficial do Ministério das Relações Exteriores para Reconhecimento do Alto Purus,
território que hoje integra o estado do Acre. A expedição durou ano, no qual Euclides travou contato intenso com a
realidade amazônica. O resultado foi um conjunto de textos nos quais registrou suas impressões sobre a natureza e
o homem da região.
O especial Epopeia Euclydeacreana parte dos relatos do escritor para, um século depois, mergulhar novamente
no território acreano, comparando as conclusões do autor na época com a realidade contemporânea do
estado.
Uma comunidade de sertanejos enfrenta tropas do Exército. A Campanha de Canudos, travada no sertão
da Bahia, faz o jornal O Estado de S. Paulo decidir enviar um correspondente à região. O repórter era Euclides, e
seus relatos iriam muito além de reportagens pontuais.
Com direção e roteiro de Cristina Fonseca, o documentário Os Sertões faz uma reconstituição histórica da guerra e
detalha a estrutura criada por Euclides em seu livro: “A Terra”, “O Homem” e “A Luta”.
Nosso primeiro correspondente de guerra só falará do conflito depois de levantar dados geográficos e culturais
daquela região e do Brasil. Canudos, ele demonstra, é resultado do confronto entre dois Brasis, distintos não só no
espaço como no tempo. O programa se vale de cenas fortes, feitas na própria região, somadas aos depoimentos de
descendentes dos revoltosos, para mostrar o sertão e o sertanejo hoje.
Para completar, um programa especial sobre a sina que acompanhou os sertanejos durante todo o século XX: a
migração. Em Eu Vou de Volta os pernambucanos Camilo Cavalcante e Cláudio Assis mostram duas viagens
simultâneas feitas em ônibus clandestinos para registrar histórias dos migrantes nordestinos. O filme faz o percurso
de ida e volta entre São Paulo a Caruaru (PE), ouvindo passageiros e motoristas do ônibus, e aos poucos revelando
sua intimidade. A produção integra a série Cinco por Cinco do projeto Rumos, do Itaú Cultural.
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JORNAL FUTURA

LÊDA DE ARTE LEDA

Um programa jornalístico, no formato de revista
eletrônica interativa, que busca reportar projetos
e ações voltados para questões sociais, que levem
à reflexão sobre os problemas do nosso dia a dia e
suas possíveis soluções. A pauta sobre a qual se
debruça diariamente a equipe do Jornal Futura trata
de temas que estão diretamente ligados à cultura
brasileira, ao meio ambiente, à saúde, à educação,
à cidadania, à qualidade de vida e à justiça social.
Problemas da estrutura do nosso ensino, ações para a
preservação do meio ambiente com sustentabilidade,
mercado de trabalho diante do desenvolvimento
do país, diversidade étnica e direitos humanos são
alicerces da linha editorial do jornal. Em 2009, séries
especiais permitiram aprofundar ainda mais questões
de alta relevância para a sociedade brasileira: Ensino
Médio, Madeira Certificada, Empreendedorismo,
Amamentação, Cem anos sem Euclides da Cunha,
Mês da Leitura, Criança Brasileira, Ano França-Brasil,
Segurança Pública, Saúde na Família, Semana da
Mulher, Semana do Homem. Edição diária de segunda
a sexta, ao vivo às 12h, com reprise às 17h.

Este documentário, que conta com o depoimento de
Ziraldo, mostra a obra e a personalidade irreverente da
escultora Lêda Gontijo, a primeira mulher a receber a
Medalha Machado de Assis, da Academia Brasileira
de Letras. Em 2003, Lêda expôs no Museu Nacional de
Belas Artes, no Rio de Janeiro, e, aos 92 anos, continua
esculpindo em madeira e pedra-sabão, no seu ateliê
em Lagoa Santa, Minas Gerais.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
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:
FURB TV, TV Cefet, TV Lúmen, TV Pitágoras, TV Serra
Azul, TV UESC, TV UFAM, TV UFOP, TV UFPB, TV
UNAERP, TV Unama, TV Unifor, TV UNISC, TV Unisinos,
TV Univali, TV Univap, UPF TV e TV Mackenzie.

Ficha técnica
Apresentadores: Lísia Palombini, José Brito Cunha,
Dani Moura, Carmem de Camargo, Renata Affonso
e Amanda Pinheiro
Editora-chefe: Ana Lagôa
Produção: Janaína Paixão, Maria Cecília Moutinho
e Jaqueline Souza
Estagiários: Marcelo Sperandio, Christian Baeta,
Renata Freire e Ana Beatriz Petrini
Editor-executivo: Marcílio Brandão
Editora e plataforma web: Adriana Lewis
Produção de jornalismo: Luciana Ribeiro (RJ)
Repórteres: Adriana Lewis, Carmem Camargo, Cristiano
Reckziegel (SP), Dani Moura, Priscila Steffen
e José Brito Cunha.
Repórteres cinematográficos: Carlos Felix e Tiago Tolentino
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

TEMAS: arte; personalidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 8 de março
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Mudanças climáticas - O planeta precisa de você
Diminuir os impactos causados pelas mudanças climáticas
no planeta é o grande desafio lançado para a nova geração.
Podemos sair triunfantes dessa importante missão se
seguirmos os caminhos indicados neste vídeo, produzido
pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. O filme
mostra que as ações humanas têm contribuído para alterar
drasticamente o clima da Terra, mas que, com atitudes
simples que podem ser adotadas em nosso dia a dia,
podemos diminuir o impacto sobre o planeta e contribuir
para seu equilíbrio. Empresas, governos, organizações da
sociedade civil e toda a sociedade são responsáveis por
mudar sua forma de se relacionar com o meio ambiente. A
hora de revermos nossos conceitos e hábitos de consumo
é agora. Vamos começar hoje a tornar a vida possível no
planeta de amanhã.
TEMAS: ecologia e ecossistemas; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 13 de dezembro
DURAÇÃO: 6 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

142

Ficha técnica
Direção e Roteiro: Daniela Gontijo
Direção de fotografia: Dudu Miranda
Produção executiva: Stefan Alexander
Edição: Philippe Ladvocat
Montagem: Philippe Ladvocat
Música: Bernardo Uzeda
Distribuição: Stefan Alexander

Ficha técnica
Direção: Davy Bortolossin
Roteiro: André Ferretti, Daniélle Carazzai e Rebeca
Daminelli (Fundação O Boticário)
Computação gráfica: Ivan Stephan e Shade
Locução: Pazzelo
Imagens: arquivo GW Paraná Comunicação S.A. e
Istockphoto
Produtora realizadora: GW Paraná Comunicação S.A.
Realização: Fundação O Boticário de Proteção à
Natureza e O Boticário
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MUNDO DA LEITURA
Através das aventuras de Gali-Leu e sua turma, o
programa Mundo da Leitura incentiva o público infantil
à leitura. O tema é abordado de forma lúdica e dinâmica,
num programa que apresenta teatro de animação,
contadores de histórias, poesias, dicas de CDs, filmes,
livros, histórias em quadrinho, contos, lendas, travalínguas e reportagens que trazem informação e cultura,
sem esquecer da diversão. 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, o setor de
design e a UPFTV, canal de televisão parceiro do Futura.
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Universidade de Passo Fundo e UPFTV
ELENCO:
Natália Bohrer é jornalista, formada na Universidade
de Passo Fundo. O trabalho como apresentadora do
Mundo da Leitura é sua primeira experiência na TV.
Giancarlo Camargo é ator do Viramundos, um grupo
de teatro itinerante que se apresenta pelo Brasil
num ônibus-palco. No programa ele é o Mil-Faces e
também o Reco-Reco.
Paulo Balardim, criador do gato Gali-Leu, é atorbonequeiro e um dos diretores da Cia Caixa do
Elefante Teatro de Bonecos, que faz bonecos e cenários
para teatro e televisão. Já trabalhou para diversas
campanhas e canais de TV.

Quadros:
Contação de histórias
O quadro apresenta histórias da literatura infantojuvenil, contadas através de diferentes técnicas 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.
A experiência proporciona o desenvolvimento de
habilidades nas áreas das artes plásticas, ciência,
música, teatro e informática.
Jogo Mundo da Leitura
Consiste em um jogo de conhecimento sobre obras,
autores ou filmes, disputado entre duas equipes de
alunos, na faixa etária dos 10 aos 11 anos. A atividade
é conduzida por Gali-Leu e Natália Bohrer.
Dia de gato
Os personagens Gali-Leu, Borralheira, Ratazana e RecoReco vivem diferentes situações que dão ao espectador
a oportunidade de conhecê-los um pouco mais, através
de aventuras muito divertidas.
Fique esperto
Apresentar informações curiosas é o foco deste quadro,
que mostra, por exemplo, como acontecem os terremotos,
como é a dança ucraniana e como funciona o código
Morse. Os temas contemplam artes plásticas, ciência,
informática, dança, teatro e literatura, entre outros.

Labirinto
O quadro propõe a solução de enigmas e charadas para
serem desvendados por Gali-Leu e pelos telespectadores.
Os enigmas são lançados pelo personagem Mil-Faces e
solucionados no programa 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
teste envolvendo os temas abordados no programa, e o
quadro “Correspondência”, que abre espaço para GaliLeu ler e-mails e cartas dos telespectadores.
Sinopses por episódio (30 minutos):
O guarda-chuva do vovô - no ar em 27 de maio
Reco-Reco visita Gali-Leu no Mundo da Leitura,
e o nosso gatinho mostra para ele as novidades.
Borralheira recebe uma mensagem de Cassandra que
diz para ela dar um chá “especial”para fazer o GaliLeu ter vontade de ser pai. Logo mais, Gali-Leu manda
uma mensagem para Cassandra querendo saber se ele
terá chance de ser um escritor reconhecido. Ratazana
recebe a mensagem de Gali-Leu e fica empolgada.
Confira ainda a história “O guarda-chuva do vovô”e não
perca a oficina de origami.
O pum - no ar em 3 de junho
Gali-Leu confere a mensagem de Cassandra sobre a sua
carreira de escritor e não gosta do que lê. Borralheira
e Nati caminham juntas, quando nossa gata desabafa:

A Gazeta - Vitória/ES - 17/05/09

Elisângela de Fátima Fernandes de Mello faz
a voz e a manipulação da Borralheira. Graduada
em Matemática e especializada em Informática, é
assistente de criação do Centro de Referência de
Literatura e Multimeios - Mundo da Leitura.
Eliana Rodrigues Leite faz a voz e a manipulação da
Ratazana e trabalha na produção de arte do programa
Mundo da Leitura.
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ela tem planos para fazer Gali-Leu querer ser pai.
Confira a divertida história “O pum”e fique sabendo
mais sobre mangás no “Fique Esperto”.
As aventuras do bonequinho do banheiro
- no ar em 10 de junho
Borralheira vai até uma loja de artigos esotéricos para
comprar o ingrediente principal do chá que Cassandra
prescreveu para Gali-Leu. Enquanto isso, Reco-Reco
volta à toca dos ratos e encontra Ratazana separando
várias pilhas com notas de dinheiro. Não perca a
história “As aventuras do bonequinho do banheiro”e
confira como se faz um quirigami, na oficina.
Pedro e Lua - no ar em 17 de junho
Borralheira está preparando chá para Gali-Leu com o
“ingrediente secreto”. Nosso gatinho não gosta da ideia
de tomar chá, mas, para não contrariar Borralheira, ele
se rende. Ratazana dá de presente para Reco-Reco
uma nova tabuleta da cartomante Cassandra. Confira
a história “Pedro e Lua”e não perca o “Fique Esperto”
sobre as plantas carnívoras.
Burrinho amarrado - no ar em 24 de junho
Borralheira oferece o chá com pó de asas de morcego
para Gali-Leu beber, mas ele despista nossa gatinha e
o despeja pela janela. Logo mais, Borralheira pede mais
conselhos, via e-mail, para Cassandra. Não perca a
história “Burrinho amarrado”, de Pedro Bandeira e Osnei
Rocha, e aprenda a fazer fantoches de luva na oficina.
O pastor e as cabras selvagens
no ar em 1 de julho
Gali-Leu e Borralheira vão a um sarau literário. Lá eles
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encontram vários escritores que recitam suas poesias.
Borralheira aproveita para recitar um poema que GaliLeu fez para ela. Todos aplaudem empolgados. Assista
a história “O pastor e as cabras selvagens”e saiba mais
sobre a linguagem de sinais no “Fique Esperto”.
O avarento - no ar em 8 de julho
Gali-Leu e Borralheira estão no sarau literário. Alguns
escritores vão até a mesa deles para conversar,
maravilhados com a qualidade do poema de Gali-Leu.
Mas, quando descobrem que nosso gatinho ainda não
tem nenhum livro publicado, perdem o interesse e vão
embora. Confira a história “O avarento”, de Esopo, e
divirta-se com Mil-Faces fazendo um reco-reco.
O circo - no ar em 15 de julho
Gali-Leu bebe, a contragosto, o chá que Borralheira
prepara para ele. Enquanto isso Reco-Reco chega à
toca e cobra os sanduíches que Ratazana prometeu lhe
dar para que ele distribuísse os folhetos de Cassandra.
Logo mais, Gali-Leu acorda assustado e escreve um
e-mail para a cartomante. Confira a história “O circo”e
conheça um projeto de música que utiliza materiais
reciclados no “Fique Esperto”.
O leão, o lobo e a raposa - no ar em 22 de julho
Gali-Leu termina de escrever um e-mail para Cassandra.
Ratazana recebe o e-mail e pensa num plano para
confundir ainda mais Gali-Leu e dominar o Mundo da
Leitura. Logo mais, Borralheira também envia uma
mensagem para Cassandra, que dá uma dica para o chá
ficar mais forte. Não perca a história “O leão, o lobo
e a raposa”e aprenda a fazer um carrinho de caixa de
fósforos na oficina.

O periquitim, o bem-te-vi e o carcará
no ar em 29 de julho
Gali-Leu lê mais uma mensagem de Cassandra, desta vez
recomendando nosso gatinho a participar de um clube
de autores anônimos. Mas esse é só mais um plano
de Ratazana para confundir Gali-Leu e, assim, dominar
o Mundo da Leitura. Assista à história “O periquitim, o
bem-te-vi e o carcará”, de Ricardo Azevedo, e saiba mais
sobre energia renovável no “Fique Esperto”.
O cachorro que deixou de ser bobo
no ar em 5 de agosto
Gali-Leu pega um táxi e vai atrás do Clube dos Autores
Anônimos, mas ele não imaginava que demoraria tanto
para chegar. O que ele não faz ideia é de que isso é
mais um plano de Ratazana para dominar o Mundo da
Leitura. Assista também a história “O cachorro que
deixou de ser bobo”, de Sérgio Capparelli, e aprenda a
fazer um passa-bola na oficina.
A onça e o bicho homem - no ar em 12 de agosto
Borralheira está ansiosa esperando por Gali-Leu, que foi
ao Clube dos Autores Anônimos. Quando nosso gatinho
chega em casa, ela não deixa barato e quer saber o que
ele estava fazendo na rua até de madrugada. Na toca dos
ratos, Ratazana comemora a briga dos dois, esperando
assim dominar o Mundo da Leitura. Assista à história “A
onça e o bicho homem”e conheça algumas crianças que
adoram escrever, no “Fique Esperto”.

gatinha não lhe dá ouvidos. Enquanto isso, na toca dos
ratos, Ratazana toma seu banho da beleza com muitas
notas de dinheiro. O espectador confere também a
história “A princesinha medrosa”e aprende como fazer
um jogo de pingue-pongue na oficina.
A tigela da madeira - no ar em 2 de dezembro
Borralheira e Nati caminham na praça e conversam
sobre Gali-Leu. Enquanto isso, nosso gato leitor
confere a montagem das lonas da Jornadinha. Já
a Ratazana quer saber se Reco-Reco sabe notícias
sobre os gatos. O episódio mostra ainda a história “A
tigela de madeira”e apresenta um circo diferente no
“Fique Esperto”.
O toco de lápis - no ar em 9 de dezembro
Gabriele chega da escola com vários livros da
Jornadinha e encontra sua mãe fazendo lasanha.
Ratazana digita uma mensagem para Borralheira e
a gata fica irritada com a cartomante Cassandra. O
episódio mostra a contação de histórias “O toco de
lápis”e ensina a fazer um cabuletê na oficina.
O sonho do sultão - no ar em 16 de dezembro
Gabriele conversa com a sua professora sobre a
Jornadinha. Enquanto isso, Gali-Leu e Borralheira
conferem a instalação das lonas da Jornadinha. O
espectador confere “O sonho do sultão”e aprende mais
sobre sonambulismo no “Fique Esperto”.

Turma do Gali-Leu 6 - Parte 1 - no ar em 19 de
agosto, e Parte 2 - no ar em 26 de agosto
Neste programa, você revê todas as aventuras desta
temporada: a busca de Gali-Leu pelo reconhecimento
de seu trabalho como escritor, Borralheira querendo
de toda forma convencer Gali-Leu a ser pai e Ratazana
tentando enganar os nossos gatinhos para dominar o
Mundo da Leitura.
A princesinha medrosa
no ar em 25 de novembro
Gali-Leu quer conversar com Borralheira sobre a noite
em que ele chegou em casa de madrugada, mas nossa

147

Mestre dos mestres - no ar em 23 de dezembro
Gabriele vai à Jornadinha com sua turma da escola. A
menina conversa com Gali-Leu e com vários escritores,
entre eles o homenageado da Jornada, Pedro Bandeira.
O episódio mostra a história “Mestre dos mestres”e
ensina como se faz um futebol de mesa na oficina.
Uma campainha para o inimigo
no ar em 30 de dezembro
Gali-Leu e Borralheira deitam para mais uma noite de
sono, mas nosso gatinho não consegue dormir. RecoReco distribui propaganda de Cassandra, enquanto
Ratazana fica irritada quando vê Gali-Leu nas capas
dos jornais. A história do dia é “Uma campainha para
o inimigo” e o espectador aprende mais sobre peixes
ornamentais no “Fique Esperto”.
A raposa e a cegonha
no ar em 6 de janeiro de 2010
Gali-Leu chega em casa com uma sacola enorme de
livros, disposto a ler tudo rapidamente. Borralheira
fica decepcionada, já que estava preparando um jantar
romântico para o seu caramelo. Será que vai dar briga?
Para completar, a história “A raposa e a cegonha” e
dicas sobre como fazer barangandões na oficina.
O advogado do sacristão
no ar em 13 de janeiro de 2010
Reco-Reco está trabalhando para sua chefinha, quando
encontra um cantor cego na rua. Quando o cego para
de cantar, Reco-Reco percebe que ele é gago, mas não
gagueja quando canta. Será que o nosso gaguinho
vai se empolgar a cantar também? A história do dia
é “O advogado do sacristão”e no “Fique Esperto” o
espectador aprende tudo sobre um instrumento de
percussão muito conhecido, a bateria.
O rei que tinha orelhas de burro
no ar em 20 de janeiro de 2010
Gali-Leu está jogando forca em seu computador,
quando recebe uma mensagem de Cassandra. Mas o
recado dela não anima nem um pouco o nosso gato
leitor. O espectador confere a história “O rei que tinha
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orelhas de burro” e aprende na oficina como fazer um
projetor de caixa de sapato.
Quem te matou? - no ar em 27 de janeiro de 2010
Gali-Leu fala com Nati em particular. Ele está
preocupado com o que Cassandra anda escrevendo em
suas mensagens e quer saber o que a menina pensa
sobre as cartomantes. O episódio também mostra a
história “Quem te matou?” e ensina tudo sobre fungos
no “Fique Esperto”.
A moça e a vasilha do leite
no ar em 3 de fevereiro de 2010
Gali-Leu e Borralheira conversam sobre a cartomante
Cassandra. Reco-Reco, feliz da vida, está cantando
pelos cantos e deixa Ratazana preocupada. Além disso,
o espectador confere a história “A moça e a vasilha do
leite” e aprende como se faz estampas com giz de cera
na oficina.
A morte e o paxá
no ar em 10 de fevereiro de 2010
Gali-Leu e Borralheira descobrem que a cartomante
Cassandra é, na verdade, a Ratazana. Gali-Leu recebe
uma carta de uma editora interessada em publicar seu
livro. Borralheira conta a Gali-Leu que está grávida.
O episódio apresenta ainda a história “A morte e o
paxá”e ensina como fazer um vídeo no “Fique Esperto”.
Final da série - Parte 1 - no ar em 17 de fevereiro,
e Parte 2 - no ar em 24 de fevereiro
Gali-Leu e Borralheira brigam por causa do caso
do Clube dos Escritores Anônimos, mas acabam se
reconciliando, para frustração da Ratazana. Gali-Leu
passa a se ocupar com a preparação da Jornadinha de
Literatura e Borralheira volta a ter ciúme do marido, que
dá mais atenção aos livros do que a ela. Paralelamente
a isso, acontece a Jornadinha, com participação
especial da Gabriele. Gali-Leu e Borralheira descobrem
que Ratazana é a suposta cartomante Cassandra. RecoReco descobre que pode cantar sem gaguejar e passa
a falar de forma cantada, como um repentista popular.
Borralheira engravida, para a alegria do casal.

Consultoria:
Paulo Becker graduou-se em Letras na 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, também no Rio Grande
do Sul, onde participa como roteirista e consultor da
criação do programa Mundo da Leitura. Já publicou
livros de ensaio, poesia e literatura infantil, além
de possuir diversos artigos publicados em revistas
especializadas em literatura.
Ficha técnica
Elenco: Giancarlo Camargo e Natália Bohrer
Voz e manipulação de bonecos: Paulo Balardim,
Elisângela de Mello, Giancarlo Camargo e Eliana
Rodrigues Leite
Roteiro e consultoria: Paulo Becker
Pesquisa: Eliana Teixeira. Elisângela de Mello e Bruno
Philippsen
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: Lisandra Blanck e Natália Bohrer
Produção de arte: Eliana Leite e Nathália Brasil
Estagiários: Juliana Acco e Paulo Ludwig
Câmeras: Charles Balbinot, Gilmar Lima, Claiton Abreu
e Leonardo Gobbi
Equipe técnica: Anderson Leiria, Dorli Kemmerich,
Sérgio Toscan, Júlio Meira e Jonatas Wendland.
Edição: Alessandro Cunha Lorenz
Trilha sonora: Sandro Cartier
Letras das canções: Paulo Becker
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Direção geral UPFTV:
José Henrique Fonseca
Coordenação do Centro de
Referência de Literatura e
Multimeios - Mundo da Leitura:
Tania M. K. Rösing
Produtora realizadora: UPFTV
Canal Futura
Coordenador de núcleo:
Gustavo Baldoni
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes:
Meriene Mazzei e Renata Lima
Análise de conteúdo:
Larissa Machado
Gerente de produção:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo:
Débora Garcia
Gerente de programação:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Desafios da área de licenciamento
Vanessa Jardim, GERENTE DE PRODUÇÃO E ATIVOS
Leonardo Menezes, líder de aquisições

Levar a brasilidade do Futura para novos públicos. Este é o objetivo do licenciamento de programas do canal para as
novas mídias e para países na América Latina, na África e na Ásia. Ao mesmo tempo, escrever sobre os desafios da
área de licenciamento pode soar obsoleto e contraditório. Pois, se existe tanto conteúdo disponibilizado gratuitamente
e de fácil acesso, por que estamos nós afirmando que licenciar conteúdo pode ser algo desafiador?

Do ponto de vista da responsabilidade do YouTube, ela é regulada por uma lei norte-americana de 1998, chamada de
DMCA - Digital Millennium Copyrigh Act. Por essa lei, toda vez que for descoberto um conteúdo ilícito no site, este
é notificado e obrigado a retirar o conteúdo do ar imediatamente, caso contrário, será responsabilizado, e essa lei se
aplica tanto ao provedor de acesso à internet quanto ao provedor de conteúdo.

Se por um lado pode nos parecer que hoje não existem mais problemas em licenciarmos e disponibilizarmos uma
programação, por outro, quem faz televisão sabe que as coisas não são bem assim. A lei dos direitos autorais é uma
realidade consolidada que garante ao autor da obra direitos sobre a mesma. E, nesse momento, começamos a nos
deparar com situações mais desafiadoras, como, por exemplo, ter que retirar de um programa aquela música linda
que fez toda a diferença no momento da exibição desse programa no Brasil por não termos os direitos dela para
exibição internacional.

Portanto, produzir programas para a televisão, ainda mais em se tratando de produções seriadas por ano, como é o
caso do Futura, gera a necessidade de se planejar, realizar, exibir e avaliar o que está pronto para ser licenciado e o
que precisa de adaptações para ser distribuído para outras mídias ou para outros países.

Também nesse caso, muitos se perguntarão: por que retirá-la? Enquanto outros afirmarão: deixe a música, só hoje já
ouvi umas quatro vezes na internet!
Porém, a história não é bem assim. Podemos deixar a música? Sim, podemos, desde que ela tenha sido negociada
para estar presente no programa de TV, no DVD, na internet ou em qualquer outra mídia que venha a existir. Ou ainda
podemos negociar tudo isso, no momento em que estamos desejando licenciar a série e/ou episódio para outras
mídias. E nos dois momentos precisamos de recursos disponíveis para tal.
Para esse tipo de negociação é necessário que se tenha um orçamento compatível e com isso começamos a clarear
por que estamos escrevendo sobre os desafios da área de licenciamento.
Além do desafio financeiro, nos deparamos também com a agilidade que hoje encontramos no acesso à informação
de uma maneira em geral. Temos aí Twitter, Facebook, Orkut, MySpace, YouTube, MSN, além das mais tantas que
podem neste momento estar sendo criadas. Mas só porque você pode achar diversos conteúdos disponibilizados
nestas plataformas, não quer dizer que estão propriamente liberados para estarem lá. Ninguém pode transferir
aquilo que não tem. Quem posta conteúdo que não é de sua propriedade está violando o direito autoral e pode ser
responsabilizado até criminalmente.
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E diante dessa realidade podemos verificar que hoje produzir programas instigantes, charmosos e atrativos não
passa somente pela criatividade do autor e/ou diretor. Hoje quem pensa e quer licenciar seus conteúdos para além
da TV, precisa, no momento do planejamento da série, analisar o quanto licenciável a mesma é e o que precisa
financeiramente ser destinado para o momento da criação, bem como para o momento da limpeza de direitos (rights
clearance), possibilitando assim as inúmeras formas de veiculação, oferecidas para além da televisão.
Em suma, o grande desafio dessa área consiste em garantir
que um determinado conteúdo valha tão a pena, que o
telespectador deseje pagar por ele (de alguma forma)
ou mesmo tenha paciência para encontrá-lo no meio a
tantas outras ofertas tentadoras. E tudo isso obviamente
terá que estar contemplado no orçamento aprovado. Não
é fácil, mas temos certeza que é viável, desde que haja
planejamento e integração das áreas, trabalhando com
esse objetivo em comum.
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MUNDO.DOC
O mundo é feito de histórias. Algumas remontam a
eras passadas, outras a regiões inóspitas. Mas todas
trazem em si a emocionante caminhada da humanidade
pela Terra. Saiba mais sobre as histórias que nos fazem
humanos na faixa Mundo.doc. Documentários inéditos
e exclusivos redescobrem nosso passado, decifram
lendas e mitos de povos que vivem em diferentes
partes do planeta e celebram a diversidade humana.

CIVILIZAÇÕES SECRETAS
A série Civilizações Secretas explora o caráter misterioso e exótico
das comunidades pré-colombianas. Revela fatos inéditos sobre
as civilizações maias e incas, focando na população da América
Central e da América do Sul. Com uso de animações e efeitos
especiais, a série proporciona ao espectador uma experiência
divertida e reveladora.
Sinopses por episódio (52 minutos):

Temas: história; diversidade cultural; vídeos
e documentários.
PÚBLICO-ALVO: público em geral
Estreia: 2006
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado

A INCRÍVEL CONQUISTA DA LUA (120 minutos)
no ar em 18 de julho
Em julho de 1969, por apenas duas horas, o mundo
parou para assistir ao homem pousando e andando
na Lua. Milhares de pessoas acompanharam o evento
através de aparelhos de TV com imagens embaçadas
e em preto e branco, transmitidas diretamente da
superfície lunar, a cerca de 4.000.000km de distância
da Terra. Pela primeira vez na história, toda humanidade
pôde acompanhar o desenrolar de um acontecimento
impactante. A Incrível Conquista da Lua mostra os
bastidores e apresenta as histórias dos astronautas
e dos heróis desconhecidos da exploração lunar - os
cientistas e engenheiros que tornaram possível essa
incrível viagem.
Ficha técnica
Direção: Lauren Aguirre
Produção: Peter Tyson
Produtora realizadora: Nova
Distribuição: PBS
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ANDES: VIVENDO COM MÚMIAS - no ar em 2 de maio
Em várias regiões dos Andes, local onde o Império Inca um dia
dominou, a descoberta de múmias é uma rotina bastante frequente.
Ficou claro que a prática da mumificação nos Andes era diferente
do que em qualquer outro lugar do mundo. Como essa prática
andina foi enraizada na região e como ela se disseminou? Veja
neste episódio a resposta para esses fatos intrigantes.
MACHU PICCHU: ROTA PARA O CÉU - no ar em 9 de maio
Machu Picchu é um dos Patrimônios Mundiais mais belos e símbolo
principal do Império Inca. As escavações incansáveis no local
revelaram muitos segredos responsáveis pela prosperidade inca,
como a própria cidade, que fora construída incrustada na cadeia
de montanhas andina. Como e por que os incas construíram a
cidade em um ambiente tão hostil? Esse fato intriga pesquisadores
até hoje. Este episódio explora os segredos arquitetônicos que
possibilitaram a construção dessa magnífica cidade.
DINASTIAS REAIS NA SELVA - no ar em 16 de maio
Composta por uma vasta rede de 70 cidades, a civilização maia na
América Central prosperou no coração da selva por mais de dois
mil anos. Como essa civilização foi capaz de se desenvolver em
meio à selva hostil, onde há escassez de água devido à hidrografia
desprivilegiada da região? Neste episódio, o instigante mistério
será revelado.
OS IMPÉRIOS INCA E MAIA VISTOS DO CÉU- no ar em 23 de maio
Este episódio apresenta imagens espetaculares de Machu Picchu,
símbolo do Império Inca. Os lugares visitados são o Templo Maior
na Cidade do México, o local sagrado mais importante da civilização
asteca, e as antigas pirâmides do povo maia, erguidas no seio da
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floresta tropical, em meio à América Central. O episódio “Os Impérios Inca e Maia
Vistos do Céu”oferece ângulos aéreos desses locais e apresenta as características
únicas e a história cativante em torno dessas culturas.
Ficha técnica
Diretor: Pierre Combroux, Akira Niinobé e Hideo Nashimoto
Produção: Stéphane Millière, Marie-Pierre Aulas e Tomoyuki Osato
Narração: Pierre- Alain de Garrigues
Produtora realizadora: NHK
Distribuição: Mico

DIÁRIOS DE FRIEDRICH KELLNER (47 minutos) - no ar em 29 de agosto
O funcionário público August Friedrich Kellner ocupa um posto mediano de inspetor
de Justiça em pequenas cidades na Alemanha. Quando vem a Segunda Guerra, ele
é convocado a servir como soldado de infantaria do regime nazista. Uma história
como a de muitos outros alemães, não fosse por um detalhe peculiar: Kellner se
torna um importante ativista político, desafiando o Terceiro Reich por meio de
vastos relatos, documentados em diários. São dez volumes e quase mil páginas de
anotações.
FICHA TÉCNICA
Produtora realizadora: Abella Entertainment
Distribuição: CCI

EPOPEIA EUCLYDEACREANA (55 minutos) - no ar em 8 de agosto
A história do Acre e de seu povo pela ótica de um dos maiores escritores
brasileiros do século XX. Durante o lançamento do DOC TV II no Acre, a VT
Publicidade sugere ao futuro roteirista Rodrigo Neves que ele se inscreva na
Oficina de Roteiros realizada pelo cineasta Maurice Capovilla, em Rio Branco.
O próximo passo é a escolha do tema a ser roteirizado. Após debates sobre os
diversos aspectos histórico-culturais que caracterizam o Acre, um acontecimento
mostra-se excelente para ser desenvolvido, principalmente pelo seu lado poético
na descrição da Amazônia, o “deserto verde”. Isso porque, em 1905, Euclides
da Cunha, já então eleito para a Academia Brasileira de Letras e autor de Os
Sertões, foi convidado pelo Barão do Rio Branco para chefiar uma Missão Oficial
do Ministério das Relações Exteriores para Reconhecimento do Alto Purus, em
uma jornada de um ano, da qual resultaram algumas das mais belas páginas já
escritas sobre a história do Acre e seu povo.
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Ficha técnica
Roteiro e Direção: Rodrigo Neves
Fotografia: Celso Kava
Trilha sonora: Berna Ceppas
Distribuição e Realização: TV Cultura

ESPECIAL BURLE MARX (60 minutos) - no ar em 1 de agosto
Roberto Burle Marx, morto em 1994, foi um dos maiores paisagistas de todos os tempos.
A proposta do programa é passar a limpo a vida e a obra deste brasileiro que, com seu
trabalho, ganhou reconhecimento internacional. Marx desenvolveu o Jardim Botânico
do Rio de Janeiro, toda a área verde de Brasília, os pátios do prédio da UNESCO, em
Paris, e os jardins da ONU, no Chile, entre outros projetos.
Ficha técnica
Direção e Roteiro: Zita Bressane
Distribuição e Realização: TV Cultura

É CARNAVAL
A cada ano, o carnaval brasileiro cria, na passarela do samba, um novo mundo. O público
assiste a um impressionante espetáculo musical e visual. O GloboDOC surpreende, ao
mostrar que o famoso show do carnaval é apenas o final de um fascinante e comovente
processo criativo. Isso porque o maior espetáculo da Terra vai muito além do que se
pode ver.
Sinopses por episódio (50 minutos):
A Celebração do Samba - no ar em 28 de dezembro
Quando uma escola de samba começa a desfilar durante o carnaval, o público
tem certeza que está prestes a presenciar um show inesquecível. Mas como tem
início a realização desse grandioso espetáculo? Um ano antes da festa, as escolas
já definem os enredos de suas apresentações. Os temas ricos e criativos são guia
privilegiado para quem deseja se aventurar pelos mistérios do país do carnaval. São
também ponto de partida para a elaboração dos sambas-enredo. No GloboDOC, você
tem a oportunidade única de acompanhar os compositores transformando ideias em
versos e melodias. A tarefa não é fácil, e, por isso mesmo, as escolas organizam
emocionantes concursos para escolher os sambas perfeitos para seus desfiles.
Quando as baterias finalmente entram em cena, fica fácil entender por que elas são
consideradas o coração de toda escola de samba. Cada regente tem um segredo
para abrilhantar as apresentações. Em comum, a paixão pelo carnaval, a principal
matéria-prima dessa festa contagiante.
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Samba, Suor e Lágrimas - no ar em 29 de dezembro
O samba-enredo narra uma história que ganha vida nos desfiles, diante dos olhos
do público, que se emociona e vibra. São meses de preparação até que os imensos
cenários, as luxuosas fantasias e os impressionantes passos de dança ganhem
forma e movimento. Quais são as técnicas secretas, as etapas de criação, e o
sentimento que anima os artistas que só aparecem nos bastidores da festa? O
resultado de tanto trabalho é apresentado uma única vez e impressiona por sua
exuberância e beleza.
O Maior Espetáculo da Terra - no ar em 30 de dezembro
O grandioso carnaval brasileiro, em seu show de cores, batuques e alegria, é
formado por uma riqueza impressionante de detalhes. Porém, para a maioria do
público, os pequenos espetáculos promovidos pelos autores da festa, realizados com
dedicação e persistência, passam despercebidos. O GloboDOC apresenta, ao mesmo
tempo, o carnaval brilhoso que se vê na passarela do samba e os segredos de seus
bastidores. A ansiedade dos componentes das escolas minutos antes do desfile, a
satisfação dos criadores com a obra que ganha vida na avenida, o êxtase diante
dos aplausos. Depois da última apresentação, a festa se encerra para a maior parte
dos espectadores. Mas para os artistas do carnaval e torcedores, é apenas o início
de uma nova e emocionante etapa: a contagem dos votos dos jurados. O carnaval
brasileiro é também um campeonato e o GloboDOC convida a todos a assistirem ao
comovente momento em que é revelado o nome da escola vencedora.
Ficha técnica
Produtora realizadora e Distribuição: TV Globo Internacional

GÊNIOS DA CIÊNCIA
Galileu Galilei, Charles Darwin e Albert Einstein estão entre os homens que mais
revolucionaram a história do mundo como o conhecemos. Suas teorias, apesar
de versarem sobre campos diferentes, têm em comum o caráter questionador
do pensamento vigente de uma época. Inspirada pelos 200 anos de nascimento
de Darwin e os 130 anos da Teoria da Relatividade, de Einstein, a série Mundo.
doc exibe três documentários inéditos, que contam a história da vida, dos estudos e
das descobertas desses três grandes gênios da ciência.
Sinopses por episódio (60 minutos):

e energia são equivalentes e estão reunidas na fórmula E = mc2. Este documentário
dramatiza a marcante história por trás da equação. Dentre as ideias de Einstein,
a fórmula E = mc2 é, sem dúvida, a mais famosa. Ainda assim, quantas pessoas
sabem o significado real dessa fórmula? Baseado na vida real, este documentário
provocativo e instigante desvenda os mistérios de uma fórmula aparentemente
simples por meio da revelação de como ela foi criada.
Darwin - no ar em 21 de março
Durante 21 anos, Charles Darwin guardou a sete chaves a Teoria da Evolução, que
foi revelada apenas a alguns amigos. Certa vez, Darwin disse a um deles: “É como
confessar um assassinato”. Essa angústia ainda repercute na sociedade atual,
estando presente no desafio que sua poderosa teoria impõe ao entendimento sobre
o mundo e sobre a humanidade em si. O programa que mostra o drama vivenciado
por Darwin nos momentos decisivos de sua vida é entremeado por uma sequência de
documentários sobre pesquisas atuais, ligando o passado ao presente e apresentando
os principais conceitos da teoria evolucionária. Além disso, o documentário aborda
as razões pelas quais a “ideia arriscada” de Darwin talvez seja mais importante hoje
do que fora em sua época, mostrando também como essa ideia expressa o poder da
ciência em explicar o passado e predizer o futuro da vida no planeta Terra.
Galileu - no ar em 28 de março
Esse especial de duas horas narra a história do pai da ciência moderna e sua luta
para que as autoridades eclesiásticas aceitassem a verdade de suas incríveis
descobertas. Nascido em 1564, Galileu viveu uma geração após Nicolau Copérnico
ter tornado pública sua controversa teoria de que a Terra não seria o centro do
universo em torno do qual o céu girava. Galileu sustentou a ideia de que a Terra
girava em torno de seu próprio eixo e que, junto com os outros planetas, rodava
em torno do Sol. Tal visão era considerada absurda pela maioria dos estudiosos por
contradizer certas passagens bíblicas e desafiar o senso comum, que considerava a
Terra como um objeto sólido e estático.
Ficha técnica
Direção: Tom Koch
Produção executiva: John Smithson
Produção e Roteiro: Gary Johnstone
Produtora realizadora: Nova
Distribuição: PBS

Einstein - no ar em 14 de março
Há exatamente 100 anos, Albert Einstein, perplexo com os efeitos surtidos por sua
revolucionária Teoria da Relatividade, chegou a uma surpreendente conclusão: massa
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KUARUP - A ALMA PERDIDA VAI VOLTAR (46 minutos) - no ar em 23 de dezembro
Um ritual pleno de beleza e emoção. No Kuarup, além de grande esforço físico
e espiritual, índios do Alto Xingu, no Brasil, trazem de volta a alma perdida de
parentes e amigos que já morreram. De acordo com a crença dos índios, esse
resgate garante serenidade aos espíritos dos entes queridos e marca o início de
uma nova vida, agora na aldeia das almas. Na cerimônia, considerada a maior de
todos os tempos, as nações que habitam o Parque Indígena do Xingu se unem para
homenagear um grande amigo - um homem branco. Trata-se do sertanista Orlando
Villas Bôas, que dedicou praticamente toda a sua vida à demarcação das terras
indígenas e ao respeito e preservação de sua cultura e seu modo particularíssimo de
viver. Do corte na floresta de um tronco de árvore que personifica o homenageado
até seu destino final, passando pela constatação de que o morto está entre os
índios, são dois dias de um ritual ao mesmo tempo contido e exuberante, nas
terras sagradas do Xingu.
Ficha técnica
Produtora realizadora e Distribuição:
TV Globo Internacional

MIGUEL NICOLELIS - TRANSFORMANDO VIDAS (45 minutos)
no ar em 21 de dezembro
Um dos mais intrigantes mistérios da vida humana reside dentro de nós. Descobrir como
o cérebro funciona tem sido, há muito tempo, uma ambiciosa meta da comunidade
científica mundial. Na linha de frente dessa batalha pelo conhecimento está o médico
brasileiro Miguel Nicolelis, um dos 20 cientistas mais influentes da atualidade. No
estado norte-americano da Carolina do Norte, onde mora, e também em São Paulo,
onde nasceu, o estudioso coordena equipes que buscam diariamente entender a
misteriosa linguagem das células cerebrais. O principal objetivo de Nicolelis pode
transformar para sempre a história de milhões de pessoas: ele planeja usar a força
do pensamento para devolver o movimento a quem sofre de algum tipo de paralisia
motora. As pesquisas, até agora, são bastante animadoras. A maneira peculiar com
que o neurocientista interpreta o cérebro o levou a outra descoberta impressionante,
que foi capa da prestigiada revista Science. Para amenizar os terríveis sintomas do Mal
de Parkinson, em vez de indicar a cirurgia tradicional, que exige a abertura do crânio,
Nicolelis usa a medula espinal como alvo do tratamento. As celebradas conquistas do
médico brasileiro plantaram uma semente promissora em seu país de origem. Miguel
Nicolelis criou, no estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, o Instituto
Internacional de Neurociências de Natal. Um projeto grandioso que, além de um centro
de pesquisas de alto nível, tornou-se referência mundial pelo investimento em saúde e
educação. O admirável empenho de Nicolelis tem um desejo nobre: mostrar o fantástico
potencial da ciência como agente de transformação social.
Ficha técnica
Produtora realizadora e Distribuição:
TV Globo Internacional

MANDELA: EM NOME DA LIBERDADE (90 minutos) - no ar em 21 de novembro
O filme Mandela, em Nome da Liberdade revela quem é o homem por trás desta grande
lenda. Herói e fonte de inspiração, o ex-líder rebelde e ex-presidente da África do Sul
foi o principal representante do movimento antiapartheid, como ativista, sabotador e
guerrilheiro. No documentário, as faces de um guerreiro que, sob a ótica do governo
sul-africano, era um terrorista. O filme explora sua vida no contexto de um país pouco
conhecido e mal compreendido, em um continente que passa por complexos processos
políticos de superação da colonização.
Ficha técnica
Diretor: Joel Calmettes
Produtora realizadora e Distribuição:
Europe Images International
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OS SERTÕES (56 minutos) - no ar em 15 de agosto
O documentário faz uma reconstituição histórica da guerra de Canudos, através da
captação de imagens locais e de depoimentos da segunda geração de sobreviventes da
guerra. O documentário segue a mesma estrutura do livro, aborda as discussões sobre
cultura, raça e sociologia através de cenas feitas na própria região de Canudos, na Vila de
Rosário, na tribo Kaimbé, na aldeia de Massacará e na cidade histórica de Monte Santo.
Ficha técnica
Direção e Roteiro: Cristina Fonseca
Fotografia: José Elias da Silva
Trilha sonora: David Tygel
Distribuição: TV Cultura
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PATRIMÔNIO VIVO
A série fala sobre as obras-primas do espírito humano. 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
este enorme e desconhecido patrimônio, a UNESCO recentemente tombou 47 obrasprimas que representam um patrimônio cultural vivo da humanidade. Desde a sabedoria
para o trabalho com madeira de Zafimaniry de Madagascar à cosmovisão andina dos
Kallawaya da Bolívia, essas obras são excepcionalmente valiosas do ponto de vista
artístico, histórico e antropológico.
Sinopses por episódio (52 minutos):
ENTALHADORES DA FLORESTA - no ar em 5 de setembro
O conhecimento mateiro de Zafimaniry do Madagascar foi proclamado uma obra-prima do
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Em 2003, a organização lançou um plano para
proteger essa tradição que foi transmitida oralmente de geração a geração, durante séculos.
Na costa noroeste de Madagascar vive o povo Zafimaniry, composto por madeireiros
famosos por suas incríveis habilidades de trabalhar a matéria-prima. Os sutis e poéticos
padrões geométricos de seu trabalho traduzem os princípios que regem suas vidas.
Direção: Jérôme Segur
Prêmio: Graz Film Festival (Áustria) --finalista
A RABECA MÁGICA - no ar em 12 de setembro
Nas estepes da Mongólia, o poderoso som do Morin Khuur atinge o coração de homens
e animais e tem fama de possuir poderes mágicos de cura. Mais do que somente
um instrumento musical, o Morin Khuur, também chamado de “rabeca de cavalaria”,
glorifica a beleza da estepe e seus poderosos espíritos. Mas, acima de tudo, é uma fonte
de inspiração para várias gerações de famílias.
Direção: Benoît Segur
Prêmio: Cinema Verite Festival (França) - seleção oficial
A DANÇA DOS ESPÍRITOS - no ar em 19 de setembro
As canções e danças tradicionais dos pigmeus de Baaka da África Central foram
proclamadas pela UNESCO uma obra-prima do Patrimônio da Humanidade. O coração
da floresta equatorial da África Central é uma terra de mitos e mistérios. Cantos e
música estranhos emergem da densa selva. Eles são os pigmeus Baaka, que cantam e
dançam para os espíritos da caça e da coleta de mel. A vida deles é uma canção sem
fim que expressa sua intensa espiritualidade e sua profunda comunhão com a floresta.
Direção: Jean Queyrat
Prêmio: Cinema Verite Festival (França) - seleção oficial

O BALÉ REAL DO CAMBOJA
no ar em 26 de setembro
O Balé Real do Camboja foi proclamado pela UNESCO
uma obra-prima do Patrimônio da Humanidade. O balé
quase desapareceu durante a década de 1970, quando
artistas, dançarinos e intelectuais eram perseguidos
e massacrados. Somente alguns poucos professores
e dançarinos escaparam da ditadura e são eles que
tentam transmitir este know-how para novos alunos.
Atualmente, a mídia moderna, o turismo de massa
e a falta de fundos novamente ameaçam a antiga
dança. As ações da UNESCO ajudam a construir novas
escolas, organizar mais shows e se comunicar mais
com o mundo exterior.
Direção: Jérôme Segur
UMA DANÇA EM EXTINÇÃO - no ar em 3 de outubro
Em Cuba, Sulaidy aprende a Tumba Francesa, uma
dança antiga que seus ancestrais mantiveram viva
desde o tempo em que eram escravos, há centenas de
anos. Andrea e seu marido, Flavio, presidem a Tumba
de Santiago. Eles temem pelo futuro da tumba. Para
perpetuar a tradição, os dois pegam as crianças pelas
mãos e as ensinam a jogar e cantar. A luta deles é para
que a dança sobreviva através dos jovens.
Direção: Jean Queyrat
O CURANDEIRO DOS ANDES
no ar em 10 de outubro
Nos altos vales dos Andes Bolivianos, os médicos do
povo Kallawaya acumularam uma experiência única e
lendária em toda América Latina, que foi transmitida
de pai para filho durante séculos. Max é um médico
famoso de Kallawaya. Ele conhece mais de 600 tipos
de plantas medicinais e animais que curam. Hoje,
o médico ensina a seu filho Johnny os segredos da
medicina do povo Kallawaya. Juntos, eles atravessam
as montanhas a pé, indo de vila em vila e curando os
enfermos que cruzam seu caminho. A medicina de
Kallawaya está correndo risco de desaparecer. Essa
tradição só sobrevive por meio da transmissão oral e
graças a pessoas como Max e Johnny.
Direção: Jean Queyrat
Prêmio: Cinema Verite Festival (França) - seleção oficial

KABUKI, O JAPÃO EM CENA
no ar em 17 de outubro
Atualmente, o Kabuki, uma das formas mais tradicionais
da dramaturgia japonesa, transmitida de pai para filho,
é o teatro mais popular do país. Kazutaro é o intérprete
mais jovem dos Nakamura Gangiro, um dos grupos de
Kabuki mais prestigiados. Em poucos meses, ele se
apresentará no teatro Kabuki Za, em Tóquio. Graças à
ajuda de seu pai e avô, Kazutaro atua em espetáculos e
aprende sobre essa arte ancestral.
Direção: Jérôme Raynaud
RITO DE PASSAGEM - no ar em 24 de outubro
Todos os meses de abril, os demônios Makishi vêm
pegar os pequenos zambianos. Esse acontecimento
marca o rito de passagem dos adolescentes para a vida
adulta. Na vila de Kashushu, a cerimônia Mukanda, de
500 anos, foi transmitida oralmente de pai para filho.
Patrick, o principal organizador deste ano, tem que
levantar fundos para as fantasias, alimentação e para
os quatro meses de iniciação. Porém, a festa é tão cara
que Patrick tem que lutar para conseguir o dinheiro e
manter a tradição. Ele teme pelo futuro de Mukanda
que, sem a ajuda de uma organização como a UNESCO,
corre o risco de desaparecer.
Direção: Jérôme Ségur
Ficha técnica
Produtora realizadora e Distribuição: ZED
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SÃO JOÃO DO NORDESTE - UM POVO EM FESTA (50 minutos)
no ar em 22 de dezembro
Durante todo o mês de junho, no Nordeste do Brasil, floresce uma festa de raízes
profundas. O São João é tradição na região. Surgiu na Europa como um festejo profano,
um ritual camponês em agradecimento pelas colheitas. Com o cristianismo, foi associado
ao nascimento do santo e chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses. Nas
terras do Nordeste, que sofrem com secas e enchentes, a festa de São João assume
uma forma típica e única. A comemoração mantém a mistura religiosa e pagã de suas
origens e assimila práticas e crenças dos nativos. Torna-se, assim, um detalhado e
colorido mosaico, retratando perfeitamente a região. São João, Santo Antônio e São
Pedro, os três santos juninos, são festejados em celebrações que misturam procissões
católicas e misticismo, colheitas no campo e shows de música nas cidades, explosões
de pólvora e danças ancestrais. O resultado é um espetáculo de rara e comovente
beleza, feito de história, folclore e esperança. Uma manifestação cheia de surpresas,
capaz de levar espectadores ao riso e às lágrimas porque, acima de tudo, o São João é
uma festa do povo.

VIDA E OBRA DE FRIDA KAHLO (88 minutos) - no ar em 8 de março
O inédito relato da extraordinária vida da artista mexicana Frida Kahlo é apresentado
sob a perspectiva das influências históricas e culturais que contribuíram para inspirar
sua personalidade. “Vida e obra de Frida Kahlo” explora os aspectos peculiares desse
ícone do século XX que se tornou uma das maiores sensações internacionais entre os
amantes da arte moderna e os ativistas políticos radicais.
Ficha técnica
Direção e Roteiro: Amy Stechler
Elenco: Lila Downs, Rita Moreno, Diego Rivera e Leon Trotsky
Produtora realizadora: Daylight Films
Distribuição: PBS International

Ficha técnica
Produtora realizadora e Distribuição:
TV Globo Internacional

TERRA 40° (120 minutos) - no ar em 6 de junho
O derretimento das geleiras, o aumento do nível dos mares, os incêndios, as
enchentes e as secas. No dia que precede uma eleição histórica, o premiado produtor
e correspondente Martin Smith investiga como as maiores empresas do mundo e os
governantes de vários países estão reagindo ao eminente desastre ambiental que está
prestes a destruir a Terra. “Atuei como jornalista na Guerra Fria, vivenciei a fragmentação
da União Soviética, a ascensão da Al Qaeda e as guerras do Iraque e do Afeganistão”,
comenta Smith. “Contudo, nada se equipara às mudanças climáticas no tocante às suas
causas e à gravidade”, completa o jornalista. Ele viajou por doze países, em quatro
continentes, com o intuito de investigar se as grandes empresas e os governos dessas
nações serão capazes de enfrentar esse enorme desafio.
Ficha técnica
Roteiro e Reportagem: Martin Smith
Produção executiva: David Anning
Produtora realizadora: Frontline
Distribuição: PBS International
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NO ESTRANHO PLANETA DOS SERES AUDIOVISUAIS
Em setembro de 2008, mês de aniversário do Canal
Futura, foi a estreia do primeiro No Estranho Planeta
dos Seres Audiovisuais, iniciando uma série de 16
episódios sobre imagem, som e a nossa relação com
essa linguagem. Os demais episódios foram ao ar em
2009. O tom de ficção científica do título, que também
está presente nas locuções do programa, cabe bem a
esta série idealizada pelo cineasta Cao Hamburger.
Afinal, o planeta Terra cada vez mais parece um estranho
mundo no qual todos consomem e produzem narrativas
audiovisuais. Em qualquer lugar convive-se com
imagens e sons: na TV, no computador, nos celulares,
nas salas de cinema, nos exames médicos, nos telões
nas ruas das grandes cidades etc. Mas, afinal, o que é
audiovisual? De onde vem essa mania por imagens em
movimento? E para onde ela vai? Esta série é pensada
para quem faz e consome audiovisual. Ou seja, para
todos nós! Com muito bom humor, o programa mistura
recursos técnicos e gêneros, propondo-se a discutir a
linguagem audiovisual e experimentando-a, através de
uma narrativa caótica, frenética e multifacetada.
TEMA: formação audiovisual
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

Sinopses por episódio (30 minutos):
Verdade - no ar em 13 de abril
Através da relação entre o registro e a realidade, o
programa estabelece uma discussão sobre o conceito
de verdade no audiovisual, de Jesus Cristo até Tropa de
Elite, passando pelo trem dos irmãos Lumière. Neste
programa são entrevistados o cineasta José Padilha e
o crítico e jornalista Amir Labaki, entre outros.

APRESENTADORA: Maria Laura Nogueira é paulista
e iniciou sua carreira artística com sete anos de
idade, no ballet clássico. É formada no Teatro Escola
Célia Helena, em Comunicação das Artes do Corpo na
PUC-SP, além de cursar o CPTzinho de Antunes Filho.
Atuou na novela Ciranda de Pedra, na minissérie JK,
no especial Por Toda Minha Vida, sobre a vida de Raul
Seixas, todos na Rede Globo.

Realidade - no ar em 20 de abril
Em uma espécie de continuação do episódio anterior,
a discussão agora é sobre a questão da realidade
instantânea no audiovisual. O “aqui e agora” através do
tempo. Neste programa são entrevistados os cineastas
Eduardo Coutinho e Caito Ortiz, além do jornalista Caco
Barcellos, entre outros.
Ficção - no ar em 27 de abril
O programa examina a ficção no audiovisual. A
necessidade da narrativa aristotélica que sempre foi
buscada e com a qual as pessoas se identificam desde
antes do cinema. Neste programa são entrevistados
os roteiristas Fernando Bonassi e Marçal Aquino, os
diretores Eduardo Coutinho e José Padilha e o ator Bill
Pullman, entre outros.
Artificiais - no ar em 4 de maio
Finalmente um programa com dinossauros, monstros,
transformers e tudo aquilo que não é real no audiovisual.
Um episódio sobre as realidades artificiais e virtuais,
criadas desde o começo do cinema, de Méliès ao
Senhor dos Anéis, seja com auxílio de trucagem ou de
3D. Neste programa são entrevistados o diretor Luis
Carone, o animador Fabio Yamaji e o ator Bill Pullman,
entre outros.
Experimentais - no ar em 11 de maio
Numa época de banalização da imagem, o programa
faz uma lista daqueles que estão repensando,
experimentando e reformulando a linguagem
audiovisual. O audiovisual como vanguarda. Neste
programa são entrevistados a curadora Solange
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Farkas, o cineasta Michael Gondry e a produtora Zita
Carvalhosa, entre outros.
Subterrâneos - no ar em 18 de maio
Este programa investiga os subterrâneos do audiovisual.
Os filmes marginais, independentes, caseiros e de
fundo de quintal, feitos da melhor maneira possível.
A história que ninguém conhece sobre os filmes que
ninguém viu. Neste programa são entrevistados a atriz
Helena Ignez e os diretores José Mojica Marins e Paulo
Gregori, entre outros.
Instantâneos - no ar em 25 de maio
O programa fala sobre a invasão avassaladora da
internet no audiovisual. A imagem no seu estado
mais descartável, sem qualidade. Efêmero e, acima
de tudo, instantâneo e espontâneo. Neste programa
são entrevistados o antropólogo Hermano Vianna, a
produtora Zita Carvalhosa e o realizador de vídeos para
a internet Guilherme Zaiden, entre outros.
Populares - no ar em 1 de junho
Este episódio trata da relação entre o público e o
retorno financeiro. O pão e o circo na televisão, as
dificuldades do chamado “cinemão” e a dúvida:
como ganhar dinheiro com internet? Neste programa
são entrevistados o antropólogo Hermano Vianna,
o publicitário Washington Olivetto e o polivalente
Marcelo Tas, entre outros.
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Violentos - no ar em 8 de junho
Tratando o audiovisual como discurso da natureza
humana, esse programa aborda a curiosidade e o desejo
do homem pela violência na tela. Neste programa são
entrevistados o rapper e videasta MV Bill, os roteiristas
Marçal Aquino e Fernando Bonassi, os cineastas
José Mojica Marins e José Padilha, além do ator Bill
Pullman, entre outros.
Pornográficos - no ar em 15 de junho
O programa investiga o erotismo e a pornografia no
audiovisual. O fascínio pelas imagens em movimento
sensual: dos primeiros registros eróticos dos vaudevilles
até as mudanças que a bilionária indústria pornográfica
está fazendo no comportamento sexual do mundo.
Neste programa são entrevistados os cineastas José
Padilha e Eduardo Coutinho, a pesquisadora Eliane
Robert Moraes e os atores Bill Pullman e Helena Ignez,
entre outros.
Montagem - no ar em 22 de junho
O episódio trata da importância da montagem no
audiovisual. A única ferramenta exclusiva da Sétima
Arte e fundamental no processo de “esculpir o tempo”.
Neste programa são entrevistados os montadores e
diretores Daniel Rezende e Paulo Sacramento, e o Vj
Arthur Beniconte, entre outros.
Sonoros - no ar em 29 de junho
Finalmente, um episódio focado só no áudio do visual.
Já dizia Paolo Gregori que audiovisual é 100% som e
100% imagem. Um olhar sobre o som como direção
narrativa, a música como linguagem, os musicais e
videoclipes. Neste programa são entrevistados os
compositores Tony Berchans e Antonio Pinto, o cineasta
Michel Gondry e o artista visual Wagner Morales, entre
outros.
Reciclados - no ar em 6 de julho
Um programa muito pertinente na era da ecologia. A
saturação da produção audiovisual começa a gerar
discussões sobre direitos autorais, refilmagens e
histórias que são contadas desde o tempo dos homens

das cavernas. Neste programa são entrevistados o
Vj Arthur Boniconte e o diretor Eugenio Puppo, entre
outros.
Interativos - no ar em 13 de julho
Este programa investiga o futuro do audiovisual
na definição do pesquisador Arlindo Machado: o
videogame, a TV digital, os interativos, a narrativa
audiovisual construída pelo interactor. O cinema se
aproxima do videogame e o videogame de sequências
cinematográficas, atores profissionais etc. Seria
esse o futuro da indústria de entretenimento? Neste
programa são entrevistados o diretor Caito Ortiz, o ator
Bill Pullman e o pesquisador Arlindo Machado, entre
outros.
Conclusão - Futuro Audiovisual
no ar em 20 de julho
Este programa reúne todo o material coletado ao
longo da série. Tenta responder, agora indo mais a
fundo, a primeira pergunta da série: Qual é o futuro do
audiovisual? Neste programa, muitos entrevistados da
série voltam à cena, como os cineastas Michael Gondry,
José Padilha, Eduardo Coutinho, Paulo Gregório e Luis
Caroni.
Ficha técnica
Idealização: Cao Hamburger
Roteiro e direção: Paulinho Caruso e Teo Poppovic
Produção: Matias Mariani
Produção executiva: Cao Hamburger e Matias Mariani
Diretor de produção: Marcelo Monteiro
Equipe de produção: Adriana de Lima Barbosa, Rodrigo
“Juca” Crespi, Priscila Cattai, Gabriela Franco, Luís
Dreyfuss, Tiago Cruz, Renata Imbriani, João Duarte,
Marianne M. Marti, Glaucia Garcia, Cecilia Engels,
Bruno Peres e Ricardo Magozo.
Assistentes de direção: Daniel Boesel e Bruna Campello
Direção de fotografia: Anderson Capuano
Assistentes de câmera: Daniella Saba e José de Assis
Som direto: Paulo Seabra
Trilha sonora original: Sérgio Villaça - Sound design
Locução: Teodoro Poppovic

Edição: André Albuquerque, Marcelo Junqueira, Felipe
Hassum e Pedro Andreta
Pesquisa: Lucas Justiniano e Ivan Altman
After effects: Marcelo Junqueira, André Albuquerque
e Bruno Mazzilli
Videografismo: Estúdio Paralelo
Direção de arte: Maíra Mesquita e Marina Lodi
Produção de objetos: Rod di Sciascio
Figurino: Yael Amazonas e Magnum Ladeira
Maquiagem: Giovanna Botelho, Ivan Moraes
e Alex Espíndola
Atores convidados: Fabio Marcoff, Helena Cerello,
Bernardo Glogowsky e Ricardo “Murphy” Oliveira
Produtoras realizadoras: Caos Conteúdo e Primo Filmes
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtoras assistentes: Renata Gazé e Maria Cecília
Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lucia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Jornal do Tocantins - Palmas/TO - 07/04/09
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NOTA 10
A nova temporada da série Nota 10 revela as mais
diferentes e bem-sucedidas iniciativas na área de
educação. De projetos de preservação de cultura
popular à formação de novos educadores ambientais,
passando pela aprendizagem industrial e tecnológica,
o programa mostra uma nova geração de jovens
qualificados e com autonomia para se tornarem
realizadores e transformadores da realidade em
que vivem. A série aborda a dinâmica do espaço
de aprendizagem, o entrosamento dos alunos e a
relação com os profissionais de ensino, além de trazer
comentários de especialistas.
TEMA: metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: FIESP, Votorantim, Gerdau, Fundação Itaú
Social e Fundação Bradesco
APRESENTADOR: Alexandre Piccini é ator. Na
TV Globo, participou de episódios dos programas A
Diarista, O Sítio do PicaPau Amarelo e da novela Como
Uma Onda. No Canal Futura, apresentou durante dois
anos o Globo Ciência.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Aprendizagem Industrial
no ar em 1 de março
Este episódio aborda o novo papel da aprendizagem
industrial. Em visita à Escola SENAI Orlando Laviero
Ferraiuolo e ao Centro de F. Profissional Engenheiro
James C. Stewart, ambos em São Paulo, o programa
entrevista alunos, professores e coordenadores
pedagógicos para investigar o que há de novo no perfil
do futuro profissional da indústria.
Práticas de Projetos Sociais e Culturais
no Ensino Médio - no ar em 8 de março
O Nota 10 aborda a preparação dos jovens para a
participação em projetos sociais e culturais. Em
visita ao Centro Educacional 024, em Tatuí, e ao
Centro Educacional 124, em Itapetininga, ambos no
estado de São Paulo, o programa revela exemplos da
atuação social e cultural protagonizada pelos jovens
do ensino médio.
MUitos textos, múltiplas leituras
no ar em 15 de março
O episódio mostra a existência de diversas linguagens
em nosso cotidiano e o papel das instituições de
ensino na preparação dos jovens para a leitura. O
conteúdo é abordado em entrevistas com pedagogos,
professores e alunos do Centro Educacional 166,
em Santo André, e no Centro Educacional 427, em
Guarulhos, na Grande São Paulo.
Cultura e arte estão em toda parte
no ar em 22 de março
Cultura e arte estão em toda parte. O Nota 10 mostra
a Casa de Cultura da Maré, projeto do Rio de Janeiro
que leva oficinas culturais de teatro, música e dança
a jovens que têm pouco contato com a arte. O
programa também vai até Ronda Alta, interior do Rio
Grande do Sul, onde o Ação Griô Nacional promove o
resgate da cultura tradicional e oral da comunidade
indígena Kaingang.
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Acesso à cultura é um direito de todos
no ar em 29 de março
Assim como saúde e educação, a cultura também é um
direito de todos. O Nota 10 mostra o projeto Quadra - Pessoas
e Ideias que, a partir da arte contemporânea, danças,
performances, vídeos e cinema, oferece instrumentos que
compõem o conceito de Tecnologia do Convívio. E o projeto
Arte em Construção, Semeando Asas na Comunidade,
que incentiva o gosto pela arte e a descoberta de novas
perspectivas de desenvolvimento por meio de cursos de
teatro para jovens, além de apresentações públicas em
Cidade Tiradentes, um dos bairros mais marginalizados e
populosos da cidade de São Paulo.
Arte e cultura na educação dos jovens
no ar em 5 de abril
Valorizar a arte e a cultura na educação dos jovens
pode mudar o futuro de uma geração. O Nota 10
mostra o projeto A Arte do Brincante, dos dançarinos
Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, que forma “arteeducadores”, a partir de oficinas de canto, dança,
teatro e percussão popular. O programa acompanha
também o projeto Música nas Escolas, que começou
com a ideia de contribuir para a formação cultural de
600 crianças e adolescentes da rede pública de Barra
Mansa, no Rio de Janeiro, e hoje atende mais de 5 mil
jovens. Eles aprendem teoria e prática musicais de
qualidade, ferramentas básicas para a formação de
músicos e espectadores qualificados.
Jovem no trabalho
no ar em 12 de abril
O episódio “Jovem no Trabalho” mostra as principais
dificuldades dos jovens para entrar no mercado. Como
uma pessoa que nunca trabalhou pode provar que tem
experiência? O apresentador visita projetos que ajudam a
fazer a ponte entre o jovem e o trabalho, além de qualificar
os novos profissionais para o mercado. No Centro de
Educação Profissional, em Porto Alegre, vamos conhecer
um curso técnico de serralheria. Na Escola Nossa
Senhora do Rosário acontece o projeto Miniempresa, em
que jovens criam e dirigem uma empresa escolar.
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Mão na massa - no ar em 19 de abril
O episódio “Mão na Massa” começa na praia, num jogo
de futebol feminino, e discute o lugar que a mulher vem
ocupando no mundo do trabalho. O apresentador visita
projetos que têm como público-alvo mulheres das mais
diferentes faixas etárias. A ONG Fios da Terra, no Rio
de Janeiro, estimula mulheres a conseguirem uma
nova fonte de renda a partir do trabalho de tecelagem.
O projeto Culinária de Meninas, em Porto Alegre,
trabalha na capacitação de mulheres para que elas
possam exercer a função de padeiras.
Planejando a vida
no ar em 26 de abril
O episódio “Planejando a Vida” enfoca na importância
do planejamento para quem está entrando no mundo do
trabalho. A partir de um desafio - fazer a entrega de um bolo
de casamento - o apresentador mostra que uma das coisas
mais importantes é se planejar para superar dificuldades.
O programa mostra a experiência de dois projetos que
estimulam jovens a fazerem um planejamento com o
objetivo de entrar no mercado de trabalho: o Projeto Pescar
na Unidade de Sapucaia do Sul e o projeto Ensaio de Vida,
que funciona no CEPAE (Centro de Profissionalização e
Apoio ao Emprego), em Cotia, São Paulo.
Convivência e Participação
no ar em 3 de maio
O Nota 10 aborda o potencial educativo na interação
com a diversidade sociocultural e econômica, bem como
a participação dos jovens nos diferentes espaços que
podem ocupar ou criar na sociedade. As organizações
visitadas são o Grupo Tumm e a Trupe Pedagógica.
Leituras e Escritas - no ar em 10 de maio
O programa fala sobre como a “educação integral”
pode ajudar na formação de jovens capazes de entender
que há várias possibilidades de leitura das diferentes
escrituras do mundo. As organizações visitadas são o
Instituto Pombas Urbanas e o Bem TV.
Aprender a Fazer - no ar em 17 de maio
O Nota 10 apresenta a chamada “educação pelo
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trabalho”, sob o foco da educação integral. A preparação
para que os jovens conquistem autonomia para
conseguirem se tornar realizadores e transformadores
da realidade em que vivem. O programa visita as
organizações Projeto Radialista do Futuro e Associação
Civil Crescer no Campo.
Educação Ambiental nas Escolas
no ar em 24 de maio
A educação ambiental nas escolas pode desenvolver a
consciência que vai salvar o planeta no futuro. O Nota
10 mostra uma escola do Rio de Janeiro onde jovens
descobrem a importância e as utilidades da reciclagem
do lixo. No Rio Grande do Sul, alunos implementam um
sistema de saneamento que canaliza o esgoto de casas de
seu bairro, antes a céu aberto, usando pneus descartados.
Trabalhando com projetos
no ar em 31 de maio
Aprender a desenvolver e trabalhar projetos na escola
estimula o aluno a ser protagonista do processo de
aprendizagem. O Nota 10 mostra como os alunos de
uma escola de Osasco, em São Paulo, reconstituíram,
através de uma pesquisa, a histórica greve dos
metalúrgicos da cidade, em 1968. E também como
os jovens de uma escola de Marília, também em São
Paulo, detectaram um problema de segurança no
Bosque Municipal e ajudaram a solucioná-lo utilizando
mudas de árvores.
Uso das tecnologias de informação e
comunicação - TICs na escola
no ar em 7 de junho
O Nota 10 mostra como as Tecnologias de Informação e
Comunicação, as TICs, podem auxiliar na construção do
conhecimento dos alunos. A história de Jéssica, uma
pequena e sensível inventora do interior do Rio Grande
do Sul, que, motivada por um trabalho escolar, criou
uma bengala para deficientes visuais e acabou indo
parar em Atlanta, nos Estados Unidos. E também uma
escola de Campinas em que os recursos tecnológicos
já estão inteiramente incorporados à rotina de sala de
aula dos estudantes.

Consultoria:
FIESP
SENAI (PGM 1 - Aprendizagem Industrial)
Diretor regional do SENAI-SP: Walter Vicioni Gonçalves
Diretor Técnico: Roberto Monteiro Spada
Gerente de Assistência à Empresa e à Comunidade:
Luiz Adriano de Carvalho Mange
Assessor Técnico: Milton Gava
Técnica em Educação: Sandra Rodrigues Silva Chang
Técnico em Educação: José Rodrigo Paprotzki Veloso
SESI (PGM 2 - Práticas de Projetos Sociais e Culturais no
Ensino Médio)
Superintendente do SESI-SP: Walter Vicioni Gonçalves
Diretora da Divisão de Educação:
Amélia Inácio Pereira de Magalhães
Gerente de Educação Básica:
Maria José Zanardi Dias Castaldi
Supervisora da Divisão de Educação:
Maria Beatriz Gomes da Cunha
Analistas Pedagógicos: Elisabete Montagner
e Virginia Lúcia Dato Alegre
SESI (PGM 3 - Muitos Textos, Múltiplas Leituras)
Superintendente do SESI-SP: Walter Vicioni Gonçalves
Diretor da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural:
Célio Jorge Deffendi
Diretora da Divisão de Educação:
Amélia Inácio Pereira de Magalhães
Gerente de Educação Básica:
Maria José Zanardi Dias Castaldi
Supervisora da Divisão de Educação: Scarlett Angelotti
Analista Pedagógico: Sebastião Fernandes
Votorantim
Instituto Votorantim
Olhar Cidadão
Significa
Gerdau
Fundação Projeto Pescar

Cepae - Centro de Profissionalização e Apoio ao Emprego
Instituto Gerdau
FUNDAÇÃO ITÁU SOCIAL
CENPEC
FUNDAÇÃO BRADESCO
Educação Básica: Maria Cristina Telles, Sandra Sanches,
Rita Barbosa, Raquel Weck e Lúcia Matos
Educação Profissional e de Jovens e Adultos:
Antônio Carlos das Neves, Eliane de Cássia Faber,
Christiane Chaves e Márcia Gaino
FICHA TÉCNICA
Direção e pesquisa: Adriana Camara
Roteiro: Juliana Lins, Márcio Vianna e Eduardo Simeão
Produção executiva: Clélia Bessa
Pesquisa e produção: Hugo Damatta
Direção de fotografia: Paulo Castiglioni e Jaime Costa
Equipe de produção: Lorena Baesso e Liliane Dias
Figurino: Dorys Hansen
Videografismo: Leandro Buenavilla
Abertura: Gabriela Lopes
Trilha original: Ricardo Imperatore
Edição: Welington Dutra
Som: Paulo Cesar Elias (SP), Marcelo Seabra (RJ)
e Rafael Rodrigues (RS)
Produtora realizadora: Raccord
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Renata Lima
Análise de conteúdo: Leonardo Menezes
e Isadora Andrade
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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NOTA 10 - SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia em ação - no ar em 1 de agosto
Este episódio mostra a grande diversidade de
atividades que as polícias civil e militar desempenham.
Todo mundo tem uma opinião para dar sobre segurança
pública. Mas será que realmente sabemos o que a
polícia faz? Nem só de tiroteios e perseguições se faz
o trabalho de um policial. A instituição é formada por
pessoas que patrulham as ruas da cidade, investigam,
fazem policiamento comunitário, analisam dados e
podem até trabalhar como cientistas. As funções da
polícia são muito mais variadas do que a gente pode
imaginar quando vê uma viatura na rua, lê o noticiário
policial ou vai a uma delegacia.

A série Nota 10 - Segurança Pública apresenta um
painel dos principais temas debatidos atualmente no
campo da segurança pública: a relação entre civis e
policiais, a identidade das nossas polícias, o trabalho
realizado por elas, o protagonismo da juventude nas
questões relacionadas à violência, a participação
cidadã. Num passeio por esses assuntos, conhecemos
experiências bem-sucedidas de combate à violência e
ouvimos todas as vozes interessadas na produção de
políticas de segurança pública.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Abordagem Policial - no ar em 18 de julho
O primeiro episódio da série Nota 10 - Segurança
Pública trata de abordagem policial. A abordagem
policial costuma ser a situação mais delicada - e
também a mais emblemática - da relação entre polícia
e população. Nesse momento, o cidadão comum, fora
da situação de crime, tem uma experiência pessoal
com a polícia. Para o policial, é o momento em que ele
tem que estar preparado para todas as possibilidades.
Já para o abordado, é uma situação em que ele se
descobre percebido como “suspeito”. Por que um
procedimento corriqueiro e previsto por lei tornou-se
tão polêmico?
Quem é o policial brasileiro?
no ar em 25 de julho
O segundo episódio da série Nota 10 - Segurança
Pública tenta responder à seguinte pergunta: “Quem é o
policial brasileiro?”. É hora de entender como funciona
a polícia, o sistema de Justiça Criminal, a divisão entre
policiais civis e militares. E aprendemos também a
identificar o lugar que o policial - um trabalhador como
qualquer outro - ocupa nessa engrenagem. Vamos
acompanhar o dia a dia de policiais civis e militares.
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Segurança, o que eu tenho a ver com isto?
no ar em 15 de agosto
O quinto e último episódio da série Nota 10 - Segurança
Pública traz a pergunta: “Segurança, o que eu tenho a
ver com isto?”. Ao longo da série, mostramos como
as polícias funcionam, quem são os policiais, o que
fazem, quais são os conflitos principais no debate sobre
segurança. Mas que contribuições o cidadão comum
pode dar? Neste episódio, veremos que o combate
à violência se faz com participação e exercício da
cidadania.

Canal Futura
Coordenadoras de núcleo: Martha Ferraris e Rosi Escobar
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Renata Lima
Equipe de mobilização: Alexandre Arrais
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Análise de conteúdo: Isadora Andrade
Gerente de mobilização: Marisa Vassimon
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Estado de MInas - Belo Horizonte/MG - 15/08/09

APRESENTADOR: Luciano Quirino é ator e
apresentador. Na TV Globo, atuou nas novelas Como
uma Onda e Laços de Família. Apresentou também
o Telecurso 2000, programa da Fundação Roberto
Marinho.

Juventude e Polícia - no ar em 8 de agosto
Neste episódio, o Nota 10 - Segurança Pública trata
do tema “juventude e polícia”. Em qualquer canto do
planeta, jovens e policiais costumam estar de lados
opostos. A garotada quer liberdade. A polícia tem a
função de colocar limite na liberdade. A juventude está
sempre no centro da violência, seja como vítima ou
como protagonista. Como resolver o conflito? Não há
uma fórmula infalível, mas existem caminhos.

Estado de Minas - Belo Horizonte/MG - 08/08/09

TEMAS: atualidades; comportamento
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Ford

ficha técnica
Direção: Lao de Andrade
Direção geral: Estevão Ciavatta
Roteiro: Karla Monteiro
Produção executiva: Nuno Godolphim
Pesquisa e Assistência de direção: Tiago Carvalho
Consultoria de conteúdo: Fórum Brasileiro de Segurança
Pública - Silvia Ramos, José Marcelo Zacchi, Paulo
Sette Câmara e Adriana Taets
Secretário geral: Renato Sérgio de Lima
Presidente: Humberto Viana
Pesquisa e Produção: Patrícia Puppin
Equipe de produção: Maria Flor Brazil e Fernanda Oliveira
Direção de fotografia: Roberto Riva
Edição: Guga Gordilho
Videografismo: Radiográfico
Trilha sonora original: Flórida Música
Câmeras de externa: Diogo Ramos, Lao de Andrade e
Roberto Riva
Som: Diogo Fonseca, Eduardo Oliveira, Gabriela
Damasceno, PH Silva e Wagner Bicudo
Produtora realizadora: Pindorama Filmes
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Novo Telecurso

Nota 10 - segurança pública: quem nos protege?
Publicado originalmente em www.futura.org.br

O que sabemos sobre a vida daqueles que nos protegem?
O trabalho realizado pela polícia, sua relação com a população, a violência e os problemas de eficiência enfrentados
no dia a dia são temas muitas vezes espinhosos.
A nova série do programa Nota 10 trata dos bastidores desse tema essencial para a vida de todos, e tão desconhecido:
a segurança pública.
Realizados em parceria com a Fundação Ford, os cinco episódios mostram bons exemplos de iniciativas contra o
crime e a violência no país. E colaboram para uma iniciativa governamental: a realização da 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública, entre os dias 27 e 30 de agosto, que pretende ser um marco de nova política nacional pelo
fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP.
O programa traz um painel dos principais temas enfrentados hoje pela área e entrevista personagens envolvidos
diretamente no assunto, como especialistas, policiais militares e, claro, o cidadão comum.
Exposição dos erros
Robson Cabanas, capitão da Polícia Militar de São Paulo, é um dos personagens da série. Para ele, iniciativas da
televisão de abordar o tema ajudam a desmistificar imagens deturpadas que hoje temos da figura do policial.
“Somos funcionários públicos e sofremos as mesmas mazelas. Através do programa, pudemos mostrar o cotidiano do
trabalho e o dia a dia das ações. Nos noticiários e nas novelas, há excesso de exposição dos erros. Poucas pessoas
sabem que, nas 3 milhões de ações que fazemos por ano, os erros não chegam nem a 0,5%”, revela o capitão.
O que vem por aí
O primeiro episódio fala da abordagem policial, uma situação tão delicada quanto emblemática na relação entre
polícia e população. Por que um procedimento tão corriqueiro e previsto por lei tornou-se tão polêmico?
O segundo tenta responder uma pergunta: quem é o policial brasileiro? Como funciona a polícia, o sistema de justiça
criminal, a divisão entre policiais civis e militares? O programa acompanha o dia a dia de cada um desses grupos para
mostrar que, sob a farda ou atrás do balcão da delegacia, há trabalhadores como nós.
No terceiro episódio, a diversidade das funções desempenhadas por civis e militares. Será que a população realmente
sabe o que a polícia faz? O quarto episódio trata de juventude. Em qualquer lugar do mundo, jovens e a lei costumam
estar em lados opostos. A garotada quer liberdade; a polícia, impor limites para esta liberdade. A juventude está
sempre no centro da violência, seja como vítima ou como protagonista. Como resolver esse conflito?
O quinto e último episódio traz a pergunta: segurança, o que eu tenho a ver com isto? Como o combate à
violência depende de participação e exercício da cidadania.
A série é produzida pela Pindorama Filmes, com direção de Lao de Andrade e apresentação do ator Luciano Quirino.

O Novo Telecurso estreou em 2008 e é a ampliação
do Telecurso 2000, através de novos conteúdos
e atualização de informações e conceitos. Novas
disciplinas, como Filosofia, Artes Plásticas, Música,
Teatro e Sociologia, também enriquecem a coleção,
atendendo à legislação brasileira para a educação
básica. Além disso, são apresentadas 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 programa é resultado de um trabalho cooperativo
que soma conhecimento e experiências acumulados
de inúmeros 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 na TV, o Novo Telecurso conta também
com a implementações através de telessalas, que
podem ser instaladas em qualquer lugar. No trabalho,
na associação de moradores, na igreja e nas escolas,
o aluno conta com o acompanhamento 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 do ensino. A telessala conta ainda com
equipamentos como aparelho de vídeo e DVD, TV,
mapas, livros, dicionários e outros materiais didáticos
que ajudam na aprendizagem.

Tema: escola
Público-alvo: alunos do ensino fundamental e médio
Estreia: 2008
No ar a partir de 3 de janeiro de 2009
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: Cada disciplina do Novo 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 abordadas
durante as teleaulas. O Novo Telecurso conta ainda
com a presença de um casal de apresentadores fixos,
conhecidos como João e Joana, representados pelos
atores César Mello e Anelis Assumpção. O casal abre
todos os cursos de cada disciplina, participa de cenas
novas e transmite mensagens sobre o meio ambiente
em algumas teleaulas.

Em 2009, são exibidos novos episódios das
disciplinas Inglês, Matemática, Música, História,
Química, Artes Plásticas, Física e Geografia.
O Novo 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 2009 - 413 episódios de 15 minutos
Ensino fundamental
Inglês - 19 episódios
Matemática - 63 episódios
História - 40 episódios
Geografia - 50 episódios
Ensino médio
Inglês - 29 episódios
Matemática - 53 episódios
História - 80 episódios
Geografia - 8 episódios
Química - 50 episódios
Física - 11 episódios
Música - 5 episódios
Artes Plásticas - 5 episódios
Consultoria:
Professores autores: Paulo Cavalcanti, Esequiel
Rodrigues de Oliveira, Joaquim dos Santos, Ana
Cristina Loureiro Jurema, Thamy Pogrebinschi, Rubens
Lima Junior, Sandra Portugal, Nélio Bizzo, José
Trivellato Junior, Isabel Ortigão, Luzia Mara Moniz
Freire, Reiko Isuyama, Peter Wilhelm Tiedemann,
Jorge Andrey Wilhelms Gut, Mauro Faro, Monica Lima,
Alessandra Carvalho, Claudio Egler, Cláudia Lafayette
Pinto, Luiz Augusto de Carvalho Carmo e Antonio Carlos
S. Miranda
Consultoria pedagógica: Nélio Bizzo
Consultoria de conteúdo: Renato Janine Ribeiro,
Rejane Coutinho, Henrique Autran Dourado,
Alberto Guzik e Nestor Lellis Filho.
Consultoria em closed caption: Helena Dalle
Apoio técnico LIBRAS: Secretaria de Educação
Especial/MEC
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Ficha técnica
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
Coordenação de roteiros: Marcelo Tas
Roteiros: Marcelo Macca, Edu Salemi, Dionísio Jacob,
Beto Moraes, Cláudia Dalla Verde, Mariana Veríssimo,
Claudio Yosida e Rosane Svartman
Consultoria de roteiros: Dario Vizeu
Narração: Luiz Guilherme
Produtora delegada: Carla Esmeralda
Coordenação de produção: Carla Espósito, Marcelo de
Souza Pinto e André Calburza
Coordenação de finalização: Felipe Levra e Giovana Saad
Pesquisa: Deize Bélgamo, Marco Paraná, Tica Carvalho
e Ivana Sarmanho
Legenda oculta (closed caption): Time Line - SP
Trilha sonora de abertura: Fernando Moura
Trilha sonora e Finalização de áudio: Estudio Next
e Effects Filmes
Produtoras realizadoras: TVN Comunicação
e GW São Paulo Comunicação
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Produção executiva: Suely Weller
Assistentes de produção: Ludmila Figueiredo, Joana
Levy e Paula Reis
Estagiária: Anne Rocha
Assistente administrativo: Janaína Cunha e Janice Trigo
Coordenação pedagógica: Tereza Farias, Sandra
Portugal, Fátima Gabriel, Matilde Oliveira, Edileuza
Moura da Silva, Helena Jacobina e Antonita Alencar
Gerente regional São Paulo: Jarbas Mantovanini
Gerente geral de educação: Vilma Guimarães
Secretário geral: Hugo Barreto
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O Natal do Menino Imperador

PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS

O Natal do Menino Imperador é um especial infantil
que fechou o ano das comemorações do bicentenário
da chegada da Família Real ao Brasil. A história traz
D. Pedro II (Sérgio Britto), aos 65 anos, em seu exílio
em Paris, contando ao neto Antônio (Rafael Miguel), na
noite de natal, uma das passagens mais marcantes de
sua vida, quando tinha nove anos de idade. Na época,
em 1834, ele já era órfão de pai e mãe e ostentava o
título de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo
do Brasil. Foi o primeiro Natal que passou sem seu pai,
que morrera semanas antes, em Lisboa.

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 2009, foram
exibidos 53 programas.

TEMAS: história; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2009
No ar em 24 de dezembro
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
ELENCO: Guillermo Hundadze - Dom Pedro II (criança),
Reynaldo Gianecchini - Dom Pedro I, Sérgio Britto -

Dom Pedro II, Carolyna Aguiar - Princesa Isabel, Aracy
Balabanian - D. Mariana, Guilherme Weber - Marquês
de Itanhaém, Luiz Carlos Vasconcelos - Zampano,
Marcelo Várzea - Conde D’Eu, entre outros.
Ficha técnica
Narração: Fernanda Montenegro
Autoria: Péricles Barros
Direção: Flávia Lacerda, Allan Fiterman e Denise Saraceni
Direção geral: Luís Henrique Rios
Direção de núcleo: Denise Saraceni
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TEMAS: música; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 24 de dezembro
Duração: 83 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

APRESENTADORA: Esther Jablonky é formada em
medicina, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
com especialização em psiquiatria. Em 1988, tornou-se
apresentadora de programas de televisão e atriz. Desde
1990 apresenta o Pequenas Empresas Grandes Negócios.

PONTO DE ENCONTRO
A história mais importante do Oriente Médio não
está nas notícias. Os verdadeiros heróis dos conflitos
seculares usam meios mais poderosos do que armas
e bombas. Este vídeo é sobre pessoas que perderam
tudo, menos a coragem de enfrentar seus inimigos.

Paulinho da Viola - Meu Tempo é Hoje
Paulinho da Viola - Meu Tempo é Hoje, documentário
dirigido por Izabel Jaguaribe, com roteiro do
jornalista Zuenir Ventura, é um perfil afetivo do
cantor, instrumentista e compositor. O filme mostra
seus mestres e amigos, suas influências musicais, e
percorre sua rotina discreta e muito peculiar, retratando
atividades e hábitos desconhecidos do grande público.
Mas a grande revelação vem das reflexões do músico
sobre um único tema: o tempo. Paulinho é autor de
versos como: “Só o tempo ajuda a gente a viver”,
“Amor, repare o tempo enquanto eu faço um samba
triste pra cantar”, “Quando eu penso no futuro, não
esqueço o meu passado”. Há ainda encontros musicais
memoráveis com Marina Lima, Elton Medeiros, Zeca
Pagodinho, Marisa Monte e a Velha Guarda da Portela.

TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 8 de janeiro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

Ficha técnica
Direção:
Izabel Jaguaribe
Produtora realizadora
e Distribuição:
VideoFimes

TEMA: vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 7 de fevereiro
Duração: 85 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Prêmios:
Bahamas International Film Festival (2006) - Audience
Award
Barcelona Docupolis (2007) - Best First Documentary
BendFilm Festival (2006) - Jury Prize
San Francisco International Film Festival (2006) Audience Award

Ficha técnica
Direção: Ronit Avni
Codireção e Roteiro: Julia Bacha
Elenco: Ali Abu Awwad, Sami Al Jundi, Robi Damelin e
Shlomo Zagman
Produtora realizadora: Distribuição: Just Vision
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Viagem virtual: site oficial do passagem para...
Publicado originalmente em www.futura.org.br

O jornalista Luís Nachbin é um sujeito desapegado. No comando do Passagem Para..., viaja pelo mundo sozinho, passa
perrengues variados com toda naturalidade e revela não ter muitos desejos materiais -fora a antiga vontade de ter um blog.
Agora, esta pequena satisfação lhe foi concedida. Embarque com Nachbin na viagem virtual do site www.
passagempara.org.br. Com formato de blog, o novo espaço do Passagem Para... na internet chega recheado de
surpresas para os fãs da série. Enquanto Nachbin está com as malas guardadas no armário, ele relembra as peripécias
vividas pelo mundo durante a gravação dos 140 episódios do programa, fala dos desafios e compartilha impressões,
notícias e sentimentos.
Além do blog, que tem espaço para comentários dos internautas, o site traz também uma série de vídeos - todos os
“causos” divertidos que vão ao ar no fim de cada programa estão lá, junto com muitas imagens inéditas. O visitante
também viaja por fotos, sinopse e descrição de todos os episódios e informações extras sobre os países visitados,
como língua, regime de governo, moeda e links úteis.

Nachbin comenta esta nova aventura:
Como surgiu a ideia de fazer o site?
A ideia do site realmente vem amadurecendo há muito
tempo. Com tantas viagens e com o modo artesanal de
produção do Passagem Para..., nunca havia conseguido
parar para implementá-la. Agora, com a breve
interrupção das viagens e o convite do Canal Futura,
chegou a hora.
Por que escolheu o formato de blog?
O blog é a seção do site onde vão caber as lembranças
que não tiveram espaço nos episódios, onde vou dividir
as viagens e experiências que estiverem acontecendo,
onde vou falar de planos, projetos, e onde vai haver
bate-papo, reflexão, opinião.
Vai ser fácil puxar as histórias de tantas viagens
pela memória?
Não é fácil, mas é um exercício muito prazeroso. Não
levo laptop nas viagens, a minha carga de equipamentos
já é suficientemente larga. Mas volto sempre com
um caderno cheio de anotações, divagações e
devaneios. Um caderninho que cabe no bolso é sempre
uma ótima companhia para um viajante solitário.
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O que o acervo de vídeos vai oferecer ao visitante?
Os vídeos mostram histórias inéditas, atualizações
de determinadas histórias ou mais sobre um certo
personagem já conhecido de quem acompanhou o
programa.
O que espera da interação dos leitores com o
blog?
Que será dinâmica e prazerosa. O público que
acompanha o Passagem Para... e eu temos muito
para trocar. A química com as pessoas que gostam do
programa tem sido sempre muito boa - pelo menos nos
encontros casuais que acontecem por aí.

Prato do dia - série Cozinha Brasil
Na nova temporada da série Cozinha Brasil, o programa
Prato do Dia está recheado de receitas saudáveis que
mostram o aproveitamento integral dos alimentos,
dicas sobre conservação, nutrição, saúde e higiene
na preparação dos pratos. A série mostra, através da
gastronomia, a riqueza cultural do nosso país. Com novo
formato, os episódios trazem um apresentador que faz
entrevistas com convidados do ramo, que falam sobre
hábitos alimentares e qualidade de vida no trabalho.
O programa conta ainda com uma nutricionista que
orienta os convidados no preparo das receitas, tudo de
maneira descontraída e dinâmica.
TEMA: nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO:
PARCEIRO: SESI/DN
APRESENTADOR: César Mello é ator. Apresenta o
Novo Telecurso e programas em outras emissoras.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Distrito Federal - no ar em 11 de setembro
Este primeiro programa da série traz um bate-papo
informal com Ricardo Gaffrée, gerente executivo de
finanças da CNI, SESI, SENAI e IEL, que mostra os seus
dotes culinários de chef de cozinha em três receitas
nutritivas. De Brasília, partem para Pirinópolis, cidade
pitoresca nos arredores da capital do país, onde falam
sobre qualidade de vida e a importância da culinária
saudável.
ALAGOAS - no ar em 18 de setembro
Neste programa da série Cozinha Brasil, o apresentador
vai até Maceió, onde visita a fábrica do empresário
Roberto Cabús, conversa sobre sua paixão pela
culinária, hábitos alimentares saudáveis e processos
industriais de alimentos. Com a nutricionista, o
convidado prepara três receitas à base de mandioca (ou
macaxeira, como é conhecida no Nordeste), alimento
típico da região.
Ceará - no ar em 25 de setembro
O apresentador visita uma fábrica de processamento
de caju em Fortaleza, onde conversa com Nenem,
responsável pela alimentação de centenas de
industriários. Os dois falam sobre o desperdício de
comida, o aproveitamento integral dos alimentos,
hábitos alimentares e os benefícios do caju no combate
à fome. Com a nutricionista, eles preparam três receitas
inusitadas à base de fibra de caju.
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Ficha técnica
Confederação Nacional da Indústria - CNI
Presidente: Armando Queiroz Monteiro Neto
Serviço Social da Indústria - SESI
Conselho Nacional
Presidente: Jair Meneguelli
Rio Grande do Norte - no ar em 2 de outubro
Em Natal, o apresentador conversa com Roberto
Serquiz, diretor de uma indústria engarrafadora de
água mineral, e Maria Sineide, gerente de Recursos
Humanos. Na cozinha, Roberto prepara três receitas
com a nutricionista à base de abóbora (ou jerimum, como
é conhecida no Nordeste), enquanto o apresentador
conversa com Sineide sobre a qualidade de vida dos
trabalhadores e os hábitos alimentares saudáveis.
Maranhão - no ar em 9 de outubro
Na belíssima capital São Luís, o apresentador bate um
papo descontraído com Gilvaneide, coordenadora de
uma grande indústria têxtil da região. Eles falam sobre
hábitos alimentares, qualidade de vida e processos
industriais, e o apresentador aprecia a dança do tambor
de crioula, um folclore da região. Na cozinha, ela é
convidada pela nutricionista a preparar três receitas
com legumes, carne, cascas e talos.
Pará - no ar em 16 de outubro
Em Belém, o apresentador conhece as belezas da capital,
a riqueza dos temperos da região, a dança Carimbó,
além de conversar com Artur Baptista, responsável por
uma fábrica de refrigerantes local. Falam sobre hábitos
alimentares, qualidade de vida dos trabalhadores versus
alimentação saudável e, na cozinha, o convidado é
orientado pela nutricionista no preparo de três receitas
à base de soja, ricota e legumes.
Rio Verde/Mato Grosso do Sul
no ar em 23 de outubro
O apresentador vai para o interior do Mato Grosso
do Sul, em Rio Verde, onde conhece Luiz Fornari,
proprietário de uma indústria de pisos e cerâmicas.
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Os dois conversam sobre hábitos alimentares, seus
reconhecidos talentos culinários, e o apresentador
visita as belezas naturais da região. Na cozinha, o
convidado prepara com a nutricionista três receitas à
base de peixe, mandioca e soja.
Tocantins - no ar em 30 de outubro
Em Palmas, o apresentador bate um papo com
Claudizete, empresária do setor de panificação. Os
dois falam sobre o processo milenar de fabricação
do pão, hábitos alimentares e reaproveitamento
dos alimentos. Na cozinha, ela é convidada pela
nutricionista a preparar três receitas que aproveitam
integralmente a melancia.
Espírito Santo - no ar em 7 de novembro
O apresentador desvenda a fabricação das panelas
de barro capixabas, em Vitória, e conhece a fábrica
de massas de Julio Duenas, na Venda Nova dos
Imigrantes, no interior do estado. A nutricionista e o
convidado preparam três receitas com o aproveitamento
integral do mamão, enquanto o apresentador conhece
o ambiente de trabalho da indústria e aprende mais
sobre os hábitos alimentares com foco na qualidade de
vida das pessoas.
Rio de Janeiro - no ar em 14 de novembro
No último programa da série, o apresentador vai até
o Rio de Janeiro encontrar com Afonso, empresário
de uma indústria de produtos farmacêuticos. Eles
falam sobre qualidade de vida, hábitos alimentares
dos trabalhadores e, enquanto o convidado vai para a
cozinha com a nutricionista preparar três receitas com
o aproveitamento integral da banana, o apresentador
mostra a Cidade Maravilhosa e o samba carioca.

SESI - Departamento Nacional
Diretor: Armando de Queiroz Monteiro Neto
Diretor superintendente: Antonio Carlos Brito Maciel
Diretor de Operações: Carlos Henrique Ramos Fonseca
SESI/DN
Unidade de Responsabilidade Social Empresarial
- URSE
Gerente executivo: Alex Mansur
Gerente de projeto: Nardecil Elisa Silva de Castro
Coordenador Nacional do programa SESI Cozinha
Brasil: Fernando Elias Penedo
Equipe técnica: Gina Marini Vieira Ferreira, Maria
Neide Alves Ribeiro, Sergio de Freitas Monforte,
Sueme Mori Andrade e Terezinha Nunes da Fonseca

Coordenação técnica: Wolfran Bittencourt Jr.
Coordenador de conteúdo e programação:
Daniel Pedroso
Produtora realizadora: TV Unisinos
CANAL FUTURA
Coordenadoras de núcleo: Martha Ferraris
e Rosi Escobar
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Renata Lima
Análise de conteúdo: Larissa Machado
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Fundação Padre Urbano Thiesen
Direção geral: Daniel Pedroso
Diretor de programa: Marcio Miguel Daneliczin
Coordenação de texto: Leandro Estrela
Roteiro: Marcus Ligocki e Beth Ritto
Produção executiva: Adriane Ossani
Coordenação de produção: Cristiano Frade
Produção: Carlos Alberto Vereda / Larissa Mouro /
Isabela Siqueira
Diretor de fotografia: Leonardo Nunes Ferreira
Diretor de arte: Rhamay Lima Batista
Edição e Finalização: Armando Morais
Videografismo: Eduardo Armbrust
Trilha original: Technologica Music
Operador de som: Gerônimo de Castro Lessa
Maquinista: Luís Eduardo Toscano de Vilhena
TV Unisinos
Produção executiva: Adriane Ossani

183

PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 2008
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. O prêmio já teve 10 edições e
mais de 20 mil escolas inscritas. Até hoje 546 receberam
diplomas de Referência Nacional em Gestão Escolar.
O prêmio é uma parceria entre o Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Educação - Consed, 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.
Em 2009, pela primeira vez, o Prêmio Nacional de
Referência em Gestão Escolar foi até as comunidades
escolares das seis escolas finalistas e acompanhou
de perto a emoção dos professores, funcionários e
estudantes. A transmissão, ao vivo, foi ao ar em uma
edição especial do Jornal Futura no dia 10 de novembro
de 2009. De Brasília, nossos repórteres acompanharam
a votação da Escola Destaque Brasil, título do qual
foram finalistas as seguintes instituições de ensino:
> Acre - Escola Estadual Luiza Batista de Souza, em Rio
Branco.
> Mato Grosso - Escola Estadual Dom Bosco, em Lucas
do Rio Verde.
> Mato Grosso do Sul - Escola Estadual Professora Ada
Teixeira dos Santos, em Campo Grande.
> Minas Gerais - Escola Estadual Doutor Luis Pinto, em
Santa Rita do Sapucaí.
> Pernambuco - Escola Estadual Tomé Francisco da
Silva, em Quixaba.
> Tocantins - Escola Estadual Joca Costa, em Dianópolis.
A vencedora do título de Escola Destaque Brasil foi
do sul de Minas Gerais. A Escola Estadual Doutor Luis
Pinto, de Santa Rita do Sapucaí, que se tornou uma
referência em gestão escolar fazendo parcerias com
escolas técnicas e a comunidade local.
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Educação de ouro: vencedor do Prêmio Gestão Escolar
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Combate à violência, diminuição dos índices de
repetência, conquista de novos espaços e parcerias.
Em todos estes casos, o caminho para alcançar bons
resultados é o mesmo: uma gestão escolar eficiente.
TEMA: escola
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2002
No ar em 10 de novembro
DURAÇÃO: 26 minutos
LICENCIAMENTO: não liberado
FICHA TÉCNICA
Apresentação: Lísia Palombini
Editor executivo: Marcílio Brandão
Edição: Adriana Levis
Reportagem: Carmem Camargo, Cristiano Reckziegel,
Felipe Marcelino, Francisco Costa, Lara Carvalho,
Marcela Rafael, Priscila Steffen e Simone Braga
Produtores locais: Consuelo Lage, Joana Aquino, Joni
Nicolino, Juliana Nunes, Larissa Werneck e Tadeu Lima
Produção: Janaína Paixão, Luciana Ribeiro
e Jaqueline de Souza
Educação e Implementação: Ingrid Castro Bertoldo
Videografismo: Stânio Soares
Diretor de imagens: Luis Ricardo Santos
Iluminação e vídeo: Danilo Santos
Câmeras: Delmares C. Damasceno
e Guilherme Chagas
Assistente de estúdio: Gercino de Souza
Operadora de caracteres: Monica Mesquita Melo
Operador de VT: Pierre Porto Bayot
Operador de áudio: Gustavo de Almeida
Figurino: Domingos de Alcântara
Maquiagem: Amauri Rabelo
Supervisão de operações: Gelson Ferreira, Jairo Neiva
JR. e Alexandre Sampaio
Coordenação de operações: Arlécia Duarte
Engenheiro responsável: Marcio Pereira
Editora-chefe: Ana Lagôa
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral de Educação e Implementação:
Vilma Guimarães
Gerente geral Canal Futura: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

E é para divulgar os bons exemplos que acontece
o Prêmio Gestão Escolar, homenagem concedida
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed), pela União Nacional dos Dirigentes de
Educação (Undime) e pela UNESCO e promovido pela
Fundação Roberto Marinho.
O prêmio incentiva o trabalho realizado por escolas que
investem e acreditam no potencial de seus alunos nos
mais distantes pontos do Brasil. Os diretores das escolas
ganham um diploma de Liderança em Gestão Escolar
e recebem como prêmio a participação em viagem
de intercâmbio no Brasil, ou no exterior. Dentre essas
escolas, a que for selecionada para o primeiro lugar
recebe ainda um prêmio de dez mil reais, concedido
pela Fundação Roberto Marinho. Apoiam ainda Gerdau,
Unicef, Fundação Ford e Fundação Victor Civita.
Este ano, a escola vencedora foi a Escola Estadual
Doutor Luís Pinto, localizada na cidade de Santa Rita
do Sapucaí, em Minas Gerais.

A diretora Mônica Ribeiro conta que a região sofre com
enchentes e que, quando elas chegam, a comunidade
corre para ajudar a salvar a escola da inundação. “A
cidade tem um comprometimento muito grande com a
educação”, diz.
A escola fica aberta nos fins de semana, oferece aulas
de alfabetização para adultos e oficinas de reciclagem
de conteúdo para os professores. Além desses projetos,
a escola Doutor Luís Pinto possui uma parceria com o
CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) da cidade.
Nele, os alunos desenvolvem atividades de artesanato
e brincadeiras com os pacientes, portadores de
transtornos mentais. Os que mais se identificam com
a causa tornam-se mobilizadores voluntários. Segundo
a diretora, eles “quebraram o gelo do preconceito da
comunidade” e até suas famílias participam.
Sobre a disputa pelo prêmio, a diretora Mônica resume
o que acredita ser o diferencial da escola. “Se nos
conformarmos com as dificuldades, ficaremos de braços
cruzados. O prêmio aumenta a autoestima da escola e
mostra que somos capazes de promover mudanças,
sem esperar que elas cheguem até nós. Queremos
ensinar a voar alto.”
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Profissões dE Futuro

Mercados de amanhã: Profissões de Futuro

Continuando o sucesso do ano anterior, a coprodução
do Canal Futura com suas Universidades Parceiras
é dirigida a jovens que estão prestes a ingressar no
ensino superior e necessitam de informações sólidas
sobre as carreiras que pretendem seguir. Os temas
documentados se encaixam no perfil de carreiras que
estão despontando no mercado de trabalho e que
têm um grande potencial de empregabilidade para os
recém-formados da área.
TEMAS: juventude; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: jovens
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Sinopses por episódio (30 minutos):
PROGRAMA 1 - no ar em 7 de novembro
Neste programa, a Universidade Estadual de Santa
Cruz, em Ilhéus, apresenta algumas atuações dos
profissionais de Educação Física. A Univap, de São
José dos Campos, mostra em que pode trabalhar um
profissional formado em Rádio e TV, e a Unifor, de
Fortaleza, mostra um pouco mais sobre a formação do
profissional de Comércio Exterior.
PROGRAMA 2 - no ar em 14 de novembro
A PUC do Paraná, em Curitiba, explica sobre a formação
e a atuação do profissional de Biotecnologia. A Unaerp
de Ribeirão Preto mostra algumas áreas de atuação dos
profissionais formados em Direito, e a Furb, de Blumenau,
apresenta a formação em Engenharia Elétrica.
PROGRAMA 3 - no ar em 21 de novembro
A Unisinos, de São Leopoldo, apresenta a formação em
Comunicação Digital. A Unaerp, de Ribeirão Preto, fala
um pouco sobre a Fisioterapia. O outro tema abordado
é a Tecnologia em Construção Naval, apresentada pela
Univali, do Vale do Itajaí.
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Publicado originalmente em: www.futura.org.br

Meio ambiente está no centro das discussões atuais. Mas, afinal de contas, o que faz um engenheiro ambiental?
Globalização: um conceito que abre espaços para atuações variadas, como o comércio exterior. Quais as funções de
quem trabalha com o assunto? Estas e outras formações estão na nova série do Profissões de Futuro.

PROGRAMA 4 - no ar em 28 de novembro
O Instituto Presbiteriano Mackenzie, de São Paulo, fala
sobre a atuação do profissional formado em Engenharia de
Produção. A Universidade Federal de Ouro Preto apresenta
um dos possíveis mercados para os profissionais de
Farmácia. Já a Faculdade Pitágoras, de Divinópolis,
apresenta a formação em Engenharia Ambiental.
PROGRAMA 5 - no ar em 5 de dezembro
A Engenharia Civil é a formação mostrada pela
Universidade de Passo Fundo. No programa, o
espectador também aprende mais sobre a formação
em Biotecnologia, apresentada pela PUC do Paraná. A
Unipar, de Umuarama, conta um pouco sobre a atuação
do profissional formado em Serviço Social.
Ficha técnica
Direção e Roteiro: André Glasner
Edição: Carolina Abreu
Videografismo: Stânio Soares
Trilha sonora original: Fernando Moura
Líder de programa: Beatriz Tompson
Produtora: Joana Levy
Produtora assistente: Maressa Bessa
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O programa é inteiramente produzido pelas universidades parceiras do Futura e voltado a jovens prestes a ingressar
no ensino superior, momento crucial de decisão sobre a profissão. Ao todo, quatorze TVs universitárias brasileiras
integram a produção.
Cada um dos cinco episódios traz três profissões, com informações sobre o estudo, o perfil de carreiras e as
possibilidades do mercado de trabalho. No primeiro, a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus (BA), apresenta
algumas atuações dos profissionais de Educação Física. A Univap, de São José dos Campos (SP), mostra em que
pode trabalhar um profissional formado em Rádio e TV, e a Unifor, de Fortaleza (CE), mostra um pouco mais sobre a
formação do profissional de Comércio Exterior.
Carreiras novas e antigas
No segundo programa, a PUC do Paraná, em Curitiba, explica sobre a formação e a atuação do profissional de
Biotecnologia. A Unaerp, de Ribeirão Preto (SP), mostra algumas áreas de atuação dos profissionais formados em
Direito, e a Furb, de Blumenau (SC), fala de Engenharia Elétrica. Em seguida, Unisinos, de São Leopoldo (RS), inova
com o tema Comunicação Digital. A Unaerp, de Ribeirão Preto (SP), fala de Fisioterapia e, por fim, conhecemos o ramo
da Construção Naval, apresentado pela Univali, do Vale do Itajaí (SC).
O quarto programa traz o Instituto Presbiteriano Mackenzie, de São Paulo, com um episódio sobre Engenharia de
Produção. A Universidade Federal de Ouro Preto (MG) fala sobre os possíveis mercados para os profissionais de
Farmácia, e a Faculdade Pitágoras, de Divinópolis (MG), apresenta a formação em Engenharia Ambiental.
No último programa da série, Engenharia Civil é a formação mostrada pela Universidade de Passo Fundo (RS). O
programa traz também a Biotecnologia, apresentada pela PUC do Paraná, e a Unipar, de Umuarama (PR), conta um
pouco sobre a atuação do profissional formado em Serviço Social.
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PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO

REVELANDO OS BRASIS III

O filme retrata a história de sete crianças israelenses
e palestinas em Jerusalém que, apesar de morarem
no mesmo lugar, vivem em mundos completamente
distintos, separados por diferenças religiosas. Com
idades entre 8 e 13 anos, raramente elas falam por
si mesmas e estão isoladas pelo medo. Neste filme,
suas histórias oferecem uma nova e emocionante
perspectiva sobre o conflito no Oriente Médio.

Revelando os Brasis III, programa apresentado por
Ernesto Piccolo, exibe vídeos produzidos por moradores
de pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes.
De ficção a documentários, descobrimos a diversidade do
país, a cultura, as paisagens, os costumes e as histórias.
Entrevistas com os realizadores revelam o imaginário de
quem mora nas comunidades, além de relatar o processo
de produção desses vídeos e como eles transformaram
o cotidiano das localidades retratadas. A terceira série
começou a ser exibida em 2008, com quatro episódios.
Em 2009, foram exibidos 25 episódios.

TEMAS: comportamento; protagonismo
religião; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 8 de fevereiro
Duração: 116 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

infantil;

Prêmios
Indicado ao Oscar de 2002 por melhor documentário
Buster International Children’s Film Festival (2002)
Hamptons International Film Festival (2001)
Locarno International Film Festival (2001)
Indicado ao Independent Spirit Awards (2002)
Indicado ao MTV Movie Awards, Latin America (2002)
Rotterdam International Film Festival (2001)
San Francisco International Film Festival (2001)
São Paulo International Film Festival (2001)
Valladolid International Film Festival (2001)
Emmy (2002)
Vancouver International Film Festival (2001)
Young Artist Awards (2002)
Ficha técnica
Direção: Carlos Bolado e B. Z. Goldberg
Roteiro: Stephen Most
Pesquisa: Stephen Most
Entrevistados: Moishe Bar Am, B. Z. Goldberg, Sanabel
Hassan, Faraj Adnan Hassan Husein, Mahmoud Mazen
Mahmoud Izhiman, Schlomo, Daniel Solan e Yarko Solan.
Produtora realizadora: Promises Film Project
Distribuição: Cinemien/Grupo Estação
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TEMAS: cultura regional; formação audiovisual; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: Instituto Marlin Azul, Secretaria do
Audiovisual do Ministério da Cultura, Petrobras
APRESENTADOR: Ernesto Piccolo é ator, diretor e
apresentador. Além de ter atuado em vários filmes,
novelas e programas de TV, Ernesto fez assistência de
direção do filme Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho.
Entre os filmes nos quais atuou destacam-se Gatão de
Meia-Idade, For All, Benjamim e Como Ser Solteiro.

e Manoel Clara compartilham momentos de amizade
e companheirismo, rememorando suas histórias.
Personagens muito populares em Guaramiranga, no
Ceará, eles narram suas vivências enquanto exercem
o ofício de coveiro, fator determinante na manutenção
dessa verdadeira amizade.

Sinopses por episódio (30 minutos):
Cachorro Quente Vodu - no ar em 4 de janeiro
Neste episódio, Ernesto Piccolo conversa com o realizador
da ficção Cachorro Quente Vodu. A história mostra, de
forma bem-humorada, que a superstição e o futebol
andam sempre juntos. Toda a ação acontece durante
uma partida de futebol de salão em que, em meio a uma
animada torcida, uma menininha e seu cachorro quente
atormentam a cabeça de um torcedor desconfiado.
Três Coveiros - no ar em 11 de janeiro
Ernesto Piccolo conversa com o realizador do
documentário Três Coveiros. Neste vídeo, Coca, Dedê

O Dono do Carnaval - no ar em 18 de janeiro
Durante este episódio, Ernesto Piccolo conversa
com a realizadora da ficção O Dono do Carnaval.
Neste vídeo, ambientado em uma pequena cidade do
interior, um homem disputa com as mulheres o direito
de desfilar vestido de baiana no carnaval. Uma série
de mal-entendidos leva os moradores a acreditarem
na morte do personagem, que, mesmo dado como
morto, não deixa de fazer sua aparição triunfante
no desfile. A história é inspirada em Bil, morador de
Taiaçu, que, além de ser um reconhecido e tradicional
“benzedor”, fantasia-se de baiana todos os anos nos
desfiles carnavalescos.
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Flores que Murcham - no ar em 25 de janeiro
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador do documentário Flores que Murcham.
O vídeo revela uma situação corrente em algumas
cidades do sertão do Rio Grande do Norte, que, por
serem habitadas por poucas famílias, realizam muitos
casamentos entre primos. Em Serrinha dos Pintos,
por exemplo, essa característica da formação local
ocasionou uma doença genética conhecida como
síndrome de Spoan.
Engenho Novo - no ar em 1 de fevereiro
O apresentador do programa conversa com o realizador
do documentário Engenho Novo. O vídeo registra o
“engenho novo”, dança característica da comunidade
quilombola Furnas do Dionísio. A dança assemelhase ao movimento do engenho de cana, e seus versos
lembram o trabalho com as máquinas e as conversas
entre seus operadores. Os jovens da comunidade,
juntamente com os mais antigos, estão tentando
preservar essa tradição.
O Barbeiro de São Pedro da União
no ar em 8 de fevereiro
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador da ficção O Barbeiro de São Pedro da União.
O vídeo narra um dia na vida de Seu Joanico através dos
olhos de um forasteiro que chega à barbearia e pede
um corte de barba e cabelo. A tarefa, simples, acaba se
prolongando devido aos diversos acontecimentos que
chamam a atenção do barbeiro.
O Baque da Zabumba Centenária Contra o
Tic-tac do Tempo - no ar em 15 de fevereiro
Neste episódio, conhecemos o realizador do
documentário O Baque da Zabumba Centenária
Contra o Tic-tac do Tempo. O vídeo presta homenagem
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ao zabumbeiro Mané Rita, falecido em 2008, aos
104 anos e 30 dias de idade, fundador da Zabumba
de Mané Rita e grande incentivador da tradição
das bandas de pífanos, que animam as novenas da
comunidade de Lati.
O Circo Chegou - no ar em 22 de fevereiro
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador do documentário O Circo Chegou. O vídeo
narra a história de uma família circense que une
cinco gerações em torno de uma cultura em que o
conhecimento passa de pais para filhos. O vídeo mostra
as dificuldades, a vida na estrada, os imprevistos e o
amor pela arte nesta família.
Sou Teu Maninho! Um Grito Marajoara
no ar em 1 de março
Ernesto Piccolo conversa com o realizador da ficção
Sou Teu Maninho! Um Grito Marajoara. O vídeo narra
a história da menina Natiara, que vive com a família às
margens do rio Amazonas. Com o pai doente, precisando
de cuidados médicos, ela e a família embarcam numa
viagem de três dias rumo à capital. Dentro de um barco
superlotado, Natiara conhece o sofrimento do homem
marajoara: as maresias, os assaltos, a luta pela vida, o
desconforto e a sensação de isolamento, tudo isso em
contraste com a beleza e a riqueza da Amazônia.
Guaranésia - Os Irmãos Masotti e o
Cinema - no ar em 8 de março
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador do documentário Guaranésia - Os Irmãos
Masotti e o Cinema. O vídeo conta que, em meados
da década de 1920, a população de Guaranésia se
mobilizou em torno da produção do longa-metragem
Corações em Suplício, uma produção dos irmãos Carlos
e Américo Masotti.

Triunfo, o Início de uma Tradição
no ar em 15 de março
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador da ficção Triunfo, o Início de uma Tradição.
O vídeo narra uma história baseada em fatos reais:
um surto de febre amarela dizimava a população de
Itapoá. Foi quando apareceu uma mulher misteriosa
chamada Maria, que fez uma promessa para São Pedro,
pedindo ao santo que acabasse com o sofrimento das
pessoas. Em troca, ela prometeu erguer uma capela em
homenagem a São Pedro. O pagamento da promessa,
porém, esbarrou nos interesses de um fazendeiro.
Passageiro 1219 - no ar em 22 de março
Neste episódio, acompanhamos uma conversa com a
realizadora da ficção Passageiro 1219. O vídeo narra
as aventuras dos estudantes que, diariamente, após
um longo dia de trabalho, embarcam nos ônibus que
os levarão até suas faculdades. Uma viagem que pode
durar até três horas e meia, ou nem ser concluída.
Muitos farão essa viagem durante quatro anos ou
mais. Nesse período, testemunharão as mudanças na
paisagem, nas estações, nos companheiros de viagens
e em suas próprias vidas.
Dona Joana: Seus Ternos e Danças
no ar em 29 de março
Neste episódio, Ernesto Piccolo conversa com a
realizadora do documentário Dona Joana: Seus Ternos
e Danças. O vídeo promove o resgate da cultura do
distrito de Pataíba, contada pela ótica de Dona Joana,
famosa por organizar as apresentações de danças a
convite das famílias locais.

Uma Banda em Nossas Vidas
no ar em 5 de abril
O apresentador Ernesto Piccolo conversa com a
realizadora do documentário Uma Banda em Nossas
Vidas. O vídeo reúne as lembranças dos moradores de
rio Pomba sobre a importância da banda de música no
cotidiano da cidade. Eles revelam antigas tradições
culturais, como as coroações de Nossa Senhora,
procissões, retretas e carnavais no coreto, alvoradas e
encontros de banda, em uma perspectiva urbana e rural.
O Grande Rio Thermal - no ar em 12 de abril
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador do documentário O Grande Rio Thermal.
O vídeo conta como, procurado por suas riquezas e
efeitos terapêuticos, o maior rio de águas termais do
mundo contribuiu para a formação do município de Rio
Quente e do Estado de Goiás.
Caminho de Feira - no ar em 19 de abril
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador do documentário Caminho de Feira. O vídeo
mostra que toda segunda é dia de feira em Sátiro Dias,
espaço de interação popular onde convivem diferentes
histórias e personagens.
Ibiri: Tua Boca Fala Por Nós
no ar em 26 de abril
Ernesto Piccolo conversa com a realizadora do
documentário Ibiri: Tua Boca Fala por Nós. O vídeo
retrata a vida de seis irmãs descendentes de escravos e
nascidas em Papicu, região de São Pedro da Aldeia, no
estado do Rio de Janeiro. Depois de serem expulsas de
forma violenta de casa, elas se escondem na mata, até
conseguirem um pedaço de terra. Marcadas pela injustiça
sofrida, fecham-se em seu pequeno mundo, do qual saem
apenas para vender o pouco que podem cultivar.
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Jardim de Plástico - no ar em 3 de maio
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador da ficção Jardim de Plástico. O vídeo narra
a história de um garimpeiro que, após o fechamento
dos garimpos em Lençóis, na Bahia, cria um garimpo
artificial no quintal de casa como alternativa de
preservação da memória histórica e cultural do local.

a história de uma família que sobrevive a custo
de muito trabalho, num cantinho isolado do Cariri
paraibano, enfrentando todas as adversidades. Um
dia, o pai retorna com alguns presentes para os filhos:
para os mais novos, brinquedos populares, e para o
mais velho, uma capa de chuva, presente inusitado
para quem vive no sertão.

A Força de um Grito - no ar em 10 de maio
O episódio mostra uma conversa com o realizador do
documentário A Força de um Grito. O vídeo retrata
as histórias de jovens que mudaram suas vidas
usando a culinária como meio de sobrevivência,
encontrando na venda do beiju de coco a saída para
a desigualdade social.

Arte na Ruína - no ar em 31 de maio
O apresentador do programa entrevista o realizador
do docudrama Arte na Ruína. O vídeo registra
Xapuri, um pequeno universo que se tornou palco
para a tão necessária reconstrução de dois mundos
em ruínas: uma delegacia abandonada e um grupo
de jovens artistas. Esses jovens aceitam o desafio
de revelar para o público, através do espetáculo
“O Ensaio Surreal do Grito Sufocado”, as nuances
que os levaram até o fabuloso palco de suas vidas
- Arte na Ruína - localizado a 50 metros da casa de
Chico Mendes.

Os Faxinais: Uma História de Luta e Amor à
Terra - no ar em 17 de maio
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com
a realizadora do documentário Os Faxinais: Uma
História de Luta e Amor à Terra. O vídeo mostra
como funciona o sistema de produção e organização
social conhecido como faxinal, que se desenvolve
em pequenos povoados rurais totalmente rodeados
por cercas de arame, costaneiras, varas de madeira
ou bambu. Nesses locais, prevalecem a agricultura
e os chamados “criadouros comunitários”, ou seja,
criação livre de animais no uso coletivo da terra.
Os faxinais também são lugares onde o misticismo,
a religiosidade e a tradição são extremamente
importantes. Um exemplo é a Romaria de São
Gonçalo, dança que envolve toda a comunidade.
Capa de Chuva - no ar em 24 de maio
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com o
realizador da ficção Capa de Chuva. O vídeo narra

192

Talhado - no ar em 7 de junho
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com
o realizador do documentário Talhado. O vídeo
registra o processo de ocupação do sítio Talhado,
em 1960, iniciado pelo escravo José Bento, e que
foi registrado pelo cineasta Linduarte Noronha no
documentário Aruanda. Em 2004, Talhado e parte
do Bairro São José foram reconhecidos como áreas
remanescentes de quilombo. Esse reconhecimento
produziu uma nova relação entre o povo, agora
quilombola, e os habitantes das outras áreas da
cidade. Não se trata mais do povo isolado em uma
área distante, mas de uma população que interage
e que marca culturalmente e socialmente a vida da
cidade.

Revelando a Minha Vida - no ar em 14 de junho
Ernesto Piccolo conversa com o realizador do
documentário Revelando a Minha Vida. O vídeo registra
a trajetória de uma família em busca de melhores
condições de moradia, trabalho e educação. Trata-se
de uma história de lutas e dificuldades, mas também
de superação e de conquistas.

Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lucia Gomes
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

O Paraíso de Maria - no ar em 21 de junho
Neste programa, Ernesto Piccolo conversa com a
realizadora do documentário O Paraíso de Maria. A
autora descreve poeticamente a sua casa como um
paraíso na Terra. Sua rotina é marcada pelo canto dos
pássaros, pelo trabalho na roça, pelo contato com os
animais, pela contemplação e por outros eventos da
natureza. Entre ouvir o coaxar dos sapos e conversar
com as estrelas, a vida vai passando sem muitos
sobressaltos.
Ficha técnica
Direção: Rosane Svartman
Roteiro: Cris Campos e Márcio Vianna
Direção de fotografia: Alex Araripe
Assistente de direção: Clara Linhart
Cenografia: Bernard Heinburger
Figurino: Dorys Hansen
Maquiagem: Alzira Pereira
Edição: Érico Pereira
Direção de imagem: Paulo Scuotto
Câmeras: Márcio Pereira, Wanderson Athayde
e Cambuí
Som: Evaldo Soares
Supervisão de operações: Ronaldo Proença
Realização: Instituto Marlin Azul, Secretaria do
Audiovisual do Ministério da Cultura e Canal Futura
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtoras assistentes: Renata Gaze
e Maria Cecília Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia
e Isadora Andrade
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Ritmo Solidário

TEMAS: diversidade cultural; vídeos e
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 14 de setembro
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Este documentário retrata a visita de Travis McCoy, líder
da banda de hip hop alternativo Gym Class Heroes, aos
beneficiários da Fundação Staying Alive, na África do
Sul, na Índia e nas Filipinas. Acompanhe Travis nessa
viagem estimulante, onde ele contempla em primeira
mão o trabalho excepcional que cada beneficiário está
realizando em sua própria comunidade para combater
a Aids. A experiência proporcionada por aqueles que o
músico encontra, além de ser enriquecedora, o inspira
no desafio instigante de compor uma nova faixa musical
a ser lançada no Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

TEMAS: personalidades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 1 de dezembro
Duração: 45 minutos

Ficha técnica
Diretor: James Barnes
Produtora realizadora e Distribuição: MTV Networks
International

Rumos, cinema e vídeo
Em atividade desde 1997, o Rumos Itaú Cultural é um programa de apoio à produção artística e intelectual, sintonizado
com a criatividade brasileira. Rumos colabora para o fomento e o desenvolvimento de centenas de obras e de artistas
das mais variadas expressões e regiões do país. Desde músicos e cineastas do Norte, até escritores, coreógrafos e
artistas plásticos do Sul, passando por jornalistas e pesquisadores do Nordeste, além de educadores do Sudeste.
O caráter nacional do programa mobiliza artistas, especialistas, pesquisadores e instituições parceiras, que fazem
da cultura uma linguagem comum de fortalecimento da cidadania e das características múltiplas do povo brasileiro.
Histórias de Morar e Demolições
Quatro famílias paulistanas estão de mudança. Suas
casas foram vendidas para um incorporador imobiliário
e serão demolidas. Para fixar as histórias guardadas
sob esses tetos, os moradores resolvem registrar os
objetos, cômodos e recantos preferidos, iniciando
videografias domésticas ou contratando uma pequena
empresa de vídeo.

194

Ficha técnica
Direção: André Costa
Produção: Danilo Concílio
Edição: Danilo Concílio, Matias Lan
cetti e André Costa
Companhia produtora: Olhar Periférico
Distribuição: Itaú Cultural

Eu Vou de Volta
Dirigido pelos pernambucanos Camilo Cavalcante e Cláudio Assis, o programa mostra
duas viagens simultâneas, feitas em ônibus clandestinos, para registrar histórias da
migração nordestina no Brasil. A equipe faz o percurso de ida e volta de São Paulo
a Caruaru, em Pernambuco, e entrevista os passageiros e o motorista do ônibus,
em busca de histórias interessantes. “Captamos muitos flagrantes, porque chegou
uma hora da viagem em que as pessoas não posavam mais para as câmeras”, relata
Camilo. Ao se tornar íntimo dos entrevistados, ele consegue registrar, com a câmera
na mão, cenas singelas, como a de um pai e seu filho compartilhando o mesmo
banheiro dentro do ônibus.
TEMAS: diversidade cultural; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 23 de agosto
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Direção:
Camilo Cavalcante e Cláudio Assis
Produção: Julia Moraes
Edição: Fernando Coster y André Sampaio
Companhia Produtora:
Instituto Itaú Cultural
Distribuição: Itaú Cultural

Procura-se Janaína
Há crianças que não possuem um lugar no mundo. São crianças entregues a instituições
e que não se desenvolvem nos padrões esperados. Não são portadoras de deficiências,
mas também não conseguem alcançar um desenvolvimento dito normal. Assim era
Janaína, negra, pobre e institucionalizada na Febem dos anos 1980. Ela se debatia no
berço e se machucava, ficava com a mão espalmada, não falava e não se relacionava
com outras crianças. Hoje, duas décadas depois, onde estará Janaína?
TEMAS: diversidade cultural; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 7 de setembro
Duração: 54 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Ficha técnica
Direção e Roteiro: Miriam Chnaiderman
Fotografia: Rinaldo Martinucci
Edição: Cristina Amaral
Produtora realizadora: Rumos Artes
Visuais
Distribuição: Itaú Cultural
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SABOR & GESTÃO - BOAS IDEIAS PARA A ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR
Sinopses por episódio (30 minutos):

Seu Fernando, dono do Caldo Verde, restaurante de
comida caseira, envolve-se em um acidente de carro. Isso
obriga sua família a se desdobrar para manter o negócio
aberto. Sua ausência deixa nítida a informalidade e a
desorganização do negócio. Planejamento, trabalho
e capacitação serão fundamentais para redesenhar
o Caldo Verde no mercado. Contratação de novos
funcionários, reforma da cozinha e do salão, mudanças
no cardápio e uma eficiente campanha de marketing são
algumas ações empregadas para transformar o antigo
estabelecimento no “Seu Fernando”, um exemplo de
restaurante de sucesso.
TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: SEBRAE

Produto - no ar em 9 de março
Um engano na entrega da carne para o restaurante
Caldo Verde provoca um acidente com Seu Fernando.
A ausência do dono obriga sua família a se desdobrar
para servir com qualidade. Do hospital, Fernando
transmite sua ideia de vender o restaurante.
Casos: Oficina do Sabor (PE) e Werner Filé e Vinhos (DF)

Elenco:
Adriana Rabelo, Cândido Damm, Igor Trípoli, Ilya São
Paulo, Izak Dahora, Kenya Costta, Pitty Webo, Regina
Sampaio e Zé Peregrino

Compras - no ar em 16 de março
Miguel, filho de Fernando e Carminha, renegocia
as dívidas do Caldo Verde e promete ao pai que vai
reerguer o restaurante em seis meses. Miguel se dá
conta de que não gosta de medicina e que o sonho de
sua vida é gerenciar um restaurante.
Casos: Espaguete Lilás (BA) e Dom Francisco (DF)
Atendimento - no ar em 23 de março
O novo garçom, Tom Cruise, enfrenta problemas na
hora de servir os pratos. O atendimento do Caldo Verde
se revela falho. A ausência de Fernando ainda é muita
sentida. Miguel volta de uma reunião da associação dos
comerciantes da rua e diz que eles estão oferecendo
vários cursos.
Casos: Barraca do Faria (BA) e Esquina Mineira (DF)
Equipe - no ar em 30 de março
Todos os funcionários do Caldo Verde se matriculam
em cursos na associação. Carminha decide contratar
uma assistente para Zico. Bruna resolve se candidatar
à vaga, mas percebe que não está preparada. Zico
consegue fazer um escondidinho como o de Dona Lalá.
Com ciúmes, ela resolve voltar para a cozinha do Caldo
Verde nas quartas-feiras.
Casos: Bar da Leda (RJ) e Pão Dourado (DF)
Estrutura - no ar em 6 de abril
Carminha conclui que a estrutura da cozinha está
prejudicando o bom andamento do restaurante. Um
vendedor sugere a compra de um forno bem caro.
Com tantas demandas para resolver, Miguel decide
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trancar a faculdade para dedicar-se exclusivamente
ao restaurante. Fernando é contra a compra do tal
forno, que não é adequado ao restaurante. Carminha,
então, desiste do forno e acaba fazendo uma reforma
na cozinha, atitude que vai trazer mais benefícios ao
negócio.
Casos: Barraca da Chiquita (RJ) e Bella Itália (PR)
Preço - no ar em 13 de abril
Carminha resolve ajustar os preços do restaurante.
Dona Lalá reage à ideia. Seu Fernando sugere substituir
o PF (Prato Feito) por Prato Executivo. Miguel confessa
para Carminha que trancou a faculdade. Dona Lalá sai
do Caldo Verde e vai trabalhar no boteco do Guimarães
fazendo PFs.
Casos: Hot Dog (BA) e Carpe Diem (DF)
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Gestão/Controle - no ar em 20 de abril
Miguel compra um computador para ajudar no
controle das finanças do Caldo Verde. Várias dívidas
se acumulam e o restaurante precisa de dinheiro. Seu
Fernando organiza a comemoração de uma festa de
casamento no restaurante. Miguel conta para o pai que
trancou a faculdade.
Casos: Queijos e Cia. (PR) e Brasserie Rosário (RJ)

Boas Práticas - no ar em 4 de maio
Carminha acha que talvez esteja na hora de Fernando
e Guimarães fazerem as pazes, afinal Miguel e Bruna
podem resolver casar e, assim, todos fariam parte da
mesma família. Paralelo a isso, um fiscal da vigilância
sanitária interdita o boteco do Guimarães. Ele não tem
dinheiro para fazer as mudanças e pensa em fechar.
Casos: Lucadelli (RJ) e Guaiamun Gigante (PE)

Marketing - no ar em 27 de abril
A família decide que é hora de mudar o nome do
restaurante. Miguel envolve os clientes na escolha do
novo nome. O cliente que escolher o nome vencedor
ganha um almoço cinco estrelas junto com a família.
Seu Fernando vende o carro para reformar o salão.
Guimarães ganha o jantar cinco estrelas por ter
escolhido o nome vencedor: “Seu Fernando”.
Casos: Panificação Flor do Bandeirante (RJ) e Bar do
Calaf (DF)

Responsabilidade Social - no ar em 11 de maio
Guimarães resolve fechar o bar. Com o dinheiro do
aluguel do imóvel, montará um ateliê de moda para
Bruna. Dona Lalá mostra para Fernando a embalagem
de carne seca que comprova a inocência de Guimarães
no episódio da entrega da carne. Fernando faz as pazes
com Guimarães. Um garçom idoso é contratado e Zico
ganha o prêmio de “Melhor Cozinheiro”.
Casos: Sítio Sambaqui (PR) e Fim da Trilha (PR)

CONSULTORIA:
Luís Cláudio Martinez Lopes - especialista
em Segurança Alimentar; Gestão da Qualidade e
Competitividade; Gestão e Administração do Processo
Produtivo e Mercadológico na Área de Alimentos:
restaurantes, bares, padarias, hotéis, agroturismo,
supermercados e indústrias de alimentos.
Nélia Rodrigues Del Bianco - jornalista, professora
adjunta da Faculdade de Comunicação da Universidade
de Brasília (UnB), doutora em Comunicação-Jornalismo
pela Escola de Comunicações e Artes da USP, em
2004, e mestre em Comunicação pela Universidade
de Brasília, em 1991. No período de 1995 a 2000,
coordenou o GT Rádio da Intercom. Por essa atuação,
o GT Rádio recebeu o Prêmio Luiz Beltrão de Ciências
da Comunicação de 2000, na categoria grupo inovador.
Publicou vários artigos em periódicos científicos
e capítulos de livros sobre a condição do rádio na
sociedade contemporânea, tendências e perspectivas
da programação radiofônica e o impacto das inovações
tecnológicas na configuração de conteúdos e formatos
do rádio. Há mais de dez anos se dedica à produção
de programas radiofônicos educativos para várias
instituições públicas e não governamentais.
Ficha técnica
Direção: Marco Altberg e Sérgio Rossini
Roteiro: Duba Elia, Ricardo Elia e Cristiane Dantas
Produção executiva: Myriam Porto
Documentários: Alexandra Sampaio e Daniele Ramalho
Direção de fotografia: César Moraes
Direção de arte: Rafael Cabeça
Continuidade: Loly Ferreira
Produção: Luciana Alcaraz, Marcela Nunes
e Pedro Tude Sevá
Produção de cenografia: Clara Nielsen
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Figurino: Joanna Ribas
Maquiagem: Raphael Villas
Produção de elenco: Lauro Santanna
Videografismo: Caco Moraes
Trilha original: Sala Produções
Edição: Pedro Serra e Luiz Alberto de Paula
Câmera: Tota Paiva
Som: Felipe Machado e Toni Ferreira
Produtora realizadora: Associação Revista do Cinema
Brasileiro
SEBRAE
Presidente do Conselho Deliberativo: Adelmir Santana
Diretor presidente: Paulo Tarciso Okamotto
Diretor técnico: Luiz Carlos Barboza
Diretor de Administração e Finanças:
Carlos Alberto dos Santos
Gerente da Unidade de Capacitação Empresarial:
Mirela Malvestiti
Gerente da Unidade de Atendimento Coletivo - Co
mércio e Serviços: José Ricardo Mendes Guedes
Coordenação: Andréia Calderan
Equipe de trabalho: Germana Barros Magalhães SEBRAE/NA e Décio Tavares Coutinho - SEBRAE/NA
Consultor conteudista: Luís Cláudio Martinez Lopes
Consultor educacional: Nelia Rodrigues Del Bianco
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza e Renata Lima
Análise de conteúdo: Leonardo Menezes
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Sala de Notícias

Fazer pra crer: Semana do Empreendedorismo
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Criatividade, senso de inovação e uma boa dose de coragem. Ingredientes certos para quem pensa em abrir o
próprio negócio. Entre 16 e 22 de novembro, uma iniciativa global celebrou aqueles que movimentam a economia
dos países: É a Semana do Empreendedorismo, um movimento promovido pela ONG Endeavour.
A ideia movimentou 90 países este ano, com palestras, workshops, jogos, feiras e outras iniciativas. O Futura
apoiou a iniciativa com sua programação voltada para o tema, além de especiais jornalísticos.
Como abrir e cuidar de seu próprio negócio é o assunto dos programas Tecendo o Saber, Aprender a Empreender,
Pequenas Empresas Grandes Negócios e Sabor e Gestão. Neles, dicas valiosas sobre temas como economia,
preços, marketing, funcionários, planejamento e mercado de trabalho.
No dia 16, o Sala de Notícias mostrou quais são as características de um bom empreendedor e quais as
dificuldades e oportunidades que o Brasil oferece àqueles que buscam criar seus próprios meios de vida. Além
disso, trouxe exemplos da importância para o país da criação de negócios inovadores, tanto no que diz respeito
ao desenvolvimento em geral como para a melhoria das condições de vida da população e para a geração de
emprego e renda.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN e TV Globo
Apresentadores:
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.

Espaço de todos
Jovens, mulheres, meio ambiente: como funciona o empreendedorismo nestas esferas da sociedade? Estes são
temas de reportagens do Jornal Futura durante toda a semana. Na primeira da série, negócios ambientais. Para
uma mente empreendedora, um barco e um rio viram sinônimo de uma pequena empresa de turismo sustentável.

Renata Affonso é jornalista. No SBT, coordenou por
seis anos a equipe do jornalismo do Rio de Janeiro.
Antes disso, trabalhou nas TVs Globo, Bandeirantes
e Manchete. É apresentadora e editora do Sala de
Notícias desde 2006.

Em seguida, o empreendedorismo feminino. Dados do IBGE mostram que hoje as mulheres já dirigem 33% das
empresas brasileiras. E este número tende a aumentar. Foi
ao ar na terça-feira, dia 17. Em seguida, na quarta-feira,
a série trouxe os jovens, os que mais sofrem com a falta
de empregos e, em consequência, precisam ser cada vez
mais criativos e inovadores nas soluções para o mercado
de trabalho.

José Brito Cunha é jornalista e publicitário. Trabalhou
durante oito anos como repórter e roteirista do
programa Globo Ecologia. Foi fotógrafo freelancer da
Folha de São Paulo e atualmente é repórter e editor do
jornalismo do Canal Futura.

Quinta-feira, dia 19, o Jornal Futura falou de artesanato.
Almofadas, tapetes, sabonetes artesanais: tudo vira motivo
para se ganhar dinheiro com uma fabricação própria, em uma
atividade que já representa 2,8% do PIB brasileiro. Por fim,
na sexta-feira, dia 20, o programa mostrou as dificuldades
de quem ainda não conseguiu fazer de seu negócio um
exemplo de sucesso e renda.
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Programa temático diário que a cada edição reúne e
analisa material de telejornais nacionais, sobretudo do
Jornal Futura, e da rede de televisão norte-americana
CNN. No programa, especialistas analisam as principais
questões que envolvem o tema do dia.

Carmen de Camargo é jornalista. Foi editora e
apresentadora do Globo Esporte, na TV Aliança
Paulista. No Rio de Janeiro, trabalhou na TVE e
nos programas Esporte Real, do jornalista Armando
Nogueira, no Sportv, e Esporte Espetacular, na Rede
Globo. No Canal Futura, ela é repórter e editora do
jornalismo.
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Sinopses por episódio (26 minutos):
Gilles Lipovetsky - no ar em 5 de janeiro
No programa Sala de Notícias, a jornalista Renata
Affonso mostra o pensamento do filósofo francês
Gilles Lipovetsky, um dos intelectuais mais polêmicos
da atualidade, que trouxe o luxo e a moda para
o debate. Lipovetsky fala das características da
hipermodernidade, uma época que, segundo ele, traz
muitos estímulos, informação e abundância, mas, ao
mesmo tempo, uma enorme desorientação e angústia.
Através de exemplos de grandes metrópoles como
Nova York, Paris, Rio de Janeiro e São Paulo, o Sala
de Notícias resume o pensamento do autor de A Era do
Vazio: os dilemas e os medos do homem hipermoderno.
Raposa Serra do Sol - no ar em 7 de janeiro
Uma decisão histórica. Assim foi recebida a decisão do
Supremo Tribunal Federal de determinar a demarcação
em área contínua da reserva Raposa Serra do Sol, em
Roraima. Um milhão e setecentos mil hectares onde
vivem cerca de 19 mil índios e algumas centenas de
plantadores de arroz, que têm o apoio do governo do
estado e de um grupo de índios para permanecer na
região. Segundo os especialistas, a decisão do STF
deve estabelecer novos parâmetros para a Política
Indigenista brasileira. Os rizicultores ocupam a região
desde os anos 70 e representam um dos setores mais

importantes da economia do estado e, apesar disso,
não possuem títulos de propriedade. O Sala de Notícias
mostra e analisa os elementos que alimentaram por
anos a disputa. A importância da decisão do STF para
os índios brasileiros também é discutida.
Ética - no ar em 14 de janeiro
O Sala de Notícias fala sobre ética. E o que é ética?
No que ela se diferencia da moral e da lei? Filósofos
como Roberto Romano, Renato Janine Ribeiro e Viviane
Mosé mostram que até a lei pode não ser ética. O
programa analisa alguns casos que chocaram o Brasil,
como o roubo de donativos dos desabrigados em Santa
Catarina e a invasão de um hospital por estudantes
de Medicina que faziam arruaça. O famoso “jeitinho”,
do qual os brasileiros tanto se orgulham, também
entra em discussão. O jeitinho está na zona cinzenta
entre o certo e o errado, e em alguns casos pode ser a
antessala da corrupção.
Moradias populares - no ar em 19 de janeiro
Em 2007, o déficit habitacional no Brasil recuou pela
primeira vez, de forma significativa, num período de 15
anos. É o que mostra um estudo da Fundação Getúlio
Vargas, divulgado em dezembro de 2008. Mas, apesar
dessa boa nova, ainda faltam no país mais 7.200.000
moradias. E quase um terço das famílias que moram nas
chamadas “habitações subnormais” tem renda de até
três salários mínimos. O governo deve lançar em breve
o Plano Nacional de Habitação, para solucionar o déficit
habitacional. Em 15 anos, a previsão é de construir 27
milhões de moradias para a população de baixa renda.
Mas como viverão esses milhões de brasileiros até lá?
O Sala de Notícias “Habitação no Brasil” fala sobre a
imensa distância entre sonho e realidade.
Liberdade religiosa - no ar em 21 de janeiro
A tolerância religiosa deveria ser uma característica das
sociedades civilizadas, por ser parte do reconhecimento
da diversidade cultural dos grupos sociais e étnicos.
Esse entendimento inspirou revoluções, mas não foi
capaz de evitar conflitos entre os povos. No Brasil, o
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sincretismo religioso ajudou a criar uma sociedade
aparentemente tolerante, por causa da diversidade de
religiões. Segundo o último Censo do IBGE, existem
43 denominações religiosas no Brasil e 93% dos
brasileiros têm alguma crença. O Sala de Notícias
discute a questão da intolerância religiosa no mundo
e o fato de que a religião tem sido muitas vezes usada
para justificar atos de violência.
Fórum Social Mundial - Parte 1 - no ar em 26 de
janeiro, e Parte 2 - no ar em 29 de janeiro
A nona edição do Fórum Social Mundial é realizada
este ano em Belém do Pará, que se transformará,
segundo os organizadores do evento, no centro da
cidadania planetária e referência no questionamento à
desigualdade, à injustiça, à intolerância, à devastação
ambiental e ao preconceito. O Fórum é um espaço
não governamental e não partidário que estimula o
debate entre organizações e movimentos sociais de
todo o mundo. O Fórum Social nasceu em oposição ao
Fórum Econômico Mundial, que reúne os países mais
ricos, anualmente, em Davos, na Suíça. Este ano, os
dois fóruns têm pelo menos um tema em comum: a
crise econômica. Mas o Fórum Social Mundial também
discute a democratização da ciência e da tecnologia.
No Sala de Notícias, uma análise sobre os principais
temas do Fórum com o sociólogo Cândido Grzybowski,
membro do Conselho Internacional do Fórum Social
Mundial e do Grupo de Facilitação em Belém, e Marco
Antonio Raupp, presidente da Sociedade Brasileira
pelo Progresso da Ciência.
A era Obama - no ar em 2 de fevereiro
O presidente dos Estados Unidos, Barack Hussein
Obama, chega à liderança da maior potência do
planeta com uma biografia incomum. Ele é negro, de
uma família multiétnica, tem uma formação acadêmica
de elite, nunca foi governador de estado e é do partido
democrata do norte do país. Seu magnetismo pessoal
consegue juntar o que há de mais antigo na política
- o carisma - com o que existe de mais moderno - a
internet. Foi na rede mundial de computadores que

Obama fez a diferença, transformando a campanha
em uma das mais eficientes da história política
norte-americana e enterrando definitivamente a era
dos neoconservadores. O Sala de Notícias mostra a
trajetória de Obama, que chega à Casa Branca 44 anos
depois do fim da segregação racial. Para muitos, é o
começo de uma nova era.
Empreendedorismo popular
no ar em 4 de fevereiro
Quando se fala em empreendedorismo ou em
empreendimentos no Brasil, em geral as pessoas
pensam em grandes empresas, negócios bem
estruturados e um bom volume de dinheiro. Mas a
maioria dos empreendedores brasileiros são donos
de negócios pequenos. Muitos começaram como
empregados, ambulantes, camelôs e, graças ao talento
natural, conseguiram vencer. Hoje, eles são donos de
negócios bem-sucedidos, o que não quer dizer que
sejam grandes negócios. O Sala de Notícias mostra
histórias de pequenos empreendedores populares
que, com disposição para o trabalho e muita vontade
de vencer, obtiveram sucesso em seus negócios. Todos
têm algo em comum: são orgulhosos de seus negócios
e cheios de experiência para transferir a
quem quiser empreender.
Conflito Israel-Palestina
no ar em 9 de fevereiro
O recente bombardeio de Israel sobre
a Faixa de Gaza reabre o debate sobre
o direito de palestinos e israelenses a
viverem no mesmo espaço. A interminável
sequência de violência já dura 60 anos e
nenhum dos dois lados tem conseguido um
controle total sobre seus
respectivos movimentos
extremistas.
Mas
a maioria dos dois
povos deseja o fim
das hostilidades e a
coexistência pacífica. O
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reconhecimento da existência do Estado de Israel pelo
grupo político que controla a Faixa de Gaza e o respeito
de Israel ao direito dos palestinos a terem também
um Estado autônomo são os objetivos que devem ser
perseguidos para que a paz se estabeleça na região. A
coexistência pacifica entre os dois povos é o tema do
Sala de Notícias.
Darwin 200 anos - no ar em 12 de fevereiro
Há 200 anos, exatamente no dia 12 de fevereiro de 1809,
nascia, na Inglaterra, Charles Darwin, considerado um
dos mais importantes cientistas de todos os tempos.
Com o livro A Origem das Espécies, publicado há exatos
150 anos, ele demoliu antigas certezas sobre a origem
do homem e dos seres vivos, e revolucionou a cultura
moderna. Antes dele, acreditávamos descender de
Deus. Depois dele, passamos a parentes dos macacos.
Neste Sala de Notícias, o assunto são os 200 anos do
nascimento de Darwin e os 150 anos da publicação de
A Origem das Espécies, um dos mais importantes livros
de todos os tempos.
Obesidade - no ar em 16 de fevereiro
O mundo nunca esteve tão gordo. A globalização da
cultura fast-food, os alimentos industrializados e o
sedentarismo transformaram a silhueta de homens,
mulheres e crianças nos cinco continentes. O acúmulo
de gordura no corpo, que na história da evolução do
homem serviu para estocar energia nos momentos
de escassez alimentar, é hoje uma ameaça à saúde
pública. Das dez doenças que mais matam no mundo,
cinco estão associadas à obesidade. No Brasil, temos
cerca de 40 milhões de pessoas acima do peso e pelo
menos 10 milhões de brasileiros fazem algum tipo de
dieta. Muitas delas baseadas em anfetaminas, o que
torna o Brasil o campeão mundial em consumo de
remédios para emagrecer. Apesar dos indicadores,
o Sala de Notícias mostra que, com bom senso e
reeducação alimentar, a obesidade pode ser reversível.
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Símbolos do carnaval - no ar em 18 de fevereiro
O carnaval surgiu dez mil anos a.C. como uma festa
pagã, para celebrar o início da primavera no Hemisfério
Norte. Homens e mulheres usavam máscaras e
pintavam os corpos para espantar os demônios da má
colheita. Séculos depois, a Igreja Católica tentou acabar
com a celebração, mas só conseguiu estabelecer uma
distância entre o período de orgias e bebedeiras e a
Páscoa, data da ressurreição de Cristo. O Sala de
Notícias conta um pouco dessa história: a chegada do
carnaval ao Brasil, a evolução da festa por aqui e como
incorporamos referências europeias ao nosso carnaval.
Mulheres empreendedoras
no ar em 4 de março
Muito antes das mulheres sonharem com a revolução
feminista e com todas as transformações que esse
movimento proporcionou, elas já mostravam no
ambiente privado do que eram capazes. Donas de casa
sabem como ninguém gerenciar a economia doméstica.
Planejam como usar o dinheiro para pagar água, luz,
gás, roupas, alimentos. Quanto deve ser investido
na educação dos filhos e na saúde da família? Elas
têm a resposta. E muitas vezes tendo nas mãos um
orçamento bem apertado. Esse é um dos princípios
mais importantes da economia: sabedoria e criatividade
para gerir recursos na escassez. Não é de se espantar
- e era apenas questão de tempo - que as mulheres
levassem a prática doméstica para fora de casa. Hoje,
no universo de empreendedores no Brasil, as mulheres
são mais da metade dos trabalhadores que mantêm
um negócio próprio. E essa é uma tendência mundial.
O empreendedorismo feminino é o tema do Sala de
Notícias do dia 4 de março.
Mulheres no trabalho - no ar em 9 de março
O Sala de Notícias mostra que, se hoje as mulheres
ocupam postos estratégicos no mercado de trabalho,
têm independência financeira e autonomia para tomar

decisões sobre seu status na sociedade, é porque
colhem os frutos plantados pelas gerações anteriores.
Mas o mundo mudou muito nos últimos 50 anos e as
bandeiras das feministas do século XX não são mais
as mesmas empunhadas atualmente. As trabalhadoras
brasileiras ainda perseguem a equivalência de salários
com os homens, mas buscam nos companheiros parceria
para alcançar equilíbrio entre trabalho e vida privada.

nos cinco continentes. No Brasil, quase todo o lixo
doméstico vai para aterros sanitários. E muito pouco
é reciclado. Na Europa e nos Estados Unidos, mais da
metade do lixo é reciclada. Reciclar significa explorar
menos recursos naturais, mas custa caro. No Brasil
a reciclagem acontece, em grande parte, devido ao
trabalho de 800 mil catadores e suas cooperativas.
Eles são responsáveis por praticamente todo o material
que é reciclado. No Sala de Notícias, a importância
do trabalho dos catadores. E como o lixo está se
transformando em um dos principais problemas dos
grandes centros urbanos do mundo.

Emprego/empregabilidade
no ar em 11 de março
A crise financeira está deixando muita gente com
medo de perder o emprego. E o temor tem razão de
ser. Segundo a OIT, Organização Internacional do
Trabalho, a crise pode tragar mais de 50 milhões de
vagas em 2009. O Brasil, no entanto, gerou mais de
dois milhões de postos de trabalho formais em 2008.
A estimativa para 2009 é menor: um milhão e meio de
novas vagas, segundo o Ministério do Trabalho. Não é
tão ruim para um momento de crise mundial. A previsão
de crescimento da economia brasileira é de 2,9%. E,
apesar da crise, o desempenho do produto interno
bruto será melhor que a média mundial de crescimento,
estimada em 1%. O momento, portanto, não é para
lamentar, recomendam os especialistas em Recursos
Humanos. A preocupação deve ser acompanhada por
uma mudança de comportamento como, por exemplo,
aprender a se reciclar, ser mais participativo, mais
flexível, fazer cursos e economizar. Até que ponto a crise
econômica mundial vai atingir o emprego no Brasil? O
que nos espera? No Sala de Notícias, as perspectivas
de emprego em 2009.

Água - Parte 1 - no ar em 18 de março, e Parte 2 - no
ar em 26 de março
Na semana em que a cidade de Istambul, na Turquia,
é o palco do quinto Fórum Mundial da Água, o Sala de
Notícias discute o uso desse bem natural, considerado
um direito universal e inalienável, e que está a cada
dia mais ameaçado. Segundo o Programa Ambiental
das Nações Unidas, em 2050 a Terra terá uma
população de 9 bilhões de pessoas. Para alimentar e
garantir condições sanitárias para tanta gente, será
necessário usar cada vez mais água - na agricultura e
na indústria, no campo e nas cidades. Os especialistas
querem que a relação entre alimento, água e meio
ambiente seja completamente revista, sob o risco de
vivermos um futuro de escassez, onde a água será um
produto cada vez mais raro e mais caro. O programa
mostra alternativas de uso sustentável da água e as
possibilidades de um futuro de abundância, desde que
haja mudanças nos padrões atuais de consumo.

Catadores - no ar em 16 de março
Um ser humano produz, em média, um
quilo de lixo por dia. No Brasil, são 240 mil
toneladas diariamente. Lixo tem relação
direta com poder aquisitivo. Quanto mais
produtos industrializados, mais descarte:
embalagens, garrafas, latas, plástico, vidro e
metais. Um mundo de coisas ou, um milhão
e meio de toneladas de lixo todos os dias

Segurança pública - no ar em 1 de abril
Viver em paz, com a segurança de sair às ruas sem
ter medo - nem do ladrão, nem da polícia -, é um
dos principais desejos dos brasileiros, sobretudo
dos que vivem nas grandes cidades. Mas a violência
urbana chegou a um estágio de tal descontrole, que
nem mesmo os moradores das cidades pequenas
estão livres dela. A crise da segurança pública no
Brasil tem raízes no período militar. Quando o Brasil
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se tornou uma democracia, os governos civis não
investiram em políticas de segurança e o resultado é
esse que todos nós sentimos hoje. Uma polícia, em
geral, mal preparada, que na maior parte do tempo faz
policiamento ostensivo e de enfrentamento e quase
nada de prevenção e segurança. No meio do fogo
cruzado, estamos nós. O Sala de Notícias discute as
iniciativas que unem poder público e sociedade civil,
em busca de alternativas para a segurança pública.
Erro médico - no ar em 6 de abril
A falta de atenção, de precaução e até má-fé por
parte de profissionais de qualquer área pode levar
a equívocos. Mas quando esses profissionais são
médicos, um erro pode significar a invalidez e até
a morte do paciente. Os médicos se defendem,
alegando que o exercício da profissão é prejudicado
pelas péssimas condições de trabalho, principalmente
na rede pública, e a existência de muitos cursos de
medicina sem condições de funcionamento. O Sala de
Notícias discute o tema, ouvindo médicos e vítimas de
erro ou negligência médica.
Combate À pedofilia - no ar em 8 de abril
A pedofilia é um crime silencioso, praticado, muitas
vezes, dentro de casa, por pessoas acima de qualquer
suspeita e contra meninas e meninos indefesos que
são submetidos às mais abomináveis crueldades
físicas e/ou emocionais. O pior é que essa prática
é mais comum do que imaginamos. A estimativa
é de que, a cada dia, 165 crianças ou adolescentes
são abusados sexualmente no Brasil. O que faz com
que uma pessoa se torne pedófila? Para a medicina,
a pedofilia é um transtorno psiquiátrico, em que o
adulto só tem desejo sexual por crianças e não sente
nenhuma culpa em concretizar esse desejo. No direito
internacional, o abuso sexual é considerado crime
de pedofilia. No Brasil a pedofilia não está prevista
no código penal e os casos de abuso sexual contra
crianças acabam enquadrados nos crimes de estupro,
atentado violento ao pudor, às vezes agravados pela
presunção de violência. O Sala de Notícias esclarece
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a natureza dessa doença e aponta como está sendo
travado o combate à ação dos pedófilos.
Transtornos na infância - no ar em 13 de abril
Quando uma criança pequena apresenta algum
distúrbio emocional e não recebe o tratamento
adequado, os especialistas advertem: provavelmente,
ela será um adulto com problemas comportamentais. O
programa Sala de Notícias mostra que os transtornos
na infância são mais comuns do que imaginamos e
atingem crianças e adolescentes de todas as camadas
sociais e em todos os países. Os mais conhecidos
são a depressão e o TDAH - Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade. Mas o desconhecimento
dos profissionais de saúde na identificação desses
transtornos tem levado a situações de exposição ao
preconceito e o isolamento dos pacientes, muitas
vezes vistos apenas como crianças bagunceiras, maleducadas e sem limites.
Reposição hormonal - no ar em 15 de abril
A chegada da meia-idade é - para muitas mulheres
e homens - o início do fim. A queda na produção de
hormônios sexuais traz sintomas que podem causar
extremo desconforto, como as ondas de calor nas
mulheres, e consequências físicas graves, em ambos
os sexos, como osteoporose, depressão e doenças
cardiovasculares. Sem contar a queda na atividade
sexual. O Sala de Notícias mostra que há formas de
combater os efeitos dos desequilíbrios hormonais na
menopausa e na andropausa, com terapias de reposição
com hormônios substitutos, alimentação adequada
e exercícios físicos. E traz o alerta dos médicos: a
reposição hormonal precisa ser feita sempre com
acompanhamento médico e ainda não é considerada
totalmente segura.
Influência francesa no Brasil
no ar em 20 de abril
O Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas
os franceses, desde o século XVI, exerceram uma
enorme influência sobre nós. Primeiro, ainda nos

tempos coloniais, quiseram conquistar terras no Novo
Mundo pela força, tentando estabelecer no Brasil uma
colônia francesa, a França Antártica de Villegagnon.
Depois vieram as ideias políticas, pelas mãos dos
brasileiros que iam estudar na Europa. E, mais tarde,
as missões culturais, trazendo a arte, o urbanismo e
as ciências sociais. Neste Sala de Notícias especial,
o primeiro de uma série de quatro programas sobre
a influência francesa no Brasil, a jornalista Amanda
Pinheiro mostra como os ideais da Revolução Francesa
embalaram os primeiros sonhos de independência do
nosso país. E revela ainda como - na contrapartida franceses ilustres se apaixonaram pelo Brasil.
Gestão escolar - no ar em 22 de abril
A discussão sobre a qualidade do ensino público no
Brasil começa pelo baixo investimento em educação
- algo em torno de 4% do produto interno bruto do
país - e traz para a cena duas questões cruciais: a
qualificação dos professores e a eficiência da gestão
escolar. A Constituição estabelece o princípio de gestão
democrática do ensino público. É a gestão democrática
que garante a participação dos profissionais de
educação e dos representantes da comunidade em
que a escola está localizada. Juntos, eles elaboram
o projeto pedagógico. As experiências começaram a
aparecer em muitos municípios após a ditadura e hoje já
se tem um histórico de exemplos bem-sucedidos. Com
o aumento da autonomia das escolas, o que se discute
agora é a gestão administrativa. Falta aos diretores,
em geral, formação adequada à complexidade atual.
O Sala de Notícias mostra como a eficiência na gestão
escolar está mudando a escola e criando modelos de
ensino de qualidade.
Reforma ortográfica - no ar em 23 de abril
Fim do trema, dos acentos nas palavras voo, leem,
heroico e muitas outras. Desde o dia primeiro de
janeiro temos uma nova ortografia, que também altera
as regras do hífen e incorpora ao alfabeto k, w e y. As
alterações foram aprovadas pelos oito países que usam
a língua portuguesa - uma população estimada hoje em

230 milhões de pessoas. A ideia da reforma é aproximar
essas culturas e facilitar a vida daqueles que são
obrigados a ler documentos oficiais em diferentes formas
do português, como os diplomatas, por exemplo. Além
do Brasil, a reforma vale também para Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique
e Timor Leste, que compõem a Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa. No Sala de Notícias, a polêmica
que envolveu a reforma ortográfica e a resistência dos
portugueses, que acham que a reforma tem um único
objetivo: abrasileirar o idioma que eles carinhosamente
chamam de Flor do Lácio.
WWW 20 anos - no ar em 4 de maio
Surgiu há 20 anos uma das maiores revoluções
tecnológicas de que se tem notícia. Em março de 1989, o
britânico Tim Berners-Lee concebeu um projeto chamado
Gerenciamento de informação: uma proposta. A ideia
era construir um sistema de informação para servir a
cientistas de várias partes do mundo, que trabalhavam
para o laboratório europeu de física de partículas. E
ele tinha uma preocupação: criar um sistema fácil de
ser usado, combinando computadores pessoais, redes
informáticas e hipertexto: um formato digital, ao qual é
possível agregar textos, imagens e sons. Duas décadas
depois, a criação da web é comparada à invenção da
tipografia e abriu, definitivamente, as fronteiras do
mundo à sociedade da informação. No Sala
de Notícias, os 20 anos da web e o impacto
dessa invenção na sociedade contemporânea.
Índios: novos tempos
no ar em 6 de maio
Hoje, no Brasil, vivem cerca de 480 mil
índios, distribuídos em 220 sociedades que
falam 180 línguas diferentes. Esses dados
consideram apenas os indígenas que vivem
em aldeias. Além deles, entre 100 mil e 190
mil vivem fora das terras indígenas, inclusive
em áreas urbanas.
Existem também 63
grupos isolados já
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localizados, mas com os quais a Funai - Fundação
Nacional do Índio - não pretende fazer contato. O
Brasil é um dos poucos países que preservam os povos
nativos. Mas a maioria ainda enfrenta a ignorância e
o preconceito. Em determinadas áreas, o alcoolismo
e os suicídios ameaçam as comunidades. Nossos
índios também estão cercados em várias frentes. Pelo
agronegócio, por grandes obras de infraestrutura, por
garimpeiros e até madeireiros da Amazônia Peruana,
que avançam sobre a fronteira, desalojando tribos
isoladas. No Sala de Notícias um pequeno painel sobre
os primeiros donos da nossa terra.
África do Sul - no ar em 11 de maio
O Sala de Notícias de hoje analisa a situação atual da
África do Sul, 15 anos depois do fim do apartheid. O
país acaba de realizar eleições para o parlamento e
eleger mais um representante negro para a presidência
do país. A África do Sul é, hoje, uma das principais
democracias da África, o país mais rico do continente,
produtor e exportador de minérios. Mas também é um
país assolado pela epidemia de AIDS e que sofre com
a imigração maciça de populações vizinhas. É esse país
que, em 2010, vai sediar o primeiro Mundial de
Futebol já realizado na África.
Trabalho no século XXI
no ar em 20 de maio
No primeiro trimestre, o mercado de trabalho no
Brasil perdeu mais de 57 mil empregos. Em sete
anos, é a primeira vez que o primeiro trimestre
registra saldo negativo nesse quesito. Em 2008,
554 mil vagas foram abertas nos três primeiros meses
do ano. A crise econômica mundial teve influência
na taxa de emprego no país,
mas, segundo os economistas,
em comparação com os
Estados Unidos e a Europa,
por exemplo, os danos podem
ser considerados pequenos.
Mesmo
assim,
os
trabalhadores
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sentem na pele a instabilidade. No entanto, a crise
tem pelo menos um aspecto positivo: a valorização do
empreendedorismo e de alternativas como o trabalho
solidário. No Sala de Notícias, alternativas para a crise
e a realidade do mercado de trabalho no Brasil.
Energia 2009 - no ar em 1 de junho
A humanidade tem o desafio de mudar as fontes de
energia que movimentam a economia do planeta.
Já não se aceita essa produção sem considerar a
questão ambiental. Mas, infelizmente, o gás natural
e o petróleo ainda são responsáveis por mais de 50%
da matriz energética mundial. Apenas uma pequena
parte das fontes de energia, algo em torno de 13%, se
origina de fontes renováveis. No entanto, o Brasil tem
boas perspectivas para o futuro. Conta com uma das
matrizes mais limpas do planeta, com quase metade
de sua produção originária de fontes renováveis , como
a hidroeletricidade e os biocombustíveis. No Sala de
Notícias, a difícil relação entre a produção de energia e
a preservação do meio ambiente.
Meio ambiente/Cidades - no ar em 8 de junho
Metade da população mundial vive em cidades. E
as cidades concentram 80% das emissões de gás
carbônico do planeta. O principal responsável por essas
emissões é um velho conhecido: o carro. Em 2008, a
frota mundial ultrapassou um bilhão de veículos. Mas os
carros não são os únicos responsáveis pelos problemas
que as nossas cidades enfrentam. A poluição visual
e as garrafas pet estão se transformando em uma
dor de cabeça cada vez maior. No Sala de Notícias,
o dilema das grandes cidades brasileiras: desordem
urbana, poluição visual, trânsito caótico e o desafio
de encontrar um destino para os resíduos de uma
sociedade de consumo.
Rios - no ar em 15 de junho
No mês dedicado ao meio ambiente, o Sala de
Notícias faz uma radiografia dos rios brasileiros. O
país possui a maior rede hidrográfica do mundo e só
a Amazônia detém um quinto de toda a água doce do

planeta. Recursos abundantes, mas não inesgotáveis.
Especialistas mostram que o esgoto doméstico é o
principal responsável pela degradação dos rios de norte
a sul do Brasil. Se o investimento em saneamento não
aumentar, a captação da água terá que ser feita cada
vez mais longe dos grandes centros, encarecendo as
tarifas. Num país com tantos rios, o efeito perverso será
a exclusão da população mais pobre e o consequente
aumento das doenças de veiculação hídrica.
Madeira legal - no ar em 22 de junho
O Sala de Notícias “Madeira Legal” mostra a série de
reportagens sobre a cadeia produtiva da madeira no
Acre. São exemplos de como é possível combater o
desmatamento e a ilegalidade da madeira, investindo
em programas que apostam no uso da matériaprima certificada. Do manejo florestal sustentável ao
desenvolvimento de novas tecnologias de exploração
na floresta, e do aproveitamento integral de resíduos
pela indústria moveleira, o Acre contribui para
modernizar o setor, mudar comportamentos, gerar
renda e novas possibilidades de trabalho, ajudando a
preservar o meio ambiente.
Plano Real 15 anos - no ar em 1 de julho
Quinze anos de Plano Real. O Sala de Notícias faz um
balanço do país que adotou a nova moeda, depois de
experimentar o fracasso de diversos planos econômicos.
A análise de especialistas e de integrantes da equipe
que implantou o Real mostra os avanços e retrocessos
da economia brasileira: o aumento do poder de compra
do trabalhador, a estabilidade da moeda, o controle
da inflação, mas também os erros e as perspectivas
para o enfrentamento da crise mundial, a partir dos
fundamentos consolidados nesses 15 anos.
Os limites da razão - no ar em 6 de julho
O Sala de Notícias fala hoje sobre os limites da razão.
Quem são e como vivem as pessoas com transtornos
mentais no país? A esquizofrenia é tratada no horário
nobre da televisão, mas pouca gente sabe que é uma
doença que atinge mais de um milhão de brasileiros

e que hoje, apesar de termos legislação que garante
tratamento digno fora dos antigos manicômios, o
atendimento ainda é deficiente em todos os estados.
O programa apresenta o trabalho de uma mulher que
revolucionou a psiquiatria no Brasil. O Sala de Notícias
também mostra que, 20 anos depois de sua morte,
Arthur Bispo do Rosário é considerado um dos mais
importantes artistas plásticos da atualidade.
GM crise - no ar em 8 de julho
O dia 1 de junho entrou para a história. E para os norteamericanos foi um pesadelo. A General Motors, a
empresa que por mais de 70 anos foi a maior vendedora
de veículos do mundo, pediu concordata. A difícil
situação da GM é a continuação da crise que começou
no setor imobiliário norte-americano, um dos mais
importantes do país, e fez estragos em praticamente
todos os outros setores da economia. Trabalhadores
ficaram desempregados, grandes empresas quebraram
e a indústria automobilística foi umas das mais
atingidas. No Sala de Notícias, as dificuldades de uma
empresa que representa o modelo norte-americano de
produzir, fazer negócios e viver.
Tabagismo 2009 - no ar em 13 de julho
O cigarro, que já foi acessório de sedução nos filmes de
Hollywood, é hoje mais do que malvisto. Mesmo assim,
1 bilhão e 300 milhões de seres humanos insistem em
fumar. Há um consenso entre praticamente todos os
governos de que é preciso reduzir esse número até que
o hábito seja extinto. Os fumantes custam fortunas aos
sistemas de saúde pública e colaboram para os índices
de morte prematura em todos os países. No Brasil, são
200 mil mortes por ano, ligadas aos males decorrentes
do consumo de tabaco. O aumento de impostos, as
restrições aos locais onde se pode fumar e a proibição
da publicidade de cigarros são consideradas estratégias
eficazes no combate ao tabagismo. Mas os fumantes
no Brasil contam com um aliado: o preço. Pela mesma
marca, um europeu paga cerca de 5 euros, 15 reais.
Enquanto isso, o brasileiro paga 4,5 reais. No Sala de
Notícias, a pressão sobre os fumantes, a resistência
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e os fumantes indiretos que ingerem as substâncias
presentes no cigarro, mesmo sem querer.
Brics - no ar em 20 de julho
Brasil, Rússia, Índia e China são países que não formam
um bloco político, como é a União Europeia, nem uma
aliança de comércio formal como o Mercosul. Também
não são parceiros em nenhuma frente militar, como
acontece na Organização do Tratado do Atlântico
Norte. Mas, juntas, essas nações emergentes têm
sido vistas pelos analistas como a grande promessa de
recuperação da economia mundial. O Sala de Notícias
faz uma radiografia desses países e mostra como estão
fazendo para enfrentar a recessão.
Escolas de valor - no ar em 22 de julho
A importância estratégica da educação, tanto
na economia como na formação dos cidadãos, é
incontestável. Mas um balanço dos últimos 30 anos
mostra que são muitos os problemas do sistema
público no Brasil. O país necessita não só de mais
investimentos, mas também de ações eficientes para
a melhoria da qualidade do ensino. A boa nova é que,
nesses últimos oito anos, a mobilização da sociedade
civil na luta por um ensino público de qualidade cresceu.
São inúmeros os exemplos de escolas, em todas as
regiões do país, que, apesar das dificuldades, estão
realizando experiências bem-sucedidas. Na maioria dos
casos, usando apenas a motivação, o comprometimento
e a criatividade de seus professores, alunos, gestores
e pais. O Sala de Notícias mostra como a participação
e o empenho das comunidades estão revelando novas
possibilidades de educar e formar cidadãos.
Previdência - no ar em 27 de julho
As primeiras instituições de seguro social no Brasil
surgiram em 1543 com as Santas Casas de Misericórdia.
Na década de 30, as caixas de aposentadorias e
pensões foram unificadas em institutos públicos. O
sistema previdenciário passou a ser nacional e por
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categorias profissionais. Com a constituição de 1988, a
cobertura da previdência foi ampliada para setores até
então desprotegidos, e os benefícios de trabalhadores
rurais e urbanos foram igualados. Hoje, a grande
questão é saber por quanto tempo a previdência social
no Brasil será capaz de pagar tantos benefícios. O
Sala de Notícias mostra que, para isso acontecer, é
necessário que o Brasil supere a atual crise econômica
e volte a crescer.
Ciúme - no ar em 29 de julho
O ciúme é um dos sentimentos mais devastadores que
o ser humano pode experimentar. Para a psicologia
evolutiva, ele está nos nossos genes e tem a função
específica de preservar as relações entre machos e
fêmeas, para garantir a reprodução da espécie. Para
os terapeutas de hoje, como a psicóloga da UERJ,
Angela Donato, o ciúme, em dose moderada, pode ser
um sentimento importante na manutenção das relações
afetivas. Mas ele também pode se transformar em
uma doença incontrolável e perigosa. Renata Affonso
mostra, no Sala de Notícias, como identificar a
linha tênue que separa o ciúme “normal” do ciúme
“patológico”.
Burle Marx - no ar em 3 de agosto
A vida e a obra de Burle Marx, desde a descoberta
da beleza da flora tropical e subtropical até suas
pinturas, passando pela idealização e a criação dos
espaços que o fizeram famoso: o Parque do Flamengo,
os jardins do Palácio Capanema e do Instituto Moreira
Salles, todos no Rio de Janeiro. Sua importância e sua
trajetória são comentadas pelo curador da exposição
de sua obra no Rio de Janeiro, Lauro Cavalcanti, pelo
ex-sócio Haruyoshi Ono e pela secretária de Cultura da
Prefeitura do Rio de Janeiro, Jandira Feghali.

Amamentação 2009 - no ar em 5 de agosto
O leite materno é um alimento completo, com todos os
nutrientes necessários ao desenvolvimento da criança.
Mata a sede, a fome e é rico em anticorpos da mãe.
Tanto que a Organização Mundial de Saúde recomenda
que, até os seis meses de vida, o bebê seja alimentado
somente com leite materno e nada mais. No entanto, as
crianças brasileiras mamam no peito, em média, pouco
mais de um mês. No Sala de Notícias, apresentado pela
jornalista Amanda Pinheiro, conhecemos os incentivos
que a mulher tem para prolongar a amamentação e por
que nem sempre é fácil amamentar. Falamos também
da doação de leite, um gesto simples que salva vidas.
Novo homem, novo pai - no ar em 6 de agosto
Há 40 anos, o homem desfrutava uma posição
confortável: era o sexo forte. Seu papel na sociedade
era inquestionável. Com a entrada da mulher no
mercado de trabalho, teve que se adaptar. Não é mais
o chefe da família, não é mais o provedor e, em muitos
casos, não é o maior salário da casa. Teve que dividir
autoridade e assumir mais responsabilidades com as
tarefas domésticas e a educação dos filhos. Trocar
fraldas, levar ao médico e comparecer às reuniões
de pais e festinhas na escola, por mais simples que
pareçam, são gestos capazes de fortalecer os vínculos
entre pais e filhos, e revelar a muitos homens um mundo
que antes era totalmente desconhecido. No Sala de
Notícias, novos homens, novos pais. Os desafios e o
prazer de desfrutar integralmente a paternidade.
Antibiótico - no ar em 12 de agosto
O programa Sala de Noticias discute o uso
indiscriminado de antibióticos. Cientistas do mundo
inteiro detectaram que alguns tipos de bactérias estão
desenvolvendo resistência aos antibióticos. E isso se
deve ao abuso desses medicamentos, que hoje são
vendidos sem receita médica nas farmácias brasileiras.
O programa fala do avanço das pesquisas, desde a
descoberta da penicilina, em 1928, pelo bacteriologista
escocês Alexander Fleming. Antes disso, um simples
corte infeccionado podia levar à morte. E mostra como

a floresta amazônica pode ser fonte de poderosos
extratos para combater doenças.
Euclides da Cunha - no ar em 17 de agosto
Há 100 anos, morria Euclides da Cunha, autor do
clássico Os Sertões, livro capital para se compreender o
Brasil. A obra relata o dia a dia da Guerra de Canudos.
No polígono das secas, sertanejos fiéis ao líder místico
Antônio Conselheiro, armados precariamente, enfrentam
o exército brasileiro. Os Sertões é, antes de tudo, a
denúncia de um crime que, segundo Euclides da Cunha, foi
cometido contra uma população abandonada e miserável.
Ele admirava os seguidores de Conselheiro e cunhou
a frase que ficou famosa: “O sertanejo é, antes de tudo,
um forte”. O Sala de Notícias, no centenário de morte do
escritor, conta a história de Euclides da Cunha e vai à Bahia
conferir o que é hoje o sertão e como vive o sertanejo.
ADOÇÃO 2009 - no ar em 24 de agosto
Crescer em abrigos tem sido o destino de cerca de
oitenta mil crianças e adolescentes em todo o Brasil.
Grande parte deles vive em uma espécie de “limbo
jurídico”. Permanecem nessas instituições sem nenhum
processo judicial ou administrativo, e muitos sequer
têm registro de nascimento. A maioria só sai desses
lugares ao completar 18 anos. A nova Lei Nacional de
Adoção chega como um sopro de esperança para essas
crianças e adolescentes e para os candidatos a pais.
Pelas novas regras, o período de permanência nessas
instituições não pode ultrapassar dois anos. A partir de
agora, os abrigos devem fazer relatórios semestrais para
a autoridade judicial, informando sobre as condições de
adoção ou de retorno à família das crianças tuteladas
pelo estado. O Sala de Notícias, apresentado por Renata
Affonso, traz o promotor de Justiça Sábio Bittencourt
e a presidenta da Associação Nacional dos Grupos de
Apoio à Adoção do Brasil, Maria Bárbara Toledo, para
falar sobre as mudanças da nova lei.
Cultura popular - no ar em 26 de agosto
Para muitos estudiosos, a noção de pertencer a um
povo depende, em grande parte, da preservação das
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suas tradições populares. As crendices e superstições,
transmitidas de geração em geração por meio das
lendas, contos, provérbios, danças e canções fazem
parte dessas tradições e são importantes na formação
da identidade de um povo. A cultura popular, em
constante transformação, cria valores materiais e
imateriais, que se modificam ao longo do tempo,
enriquecendo e inspirando as histórias pessoais de
cada um. Amanda Pinheiro mostra, no Sala de Notícias,
a influência de negros, índios e imigrantes europeus na
cultura popular brasileira. No programa, Ricardo Gomes
Lira, coordenador de pesquisas do Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular, nos ajuda a entender
os significados que existem por trás das expressões
chamadas de folclore.
Diabetes - no ar em 2 de setembro
A Organização Mundial de Saúde prevê que o número
de diabéticos no país triplique nos próximos 15 anos.
O diabetes avança rapidamente, não só no Brasil
como no mundo todo, por causa de um estilo de vida
que produz cada vez mais obesos e sedentários. No
Sala de Notícias, apresentado por Amanda Pinheiro,
o médico endocrinologista Ricardo Meirelles e a
psicóloga Miriam Burd nos ajudam a entender como
a alimentação desregulada e a falta de uma rotina
de exercícios físicos estão comprometendo a saúde
das pessoas cada vez mais cedo. Eles falam também
sobre os motivos do preconceito sofrido por muitos
diabéticos, a tecnologia disponível para facilitar a
rotina dos pacientes e os estudos que buscam a cura
da doença.

Paulo Freire II - 2009 - no ar em 3 de setembro
O Sala de Notícias focaliza a trajetória do educador
Paulo Freire, que nos anos 60 criou um método
revolucionário de alfabetização, adotado em dezenas
de países. O programa aborda também o seu livro
mais famoso, Pedagogia do Oprimido, que trabalha
a alfabetização como um ato de libertação. O livro é
considerado a mais importante proposta pedagógica
pensada a partir da realidade do Terceiro Mundo. Nele,
Paulo Freire propõe que o processo educativo seja
feito a partir da visão de mundo de quem aprende. O
educador acreditava na capacidade do ser humano de
mudar a realidade. Lutou, deu exemplos e trabalhou
para a construção de um país mais justo e fraterno.
Paulo Freire morreu há 12 anos, em São Paulo, como
uma referência mundial em educação.
Independência - no ar em 7 de setembro
Vivemos um tempo em que a intensa circulação de
pessoas, mercadorias e informações no planeta é
uma realidade irreversível. A ideia do Estado isolado,
que toma decisões sobre questões internas sem
interferências do resto do mundo, é cada vez menos
comum na era da globalização. No Sala de Notícias,
apresentado pela jornalista Amanda Pinheiro, o
historiador Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ, e o
cientista político Eduardo Raposo, da PUC-Rio, nos
ajudam a entender a interdependência dos países no
século XXI e questionam como as nações poderão,
a partir de agora, garantir a soberania diante desta
dinâmica imposta pelo jogo global.
Amazônia - no ar em 9 de setembro
No dia 5 de setembro comemora-se o Dia da Amazônia.
A floresta tropical estende-se por mais de sete milhões
de quilômetros quadrados nos territórios do Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e
Venezuela. O bioma amazônico é a maior reserva de
diversidade biológica do mundo, mas, infelizmente, a
floresta sofre com o desmatamento, o garimpo ilegal,
as queimadas, a agropecuária e uma nova ameaça:
a chegada da cana-de-açúcar e da soja. Durante o
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regime militar, de 1964 a 1985, o lema era: integrar
para não entregar. E foi construída a Transamazônica,
hoje praticamente abandonada. Mas, a partir dos anos
1980, teve início a luta contra o desmatamento. O
apelo do progresso a qualquer custo e o sucesso do
agrobusiness influenciam o governo, que tenta conciliar
o inconciliável. Nessa edição do Sala de Notícias,
o tema é: Como preservar a Amazônia e implantar
atividades econômicas sustentáveis? O programa conta
com a participação do pesquisador e professor da PUCRio Denizart Fortuna.
O adolescente na escola
no ar em 14 de setembro
Escola e adolescentes. Essa é uma relação intensa,
rica em prazeres e conflitos. Alguns saudosistas
dizem que os novos adolescentes não leem, são
desinteressados e estão, em geral, com a cabeça em
outro lugar que não a escola. Para quem entende de
educação, não é bem assim. Os jovens do século XXI
dispõem de ferramentas como a internet, por exemplo,
e um mundo de informações para desenvolver
competências e projetos profissionais. E como todas
as gerações, têm seus próprios interesses, códigos,
padrões e rituais. No Sala de Notícias, conhecemos
bons exemplos de como adolescentes estão vivendo
a experiência escolar.
Sexo/Jovem - no ar em 16 de setembro
A geração atual é a mais bem informada sobre
sexo de todos os tempos. Aulas de educação
sexual, colunas em jornais, revistas especializadas,
programas de televisão e sites na internet trazem
tudo sobre o tema. Nada disso, no entanto, impede
que os jovens tenham dúvidas. E a quantidade de
informação também não é suficiente para evitar
o sexo inseguro. Nascem, por ano, no Brasil, um
milhão de bebês de mães solteiras adolescentes.
No Sala de Notícias, a psicanalista Rita Manso
e a vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Imunização, Isabela Ballalai, nos ajudam a entender
por que isso acontece.

Idosos 2009 - no ar em 21 de setembro
O número de idosos no planeta jamais foi tão
grande. Só no Brasil, são quase 20 milhões e, até
2025, seremos o sexto país do mundo com a maior
quantidade de habitantes acima dos 60 anos. No
Sala de Notícias, a jornalista Amanda Pinheiro
apresenta como a sociedade atual está encarando
esse envelhecimento da população, e se o Brasil
está preparado para receber esses novos números.
O psiquiatra Jerson Laks e o médico Renato Veras
explicam quais as principais doenças, físicas e
mentais, da terceira idade e como se prevenir delas.
Pré-sal - no ar em 23 de setembro
A mais recente descoberta do setor petrolífero está
concentrada em uma área de 800km de extensão, na
costa brasileira. A camada ultraprofunda do pré-sal,
que pode ser uma das últimas reservas de petróleo
do planeta, está sendo motivo de muita discussão
na política e na sociedade. Algumas perguntas ainda
estão sem respostas, mas a certeza é de que ainda são
necessários muitos estudos para que a exploração do
petróleo nessa nova área seja economicamente viável.
No Sala de Notícias, você confere os detalhes do présal, desde a descoberta até o que deve mudar caso o
marco regulatório seja aprovado.
Lei Seca, o retorno - no ar em 28 de setembro
Desde o início da vigência da Lei Seca, em junho
de 2008, uma polêmica cerca o assunto: o teste do
bafômetro é legal? O motorista, mesmo visivelmente
alcoolizado, tendo provocado ou não um acidente,
tem o direito de se recusar a ser testado pelas
autoridades de trânsito? Os legisladores dizem
que a recusa é crime. Mas a Justiça entende
que ninguém é obrigado produzir provas contra
si mesmo e tem absolvido motoristas infratores.
Neste Sala de Notícias, apresentado pela jornalista
Amanda Pinheiro, o procurador-geral da OAB do
Rio de Janeiro, Ronaldo Cramer, e o presidente da
ONG Trânsito Amigo, Fernando Diniz, discutem os
impasses gerados pela aplicação da lei.
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José Lins do REGo 2009 - no ar em 5 de outubro
O Sala de Notícias fala sobre a vida e a obra do escritor
paraibano José Lins do Rego. Durante os seus 56 anos de
vida, foi um dos poucos brasileiros a traduzir, em palavras,
a opressão, o auge e a decadência de quem viveu do ciclo
da cana-de-açúcar, no Nordeste brasileiro. No programa,
apresentado pela jornalista Renata Affonso, depoimentos
de amigos como o poeta Thiago de Mello e análises da
produção de José Lins do Rego, feitas por mestres como
Ariano Suassuna e Raquel de Queiroz.
Drummond - no ar em 7 de outubro
Carlos Drummond de Andrade, hábil arquiteto das
palavras, que colocava em seus versos todo o peso de
suas reflexões sobre a vida, é o tema deste Sala de
Notícias, apresentado pela jornalista Amanda Pinheiro.
O programa traz raros depoimentos de Drummond e
traça um panorama da vida do poeta, mineiro da Itabira
do Mato Dentro, filho de uma tradicional família de
fazendeiros, que logo cedo descobriu o caminho das
letras, se interessou pela política e, ao chegar ao Rio
de Janeiro, nos anos 30, construiu uma visão muito
particular do mundo que o cercava. Neste programa,
o poeta Ferreira Gullar e o crítico literário Silviano
Santiago nos ajudam a compreender o universo de
Carlos Drummond de Andrade.
Guimarães Rosa 2009 - no ar em 8 de outubro
João Guimarães Rosa é o tema deste Sala de
Notícias. O escritor, que nasceu na pequena cidade de
Cordisburgo, em Minas Gerais, era um homem culto
e viajado, mas que nunca tirou os pés do sertão das
Gerais. O programa, apresentado pela jornalista Renata
Affonso, faz uma análise sobre sua obra-prima, Grande
Sertão: Veredas. Um clássico da literatura brasileira
que revelou novos significados e usos para a chamada
“língua culta”, além de ter consagrado personagens
que sintetizam a alma brasileira.
Nossas crianças - no ar em 12 de outubro
Crianças nos mais diferentes cantos do Brasil refletem
uma riqueza de diversidade étnica e cultural. O Sala
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de Notícias do dia 12 de outubro, Dia das Crianças,
mostra alguns dos milhares de perfis desses pequenos
brasileiros: do cotidiano da infância indígena à criança
de uma cidade grande. Extremidades ligadas por
sentimentos comuns. Inocência, curiosidade e a paixão
pelas brincadeiras.
Professor: novas competências
no ar em 15 de outubro
No Dia dos Professores, o Sala de Notícias discute
as mais recentes competências da profissão. Novas
tecnologias, tendências pedagógicas e o uso da internet
em metodologias de ensino. Escolas brasileiras onde
parte da relação aluno-professor é feita pela internet
e o contraste de professores que mal sabem ligar o
computador. O programa mostra também como o amor
pela profissão pode romper dificuldades diárias: baixos
salários, pouco tempo para se especializar. Quais as
maiores queixas dos profissionais da educação?
Machado de Assis 2009 - no ar em 21 de outubro
O centenário da morte de Machado de Assis,
comemorado no ano 2008, proporcionou uma espécie
de mergulho na obra do “Bruxo do Cosme Velho”. E a
surpresa é que, à medida que os pesquisadores foram
se aprofundando no trabalho dele, um personagem
ainda maior e mais interessante surgiu. E são essas
surpresas que o Sala de Notícias “Machado de Assis”
busca captar, mostrando as diversas facetas e talentos
do maior escritor brasileiro de todos os tempos.
ÉRIco VerÍssimo 2009 - no ar em 26 de outubro
Érico Veríssimo foi um exímio contador de histórias.
Dominou a narrativa dos romances como poucos na
literatura mundial, criou heróis de guerra, personagens
urbanos e produziu clássicos que saíram dos livros e
foram adaptados para a televisão. Foi um homem
apaixonado pela família e pelo Rio Grande do Sul, duas
fontes inesgotáveis de inspiração. E também um crítico
atento das mudanças sociais do século XXI. Neste
programa, apresentado pela jornalista Renata Affonso,
o professor de literatura da UFRJ Alcmeno Bastos e

o escritor Eduardo Portela nos ajudam a percorrer o
universo de Erico Verissimo.
Olimpíadas 2016 - no ar em 2 de novembro
Neste episódio do Sala de Notícias, a análise de
especialistas sobre a conquista do Rio de Janeiro,
ao ser escolhida cidade-sede para as Olimpíadas de
2016. A cidade terá que ser pacificada, equipamentos
esportivos construídos, o sistema de transporte
melhorado e um projeto olímpico deve ser organizado
para a formação de atletas de alto nível. Qual o legado
de uma olimpíada para o Rio de Janeiro e para o Brasil?
Como cobrar transparência das autoridades e como
fiscalizar os gastos?
Ciência no dia a dia - no ar em 4 de novembro
A ciência aparece no nosso dia a dia em diversos
momentos. Desde a forma como se cozinha um ovo,
passando pela trajetória de uma bola de futebol, até a
cerveja que tomamos com os amigos. Tudo - ou quase
tudo - tem uma explicação científica. Mas a ciência
tem relação também com desenvolvimento. Formar
cientistas e pesquisadores é fundamental para um país
que quer se desenvolver. E o melhor caminho para isso
é popularizar a ciência. Esse é o tema desta edição
do Sala de Notícias, que mostra como a população se
beneficia de descobertas dos nossos cientistas e como
é possível popularizar a ciência no país.
Dor - no ar em 9 de novembro
A dor é um sinal de alerta natural do organismo. Forte
ou fraca, intermitente ou constante, ela afeta a nossa
qualidade de vida. O Sala de Notícias mostra a diferença
entre dores agudas e crônicas e dá dicas de como lidar
com elas. Antonio Alves do Couto, cardiologista, e
Paulo Renato Barreiro da Fonseca, anestesiologista
e especialista em clínica da dor, falam sobre os
tratamentos possíveis para os diferentes tipos de dores.
Empreendedorismo 2009
no ar em 16 de novembro
Na Semana Global do Empreendedorismo, o Sala de

Notícias mostra quais são as características de um bom
empreendedor e quais as dificuldades e oportunidades
que o Brasil oferece àqueles que buscam criar
seus próprios meios de vida. O programa mostra
também como é importante para o país a criação de
negócios inovadores, tanto no que diz respeito ao
desenvolvimento em geral como para a melhoria das
condições de vida da população e para a geração de
emprego e renda.
Direitos das crianças - no ar em 18 de novembro
O Sala de Notícias mostra que, apesar de a Declaração
dos Direitos da Criança estar completando 50 anos,
no Brasil, alguns indicadores ainda nos colocam em
situação desconfortável. Quase cinco milhões de
criança trabalham no país, segundo dados do IBGE
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, de
acordo com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para
a Infância, o país registrou, em 2007, uma taxa de
mortalidade de 22 mortos para cada mil bebês nascidos
vivos, um desempenho pior do que o de 2006.
Negritude - no ar em 19 de novembro
O Dia Nacional da Consciência Negra foi comemorado
pela primeira vez em 1971, assinalando a morte de
Zumbi dos Palmares. Foram necessários 38 anos
para que a Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílios, do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - mostrasse que a população
afrodescendente, formada por negros e
pardos, ultrapassou a população branca,
atingindo 50,6% do total. O dia 20 de
novembro - feriado apenas em algumas
cidades do país - foi escolhido para
mostrar o quanto o Brasil está marcado por
diferenças e discriminações raciais, apesar
dos avanços das últimas décadas. No Sala
de Notícias, o espectador aprende mais
sobre as conquistas e lutas da população
afrodescendente no país.
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Tragédias ambientais - no ar em 25 de novembro
O programa mostra como as tragédias ambientais
afetam cidades brasileiras, com ênfase em tornados,
enchentes e desabamentos. Pesquisadores alertam
para a necessidade de os governos tomarem medidas
preventivas, apontando o planejamento urbano como
o único meio de evitar o efeito devastador desses
fenômenos nas áreas habitadas pelos seres humanos.
Nova cartografia social da Amazônia
no ar em 30 de novembro
A Amazônia é uma região que a maioria das pessoas
conhece apenas pelo mapa. Uma grande área verde,
cortada por muitos traços azuis, que ocupa todo o norte
do país. Lá, comunidades tradicionais sempre sofreram
com a insegurança em relação à terra, ao trabalho e
à preservação das tradições. Mas isso está mudando
com a Nova Cartografia Social da Amazônia. Um projeto
que está permitindo a essas comunidades tomar nas
próprias mãos a produção de mapas, serve de base
para subsidiar reivindicações e esclarecer dúvidas
sobre a propriedade da terra. No Sala de Notícias, o
trabalho de um grupo de professores da Universidade
Federal do Amazonas, que integram a Nova Cartografia
Social da Amazônia; uma entrevista com o antropólogo
Alfredo Wagner, um dos idealizadores do projeto, e
três exemplos do trabalho conjunto de pesquisadores
e comunidades tradicionais.
Energia II 2009 - no ar em 7 de dezembro
Às 22h31 do dia 11 de novembro, uma pane no sistema
elétrico brasileiro provocou blecaute em 18 estados
das regiões Sudeste e Centro-oeste. E atingiu também
o Paraguai, que teve o fornecimento de energia
interrompido em várias regiões. O Ministério das
Minas e Energia apresentou, a princípio, uma hipótese,
segundo a qual raios teriam atingido as redes no oeste
do Paraná. Mas os especialistas discordaram dessa
explicação. Segundo eles, os raios ocorreram longe
do local apontado e as chuvas teriam sido de pouca
intensidade. Seja qual for a causa do acidente que
deixou mais de 800 cidades às escuras, incluindo as
duas maiores do país, Rio de Janeiro e São Paulo, o
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ocorrido é preocupante e lança dúvidas sobre o nosso
sistema. No Sala de Notícias, as virtudes e dificuldades
da nossa matriz energética e uma entrevista com
Rafael Schechtman, especialista em energia e doutor
em Energia Nuclear pelo conceituado Massachusetts
Institute of Technology, Boston, nos Estados Unidos.
DIREITOS HUMANOS 2009 - no ar em 9 de dezembro
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
está completando 61 anos, sem que esses direitos
sejam respeitados em todas as nações do planeta.
Mesmo assim, houve avanços nessas seis décadas
e a Declaração influenciou importantes tratados
internacionais sobre direitos civis, políticos, sociais
e culturais. No Sala de Notícias, um olhar sobre os
Direitos Humanos nos dias de hoje.
20 anos de democracia
no ar em 16 de dezembro
No Sala de Notícias, um balanço dos 20 anos de
democracia, desde a eleição direta para presidente,
em 1989, mostrando o quanto caminhou a jovem
democracia brasileira. Vamos relembrar a promulgação
da Constituição Cidadã, de 1988, o impeachment do
primeiro presidente eleito em 29 anos e a eleição
de Lula. O processo de transição da ditadura para
a democracia, o fortalecimento de princípios
fundamentais como a liberdade de expressão, o voto
direto e a participação popular nos processos de
gestão pública são assuntos desta edição.
Robôs - no ar em 21 de dezembro
Os robôs estão conquistando o mundo, mas, no Brasil,
eles ainda são produzidos em pequena escala. O país
tem qualidade de pesquisa teórica, mas desenvolve
poucos projetos. A indústria e o governo não investem
muito no setor. Enquanto isso, no Japão, as indústrias
estão na fase dos humanoides - máquinas que podem
andar, correr, mover objetos, responder a perguntas,
vigiar a casa e até cuidar das crianças. O Sala de
Notícias entrevista Domingos de Farias Brito David,
professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e
mostra o papel dos robôs na nossa vida.

Balanço Copenhagen - no ar em 28 de dezembro
A décima quinta Conferência da ONU para Mudanças
Climáticas terminou em tom melancólico. Em vez de um
acordo com força de lei, como o mundo esperava, os
chefes de Estado e Governo reunidos em Copenhagen,
na Dinamarca, apresentaram apenas um documento
de intenções, que já foi rejeitado por pelo menos
cinco países. Neste Sala de Notícias, um balanço da
conferência, trazendo as opiniões de Nivalde José de
Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor
Elétrico/UFRJ, e Carlos Eduardo Young, pesquisador do
Grupo de Economia do Meio Ambiente/UFRJ.
SUPERAÇÃO - no ar em 30 de dezembro
O fim do ano, inevitavelmente, nos leva a fazer um
balanço, a pensar sobre a vida, sobre nossos projetos,
sobre as nossas dificuldades. Mas, antes de concluir
que os obstáculos que temos pela frente são muitos
e parecem instransponíveis, que tal pensar naquelas
pessoas que, contrariando todas as expectativas,
conseguiram vencer, ir além? O que move essas
pessoas, o que elas têm de especial? Esse é o tema do
Sala de Notícias sobre a superação. Alguns exemplos
fortes nos ajudam a pensar sobre essa particularidade
do ser humano.
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Sala de Notícias em Debate
Habitação: direito à inclusão
no ar em 14 de abril
Márcio Fortes, ministro das Cidades; Ricardo Gouvêa,
do Conselho das Cidades; Itamar Silva, coordenador
do Ibase; e João Whitaker, professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP.

Programa semanal que discute, ao vivo, temas
que estão em destaque no momento, com a
presença de especialistas e personagens da
nossa sociedade, confrontando visões de mundo e
opiniões. O programa também conta com a participação
do telespectador por meio da central de atendimento,
no telefone (21) 2502-0022 ou pelo e-mail debate@
futura.org.br.

TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIROS: CNN e TV Globo

O poder do consumidor - no ar em 17 de março
Heloísa Torres de Mello, gerente de operações do
Instituto Akatu; Myrian Lund, professora de finanças da
FGV; e Fátima Portilho, socióloga da UFRRJ.

APRESENTADORAS: Amanda Pinheiro e Renata Affonso

Participantes por episódio (60 minutos):
Mulheres no Poder - no ar em 3 de janeiro
Sandra Abraão, diretora-médica da Bayer Shering
Pharma; Tânia Richa, capitão-de-mar-e-guerra; e Bila
Sorj, professora de Sociologia da UFRJ.
Segurança Pública - no ar em 10 de março
Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da PM de São
Paulo; José Marcelo Zacchi, secretário geral do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública e coordenador geral do
Overmundo; Regina Miki, advogada, ex-secretária de
Defesa Social da Prefeitura de Diadema, em São Paulo;
e Patrícia de Oliveira da Silva, uma das fundadoras
da Rede de Comunidades e Movimentos Contra a
Violência. Patrícia é irmã de Wagner dos Santos,
sobrevivente da Chacina da Candelária, em 1993.

Água: questão de segurança
no ar em 24 de março
José Machado, diretor presidente da Agência Nacional
de Águas; Rui Vieira, professor de Recursos Hídricos da
Coppe/UFRJ; e Dora Negreiros, presidente do Instituto
Baía de Guanabara.
Corrupção: uma radiografia brasileira
no ar em 31 de março
Antonio José Campos Moreira, procurador de Justiça;
Maria Clara Dias, filósofa da UFRJ; e Ricardo Ismael,
professor de Sociologia e Política da PUC-Rio.
Dia Mundial da Saúde 2009 - no ar em 4 de abril
Antônio Alves, secretário de Gestão Estratégica do
Ministério da Saúde; Alberto Chebabo, infectologista
do Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ; Lígia
Bahia, médica sanitarista; e Glaucius Oliva, diretor do
Instituto de Física da USP.

Violência na Escola - no ar em 21 de abril
Luiz Fernando Ribeiro, professor da rede pública
de ensino; Débora Maciel Correa, doutoranda e
pesquisadora do Centro de Estudos em Criminalidade
e Segurança Pública da UFMG; Kenzo Soares, exaluno do Colégio Pedro II; e Renato Antonio Alves, um
dos autores do livro Violência nas Escolas e mestre
em Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento
Humano na USP.
Novo Enem - no ar em 28 de abril
Mozart Neves Ramos, presidente executivo do
Movimento Todos pela Educação; Tadeu Alencar
de Oliveira, estudante universitário; Malvina Tânia
Tuttman, reitora da Unirio, presidente da Comissão
de Desenvolvimento Acadêmico da ANDIFES; e
Maria Inês Fine, assessora de currículo, avaliação e
formação de professores da Secretaria Estadual da
Educação de São Paulo.
Gripe Suína - no ar em 5 de maio
Davis Ferreira, chefe do Departamento de Virologia
do Instituto de Microbiologia da UFRJ; Edimilson
Migowski, infectologista, professor da UFRJ; e Victor
Berbara, superintendente de Vigilância Epidemiológica
e Ambiental do Estado do Rio de Janeiro.
Cyberbullying - no ar em 12 de maio
Thiago Tavares Nunes de Oliveira, presidente da
SaferNet; Alexandre Pill, psicólogo do Núcleo de
Pesquisas da Psicologia em Informática da PUC-SP;
Priscila Schreiner, procuradora da República; e André
Arteche, ator.
Que congresso é esse? - no ar em 19 de maio
Dora Kramer, jornalista; Roberto Romano, filósofo e
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professor de Ética da Unicamp; e Sérgio Barradas
Carneiro, deputado federal e procurador parlamentar.
As regras da poupança devem mudar?
no ar em 26 de maio
Roberto Zentgraf, coordenador MBA de Finanças e
Gestão de Negócios do Ibmec/RJ; Francisco Barone,
professor da Ebape/FGV; e Cláudio Gradilone,
economista e jornalista.
Celebridades - no ar em 2 de junho
Marcelo Tas, jornalista e ator, integrante do CQC da
TV Bandeirantes; Jean Wyllys, jornalista e professor
universitário; Sérgio Zalis, fotógrafo e redator-chefe
da revista Contigo/RJ; e Paula Sibilia, antropóloga e
professora da UFF.
É seguro voar? - no ar em 9 de junho
Ricardo Nogueira, vice-presidente executivo da Abag;
Respício Espírito Santo Júnior, professor de Engenharia
de Transportes da Coppe/UFRJ; Graziella Baggio,
presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas; e
Sandra Ássali, presidente da Abrapavaa.
Sistema prisional brasileiro
no ar em 16 de junho
Cristiane Hoppe, juíza de Direito, na Vara Criminal
e na Vara de Execução Criminal de Osório, vicepresidente de Patrimônio e Finanças da AJURIS/
RS; Ronaldo Monteiro, diretor de projetos do CISC;
Elizabeth Sussekind, ex-secretária Nacional de
Segurança Pública; e Orlando Zaccone, coordenador
da Coordenadoria de Controle de Presos da Polícia
Civil do Rio de Janeiro.
O que fazer com o lixo - no ar em 23 de junho
Samyra Crespo, secretária de Articulação Institucional
e Cidadania Ambiental - Ministério do Meio Ambiente;
Álvaro Cantanhede, professor do Departamento
de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola
Politécnica da UFRJ; e Rubens Sá Freire, diretor do
SIMPERJ e vice-presidente do Conselho Empresarial
de Recursos Hídricos da Firjan.
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A justiça de olhos vendados?
no ar em 7 de julho
Alcides Martins, subprocurador geral da República;
Leila Paiva, coordenadora do Programa Nacional de
Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes da Sedh; e João Pedro Pádua, professor
de Direito Penal da UFRJ.
O homem do século XXI - no ar em 14 de julho
Luiz Cuschnir, médico psiquiatra, supervisor e
professor do serviço de psicoterapia do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP, coordenador do Gender Group
e do Centro de Estudos da Identidade do Homem
e da Mulher; Jackson Antunes, ator; e Alexandre
Bittencourt, chefe de cozinha.
Gestão Escolar - no ar em 21 de julho
Maria Beatriz Lugão, coordenadora geral do Sepe;
José Marcelino Rezende Pinto, professor associado
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP/
Ribeirão Preto, mestre e doutor em Educação pela
Unicamp, com pós-doutorado pela Universidade de
Stanford, Estados Unidos; e Marcio da Costa, professor
da Faculdade de Educação da UFRJ.
Segurança Pública II - no ar em 27 de julho
José Tavares, coordenador do Núcleo de Estudos
sobre Violência e Cidadania da UFRGS; Coronel
Álvaro Batista Camilo, comandante geral da Polícia
Militar de São Paulo; e Coronel Samuel Dionizio, exchefe do Estado Maior da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro.
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Toque de recolher - no ar em 4 de agosto
Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente; Joenildo
de Souza de Chaves, desembargador e presidente da
Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da
Juventude; Luciana Quintão, mãe de dois adolescentes;
e Lucas de Tommaso, estudante.
A ameaça da gripe suína - no ar em 11 de agosto
Marcos do Lago, infectologista da UERJ; Maulori
Cabral, pesquisador do Departamento de Microbiologia
e do Instituto de Virologia da UFRJ; e Juvêncio Furtado,
presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia.
O poder da opinião pública
no ar em 18 de agosto
Ângela Dias Castro Gomes, cientista política da FGV;
Luciano Cerqueira, pesquisador do Ibase; Tico Santa
Cruz, músico; e Cesar Benjamin, cientista político.
Ressocialização de jovens em conflito
com a lei - no ar em 25 de agosto
Jacques Schwarzstein, gestor de programas UNICEF;
Eliane Pereira, promotora da Infância e Juventude do
Rio de Janeiro; e Rafael Ficuro, ex-interno.
Educação Inclusiva - no ar em 1 de setembro
Mônica Pereira dos Santos, professora da Faculdade
de Educação UFRJ; Cláudia Werneck, diretora da
ONG Escola de Gente; Christina Brazil, estudante de
pedagogia com deficiência visual; e Alice Máximo, avó
de jovem que tem Síndrome de Down.
Alfabetização - no ar em 8 de setembro
Maria do Pilar, secretária de Educação Básica do
Ministério da Educação; Maria Tereza Avance,
coordenadora pedagógica da Universidade Cândido
Mendes; e Maria Lucia, alfabetizadora.

Municipal de Cultura/RJ; Lúcia Rabello de Castro,
professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre
Infância e Adolescência Contemporâneas do Instituto
de Psicologia da UFRJ; Américo Córdula, secretário
de Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura; e o escritor Ademiro Alves, conhecido como
Sacolinha, coordenador do Centro Cultural Boa Vista,
de Suzano, São Paulo.

Prevenção da gravidez na adolescência
no ar em 22 de setembro
José Maria Soares, chefe do setor de Ginecologia da
Infância e do Adolescente da Universidade Federal de São
Paulo; Álvaro Menezes, gerente do Programa Ato, da Bayer
Schering Pharma; Luana, jovem mãe; e David, jovem pai.

Os desafios do livro no século XXI
no ar em 27 de outubro
Sérgio Rodrigues, escritor; André Garcia, diretor do
Estante Virtual; Rossana Lourenço, contadora de
histórias e arte educadora; e Luiz Eduardo Mendes,
diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro.

Aborto - no ar em 29 de setembro
Lena Peres, coordenadora de Saúde da Mulher do
Ministério da Saúde; Lenise Garcia, professora do
Departamento de Biologia da UNB e presidente do
Movimento da Cidadania Brasil sem Aborto; Michelle
Pedrosa, médica ginecologista, Ipas Brasil; e Dom Antonio
Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do
Rio e integrante da Comissão de Vida e Família da CNBB.

Crack: o novo perfil do tráfico de drogas?
- no ar em 3 de novembro
Jorge Canela, diretor do projeto de prevenção às
drogas na comunidade de Salgueiro, no município de
São Gonçalo; Maria Thereza de Aquino do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, da
UERJ; e o sociólogo Ignácio Cano.

Criança e Consumo - no ar em 6 de outubro
Laís Fontenelle, psicóloga e coordenadora do Instituto
Alana; Vanessa Lauria, mãe de duas meninas; e João
Luiz Faria Netto, advogado do Sindicato das Agências
de Propaganda.
Diálogos Religiosos - no ar em 13 de outubro
Emerson Giumbelli, antropólogo e professor da UFRJ;
Silvia Fernandes, socióloga, especialista em Sociologia da
Religião da UFRRJ; Mamede Mustafá Jarouche, professor
de Língua e Literatura Árabe da USP; e Paulo Fernando
Carneiro de Andrade, doutor em Teologia da PUC-Rio.
Criança e Indústria Cultural
no ar em 20 de outubro
Karen Acioly, autora de livros infantis e diretora do
Centro de Referência Cultura Infância da Secretaria

Transplantes - no ar em 10 de novembro
Roque Pereira da Silva, presidente da Amorvit;
Charles Simão Filho, coordenador da Central de
Transplantes de Minas Gerais; e Ben-Hur Ferraz
Neto, vice-presidente da ABTO.
Empreendedorismo 2009
no ar em 17 de novembro
Cezar Kirszenblatt, gerente de
Estratégias e Diretrizes do SEBRAE;
Sônia Braz, empreendedora social;
Alfredo Laufer, consultor do Parque
Tecnológico da Coope/UFRJ; e Leda
de Jesus, empresária.
Impactos das Mudanças
Climáticas no Sul
no ar em 24 de novembro

Estado de Minas - Belo Horizonte/MG - 01/12/09

Energia Nuclear - no ar em 30 de junho
Nivalde José de Castro, coordenador do Gesel e do
Instituto de Economia da UFRJ; Roberto Abdenur,
diplomata; e Sérgio Dialetachi, educador ambiental.

Funk: cultura da exclusão
no ar em 15 de setembro
MC Leonardo, presidente da Associação dos
Profissionais e Amigos do funk; Alba Zaluar, antropóloga
e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Violências
da UERJ; Adriana Facina, professora do Departamento
de História da UFF; e Zeca Borges, coordenador do
Disque Denúncia.

Leonel Arcângelo Pavan, vice-governador de Santa
Catarina; Thiago Galvão, coordenador do setor de Ação
de Prevenção de Riscos do Ministério das Cidades; José
Marengo, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas
em Mudanças Climáticas do INPE; e Juarês Aumond,
professor da Universidade Regional de Blumenau.
AIDS - no ar em 1 de dezembro
Karen Bruck, assessora técnica do Departamento de
DST/AIDS, do Ministério da Saúde; Roberto Zajdenverg,
médico infectologista, coordenador da Unidade de Testes
Terapêuticos do Projeto Praça XI, da UFRJ; Roberta Torres,
psicóloga, coordenadora do Departamento de Saúde
Mental do Grupo de Incentivo à Vida; e o ator Cazu Barroz,
que há 20 anos vive com HIV/AIDS.
É proibido fumar? - no ar 8 de dezembro
Ricardo Meirelles, pneumologista do Programa
Nacional de Controle do Tabagismo no Instituto
Nacional do Câncer (INCA); Ângela Donato, psicóloga/
UERJ; Charles Paraventi, ator; e Paula Johns,
socióloga, diretora executiva da ONG Aliança para o
Controle do Tabagismo.
Copenhagen - no ar 15 de dezembro
Roberto Schaeffer, professor do Programa de
Planejamento Energético da COPPE/UFRJ; Jean
Ometto, pesquisador do Centro de Ciências do Sistema
Terrestre do INPE; e Aron Belinky, coordenador
executivo da campanha “Tic Tac”.
Especial ecumênico - no ar em 22 de dezembro
Emerson Giumbelli, antropólogo e professor da
UFRJ; Silvia Fernandes, socióloga, especialista em
Sociologia da Religião da UFRRJ; Mamede Mustafá
Jarouche, professor de Língua e Literatura Árabe da
USP; e Paulo Fernando Carneiro de Andrade, doutor
em Teologia da PUC-Rio
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Diversidade Linguística - no ar 29 de dezembro
Ataliba Teixeira de Castilho, linguista e consultor do
Museu da Língua Portuguesa; Antoni Mir, diretor da
Casa das Línguas de Barcelona; Luís Enrique López,
professor da Universidade Mayor de San Simón, na
Bolívia; e Waldemar Ferreira Netto, professor da USP,
especialista em línguas indígenas.
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Editora-chefe: Ana Lagôa
Apresentação e Edição: Renata Affonso
e Amanda Pinheiro
Editor executivo: Jorge Melo
Produção: Janaina Paixão, Andréa Loureiro,
Maria Cecília Moutinho e Jaqueline Souza
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Câmeras: Guilherme Chagas, Delmares Carvalho
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Conexão Futura: Venha Para A Nossa Rede!
Publicado originalmente em: www.futura.org.br

Encontro, aproximação e compartilhamento. Parece propaganda de rede social na internet. E é.
O Futura está online, aberto para a troca de ideias, experiências e informação através do Conexão Futura, uma
plataforma de rede social projetada especialmente para o Canal.
Comunidades dos parceiros, equipe e participantes dos projeto do Canal dividem espaço com ferramentas de troca
de mensagens, fóruns de discussão, chats, notícias e troca de arquivos. Para participar, basta inscrever-se e navegar
pelo ambiente.
Você pode opinar sobre a programação, acompanhar a rotina dos profissionais que comandam nosso jornalismo,
conhecer as ideias e a produção dos jovens participantes do Geração Futura e entender melhor a ação dos
mobilizadores sociais e de seus projetos, como o Maleta Futura. O espaço abriga também uma área destinada às
universidades parceiras, além de comunidades abertas para debates variados e uma seção de notícias.
Acesse o Conexão Futura e junte-se a nós! www.conexaofutura.org.br
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SALA DE NOTÍCIAS ENTREVISTA
Programa semanal que apresenta entrevistas especiais
com personalidades que de alguma forma nos
ajudam a entender o Brasil e as transformações
por que passa o mundo. São pessoas de diversas
áreas de conhecimento e de atividades importantes
na sociedade contemporânea. Em conversa informal
com os jornalistas, brasileiros e estrangeiros
significativos falam de suas vidas, da carreira, do
trabalho e destacam a participação em processos e
momentos socio-históricos de relevância para o Brasil
e para o mundo.
TEMAS: atualidades; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2002
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições

APRESENTADORES:
Amanda Pinheiro, Renata Affonso, José Brito Cunha,
Carmem de Camargo, Fernando Rossetti, Helena Lara
Resende, Cristina Amaral, Tânia Menai, Wladimir
Weltman e Simone Braga.
Sinopses por episódio (25 minutos):
Edmond Mathez - no ar em 2 de janeiro
Edmond Mathez é o diretor do Departamento de
Ciências Planetárias e Terrestres do Museu de
História Natural de Nova York. É Phd em petrologia,
geoquímica e termodinâmica e responsável
pela belíssima exposição Climate Change
(Mudança Climática), tema que ele aprofunda
nesta entrevista que motiva as pessoas para as
possíveis soluções ao
alcance de todos.
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Oded Grajew - no ar em 9 de janeiro
Oded Grajew é empresário e empreendedor social,
idealizador do Fórum Social Mundial, do Instituto
Ethos, da Fundação Abrinq e do Movimento Nossa São
Paulo. Nesta entrevista ele revela como a fundação do
Instituto Ethos revolucionou as posturas empresariais
no Brasil e mostra os espaços existentes para a atuação
de espíritos empreendedores.
Nelson Sargento - no ar em 13 de fevereiro
Nelson Sargento - parceiro de Cartola, Nelson
Cavaquinho, Carlos Cachaça - fala da sua vida e lembra
do tempo em que o samba não era reconhecido com
a deferência merecida. O programa faz parte da série
Sala de Notícias Entrevista - Especial Carnaval 2009,
que conta a história da música popular brasileira, na
voz de três baluartes do samba de raiz, entrevistados
pela jornalista Renata Affonso.
Walter Alfaiate - no ar em 20 de fevereiro
O Sala de Notícias Entrevista - Especial Carnaval
2009 - percorreu as ruas do bairro de Botafogo, reduto
tradicional de sambistas famosos, para conhecer um
pouco da história dos bambas que passaram por lá:
Ataulfo Alves, Paulinho da Viola, entre outros. Nosso
guia nesse passeio é outro mestre: Walter Alfaiate.
Alfaiate mostra seu ateliê, e conta o que é a elegância
suprema - como gosta de dizer - na vida e na música.

Elton Medeiros - no ar em 27 de fevereiro
O Sala de Notícias Entrevista - Especial Carnaval 2009 traz Elton Medeiros, no Museu da Imagem e do Som, no
Rio de Janeiro. Um dos compositores mais importantes
do país, Elton fala da importância da preservação da
memória da cultura popular, dos antigos carnavais, dos
encontros de intelectuais e músicos no restaurante
Zicartola e dos espetáculos Rosa de Ouro e Opinião.
Hugo Carvana - no ar em 20 de março
No papel de cineasta, Hugo Carvana comenta os sete
filmes que dirigiu e como é o seu processo de criação
de roteiros. Num papo descontraído, como ele mesmo,
Carvana fala da saudade dos dias de ouro da Zona Sul
carioca, que ele tenta recriar nos seus filmes.
Turíbio Santos - no ar em 10 de abril
A jornalista Amanda Pinheiro conversa com o violonista
Turíbio Santos, diretor do Museu Villa-Lobos, no Rio
de Janeiro. Nascido em uma família de seresteiros,
começou a estudar violão clássico na adolescência.
Nesta entrevista, ele conta como foi seu único encontro
com Heitor Villa-Lobos, fala sobre as obras mais
populares do maestro e sobre as atividades do museu.
Angela de Castro Gomes - no ar em 8 de maio
A historiadora Angela de Castro Gomes mostra
que arquivos pessoais como documentos, cartas e
fotografias podem ajudar a construir e entender a
história do país. Professora do CPDOC da Fundação
Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, ela fala ainda da Era
Vargas, do Trabalhismo e traça paralelos dos dias de
hoje com momentos passados.

Anne Stevens - no ar em 15 de maio
Educadora e diretora para projetos de TV da
Universidade Aberta de Londres, Anne Stevens conversa
com o repórter José Brito Cunha sobre educação a
distância. Ela destaca a importância do papel da TV na
qualificação de alunos de todas as idades, o uso desta
linguagem para a formação de profissionais para o
mercado de trabalho, assim como para a correção da
defasagem idade-série.
Neil Gaiman - no ar em 22 de maio
O britânico Neil Gaiman é famoso por criar em
quadrinhos, livros e contos situações de sonhos,
terror e reflexões contundentes sobre a sociedade
dos humanos. Seus personagens de histórias em
quadrinhos mais conhecidos são Sandman - o senhor
dos sonhos, e sua família, os Perpétuos. Com 24
prêmios literários, seus livros figuram nas listas dos
mais vendidos do New York Times. Algumas de suas
obras ganharam as telas de cinema, como Stardust
e Coraline.
Jorge Gerdau Johannpeter
no ar em 29 de maio
A jornalista Amanda Pinheiro conversa com o
empresário Jorge Gerdau Johannpeter, presidente
do Conselho de Administração do Grupo Gerdau. Ele
resgata a história empreendedora de seu bisavô, do
avô e do pai e conta como sua experiência em gestão
pode ajudar sua participação no movimento por
melhorar a qualidade da educação. Jorge Gerdau fala
da importância de promover a inclusão de todos os
brasileiros no processo de desenvolvimento do país.
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José Carlos dos Reis Meirelles
no ar em 5 de junho
No Acre, na região amazônica, o sertanista brasileiro
José Carlos dos Reis Meirelles luta pela proteção dos
índios que ainda vivem isolados. Meirelles nos conta
detalhes de suas aventuras e andanças para monitorar
essas tribos, e por que escolheu essa profissão.
Wellington Nogueira - no ar em 26 de junho
O jornalista Fernando Rossetti conversa com Wellington
Nogueira, fundador e coordenador geral da ONG
Doutores da Alegria, que tem por missão promover a
experiência da alegria junto a crianças hospitalizadas,
seus pais e profissionais da saúde. Na entrevista ele
fala sobre a atuação da ONG, humanização hospitalar,
e sobre o resgate da cultura do palhaço.
Carla Camurati - no ar em 10 de julho
Atriz premiada e diretora consagrada, Carla Camurati
iniciou sua carreira na década de 1980, atuando no cinema
e na televisão. Em entrevista a Simone Braga, ela conta
como se lançou como diretora, produtora e roteirista. Seu
longa-metragem Carlota Joaquina - princesa do Brasil foi
um marco na retomada do cinema brasileiro, em 1995.
No final de 2007, ela assumiu um novo desafio: dirigir o
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que completa, em
2009, 100 anos de existência.
Miguel Paiva - no ar em 17 de julho
O cartunista e diretor de arte Miguel Paiva, também
autor do livro O Sentimento Masculino, em um batepapo descontraído, conta como iniciou sua carreira
aos dezesseis anos, quando publicou seus primeiros
desenhos, e faz uma análise do mercado de quadrinhos
no Brasil e do papel do homem nos dias de hoje.
Sócrates - no ar em 24 de julho
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira
ou, simplesmente, Doutor Sócrates. Ex-jogador do

Corinthians e da seleção brasileira, Sócrates relembra
a trajetória na carreira, a Copa do Mundo de 1982, o
uso do “calcanhar” como estilo de jogo e como foi a
Democracia Corintiana.
Anna Peliano - no ar em 31 de julho
Anna Peliano é socióloga, diretora do Ipea e responsável
pela Pesquisa Ação Social das Empresas. A carreira
junto ao Governo ficou marcada pela elaboração
de programas de combate à fome e à pobreza.
Recentemente, participou do grupo de trabalho que
desenhou o Bolsa Família. Anna relata o que pensa a
respeito desses programas governamentais e sobre sua
participação na criação do Comunidade Solidária.
Nei Lopes - no ar em 7 de agosto
Aos 67 anos, o compositor e escritor Nei Lopes lança o
CD Chutando o balde e trabalha no seu 25º livro. Bemhumorado e cheio de energia, Nei recebe a jornalista
Cristina Amaral na sua casa, em Seropédica, no Rio
de Janeiro, para bater um papo sobre a sua vida, sua
carreira, suas opiniões, além de explicar, entre outras
coisas, essa história de “chutar o balde”.
Aldaíza Sposati - no ar em 14 de agosto
A assistente social Aldaíza Sposati, especialista em
políticas públicas, fala da sua carreira para o jornalista
Fernando Rossetti. Um marco de seu trabalho foi a
criação do Mapa da Exclusão e Inclusão Social da Cidade
de São Paulo, que virou referência sobre o tema. Ela
ainda comenta os programas de transferência de renda
do Governo e fala sobre o papel da sociedade civil na
definição de políticas públicas para a assistência social.
Ronaldo Rogério Mourão
no ar em 21 de agosto
O homem vai chegar a povoar Marte algum dia? E o
Big Bang explica mesmo o início do universo? No ano
internacional da Astronomia, Cristina Amaral entrevista

Rogério Ronaldo de Freitas Mourão, o astrônomo
mais conhecido do Brasil e o primeiro a ter seu nome
batizando um asteroide.
Carlos Vainer - no ar em 28 de agosto
Uma cidade pode ser administrada como uma empresa?
O mundo suportará os padrões de consumo de energia
que temos hoje? Militante político e exilado durante a
ditadura militar, o economista e sociólogo Carlos Vainer
conversa com Cristina Amaral sobre como o Brasil
está subsidiando, com enormes custos, o consumo de
energia em países desenvolvidos.
John Franklin - no ar em 4 de setembro
A jornalista Amanda Pinheiro conversa com o
antropólogo John W. Franklin, diretor de parcerias
e programas internacionais do Museu Nacional
de História e Cultura Afro-Americana, do Instituto
Smithsonian, de Washington, Estados Unidos. Ele fala
sobre a concepção dos museus interativos do século
XXI, sobre a releitura por que passa atualmente a
história dos negros africanos escravizados nas Américas
e sobre os primeiros meses do governo Barack Obama.
Deborah Colker - no ar em 18 de setembro
Bailarina e coreógrafa, Deborah Colker estudou piano
por dez anos, até descobrir que seu caminho estava
muito mais ligado ao movimento. Há 15 anos ela inova
o mundo da dança com seus cenários e coreografias.
Simone Braga conversa com a primeira brasileira e
a primeira mulher a dirigir um espetáculo da maior
companhia de circo do mundo, o Cirque du Soleil. Ela
também fala da importância da dança como instrumento
social e revela seu sonho de montar uma ópera.
Ronaldo Lemos - no ar em 25 de setembro
Especialista em Direito e novas mídias, Ronaldo Lemos
é coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da
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Fundação Getúlio Vargas, diretor do projeto “Creative
Commons” no Brasil e fundador do site Overmundo. Em
entrevista a Simone Braga, o advogado fala sobre as
mudanças sociais e culturais causadas pela internet
e discute as transformações que a legislação tem que
enfrentar para acompanhar a evolução do cenário da
comunicação em rede.
Rubem Alves - no ar em 16 de outubro
O jornalista Fernando Rossetti conversa com o mineiro
Rubem Alves, que é psicanalista, teólogo, escritor
e professor emérito da Unicamp. Fernando é autor
de livros e artigos que abordam temas religiosos e
educacionais, além de uma série de livros infantis. Tem
sido um dos principais críticos do Brasil em relação à
educação tradicional, com propostas sempre criativas
sobre o papel do educador do século XXI.
Rui de Oliveira - no ar em 23 de outubro
Helena Lara Resende entrevista um dos pioneiros do
cinema de animação no Brasil. Rui de Oliveira é carioca,
estudou pintura e artes gráficas no Rio de Janeiro e,
durante seis anos, ilustração e cinema de animação
em Budapeste. Já desenhou mais de 120 livros e 400
capas de publicações infanto-juvenis. Ganhou prêmios
no Brasil e no exterior.
Heloisa Buarque de Hollanda
no ar em 30 de outubro
Heloisa Buarque de Hollanda recebe em sua casa, no
Rio de Janeiro, a jornalista Cristina Amaral para uma
conversa sobre literatura, internet e periferia. Antenada
com tudo o que é novo no mundo da comunicação e da
cultura, ela é fascinada, sobretudo, pela força da cultura
da periferia e pelas possibilidades de produção on-line
exploradas pelos jovens. Para ela, ver a maturidade
da produção literária da periferia é a realização de um
sonho. http://www.gife.org.br/
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Século XXI
Hélio Mattar - no ar em 6 de novembro
Fernando Rossetti entrevista o diretor-presidente do
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente sobre um
tema que está intimamente ligado ao aquecimento
global: o consumo. O empresário Hélio Mattar, que atua
há mais de três décadas em organizações que propõem
construir uma sociedade mais sustentável, fala de sua
trajetória profissional e comenta as pesquisas sobre
consumo consciente no Brasil.
Lester Brown - no ar em 27 de novembro
Renata Affonso entrevista um dos ambientalistas mais
importantes da atualidade, que vem a ser também um
dos primeiros a tratar da relação entre meio ambiente
e desenvolvimento econômico. Presidente do Earth
Policy Institute, Lester Brown veio ao Brasil para
lançar o seu último livro, em que propõe alternativas
para uma economia ambientalmente sustentável. Para
ele, as soluções para parar as mudanças no clima da
Terra devem partir dos países e dos indivíduos, pois
não podemos mais esperar as decisões que dependam
apenas de acordos e tratados.
Roberto Romano - no ar em 4 de dezembro
Ele é filósofo, escritor, professor da Unicamp e um dos
maiores especialistas brasileiros no campo da ética.
Fernando Rossetti conversa com Roberto Romano,
figura de destaque no debate político do país, sempre
buscando a construção de uma democracia mais forte
e a promoção dos direitos humanos e da justiça social.
Em sua casa, em São Paulo, ele analisa o cenário
político brasileiro e também os efeitos da globalização
no campo da ética.
Contardo Calligaris - no ar em 11 de dezembro
Fernando Rossetti entrevista Contardo Calligaris,
psicanalista italiano radicado no Brasil, doutor
em psicologia clínica, autor de livros sobre amor,
adolescência, cultura e violência. Ele abre as portas do
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seu consultório, em São Paulo, para conhecermos mais
sobre sua intimidade, profissão e os segredos do divã, que
refletem as perplexidades do homem contemporâneo.
Torben Grael - no ar em 18 de dezembro
Cristina Amaral entrevista o iatista Torben Grael, que
atualmente é um dos mais bem-sucedidos atletas
brasileiros, com nada menos que cinco medalhas
olímpicas. Ele foi eleito pela Federação Internacional
de Vela como o melhor velejador de 2009. Grael
comandou o barco sueco que ganhou a última regata
ao redor do mundo e desenvolve um projeto social em
Niterói, no Rio de Janeiro, no qual, além de ensinar a
velejar, aproveita as habilidades dos jovens para inserilos no mercado de trabalho da náutica.
Lala Deheinzelin - no ar em 25 de dezembro
Segundo os especialistas, mais do que uma era de
mudanças, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira
mudança de era. No centro de tudo isso está a
economia, que deve mudar radicalmente conceitos e
focos dos seus estudos e abrir espaço para se debater
o conceito de “economia criativa”. Cristina Amaral
entrevista Lala Deheinzelin, especialista em desvendar
o que venha a ser essa mudança de paradigmas.
Ficha técnica
Editora-chefe: Ana Lagôa
Produção: Janaína Paixão, Andrea Loureiro
e Maria Cecília Moutinho
Estagiários: Ana Beatriz Petrini
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

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, passando pela luta da
mulher no Afeganistão e a pobreza nas ruas da Somália,
esta série relata casos e temas que preocupam os
telespectadores e o mundo.

Sinopses por episódio (de 20 a 25 minutos):

precisa ser assim. No Haiti, o vodu e a medicina
trabalham lado a lado para erradicar a sífilis. Será que,
daqui para frente, essa doença assassina tão antiga
será encontrada apenas em livros de história?
Dançando pela vida - Os jovens correm o maior risco
de contrair o HIV, o vírus causador da AIDS. Apesar
disso, eles conhecem cada vez menos o perigo que
estão enfrentando. Pensando nisso, um grupo inovador
chamado Dançando pela Vida está divulgando formas
de prevenir a doença, através de uma linguagem voltada
para o público jovem. Essa história nos leva até o México.

PROGRAMA 22 - no ar em 5 de fevereiro
A história de Sushma - O comércio mundial de seres
humanos está crescendo. Um dos crimes mais difíceis
de se combater é o tráfico de centenas de milhares de
mulheres e meninas que são forçadas a se prostituir.
Uma vez aprisionadas, são poucas as que conseguem
escapar da escravidão dos tempos modernos. Porém,
encontramos uma jovem mãe, no Nepal, que conseguiu
esquivar-se dessa realidade e promete encontrar o
traficante que a vendeu.
Cura à vista - Em todo o mundo, 12 milhões de novos
casos de sífilis surgem por ano, sendo que a maioria
é diagnosticada nas classes mais pobres. Essa doença
fatal é uma das principais causas da morte de recémnascidos nos países em desenvolvimento. Mas não

PROGRAMA 23 - no ar em 5 de março
A crise esquecida: a República Centro-Africana - Muitos
nunca ouviram falar sobre a República Centro-Africana,
também conhecida como R.C.A. Fazendo fronteira com
alguns dos lugares mais perigosos do mundo, como
Chade, Sudão, República Democrática do Congo, a
R.C.A. é um país castigado pela desordem.
Mar de tristezas: emigrantes comercializados e
explorados na Tailândia - Ao redor do mundo, mais de
12 milhões de pessoas são obrigadas a trabalhar em
condições de escravidão. Na maioria das vezes, elas
são vítimas do tráfico de escravos. A Tailândia, país
cercado por países pobres como a Birmânia, surge como
destino certo do tráfico de pessoas e da exploração de
jovens trabalhadores.

TEMAS: atualidade; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
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PROGRAMA 24 - no ar em 2 de abril
Paraguai: Júlio e Jorge - Por trás das portas fechadas de instituições psiquiátricas de muitos
países pobres, diversas crianças e adultos com deficiência mental vivem com sofrimento e
solidão. Confinados, eles perderam o direito a uma vida digna. Viajamos ao Paraguai para
acompanhar as histórias paralelas de Júlio e Jorge, dois jovens autistas que sofreram nas
mãos de um sistema que falhou ao tentar entender suas limitações e protegê-los.
Iêmen: um mar de armas - O Iêmen está localizado no mar da Arábia e abriga uma das
civilizações mais antigas do mundo. Além disso, o país é cenário de um grande comércio de
armas. Essa história leva o espectador para o submundo do tumultuado comércio de armas,
onde as estatísticas são chocantes e as consequências devastadoras.
Os direitos de Marrocos - Essa é a história pouco conhecida de uma nação que enfrenta
seus segredos e sua dor. O Marrocos, que já fora aterrorizado por um regime repressivo,
enfrenta o passado e tenta construir um novo futuro. Milhares de vítimas que tiveram os
direitos humanos cruelmente desrespeitados contam suas histórias em audiências públicas
transmitidas pela TV, gerando resultados surpreendentes.
PROGRAMA 25 - no ar em 8 de maio
A batalha de uma mulher: a luta por justiça na Nigéria - Nascer ou ser escrava? Essa é
a realidade brutal de centenas de milhares de mulheres africanas. Contudo, na Nigéria,
uma mulher extraordinária lutou contra esse destino cruel. Através de uma batalha jurídica
revolucionária, ela provou que o governo havia falhado ao protegê-la. As consequências
desse acontecimento tiveram o poder de mudar a história.
Emirados Árabes Unidos: jóqueis de camelo - No Golfo, um país enfrentou uma antiga
tradição que, no passado, pôs em risco a vida de vários meninos. Agora a tecnologia está
ajudando esses jovens.
A última fonte de Nakichevan - A água é responsável pela sobrevivência de todo e qualquer
ser vivo na Terra. A escassez desse precioso recurso se tornou um dos nossos maiores desafios.
Em menos de 20 anos, aproximadamente dois bilhões de pessoas vão enfrentar a falta de
água. Porém, o Azerbaijão, um país localizado entre a Europa e a Ásia Ocidental, surpreendeu
o mundo com uma solução engenhosa para acabar com a falta desse precioso bem.
PROGRAMA 26 - no ar em 3 de julho
Mauritânia: casos de violação - Na Mauritânia, país situado no noroeste da África, mulheres
que denunciam casos de violação sexual correm o risco de serem presas simplesmente
pelo fato de terem feito esse tipo de acusação. O problema são as polêmicas sobre como
conciliar a doutrina islâmica com a legislação internacional que rege os direitos humanos.
O resultado é um código penal que oferece pouca proteção às vítimas de violação sexual.
Uma brusca intermissão - Dois anos atrás, músicos australianos se juntaram para formar
uma banda de rock. Embora o fato seja mais do que comum, a banda propriamente dita
não é. Os integrantes de Rudely Interrupted enfrentam obstáculos inimagináveis. Para
concretizar seu sonho, eles têm que superar o ceticismo e fortes empecilhos em suas vidas.
Burundi: inimigos se tornam grandes parceiros - Durante mais de dez anos, Burundi
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permaneceu dividido devido a intensos conflitos étnicos.
As etnias hutus e tutsis promoviam aniquilamentos
em massa de maneira recíproca, submetendo esse
país africano a uma guerra civil sangrenta. Ninguém
conseguia se desvencilhar dos conflitos, principalmente
as crianças, que, em sua maioria, eram forçadas a
se envolver nas batalhas. Porém, do rancor surge um
enorme sentimento de esperança.
PROGRAMA 28 - no ar em 7 de agosto
Peru: a polêmica dos plantadores de coca - Até meados
dos anos 90, o Peru era o maior produtor mundial
de folha de coca, o principal ingrediente utilizado
na produção de cocaína. Desde então, o país tem
conseguido persuadir os plantadores a migrarem para
meios de cultivo permitidos por lei, como o café ou o
óleo de palma. Mas o país ainda está longe de eliminar
essa antiga tradição.
A seca no Quênia: é hora de tomar uma decisão Aproximadamente 10 milhões de pessoas no Quênia
correm o risco de ficar sem comida nos próximos meses,
de acordo com projeções governamentais. A seca que
se alastrou por todo o país fez com que muitos pais
deixassem de alimentar seus filhos. O programa conta
o pesadelo vivido por uma família.
Japão: os anos da sabedoria - Quantas pessoas
esperam viver além dos 100 anos? Provavelmente
poucas. Mas, no Japão, são tantos que atingem esse
número mágico, que os cientistas buscam desvendar o
segredo para uma vida longa, naquilo que eles chamam
de “os anos da sabedoria”.
PROGRAMA 29 - no ar em 28 de agosto
Azerbaijão: o legado fatal do petróleo - O petróleo se
tornou a principal atividade econômica no Azerbaijão,
um país localizado no mar Cáspio. Há registros sobre
essa atividade que datam de 150 anos atrás. Mas o
legado que ficou reservado para a indústria petrolífera
é impiedoso.
África do Sul: alerta vermelho - Na África do Sul,
milhões de pessoas são soropositivas, mas apenas um
terço consegue obter os medicamentos necessários

para que possam ter uma vida normal. Os que não
conseguem vivem em desespero. Inúmeras curas
milagrosas vêm preenchendo essa lacuna.
O tabaco e a crise global - Mais de um bilhão de
pessoas no mundo inteiro têm o hábito do tabagismo,
embora a maioria saiba que o cigarro pode matar.
Estima-se que metade dos fumantes morrerá de
enfermidades causadas pelo tabaco. O programa é
filmado no Uruguai, um país de pequenas proporções
que está tomando grandes iniciativas para impedir o
avanço dessa epidemia.
PROGRAMA 30 - no ar em 11 de setembro
Grécia: destino fatal: migrantes afegãos - No mundo
inteiro, o desespero leva pessoas a se mudarem,
deixarem suas casas em virtude de guerras e pobreza.
Muitas delas acreditam que terão uma vida melhor em
países ricos, como os europeus. Mas, em muitos casos,
suas esperanças caem por terra. Esse programa nos
leva à Grécia, local que, para muitos, marca o fim de
uma longa estrada, mas que também representa o fim
de seus sonhos.
Costa Rica: o caminho que leva à igualdade - Na
América Latina, uma mulher pretende ir para os anais
da história, tornando-se a primeira presidente negra da
região. Na Costa Rica, encontramos uma pessoa que
diz que seus atos são voltados para aqueles que nunca
foram ouvidos.
PROGRAMA 31 - no ar em 2 de outubro
Brutalidade interminável: estupro no Congo - O
programa retrata a escolha praticamente impossível
entre alimentar sua família ou correr o risco de um
violento ataque sexual. Há dez anos, essa é a realidade
de milhares de mulheres da República Democrática
do Congo, desde o início da guerra civil. As agressões
parecem não ter fim, apesar de haver uma simples
solução para reduzir esses números terríveis.
Equador: um modelo de empresa verde - As várias
décadas de perfuração de petróleo no Equador, na
América do Sul, destruíram grandes faixas da floresta
amazônica e sua vida selvagem, ameaçando destruir o
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SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
habitat e a cultura das tribos nativas. Contudo, algumas dessas pessoas encontraram um
modo de equilibrar o desenvolvimento e a conservação.
Fora de casa: refugiados do Butão - A triste realidade de pessoas que não podem trabalhar,
estudar ou viver em liberdade na terra de seus antepassados. Essa é a situação em que
se encontram mais de 100 mil refugiados nos campos do Nepal, todos desesperados para
voltar ao Butão.
PROGRAMA 32 - no ar em 7 de novembro
Brasil: o juiz marcado para morrer - O Brasil é o segundo maior mercado da cocaína das
Américas e uma das principais rotas para a Europa no tráfico de drogas ilegais. As drogas
trazem uma maré de violência e crimes, mas um homem decide pôr um ponto final nessa
realidade.
O desaparecimento das filhas da Índia - Uma epidemia está varrendo a Índia. Não se trata
de uma doença ou de mazelas relacionadas à fome. O problema é que os pais indianos
decidiram não ter mais meninas. Essa tendência perturbadora não é novidade e ainda
conta com a ajuda da ciência moderna, causando danos desastrosos ao futuro do país.
Guiana: a corrida do ouro - O ouro tem sido procurado e cobiçado desde o início da história
da humanidade. Em meio às crises econômicas, esse parece ser um investimento seguro.
As ameaças aos garimpeiros e ao meio ambiente crescem na mesma proporção que a caça
a esse precioso metal.
Ficha técnica
Direção: David Woodie e Ken McCaleb
Produtora realizadora e Distribuição: United Nations Television

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

Episódios de 30 minutos:
REINAÇÕES DE NARIZINHO
episódio 4 - no ar em 1 de janeiro
episódio 5 - no ar em 2 de janeiro
VIAGEM AO PAÍS DAS FÁBULAS
episódio 1 - no ar em 5 de janeiro
episódio 2 - no ar em 6 de janeiro
episódio 3 - no ar em 7 de janeiro
episódio 4 - no ar em 8 de janeiro
episódio 5 - no ar em 9 de janeiro
FESTA DO FAZ DE CONTAS
episódio 1 - no ar em 12 de janeiro
episódio 2 - no ar em 13 de janeiro
episódio 3 - no ar em 14 de janeiro
episódio 4 - no ar em 15 de janeiro
episódio 5 - no ar em 16 de janeiro
VIAGEM AO CÉU
episódio 1 - no ar em 19 de janeiro
episódio 2 - no ar em 20 de janeiro
episódio 3 - no ar em 21 de janeiro
episódio 4 - no ar em 22 de janeiro
episódio 5 - no ar em 23 de janeiro
REFORMA DA NATUREZA - Parte 1
episódio 1 - no ar em 26 de janeiro
episódio 2 - no ar em 27 de janeiro
episódio 3 - no ar em 28 de janeiro
episódio 4 - no ar em 29 de janeiro
episódio 5 - no ar em 30 de janeiro
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REFORMA DA NATUREZA - Parte 2
episódio 1 - no ar em 2 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 3 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 4 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 5 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 6 de fevereiro
O PICAPAU AMARELO - Parte 1
episódio 1 - no ar em 9 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 10 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 11 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 12 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 13 de fevereiro
O PICAPAU AMARELO - Parte 2
episódio 1 - no ar em 16 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 17 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 18 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 19 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 20 de fevereiro
DOM QUIXOTE DAS CRIANÇAS
episódio 1 - no ar em 23 de fevereiro
episódio 2 - no ar em 24 de fevereiro
episódio 3 - no ar em 25 de fevereiro
episódio 4 - no ar em 26 de fevereiro
episódio 5 - no ar em 27 de fevereiro
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O MINOTAURO
episódio 1 - no ar em 2 de março
episódio 2 - no ar em 3 de março
episódio 3 - no ar em 4 de março
episódio 4 - no ar em 5 de março
episódio 5 - no ar em 6 de março

HISTÓRIAS DIVERSAS - Parte 1
episódio 1 - no ar em 20 de abril
episódio 2 - no ar em 21 de abril
episódio 3 - no ar em 22 de abril
episódio 4 - no ar em 23 de abril
episódio 5 - no ar em 24 de abril

FÁBULAS
episódio 1 - no ar em 1 de junho
episódio 2 - no ar em 2 de junho
episódio 3 - no ar em 3 de junho
episódio 4 - no ar em 4 de junho
episódio 5 - no ar em 5 de junho

episódio 4 - no ar em 8 de julho
episódio 5 - no ar em 9 de julho
episódio 6 - no ar em 10 de julho
episódio 7 - no ar em 13 de julho
episódio 8 - no ar em 14 de julho
episódio 9 - no ar em 15 de julho

MEMÓRIAS DA EMÍLIA
episódio 1 - no ar em 9 de março
episódio 2 - no ar em 10 de março
episódio 3 - no ar em 11 de março
episódio 4 - no ar em 12 de março
episódio 5 - no ar em 13 de março

HISTÓRIAS DIVERSAS - Parte 2
episódio 1 - no ar em 27 de abril
episódio 2 - no ar em 28 de abril
episódio 3 - no ar em 29 de abril
episódio 4 - no ar em 30 de abril
episódio 5 - no ar em 1 de maio

A VOLTA AO REINO DAS
ÁGUAS CLARAS
episódio 1 - no ar em 8 de junho
episódio 2 - no ar em 9 de junho
episódio 3 - no ar em 10 de junho
episódio 4 - no ar em 11 de junho
episódio 5 - no ar em 12 de junho

OS DOZE TRABALHOS
DE HÉRCULES
episódio 1 - no ar em 16 de março
episódio 2 - no ar em 17 de março
episódio 3 - no ar em 18 de março
episódio 4 - no ar em 19 de março
episódio 5 - no ar em 20 de março
episódio 6 - no ar em 23 de março
episódio 7 - no ar em 24 de março
episódio 8 - no ar em 25 de março
episódio 9 - no ar em 26 de março
episódio 10 - no ar em 27 de março
episódio 11 - no ar em 30 de março
episódio 12 - no ar em 31 de março
episódio 13 - no ar em 1 de abril
episódio 14 - no ar em 2 de abril
episódio 15 - no ar em 3 de abril
episódio 16 - no ar em 6 de abril
episódio 17 - no ar em 7 de abril
episódio 18 - no ar em 8 de abril
episódio 19 - no ar em 9 de abril
episódio 20 - no ar em 10 de abril

AS AVENTURAS DE
HANS STADEN
episódio 1 - no ar em 4 de maio
episódio 2 - no ar em 5 de maio
episódio 3 - no ar em 6 de maio
episódio 4 - no ar em 7 de maio
episódio 5 - no ar em 8 de maio

O MENINO BRUXO
episódio 1 - no ar em 16 de julho
episódio 2 - no ar em 17 de julho
episódio 3 - no ar em 20 de julho
episódio 4 - no ar em 21 de julho
episódio 5 - no ar em 22 de julho
episódio 6 - no ar em 23 de julho
episódio 7 - no ar em 24 de julho
episódio 8 - no ar em 27 de julho
episódio 9 - no ar em 28 de julho
episódio 10 - no ar em 29 de julho
episódio 11- no ar em 30 de julho
episódio 12 - no ar em 31 de julho
episódio 13 - no ar em 3 de agosto
episódio 14 - no ar em 4 de agosto

O POÇO DO VISCONDE
episódio 1 - no ar em 13 de abril
episódio 2 - no ar em 14 de abril
episódio 3 - no ar em 15 de abril
episódio 4 - no ar em 16 de abril
episódio 5 - no ar em 17 de abril

HISTÓRIA DAS INVENÇÕES
episódio 1 - no ar em 11 de maio
episódio 2 - no ar em 12 de maio
episódio 3 - no ar em 13 de maio
episódio 4 - no ar em 14 de maio
episódio 5 - no ar em 15 de maio
PETER PAN
episódio 1 - no ar em 18 de maio
episódio 2 - no ar em 19 de maio
episódio 3 - no ar em 20 de maio
episódio 4 - no ar em 21 de maio
episódio 5 - no ar em 22 de maio
HISTÓRIAS DE TIA NASTÁCIA
episódio 1 - no ar em 25 de maio
episódio 2 - no ar em 26 de maio
episódio 3 - no ar em 27 de maio
episódio 4 - no ar em 28 de maio
episódio 5 - no ar em 29 de maio

PERIGO NO REINO DAS
ÁGUAS CLARAS
episódio 1 - no ar em 15 de junho
episódio 2 - no ar em 16 de junho
episódio 3 - no ar em 17 de junho
O FANTASMA DO CASARÃO
episódio 1 - no ar em 18 de junho
episódio 2 - no ar em 19 de junho
episódio 3 - no ar em 22 de junho
episódio 4 - no ar em 23 de junho
episódio 5 - no ar em 24 de junho
AS CAÇADAS DO BARÃO
DE MUNCHAUSEN
episódio 1 - no ar em 25 de junho
episódio 2 - no ar em 26 de junho
episódio 3 - no ar em 29 de junho
episódio 4 - no ar em 30 de junho
episódio 5 - no ar em 1 de julho
episódio 6 - no ar em 2 de julho
MEMÓRIAS DO PICAPAU
AMARELO
episódio 1 - no ar em 3 de julho
episódio 2 - no ar em 6 de julho
episódio 3 - no ar em 7 de julho

A CONVENÇÃO DAS BRUXAS
episódio 1 - no ar em 5 de agosto
episódio 2 - no ar em 6 de agosto
episódio 3 - no ar em 7 de agosto
episódio 4 - no ar em 10 de agosto
episódio 5 - no ar em 11 de agosto
episódio 6 - no ar em 12 de agosto
episódio 7 - no ar em 13 de agosto
episódio 8 - no ar em 14 de agosto
episódio 9 - no ar em 17 de agosto
episódio 10 - no ar em 18 de agosto
episódio 11 - no ar em 19 de agosto
episódio 12 - no ar em 20 de agosto
episódio 13 - no ar em 21 de agosto
episódio 14 - no ar em 24 de agosto
episódio 15 - no ar em 25 de agosto
episódio 16 - no ar em 26 de agosto

BRUXA MÃE... BRUXA FILHA...
episódio 1 - no ar em 27 de agosto
episódio 2 - no ar em 28 de agosto
episódio 3 - no ar em 31 de agosto
episódio 4 - no ar em 1 de setembro
episódio 5 - no ar em 2 de setembro
episódio 6 - no ar em 3 de setembro
episódio 7 - no ar em 4 de setembro
episódio 8 - no ar em 7 de setembro
episódio 9 - no ar em 8 de setembro
episódio 10 - no ar em 9 de setembro
episódio 11 - no ar em 10 de setembro
episódio 12 - no ar em 11 de setembro
episódio 13 - no ar em 14 de setembro
O TESOURO DOS PIRATAS
episódio 1 - no ar em 15 de setembro
episódio 2 - no ar em 16 de setembro
episódio 3 - no ar em 17 de setembro
episódio 4 - no ar em 18 de setembro
episódio 5 - no ar em 21 de setembro
episódio 6 - no ar em 22 de setembro
episódio 7 - no ar em 23 de setembro
episódio 8 - no ar em 24 de setembro
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O CANGACEIRO
episódio 1 - no ar em 25 de setembro
episódio 2 - no ar em 28 de setembro
episódio 3 - no ar em 29 de setembro
episódio 4 - no ar em 30 de setembro
episódio 5 - no ar em 1 de outubro
episódio 6 - no ar em 2 de outubro
episódio 7 - no ar em 5 de outubro
episódio 8 - no ar em 6 de outubro
episódio 9 - no ar em 7 de outubro
episódio 10 - no ar em 8 de outubro
episódio 11 - no ar em 9 de outubro
episódio 12 - no ar em 12 de outubro
episódio 13 - no ar em 13 de outubro
episódio 14 - no ar em 14 de outubro
episódio 15 - no ar em 15 de outubro
episódio 16 - no ar em 16 de outubro
episódio 17 - no ar em 19 de outubro
episódio 18 - no ar em 20 de outubro
episódio 19 - no ar em 21 de outubro
episódio 20 - no ar em 22 de outubro
episódio 21 - no ar em 23 de outubro
episódio 22 - no ar em 26 de outubro
episódio 23 - no ar em 27 de outubro
episódio 24 - no ar em 28 de outubro
episódio 25 - no ar em 29 de outubro
episódio 26 - no ar em 30 de outubro

O CAIPIRA
episódio 1 - no ar em 10 de dezembro
episódio 2 - no ar em 11 de dezembro
episódio 3 - no ar em 14 de dezembro
episódio 4 - no ar em 15 de dezembro
episódio 5 - no ar em 16 de dezembro
episódio 6 - no ar em 17 de dezembro
episódio 7 - no ar em 18 de dezembro
episódio 8 - no ar em 21 de dezembro
episódio 9 - no ar em 22 de dezembro
episódio 10 - no ar em 23 de dezembro
A PEDRA VERDE
episódio 1 - no ar em 24 de dezembro
episódio 2 - no ar em 25 de dezembro
episódio 3 - no ar em 28 de dezembro
episódio 4 - no ar em 29 de dezembro
episódio 5 - no ar em 30 de dezembro
episódio 6 - no ar em 31 de dezembro
episódio 7 - no ar em 1 de janeiro de 2010

Nós podemos: Objetivos do Milênio
Publicado originalmente em: www.futura.org.br

A série Objetivos do Milênio, um projeto de comunicação e mobilização social promovido pelo Futura, acaba de
receber mais uma honraria: foi premiada na categoria Campanhas pela ONG espanhola Caracol de Plata, entidade
criada por empresas ibero-americanas com o intuito de promover ações de comunicação em torno do benefício e da
responsabilidade social.
O objetivo do prêmio é destacar comerciais, peças publicitárias e campanhas no rádio, TV, impressos e novas tecnologias
voltadas para a transformação social. A campanha premiada é o Sim, Nós Podemos, uma série de oito interprogramas
de um minuto inspirados na Campanha das Metas do Milênio. Os vídeos curtos evidenciam valores como cooperação,
engajamento, respeito na diferença e transformação construtiva dos conflitos.
Sim, Nós Podemos tem parceria com os profissionais do Grupo Giramundo de Bonecos e trilha sonora de André Abujamra.
A série é produzida em técnicas de stop motion e sequências de manipulação de bonecos e é traduzida para três idiomas:
inglês, espanhol e francês.
Este é o segundo prêmio da série. Objetivos do Milênio já foi prata no Promax, prêmio internacional que homenageia
iniciativas de mídia como vinhetas, propagandas e campanhas de serviço público.
Fazem parte do grupo gestor da Caracol de Plata entidades de mais de vinte e três países, principalmente associações de
agências de publicidade, grupos editoriais e instituições do terceiro setor.

O EXTRATERRESTRE 		
episódio 1 - no ar em 2 de novembro
episódio 2 - no ar em 3 de novembro
episódio 3 - no ar em 4 de novembro
episódio 4 - no ar em 5 de novembro
episódio 5 - no ar em 6 de novembro
episódio 6 - no ar em 9 de novembro
episódio 7 - no ar em 10 de novembro
episódio 8 - no ar em 11 de novembro
episódio 9 - no ar em 12 de novembro
episódio 10 - no ar em 13 de novembro
episódio 11 - no ar em 16 de novembro
episódio 12 - no ar em 17 de novembro
episódio 13 - no ar em 18 de novembro

236

237

Socorro! Já sou Mãe

TOM DA CAATINGA

Série no estilo reality que mostra mães adolescentes
inglesas em um intensivo de duas semanas com uma
psicóloga e duas especialistas em bebês. O programa
revela as agruras de “uma criança cuidando de outra
criança”.

Em cinco episódios apresentados pelo sanfoneiro Targino
Gondim, a série Tom da Caatinga mostra como a música
e outras manifestações culturais estão entrelaçadas
com a natureza no semiárido brasileiro. A música de
grandes compositores nordestinos e de grupos musicais
da região nos conduz a uma viagem pelo sertão
contemporâneo. No episódio “Ecologia”, conhecemos
as várias feições desse bioma exclusivamente brasileiro.
No episódio “Sertanejos e Sertanejas”, construímos um
mosaico de tipos sertanejos: homens e mulheres que
com criatividade e sabedoria souberam fazer do sertão
um lugar bom de se viver. No episódio “Seca e Êxodo”,
mostramos como o regime de chuvas talhou a cultura
e o modo de vida na região e também vemos como
novas tecnologias de convivência com a caatinga estão
mudando o sertão para melhor. No capítulo seguinte,
vamos ao rio São Francisco ver de perto essa artéria
que leva água, vida e desenvolvimento ao semiárido.
Conhecemos os problemas ambientais que atingem
o rio, o amor do sertanejo pelo Velho Chico e a rica
cultura que floresce em suas margens. Terminamos a
série falando sobre fé e festas na caatinga. A devoção
ao Padre Cícero, as festas juninas, os reisados nos dão
uma amostra de como música, fé e festa se unem para
celebrar a vida no semiárido.

TEMAS: comportamento; juventude
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 26 de setembro
DURAÇÃO: 22 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
Ficha técnica
Distribuição: ITV Global Entertainment

Episódios de 22 minutos:
PROGRAMA 1 - no ar em 26 de setembro
PROGRAMA 2 - no ar em 3 de outubro
PROGRAMA 3 - no ar em 10 de outubro
PROGRAMA 4 - no ar em 17 de outubro

SOMOS 6 BILHÕES - MAKING OF
Um retrato sensível e humano dos habitantes do
planeta, construído a partir de testemunhos reais.
Essa é a proposta da série de documentários Somos 6
Bilhões, que viajou pelo mundo coletando entrevistas.
O making of do projeto mostra os bastidores dessas
produções.
TEMAS: filosofia e subjetividade; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 25 de abril
Duração: 60 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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TEMAS: ecologia e ecossistemas;
identidade cultural; música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
PARCEIRO: Furnas Centrais Elétricas e Instituto Antônio
Carlos Jobim
APRESENTADOR: Targino Gondim é cantor e
compositor. Um de seus maiores sucessos, em parceria
com Gilberto Gil, é a música “Esperando na Janela”,
que conquistou o Grammy de “Melhor Canção LatinoAmericana” e o “Troféu Caymmi”.

Ficha técnica
Diretor: Florian Geyer
Produtora realizadora: Good Planet
Distribuição: Upside Television
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Sinopses por episódio (30 minutos):
Ecologia - no ar em 5 de junho
O primeiro episódio da série Tom da Caatinga apresenta,
através dos sons do sertão, esta grande região natural
brasileira, que se estende por 800.000km2 na Região
Nordeste. Seguindo a máxima de Tom Jobim - “a
natureza está na música, que está nos homens, que
estão na natureza” -, Targino Gondim nos leva a uma
viagem musical pela ecologia da caatinga, ou melhor,
das caatingas. Neste programa, aprendemos que
são vários os biomas que encontramos na região.
No primeiro bloco, o programa faz uma homenagem
a Luiz Gonzaga, o artista sertanejo que deu o tom da
caatinga para o mundo. Aprendemos também sobre a
localização geográfica do sertão e sua formação desde
a pré-história até os dias de hoje. No segundo bloco,
o programa realiza o encontro musical entre Targino
e a Banda Cabaçal, dos Irmãos Aniceto, artistas
agricultores nascidos no Crato, no Ceará, descendentes
dos índios Cariri e herdeiros de uma tradição de quase
200 anos. O episódio fala também sobre agrofloresta
no sertão e criação de bode. Guiado pela sanfona de
Targino, o Tom da Caatinga segue os sons e os tons
das diversas caatingas, desvendando uma das mais
autênticas regiões do país, até chegar à cidade e seu
agito urbano.
Fé e festas - no ar em 12 de junho
Este episódio investiga as várias formas que o homem
sertanejo utiliza para celebrar a vida, sempre tendo a
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música como um elo de ligação. A jornada começa por
uma das maiores manifestações de fé do Nordeste: a
romaria a Juazeiro do Norte. Um percurso todo pontuado
por cânticos religiosos. O apresentador Targino Gomes
se une a um grupo de romeiros e, ao lado deles,
acompanha os pontos altos da peregrinação, como a
roda de São Gonçalo, onde fiéis dançam por horas a fio.
Em seguida, o programa foca a larga tradição de festas
no sertão. Na cidade do Crato, mestres da cultura
estão conseguindo perpetuar o reisado, o maneiro-pau
e tantas outras expressões do folclore. O programa
revela o papel de Luiz Gonzaga como uma espécie de
grande mestre, levando a música do sertão a todo o
Brasil. Por fim, o Tom da Caatinga dá um panorama
da atual cena musical da região, revelando a fusão de
ritmos como o rock e o baião.
Rio São Francisco - no ar em 19 de junho
O episódio “Rio São Francisco” aborda vários aspectos
da influência do Velho Chico na vida do sertanejo. O rio
é cultura, lazer, sustento, desenvolvimento econômico
e, acima de tudo, esperança. Na ilha do Massangano,
uma das ilhotas do São Francisco, o Samba de Véio
sobrevive como uma das mais antigas tradições
locais, com mais de 100 anos de existência. Na Ilha
do Rodeadouro, vizinha ao Massangano, cerca de 60
mil famílias ganham a vida com o turismo. Em Petrolina
fica a Oficina do Artesão, onde jovens de até 30 anos
trabalham na feitura das carrancas, um dos principais
símbolos da região. O programa vai mostrar também
as diferenças sociais. De um lado, as lavadeiras do

São Francisco e a Operação Pipa, que
leva água às pessoas que sofrem com
a seca. Do outro, a fartura obtida com
a irrigação de 20 hectares de terra às
margens do rio, onde se produzem uvas
e mangas para exportação e até vinhos.
O encerramento fica por conta do
Maracatu Nação Matingueiros, grupo
que trabalha para a preservação dos
ritmos nascidos à beira do Velho Chico.
Seca e Êxodo - no ar em 26 de junho
O episódio “Seca e Êxodo” aborda as
duas etapas do movimento migratório
da caatinga: de um lado, as áridas
condições físicas e sociais da região que
empurram o sertanejo para as grandes
cidades. Do outro, a atual escassez
de trabalho e oportunidades no “sul
maravilha”, que trazem o emigrante
de volta ao Nordeste. Vamos conhecer
também as tecnologias simples e
acessíveis de armazenamento de água
pluvial, que vêm ajudando a fixar o
sertanejo à terra. E ainda o Coral de
Aboios, de Pernambuco, que procura
Revista Galileu - São Paulo/SP - Janeiro/09
manter vivo o canto de trabalho
dos vaqueiros que, levando o gado para os sertões,
orquestra de rabequeiros; e Assis Vaqueiro e Dona
ajudaram a fazer da caatinga a região semiárida mais
Helena Câncio, que nos contam detalhes sobre a
habitada do mundo.
vida do vaqueiro. O episódio faz um passeio pela
música, vestimenta, vida, religião, comida, cotidiano,
Sertanejos e Sertanejas - no ar em 3 de julho
linguagem do sertanejo. Além disso, mostra a mistura
No episódio “Sertanejos e Sertanejas”, o Tom da
de influências históricas e culturais que construíram
Caatinga apresenta, através das figuras que fazem
esse jeito próprio de falar, de se vestir, da cantar, de
parte do sertão de hoje, a história da formação da
dançar, de comer e de se expressar. Na feira do Bairro
identidade de uma cultura. Apresentamos Dona
de Areia Branca, em Juazeiro do Norte, Targino
Maria de Lourdes Cândido, artesã que molda no
Gondim e seu trio passeiam para mostrar como esta
barro o cotidiano da caatinga; Espedito Seleiro,
cultura mistura o arcaico com o moderno. Ali, Targino
artesão do couro que aprendeu com seu pai a fazer
e seu trio realizam um grande baile didático, que
as sandálias de Lampião e hoje vê produtos como
costura o programa, falando da origem dos ritmos e
esse cortarem as passarelas do mundo fashion;
cantos sertanejos como o xote, o xaxado, o coco, a
Francisco de Freitas, fundador de uma escola e uma
umbigada, o forró, o baião, e a incelência.
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Um Mundo Diferente

CONSULTORIA:
Alexandrina Sobreira de Moura - Fundação Joaquim
Nabuco/Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da
Caatinga
Alecksandra Vieira de Lacerda - Instituto Nacional do
Semiárido/MCT
Anne-Marie Pessis - Fundação Museu do Homem
Americano
Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos - Museu Casa do
Sertão/Universidade Estadual de Feira de Santana
Elisângela Oliveira Ferreira
Everaldo Rocha Porto - Embrapa Semiárido
Jucilene Silva Araújo - Instituto Nacional do
Semiárido/MCT
Neison Cabral Freire - Fundação Joaquim Nabuco
Niéde Guidon - Fundação Museu do Homem Americano
Roberto Germano Costa - Instituto Nacional do
Semiárido/MCT
A Tarde - Salvador/BA - 05/06/09

Ficha técnica
Direção geral: Estevão Ciavatta
Direção: Lao de Andrade
Assistente de direção: Tiago Carvalho
Roteiro: Thereza Falcão, Mariana Dias, Daniel Tendler,
Karla Monteiro e Alexandre Plosk
Produção executiva: Nuno Godolphim
Equipe de produção: Maria Flor Brazil e Manuca Almeida
Pesquisa: Tiago Carvalho e Maria Flor Brazil
Fotografia: Eduardo Goldenstein e Lao de Andrade
Abertura e videografismo: Radiográficos
Trilha sonora: Flórida Musica
Mixagem: Daniel Carvalho, Gabriel Muzak e Tiago Tostes
Edição: Julia Barreto e Arthur Frazão
Assistentes de edição: Claudio Tammela, Cecília
Pestana e Júlia Penna
Som: Marcos Cantanhede e Carlos Nascimento
Colorista: Leo Hallal
Produtora de finalização: Fernanda Oliveira
Produtora realizadora: Pindorama Filmes Ltda
Canal Futura
Coordenação de meio ambiente - Fundação Roberto
Marinho: Márcia Panno
Coordenadora de núcleo: Rosi Escobar
Produtoras assistentes: Meriene Mazzei
e Maria Cecilia Moutinho
Supervisão de conteúdo: Débora Garcia e Isadora Andrade
Supervisão artística: João Alegria
Produção executiva: Vanessa Jardim
Gerente de programação: Ana Lúcia Gomes
Gerente de meio ambiente: Andrea Margit
Gerente geral Canal Futura: Lúcia Araújo
Gerente geral de patrimônio - Fundação Roberto
Marinho: Lucia Basto
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Se você tivesse £10.000 para gastar em um projeto
que poderia melhorar uma parte do mundo, como
investiria o dinheiro? Três grupos de jovens receberam
a oportunidade de encarar esse desafio. Esses três
programas acompanham o desenvolvimento dos jovens
durante o planejamento dos projetos e ao longo de
suas viagens ao redor do mundo para gastar as 10 mil
libras. O desafio causa impactos nos próprios jovens,
em seu desenvolvimento pessoal, suas amizades
e sua perspectiva de vida. Descobrimos como uma
quantia relativamente pequena pode transformar a
vida de comunidades em diversos países. O programa
evidencia as diferenças entre a vida dos que moram
em países ricos do Ocidente e dos que vivem em
países subdesenvolvidos e com poucos recursos.
Mas há também os pontos em comum, os valores que
compartilham e as experiências que conectam suas
vidas
TEMAS: comportamento; juventude; vídeos
e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 4 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 30 minutos:
PROGRAMA 1 - no ar em 4 de dezembro
PROGRAMA 2 - no ar em 11 de dezembro
PROGRAMA 3 - no ar em 18 de dezembro
Ficha técnica
Produtora realizadora e Distribuição: Channel 4 Learning
Distribuidora: Magnatel
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TEMAS: ecologia e ecossistemas; história; perso
nalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar em 23 de dezembro
DURAÇÃO: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Apresentadora: Regina Casé foi uma das criadoras
do Grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone. Chegou à TV
Globo trabalhando em programas de humor e depois
em novelas. Participou do TV Pirata, Programa Legal,
Brasil Legal e Muvuca, além de inúmeros quadros no
Fantástico.

Ficha técnica
Direção geral e Produção executiva: Estevão Ciavatta
Direção: Lao de Andrade
Assistente de direção: Alice Lutz
Pesquisa: Renata Than
Equipe de produção: Fábio Bruno, Lívia Nunes
e Evellyn Pacheco
Direção de fotografia: Roberto Riva
Figurino: Regina Casé
Maquiagem: Ricardo Tavares
Equipe de edição: Alexandre Saggese, Cristina Carneiro
e Léo Hallal
Videografismo: Patrícia Chueke e Phil
Abertura: Barrão e Fernanda Villa-Lobos
Trilha sonora original: Flórida Musica
Mixagem: Daniel Carvalho e Gabriel Muzak
Câmeras de externa: Lao de Andrade
Produtora de finalização: Fernanda Oliveira
Som: Marcos Cantanhede
Imagens de arquivo: livros Roberto Burle Marx - Uma
fotobiografia, autora Soraia Cals, e Roberto Burle
Marx - Uma experiência estética: pintura e paisagismo,
fotógrafo César Barreto, Acervo Burle Marx & Cia. Ltda
e Haruyoshi Ono.
Produtora realizadora: Pindorama Filmes
CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Martha Ferraris
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Luciana Souza
e Camila Campos
Análise de conteúdo: Isadora Andrade
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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Estado de Minas - Belo Horizonte/MG - 23/12/09

No ano do centenário do mais importante paisagista
brasileiro, o programa especial do Um Pé de Quê?
homenageia a obra e a vida de Roberto Burle Marx.
Partindo de uma das mais importantes coleções de
plantas vivas do mundo, no Sítio Roberto Burle Marx,
no Rio de Janeiro, o programa investiga a diversidade
das espécies preservadas e os princípios do paisagismo
modernista criado por Burle Marx.

O Globo - Rio de Janeiro/RJ - 20/12/09

Um pé de quê? Especial Burle Marx
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Umas Palavras

Os jardins do mestre:
Homenagem A Burle Marx

Publicado originalmente em: www.futura.org.br

Aos oito anos, incentivado pelos pais, o arquiteto e paisagista
Burle Marx começa a sua própria coleção de plantas e mudas.
Inicia-se aí uma história de dedicação e amor ao paisagismo
que marcou a história do país. No ano de comemoração de
seu centenário, o Um Pé de Quê? traz um programa especial
sobre o artista, ícone da arquitetura moderna brasileira. Vai
ao ar no dia 23 de dezembro.
“Imagina pegar o que a natureza tem de mais bonito, organizar
isso de maneira agradável aos olhos e tirar tudo o que dá
medo ou dificulta a vida do homem. Este é Roberto Burle
Marx”, define Regina Casé, apresentadora do programa.
O ponto de partida desta história é uma das mais importantes
coleções de plantas vivas do mundo, o Sítio Roberto Burle
Marx, no Rio de Janeiro. As experiências com as plantas, os
testes com o crescimento e adaptação das espécies ao solo e
o imenso catálogo vivo de mais de 3.500 espécies brasileiras
e de localidades como Indonésia e Havaí fazem parte da
história do local.
Um Pé de Quê? visita também outras de suas obras, como o
Aterro do Flamengo, a Avenida Atlântica, no Rio, o Ibirapuera
em São Paulo, a Pampulha em Belo Horizonte, além de
parques e jardins públicos e privados que ele projetou país
afora.
Marco modernista
Conhecido internacionalmente como um dos mais importantes
arquitetos paisagistas do século XX, Burle Marx foi figura
de vanguarda no modernismo brasileiro, responsável por
projetos célebres, que unem vegetação nativa e formas
sinuosas. Além disso, suas questões levantadas nos campos
do paisagismo, urbanismo, ecologia e botânica aplicada
marcaram a preservação de imenso patrimônio cultural e
influenciaram gerações. O programa traz também entrevistas
com as pessoas que trabalharam com Roberto Burle Marx e
que hoje dão continuidade ao seu legado e que explicam a
importância e a singularidade de seu trabalho.
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O programa exibe o encontro da escritora Bia Corrêa
do Lago com personalidades nacionais e estrangeiras,
todas ligadas aos universos da literatura e da música. Os
convidados têm em comum o fato de usarem a palavra
como forma privilegiada de expressão: são compositores,
dramaturgos, poetas, romancistas, cronistas etc. As
entrevistas revelam a maneira como cada um produz
seus trabalhos, assim como a relação que eles têm com
as infinitas possibilidades de uso da língua.
TEMAS: leitura, literatura e linguagem; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
APRESENTADORA: Bia Corrêa do Lago é carioca
e psicanalista de formação. Filha do escritor Rubem
Fonseca, ela cresceu entre livros e escritores. Teve sua
formação acadêmica em psicologia, tendo se dedicado
à psicanálise por dez anos. Dirige a Capivara Editora,
especializada em livros de arte. Bia é autora de diversos
livros sobre a 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 (30 minutos e um especial
de 60 minutos):
António Lobo Antunes - no ar em 25 de setembro
O romancista António Lobo Antunes nasceu em 1942,
em Lisboa. Formado em Medicina, com especialização
em Psiquiatria, serviu como tenente e médico do
exército português em Angola, nos últimos anos de
guerra naquele país, entre 1970 e 1973. Autor de uma
obra extensa, ele estreou na literatura em 1975 e
obteve grande repercussão mundial. Recebeu diversos
prêmios literários, como o Grande Prêmio de Romance
e Novela da Associação Portuguesa de Escritores,
em 1999; o Prêmio Camões de literatura, o maior
reconhecimento dado a um autor de língua portuguesa
vivo; e, em 2008, o Prêmio Juan Rulfo.
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Alberto Dines - no ar em 2 de outubro
Alberto Dines é jornalista nascido no Rio de Janeiro em
1932. Trabalhou em vários jornais e foi editor chefe do
Jornal do Brasil por 12 anos. Criou o Observatório da
Imprensa, site de crítica e reflexão sobre a imprensa
que acabou servindo de inspiração para um programa
de rádio e televisão apresentado pelo próprio Alberto
Dines, na TV Brasil. Lançou, em 1981, a biografia do
escritor austríaco Stephan Zweig, que se mudou para
o Brasil no final da vida, fugindo do nazismo. O livro foi
traduzido para a língua alemã e virou filme de Sylvio
Back. Alberto Dines escreveu também um livro sobre o
autor brasileiro do século XVIII, Antonio José da Silva,
que tinha a alcunha de “o judeu” e foi condenado pela
Inquisição, acabando na fogueira.
João Emanuel Carneiro - no ar em 9 de outubro
João Emanuel Carneiro é roteirista e dramaturgo nascido
no Rio de janeiro, em 1972. Escreveu roteiros para vários
filmes importantes do cinema nacional, como Central do
Brasil, de Walter Salles, A Partilha, de Daniel Filho, e
Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues, entre outros. É autor
de três novelas de sucesso da TV Globo: A Cor do Pecado,
Cobras & Lagartos e A Favorita. Publicou o livro Disse
me disse, com uma seleção das crônicas que escreveu
durante os três anos que colaborou com a Veja Rio.
Carlos Nascimento Silva
no ar em 16 de outubro
Carlos Nascimento Silva nasceu em Varginha, Minas
Gerais, em 1937, e foi criado no Rio de Janeiro.
É mestre em Literatura Brasileira e professor
universitário aposentado. Começou a escrever
poemas, pequenos contos e crônicas aos 14 anos
de idade e, somente em 1995, veio a publicar o
seu primeiro romance: A Casa da Palma. A obra foi
premiada pela União Brasileira de Escritores e pela
Associação Paulista de Críticos de Arte. Publicado na
Alemanha, em 1998, o livro obteve grande sucesso
de crítica e público. Carlos Nascimento Silva lançou,
posteriormente, Cabra-Cega, em 1999, e Desengano,
em 2006 - ambos ganhadores do Prêmio Jabuti.
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Fernando Bonassi - no ar em 23 de outubro
Fernando Bonassi nasceu em São Paulo, em 1962. É
formado em cinema pela USP e autor de vários roteiros,
entre eles os dos filmes Carandiru e Os Matadores.
Escreveu 25 livros, incluindo romances, contos,
histórias infantis e peças de teatro. Como cronista,
foi colaborador da Folha de São Paulo durante 12
anos. Hoje, escreve, em parceria com Marçal Aquino,
o seriado Força Tarefa, da TV Globo. Seu estilo é
sempre ácido e vigoroso e, em geral, seus personagens
pertencem às classes menos favorecidas e lutam pelo
reconhecimento.
Evaldo Cabral de Mello - no ar em 30 de outubro
Evaldo Cabral de Mello é um dos maiores historiadores
do Brasil, apesar de ser diplomata de carreira e não ter
cursado a universidade de História. Vem de uma família
de pernambucanos ilustres, como o irmão João Cabral
de Mello Netto e os primos José Antonio Gonsalves
de Mello, Gilberto Freyre e Manuel Bandeira. Nascido
no Recife, em 1936, escreveu importantes livros sobre
o Nordeste brasileiro, dando ênfase a Pernambuco e à
época da dominação holandesa.
Carlinhos Brown - no ar em 6 de novembro
Carlinhos Brown nasceu na Bahia, em 1962. Oriundo
de família pobre e semianalfabeto, o ex-vendedor
de picolés conseguiu se projetar inicialmente como
percussionista e, posteriormente, formar a Timbalada,
alcançando sucesso mundial. Iniciou, paralelamente, a
carreira de compositor e cantor, tendo gravado cinco
discos, muitos dos quais agraciados com prestigiosos
prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy.
Suas mais de 400 composições foram gravadas por
inúmeros cantores como Bebel Gilberto, Ivete Sangalo,
Elba Ramalho, Gal Costa, Gilberto Gil e muitos outros.
Produziu vários discos para artistas de renome no
cenário nacional, como Arnaldo Antunes. Carlinhos
Brown também tocou com vários artistas nacionais e
internacionais, como Caetano Veloso e Carlos Santana.
Além da carreira artística, o músico se dedica a
inúmeros projetos sociais na Bahia.

Luiz Antonio de Assis Brasil - no ar em 13 de novembro
Luiz Antonio de Assis Brasil nasceu em Porto Alegre, em 1945. Formado em Direito,
foi violoncelista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre antes de fazer doutorado em
Letras e tornar-se professor da Universidade do Rio Grande do Sul. Ministra há 15 anos
uma das mais bem-sucedidas oficinas literárias do país, por onde já passaram mais
de 450 alunos. É autor de 19 romances, sendo que a maioria deles traz como pano de
fundo momentos cruciais da história do Rio Grande do Sul.
Marcelino Freire - no ar em 20 de novembro
Nasceu em Sertânia, em Pernambuco, no ano de 1967, e vive em São Paulo desde
1991. É autor de cinco livros de prosa poética de temática dura e urbana, apesar da
forma lírica. Ganhou o Prêmio Jabuti por Contos Negreiros, em 2006. Ministra oficinas
literárias e organiza encontros entre escritores em todo o país.
Erasmo Carlos - Parte 1 - no ar em 27 de novembro,
e Parte 2 - no ar em 4 de dezembro
Erasmo Carlos, nome artístico de Erasmo Esteves, nasceu no Rio de Janeiro, em
1941. Fundou a Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos e Vanderléa, no início dos
anos 60. Inicialmente nome de um programa de rock da rede Record, logo passou a
nominar um gênero musical também conhecido como “iê, iê, iê”. Sua parceria com
o cantor Roberto Carlos certamente é a de maior sucesso na história da música
popular brasileira, tanto em termos de venda quanto em termos de regravações,
que foram feitas por artistas de todo o Brasil e do exterior. Junto com Roberto
Carlos, Erasmo compôs mais de 500 canções.
Umas Palavras Especial - Vik Muniz - no ar em 25 de dezembro
O programa especial do Umas Palavras apresenta o artista Vik Muniz, nascido
em São Paulo, em 1961, e considerado um dos mais importantes artistas
contemporâneos da atualidade. Vik mora nos Estados Unidos desde 1983 e, desde
2001, tem passado parte do ano no Rio de Janeiro. Já expôs nos principais museus
do mundo, como a Tate Modern, em Londres, o Moma, em Nova York e o Reina Sofia,
em Madri. Todos os grandes museus e colecionadores de arte contemporânea do
mundo possuem obras de Vik em seu acervo. O artista iniciou sua carreira como
escultor, mas, aos poucos, desenvolveu uma maneira única de trabalhar, onde uma
obra de arte é feita para ser fotografada e, em seguida, desmanchada e destruída.
A obra de arte passa a ser, então, a fotografia da obra. Vik, em 22 anos de carreira,
desenvolveu 57 séries, todas elas muito bem recebidas pelo público e pela crítica.
Recentemente, voltou a trabalhar de forma escultórica, com objetos e, em sua
última série, intitulada “Versos”, fez cópias exatas de versos de quadros famosos.
A entrevista, com duração de 53 minutos, é ricamente ilustrada com imagens das
obras citadas na conversa e gira em torno da trajetória profissional dele e de
reflexões sobre seu trabalho com a arte em geral.

249

VALORES DA MÚSICA
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
Câmeras: Luiz Cambuí, Marcelo Augusto
e Amâncio Ronqui
Edição: ABfilmes
Áudio: Júlio Mauro, Marcos Cantanhede e Pedro Sá Earp
Maquiagem: Helena D’ Araújo
Produtora realizadora: Capivara

CANAL FUTURA
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Renata Gazé, Maria Cecília
Moutinho e Marília Cruz
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Análise de conteúdo: Paulo Vicente Alves Cruz
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

A série Valores da Música é uma realização do SESI. Os
episódios são apresentados pelo maestro Silvio Barbato,
ex-aluno de música do SESI. De forma descontraída e
despojada, o maestro apresenta peças musicais, teatros
brasileiros que recebem grandes óperas, diferentes
profissionais envolvidos com música, a formação de uma
orquestra, variadas manifestações musicais eruditas
ou populares, iniciativas de projetos sociais que têm
como tema a música, entre muitos outros temas. Em
homenagem ao maestro, falecido no acidente da Air
France, em maio de 2009, foram exibidos somente três
programas, com duração de 8 minutos. A série completa
é formada por 7 programas com 24 minutos de duração
cada, que serão exibidos em 2010.
TEMA: música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar em 16 de julho
DURAÇÃO: 8 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: CNI/SESI

APRESENTADOR: Silvio Barbato. Maestro e
compositor, Doutor em Filosofia da Música pela
Universidade de Chicago, foi o mais jovem músico a
comandar uma ópera completa no Teatro Municipal do
Rio de Janeiro. Dirigiu também a Sinfônica de Brasília.
Foi o autor da trilha sonora do filme “Villa-Lobos”, de
Zelito Viana.

Sinopses por episódio (8 minutos):
Formação de Orquestra
Este episódio revela como uma orquestra é organizada,
comparando-a com outro ambiente profissional - uma
empresa de construção civil - e apresenta a sua formação.
Elementos da Música
O episódio procura esclarecer os elementos que
compõem qualquer música: ritmo, melodia harmonia
e timbre.
Luthier
Quem faz os instrumentos das orquestras? Este
episódio apresenta o trabalho de um importante
luthier brasileiro e mostra também o trabalho que
este profissional realiza junto ao projeto comunitário
Orquestra da Grota, no Rio de Janeiro.
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FICHA TÉCNICA
Direção de projeto: Monica Monteiro e Luciana Pires
Direção geral: Sérgio Raposo
Direção de conteúdo: Alan Arrais
Conteúdos: Maestro Silvio Barbato
Roteiros: Alan Arrais e Mirella Martorelli
Direção de fotografia: Leonardo Nunes
Produção: Sydney Diniz e Felipe Favoretto
Técnico de som: Daniel Alves
Direção de arte: Rafael Jukowsky
Produção executiva: Mônica Monteiro e Luciana Pires
Coordenação de produção: Carlos Alberto Varella
Assistentes de produção: Fernanda Mujica, Mariana
Moraes Brauner, Bárbara Libânio e Karla García
Montagem: Alessandro Rodrigues, Rodrigo Cardoso,
Thiago Frade Alexandre Comar e Felipe Moraes
Finalização: Rodrigo Cardoso
Assistente de edição: Alfredo Neto Sanara Medeiros
Mixagem e Trilha sonora: Tecknológica Áudio
Produtora realizadora: Cinevídeo

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtora assistente: Renata Gazé
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Análise de conteúdo: Renata Couto
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Interprogramas
Os interprogramas do Canal Futura são peças de até cinco minutos de duração, em média, abordando temas variados que podem atender a diferentes interesses de
público e faixas horárias. Com linguagem dinâmica, lúdica e instigante, os interprogramas
ocupam os intervalos de programação sempre trazendo informação útil e relevante para o
telespectador. De nutrição a ecologia, passando por música e identidade cultural, os interprogramas são marca registrada de nossa programação, seja pelo interesse
que despertam no público ou pelo que provocam nas ações de mobilização comunitária. Parte dessas produções se transforma em peças para o
espaço do fade da TV Globo nas parabólicas, compartilhando informações educativas com um número ainda mais amplo de telespectadores do Brasil e de várias partes do mundo.
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ALIMENTE-SE BEM

COMO É QUE SE ESCREVE? - NOVA REGRA

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.

A série 2009 do Como É Que Se Escreve? tira dúvidas sobre a nova regra
ortográfica da língua portuguesa. A ideia é explicar o que muda e o que não
muda na nossa escrita. Músicos, atores e anônimos esclarecem as principais
dúvidas.

TEMA: nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: SESI/FIESP
APRESENTADORA:
Legiane Rigamontti é nutricionista
integrante do programa Alimente-se
bem, do SESI/FIESP.
Episódios de 1 minuto e 15
segundos a 3 minutos:
Série 69 - no ar em 5 de janeiro
Refresco de cenoura com água de coco
Pudim de chocolate e aveia
Geleia de milho, abacaxi e gengibre
Assado com biscoitos

Série 70 - no ar em 9 de fevereiro
Salpicão diferente
Frango com frutas grelhadas e talos
de agrião
Série 71 - no ar em 9 de março
Hambúrguer de peixe com molho
rosado
Bombocado de fubá com amendoim
Série 72 - no ar em 13 de abril
Croquete de soja
Arroz doce com chocolate
Salada de trigo com milho
Pudim salgado de milho
Purê de milho
Sorvete de milho verde e gengibre

Série 73 - no ar em 11 de maio
Suco de tomate com erva doce e mel
Sopa de couve-flor e alho poró
Salada de tomate, uva e casca de
melancia
Croquete de cavalinha
Série 74 - no ar em 15 de junho
Bolo funcional
Salada de soja e macarrão
Patê de soja com damasco
Fusilli integral ao pesto de talos
de agrião
Série 75 - no ar em 13 de julho
Docinhos com casca de melancia
Cheesecake de tofu
Cação ao shoyu
Cozido com casca de melancia e curry
CONSULTORIA: Márcia Chaves

TEMAS: leitura, literatura e linguagem; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Episódios de 45 segundos a 1 minuto e 15 segundos:
Série 43 - no ar em 23 de janeiro
Martinália (ideia/idéia)
Nina Becker (tranquilo/tranqüilo)
Série 44 - no ar em 6 de fevereiro
Pedro Luís (microcomputadores/micro-computadores)
Toni Garrido (preveem/prevêem)
Otávio Zobaran (acriano/acreano)
Jarbas Homem de Mello (além-mar/além mar)
Stein Junior (acrobata/acróbata)
Série 45 - no ar em 16 de março
Alessandra Verney (para/pára)
Beto Serrador (heroi/herói)
Rogério Flausino (estratégia/estrategia)
Marco Túlio (feiura/feiúra)
PJ (perdoo/perdôo)
Rodrigo Lima (contrarregra/contra-regra)
Alyand Barbosa (assembleia/assembléia)
Philippe Oliveira (fenômeno/fenómeno)
Série 46 - no ar em 20 de abril
Luiza Possi (contraindicação/contra-indicação)
Maria das Graças (cinquenta/cinqüenta)
Thaíde (queimarroupa/queima-roupa)
Daniela Spielmann (extra-oficial/extraoficial)
Leilah Moreno (eloquente/eloqüente)
James Müller (pan-americano/panamericano)
Tiquinho (chapéu/chapeu)
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Série 47 - no ar em 18 de maio
Kito Siqueira (odisseia/odisséia)
Juliano Beccari (reveêm/reveem)
Lenine (superexigente/super-exigente)
Pantico Rocha (apoio/apóio)
Lília Cabral (forma/fôrma)
Fernanda Souza (pôr/por)
Série 48 - no ar em 22 de junho
Rafael Bittencourt (têm/tem)
Edu Falaschi (Müller/Muller)
Kiko Loureiro (pelo/pêlo/pélo)
Ricardo Confessori (ultrassonografia/ultra-sonografia)
Felipe Andreoli (enjoo/enjôo)
Ney Latorraca (Angola-Brasil/Angola Brasil)
Champignon (colmeia/colméia)
Jair Rodrigues (ex-presidente/ex presidente)
Alessandra Maestrini (paraquedas/pára-quedas)
Zeca Baleiro (beija-flor/beijaflor)
Tony Tornado (sem-teto/sem teto)
CONSULTORIA: Márcia Chaves
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Olá, Turista!
O Olá, Turista!, uma parceria do Ministério do Turismo com a Fundação Roberto
Marinho, vai capacitar 80 mil profissionais ligados ao setor de Turismo em
seis capitais brasileiras, durante o ano de 2010. O projeto é lançado no Rio
de Janeiro, Salvador, Manaus, Fortaleza, São Paulo e Recife. O programa vai
preparar os profissionais do trade turístico para receber os turistas estrangeiros
na Copa do Mundo de 2014. Para isso, oferece, em 2010, cursos on-line gratuitos
de inglês e espanhol. O objetivo é envolver o setor turístico e a população
brasileira em uma ampla campanha de aprimoramento do receptivo turístico.
Os beneficiados pelo programa são os profissionais da cadeia do turismo que
trabalham em contato direto com o público, o que envolve conversação e
relacionamento interpessoal. Entre eles, recepcionistas, telefonistas, garçons,
balconistas, taxistas, atendentes, artesãos e outros. Como parte do projeto, O
Canal Futura produziu e vem exibindo quatro séries de interprogramas e spots
de rádio, totalizando 200 peças.

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
Gerente geral de teleducação:
Nelson Santonieri
Gerente de projetos: Eliane Birman
Núcleo de desenvolvimento e
inovação: Mariana Pinho, Isa Lopes,
Cássio Pereira, Cecilia Peixoto e
Fabiana Gaspar
Núcleo de projetos: Adriane
Gazzola, Graziella Arantes, Letícia
Petribú, Cecília Melo Rodrigues
Estagiárias: Lailla Micas e Camila
Bastos

INVITATION (convite)
HOW ARE YOU? (com você está?)
SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA
LARGE (pequeno, médio, grande,
extragrande)
MUSEUM TICKET
(entrada para o museu)
YOUR PASSPORT, PLEASE
(seu passaporte, por favor)
CAN I HELP YOU? (posso ajudar?)
WAIT A MINUTE, PLEASE
(espere um minuto, por favor)
DIRECCIÓN (endereço/caminho/
direção)
LLEGAR EL BARCO (chegar o barco)
AYER e ANTEAYER
(ontem e anteontem)
EQUIPAJE (bagagem)
CALCETINES (meias)
¿USTED NECESITA ALGO? (o senhor
precisa de alguma coisa?)
PRONTO e LISTO (agora/ pronto)
NATURALEZA (natureza)
PARAGUAS (guarda-chuva)
EL BOLÍGRAFO (a caneta)

APELLIDO e SOBRENOME
(sobrenome e apelido)
TARJETA e EM EFECTIVO
(cartão ou em dinheiro)
BIENVENIDO (bem-vindo)
CAMBIAR EL DINERO
(trocar o dinheiro)
¿PUEDO AYUDARLO?
(posso ajudá-lo?)
HIJO e HIJA (filho e filha)
NEXT TO e NEAR (ao lado e perto)
INTERNET CONNECTION
(conexão à internet)
HOW DO YOU SPELL YOUR NAME?
(como você soletra o seu nome?)

DESFILANDO PELA HISTÓRIA

Como é que se fala?
Dois apresentadores - um para cada língua - abordam questões comuns
no dia a dia de um profissional de turismo e revelam os conteúdos de uma
palavra ou expressão por episódio, sempre através de associações livres.
A série tem como tema a pronúncia e a escrita das palavras inglesas e
espanholas mais comuns, além das expressões rotineiras dos profissionais
que atendem a estrangeiros.
TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 9 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Ministério do Turismo
Episódios de 1 minuto:
WOULD YOU LIKE A PIZZA? (você
gostaria de uma pizza?)
GOOD EVENING e GOOD NIGHT
(formas de dizer “boa noite”)
BUS (ônibus)
TIP (gorjeta)
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BAGGAGE (bagagem)
WHERE ARE YOU FROM?
(de que lugar você é?)
HOW MUCH? (quanto custa?)
YOU CAN TAKE A BUS TO
COPACABANA (você pode pegar um
ônibus para Copacabana.)
OPENING HOURS
(horário de funcionamento)
HEADACHE (dor de cabeça)
CAMBIAR LA GOMA (trocar o pneu)
PROPINA (gorjeta)
CHORIZO e MORCILLA
(linguiça e chouriço)
MAÑANA (manhã ou amanhã)

consultoria
Fátima Tropia, Marcia Villela Abreu
dos Santos e Ricardo Irigoyen
Ficha técnica
Apresentadores: Roberta Arantes
e Gilberto Hernandez
Locução: Maurício Bergqvist
Direção: Gustavo Chermont
Roteiro: Márcio Vianna
Produção: Carolina Oliveira
e Flora Fernandes
Direção de fotografia: Bruno Prada
e Gustavo Nasr
Edição: Rodrigo Brazão de Camargo
Trilha sonora: Fernando Moura
Áudio: Julio Braga
Produtora realizadora:
Limite Produções

Fundação Roberto Marinho
Coordenadora de núcleo:
Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes:
Maria Cecília Moutinho, Renata
Gaze e Marília Cruz
Coordenador artístico:
Márcio Motokane
Análise de conteúdo:
Ana Paula Brandão
Gerente de produção:
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto

Jogo de perguntas e respostas em que o telespectador é convidado a testar
seus conhecimentos sobre a história do carnaval.
TEMAS: cultura regional; história,
;identidade cultural; música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2008
No ar a partir de 6 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Episódios de 1 minuto a 1 minuto
e 45 segundos:
Blocos
Porto da Pedra
Ficha técnica
Locução: Izabel Lira e Lia Easter
Roteiro: Vartan Melikian, Izaura
Alice e Cristiana Bittencourt

Produção: Vinicius Dias
Edição: Alexandre Sampaio e José
Pessanha
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DICAS MUNDO DA LEITURA

BRASIL LITERÁRIO: MÊS DA LEITURA
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Como a TV pode contribuir para fazer do Brasil uma nação de leitores? Desafio posto
e aceito pelo Futura, que apoia o Movimento por um Brasil Literário, uma iniciativa
da sociedade civil preocupada com a garantia e o direito à leitura. No calendário
oficial brasileiro a data comemorativa é 12 de outubro, Dia Nacional da Leitura. No
Canal, outubro foi o Mês da Leitura.
A programação especial sobre o tema teve como destaque os infantis. O Mundo
da Leitura foi apresentado de segunda a sexta, às 10h30. Contação de histórias,
brincadeiras, poesias e dicas culturais foram algumas das atrações. Já a série
Livros Animados foi ao ar de segunda a sexta, às 14h. O programa usa recursos
de computação gráfica e transforma em animação livros infantis de escritores
brasileiros.
De terça a sexta, às 20h30, foi a vez da Faixa Ver pra Ler, com diferentes programas
sobre o tema. Em Quem Conta um Conto..., série de animação que reproduz a
Odisseia, poema épico de Homero, a escritora Ruth Rocha, que já escreveu um livro
baseado nessa história, comenta as viagens e aventuras do herói Odisseu.

Em quatro peças, roteirizadas pelo núcleo de chamadas e gravadas pela
equipe de Passo Fundo (UPFTV) responsável pelo programa Mundo da
Leitura, os personagens do programa infantil dão dicas para crianças e pais
sobre hábitos de leitura. A série faz parte da campanha especial Ver Pra Ler
- Mês da Leitura, exibida no mês de outubro.
TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 7 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Peças entre 30 segundos
a 2 minutos e 30 segundos:
MIL-FACES
caixinha de brinquedos
MIL-FACES E NATÁLIA - desafio:
ler em voz alta para os filhos
NATÁLIA BOHRER E BORRA
LHEIRA - sonho: ler em voz alta
para os filhos
NATÁLIA BOHRER E BORRA
LHEIRA - empréstimo de livro

Ficha Técnica
Direção e Produção: UPFTV
Roteiro: Larissa machado e
Alessandra Moína

Tempos idos
Na esteira das homenagens ao Ano da França no Brasil, o Futura exibiu, no dia 31,
Debret em: Viagem Quadrinhesca e Histórica ao Brasil, série de 25 minutos baseada
no livro em quadrinhos homônimo do autor e ilustrador João Spacca. O programa
utiliza uma das modalidades de expressão literária, a linguagem dos quadrinhos,
para contar a história do pintor francês Jean-Baptiste Debret no nosso país durante
o século XIX.
Através das aquarelas de Debret, a realidade da corte portuguesa no Brasil,
frequentada por ele durante quinze anos, é construída em sua ótica sobre o trabalho,
amizades, inimizades, pupilos e, finalmente o cotidiano da época no Rio de Janeiro.
A série é baseada em seu livro Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil, editado em
três volumes a partir de 1834, um tesouro que só retorna ao Brasil muitos anos
depois.

Perfis, debate e cotidianos
O jornalismo também embarcou nesta parceria em prol da literatura. Durante todo
o mês de outubro, o Jornal Futura abordou o perfil do leitor brasileiro, entrevistou
autores que participaram da Feira Literária Internacional de Paraty - FLIP e visitou
projetos de incentivo à leitura. Já o Sala de Notícias apresentou autores clássicos
da literatura brasileira. No Sala de Notícias em Debate, do dia 27 de outubro, o tema
foi os desafios do livro no século XXI.

258

259

DICAS PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MEIO AMBIENTE

Do jeito que eu falo

Com o mot “Futura, ligado no meio ambiente”, a série, com 16 peças, traz
os apresentadores do Canal dando dicas de preservação. As peças foram
exibidas em junho durante o mês verde, na programação especial do Futura.

A série Do Jeito Que Eu Falo, com 40 peças, aborda o significado de
palavras e expressões faladas de norte a sul do país, através de um
formato simples e direto, mostrando lugares e personagens em todo o Brasil.

Peças entre 15 e 30 segundos:
Helena Lara - Peças 1 e 2
Na primeira peça, a apresentadora
fala sobre a doação de livros como
forma de utilizar menos papel. Na
segunda, Helena nos dá a dica
de não jogar óleo de cozinha pelo
ralo e sugere que levemos o óleo a
instituições que produzem sabão a
partir do resíduo.

Jairo Bouer
Jairo Bouer traz como alternativa o
pagamento das contas pela internet,
a fim de evitar a impressão do boleto.
E na segunda peça, ele fala sobre o
curso de engenharia ambiental, que,
além de estar em alta no mercado,
ainda ajuda na conservação do
planeta.

Serginho Groisman
Peças 1 e 2
Na primeira peça, Serginho dá a dica
de como podemos economizar até 10
litros de água fechando a torneira ao
escovar os dentes. E na segunda,
o apresentador sugere a utilização
dos dois lados da folha como forma
de contribuir para a economia de
papel e para a conservação do meio
ambiente.

Regina Casé
A apresentadora, fã incondicional
das árvores, defende a utilização
de madeira certificada em obras e
móveis.

Max Fercondini - Peças 1 e 2
Na primeira peça, Max nos dá a
dica de tirar os aparelhos da tomada
e, assim, economizar energia. Na
segunda, o apresentador do Globo
Ecologia defende a ideia de deixar
o carro na garagem e aproveitar o
passeio a pé ou pedalando.
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Renata Affonso
Renata Affonso traz a ideia de
lavar o carro com balde, em vez de
mangueira, para economizar água.
Amanda Pinheiro
A jornalista dá a dica de banhos
mais rápidos para economizar até
seis litros de água por cada minuto
a menos.
Lísia Palombini
A apresentadora defende a ideia
da reciclagem de jornal para
preservação do meio ambiente.

TEMAS: ecologia e ecossistemas;
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 1 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Natália Bohrer
Direto de Passo Fundo, Natália traz
como alternativa para a criançada
os brinquedos sem pilha, que é um
produto que libera resíduos tóxicos.
Ela ainda dá a ideia de os pequenos
fabricarem seus próprios brinquedos.
Alexandre Henderson
Peças 1, 2 e 3
Na primeira peça, o apresentador
sugere retirar o carregador da
tomada após a carga do celular
estar completa, para economizar
energia. Na segunda, Alexandre
defende a utilização de lâmpada
fluorescente. E na terceira, ele fala
sobre a necessidade de calibrar
sempre os pneus, como forma de
diminuir o consumo de combustível
e emissão de CO2.
Ficha Técnica
Roteiro: Cristiana Bittencourt
Produção: Fábio Souza
Edição: Daniele Pimentel

TEMAS: identidade cultural; leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 2 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
Peças de 30 segundos a 1 minuto
e 30 segundos:
Pavulagem - a artista paraense
Bárbara Castro conta que para
o entrosamento de uma banda
funcionar não dá para ficar de
“pavulagem”.
Se acabar que nem sacola
velha - o motociclista potiguar
Roberto Escócia fala que viajando
pela estrada tem vezes que parece
que vai “se acabar que nem sacola
velha”.
Bidê - a percussionista Mariana
Guedes explica que para os
paranaenses “bidê” não é bem uma
louça de banheiro antigo.
Apaga pó - o ator baiano Rogê
Saande, durante um passeio de
bicicleta pelo Aterro do Flamengo,
fala por que tem de ir embora antes
que chegue o “apaga pó”.
Mondrongo - a artesã
roraimense Rose Silva explica
por que não pode ter nenhum
“mondrongo” em sua confecção.
Braço - o professor de boxe Raff
Giglio fala que só tem “braço” em
sua academia no Rio de Janeiro.
Rala bucho - o cozinheiro

cearense Moisés Ribeiro conta
que, quando tem uma brecha entre
os pedidos, faz o “rala bucho” na
cozinha mesmo.
Pai d’égua - o sommelier
amazonense Efraim Moraes fala da
importância de um restaurante ter
uma adega “pai d’égua”.
Gambeleira - o marchand Adolfo
Paulino aprendeu em Minas Gerais
que para se vender bem é preciso
estar na “gambeleira”.
Na flor do ar - o produtor
musical sergipano Gilvan dos Santos
explica o significado da expressão
na flor do ar durante preparação de
show na Feira de São Cristóvão.
Estribado - o fotógrafo Sérgio
Caddah explica por que todo mundo
quer ficar “estribado” no Piauí.
Vender cocadas - o maquinista
de cinema Ray Rocha diz que “vender
cocadas” não quer dizer somente
comercializar quitutes de coco no
Maranhão.
Chega chorei - a bailarina
de Mato Grosso do Sul Yasmine
Venâncio explica que a expressão
“chega chorei” não é exatamente
uma manifestação de tristeza em
sua terra natal.

No tranquito - o luthier gaúcho
Itiberê de Andrade confecciona um
instrumento “no tranquito”.
Boleba - o farmacêutico Vinícius
Sales lembra dos tempos da
“boleba” em seu Espírito Santo
querido.
Miolo de pote - o capoeirista
sergipano Bruno Sabugo explica que
na hora da roda não dá para ficar de
“miolo de pote”.
Arigó - o repentista Zé Duda fala
que na Paraíba não é bom se meter
com nenhum “arigó”.
Comer da banda crua - o
professor de teatro Ton Rodrigues diz
que, quando veio do Amapá, “comeu
muito da banda crua”, e que isso não
é uma coisa necessariamente boa.
A todo trapo - o garçom gaúcho
Iedo Oliveira fala que, quando a casa
está cheia, ele tem de atender “a
todo trapo”.
Na jante - a secretária Marcele
Cortez conta que em Alagoas
ninguém quer ficar “na jante”.
Pagar sapo - a viajante goiana
Anna Karolina conta que suas
amigas não deixam de “pagar
sapo” quando ela lhes avisa de
mais uma viagem.
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Riscar chão - a taxista paulistana
Emmanuela Gomes fala que a única
coisa que a faz querer “riscar chão”
de seu trabalho é o trânsito intenso.
Girino - a assessora de comuni
cação de Rondônia Ilande Queiroz
conta que em seu trabalho às
vezes ela tem de lidar com alguns
“girinos”.
Queixudo - a trapezista cearense
Luciana Belchior diz que, quando
acaba o espetáculo, tem que tomar
cuidado pra não topar com nenhum
“queixudo”.
É ruim, amarga e trava - a
montadora e cineasta pernambucana
Natara Ney fala que às vezes se
depara com alguma edição que “é
ruim, amarga e trava”.
Mama na égua - a jornaleira
cearense Alba Freitas diz que 10%
de seus fregueses são uns “mama
na égua”.
Até o chico vir debaixo - a
médica Camila Sarto, de Brasília,
conta que depois de um plantão de
36 horas ela só pensa em dormir
“até o chico vir debaixo”.
Cair nas folhas - a secretária
do lar Karina Batista diz que não
consegue “cair nas folhas” de sua
mineirice não.
Mufino - a recepcionista pernam
bucana Claide Nogueira fala que,
estando ou não “mufino”, tem de se
seguir em frente.
Levar o tirão - o bailarino
gaúcho Claúdio Vieira conta
que quem quer praticar dança
profissionalmente precisa prepar
ado para “levar o tirão”.
Mofar com a pomba na
balaia - o artista plástico Júnior
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Dominoni, de Florianópolis, diz que
a desvantagem de se trabalhar com
cenografia em teatro é que às vezes
fica-se a “mofar com a pomba na
balaia”.
Cartear - a atriz Franciane
Maia conta que nos intervalos dos
ensaios seu grupo sai para relaxar
um pouco e de vez em quando para
“cartear”, como se diz no seu Mato
Grosso do Sul.
Mororó - a cabeleireira pernam
bucana Jane Tenório fala que gosta
tanto de seu trabalho que não deixa
de ir nem se estiver de “mororó”.
Amarelo de - o passeador de
cachorros potiguar João dos Santos
diz que os cães, seus melhores
amigos, estão “amarelos de” tanto
barulho de trânsito.
Pitiú - a jornalista paraense Liliane
Guerin fala que não tem “pitiú” que
a deixe fora de uma matéria.
Ficar com a gota serena - a
brincante Yeda Dantas conta que
no carnaval tem umas pessoas que
chegam a “ficar com a gota serena”.
Espritada - atriz do Acre, Lu Maia
fala que, quando acorda “espritada”,
não tem chuva que a segure em casa.
Da prateleira de cima - a
baiana do acarajé Nega Teresa
fala que seus fregueses são “da
prateleira de cima”.
Traca - a arte-educadora Juliana
Manhães diz que, tanto no Rio
quanto no seu Maranhão, quando
venta na praia, ela tem que botar
uma “traca”.
Fita de mil grau - o grafiteiro de
São Paulo, Bruno Smoky, explica por
que ele considera o grafite uma “fita
de mil grau”.

CONSULTORIA: Nelly Carvalho
Ficha técnica
Produtora realizadora: Plano Geral
Filmes e Vídeos Ltda

Novos olhares: Tucumã

Publicado originalmente em: www.futura.org.br

Por Ana Cristina Aguiar e Priscila Pereira*
Através de uma nova parceria com a Fundação Vale, o Futura chegou à Estação Conhecimento de Tucumã, um
Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico que se constitui em um modelo inédito de participação direta da
comunidade.
Criado como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o espaço vem se destacando
nacionalmente com um importante trabalho de identificação e treinamento de potências olímpicas através do
Programa Brasil Vale Ouro.
Em maio de 2009, uma equipe do Futura foi visitar a Estação Conhecimento com o propósito de conhecer, identificar
sinergias e apoiar a implementação de uma sala multimídia. A proposta era disponibilizar o acervo e conteúdos do
Futura a fim de apoiar as ações locais, bem como proporcionar formações com grupos de jovens para o desenvolvimento
de projetos sobre identidade e cultura, utilizando várias mídias e técnicas de registro e documentação.
De imediato, chama a atenção a grandiosidade do espaço: quadras de esporte, piscina, estádio de futebol com
arquibancada e cabine de locução (único da região), salas para os cursos profissionalizantes e toda a estrutura de
equipamentos necessários para compartilhar conhecimentos, histórias e superações.
O esporte é o principal foco do espaço, com expectativa de descoberta de talentos olímpicos. A formação integrada é
o diferencial, com conteúdo voltado para cidadania, biologia, química, saúde e educação através do esporte, liderada
por consultoria esportiva especializada. Os jovens passam por um cuidadoso e criterioso processo de seleção que
engloba avaliação médica e física. São escolhidos aqueles com talentos para o esporte, independentemente de
possuírem os fundamentos para a modalidade esportiva desejada. Apesar do pouco tempo do curso de atletismo,
o grupo já obteve vários resultados expressivos. No anfiteatro em construção funcionará a sala de multimeios,
equipada com câmeras fotográficas, coletâneas de programas do Futura, TV e DVD, um espaço privilegiado para
produção e utilização de várias mídias.
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Agentes da própria história
Em volta desta belíssima estrutura está a jovem cidade de Tucumã. Para chegar lá não é tão simples: é necessário
horas de estrada por dentro das precárias rodovias do sul do Pará, ou enfrentar um monomotor para poucos
passageiros. Trajeto completamente tranquilo perto do que foi realizado por aqueles que se aventuraram, em um
passado bem recente, em desbravar a floresta amazônica para fazer daquele pedaço de mata a sua cidade. “A minha
maior dificuldade foi a falta de energia e a estrada. Tucumã era só mato, saíamos de São Félix do Xingu para Tucumã
pela mata, gastei nove dias para chegar aqui. Agora não: com o asfalto gastamos umas duas horas de São Félix para
Tucumã”, conta Ivo Dantas, um dos moradores mais antigos da região.
No início da década de 1980, o governo brasileiro, junto à construtora Andrade Gutierrez, realizou um projeto de
incentivo à colonização de parte do território nacional. Tucumã era uma destas regiões. Com isso, dezenas de famílias
oriundas de diversas regiões do Brasil partiram em busca de terras e melhores oportunidades. O garimpo também
atraiu um grande número de pessoas para a região devido ao projeto Carajás, o que intensificou a circulação de
dinheiro e de disputas. As dificuldades eram todas: mata fechada, fome, falta de infraestrutura. O que não faltam
são histórias incríveis contadas pelos chamados “pioneiros” de Tucumã. Histórias de sofrimento, lutas, segregação
social e de muitas conquistas pessoais.
Hoje Tucumã possui uma população estimada em 28.000 habitantes e a pecuária, o plantio de milho, o comércio
e a atuação de grandes empresas representam o cenário econômico dessa região. Como em qualquer cidade em
desenvolvimento, a infraestrutura ainda é um desafio para os moradores. As ruas são esburacadas, falta saneamento
básico, as desigualdades sociais são inúmeras e a violência preocupa. Contudo, isso não tira o orgulho dos moradores,
que veem a cidade crescer a cada dia e relembram os tempos de dificuldades de outrora.

E mesmo com todas as dificuldades, Tucumã vê crescer a primeira geração de nativos da cidade, com todas as
diferentes caras do Brasil: são jovens louros, negros e índios que circulam pela cidade. Antenados e com acesso
direto a todos os diferentes recursos tecnológicos (amplamente acessíveis na cidade), os jovens de Tucumã não
diferem dos demais jovens brasileiros. Gostam de música eletrônica, relacionam-se virtualmente com o mundo e
curtem suas festas.
Com isso Tucumã acaba por se constituir num grande caldeirão: de culturas, histórias, vitórias, sotaques, cores,
costumes e mazelas que representam um pouco do Brasil.
Orgulho das origens
Neste contexto ímpar, o Futura, junto à Estação Conhecimento, está formando um grupo de
34 jovens para um trabalho de percepção de sua cidade através de múltiplos olhares - fotografia, memória e técnica
de entrevista, tudo isso com a programação do Futura. Participação, curiosidade e dinamismo, expressão, disposição
e coletividade expressam essa experiência. Por este motivo, contamos com a consultoria da ONG Zoon Fotografia, do
Rio Grande do Norte, durante o processo de formação.
Para tal, os jovens se dividiram em algumas funções de organização - produção, registro, reportagem e comunicação
- e em quatro grupos temáticos para realização da pesquisa documental através das fotos e entrevistas sobre os
diferentes aspectos de Tucumã: Origens e migrações de Tucumã (levantamento das histórias de vida das famílias
pioneiras, suas origens, como estas origens influenciam na construção da cultura da cidade); Economia e atividades
produtivas (principais atividades econômicas); A cidade, sua geografia e meio ambiente (o espaço geográfico da
cidade, transformações socioambientais locais); e Modos e costumes (atividades culturais, imaginário popular:
lendas, crenças, costumes, tradições, festejos etc.).
A fotografia é o lugar de excelência para expressão do olhar dos jovens sobre Tucumã, e a escuta, uma experiência
rica de despertar a curiosidade sobre o lugar, conhecer como se deu a construção da cidade, identificar pessoas que
chegaram com sonhos e construíram realidades, encontrar as belezas e culturas locais contadas pelo povo e escolher
recortes possíveis para se tornarem a história de Tucumã. Os jovens vão ao encontro de pessoas e lugares, encontram
as belezas desse lugar, documentam e fazem arte popular.
Para fortalecer esta ação e difundir o conteúdo do canal disponibilizado para a Estação Conhecimento, em agosto de
2009, um grupo de educadores profissionais e voluntários da Estação Conhecimento foram capacitados pela equipe do
Futura e representantes da Secretaria de Educação, PETI, Projovem, APAE e Casa de Misericórdia, totalizando trinta
participantes.
Com os jovens, foi realizada a implementação do blog e jornal mural, disponível no endereço www.
jovensolharesdetucuma.blogspot.com
e na sede da estação. Em breve os resultados dessas ações serão apresentados em Exposição Fotográfica realizada
pelos jovens. Vale a pena conferir o trabalho destes pequenos cidadãos que estão documentando sua própria história.
*Ana Cristina Aguiar é coordenadora de projetos e Priscila Pereira é líder de projetos da Mobilização Comunitária.
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Essa é Minha Cultura

EU GOSTO DE LER

Essa É Minha Cultura homenageia grandes mestres da cultura maranhense.
O processo de seleção dos personagens foi protagonizado por jovens
participantes do Maranhão na Tela, projeto sociocultural de fomento à
produção audiovisual maranhense, a partir de uma lista de nomes sugeridos
pelas ONGs parceiras e pelo SEBRAE, patrocinador da ação.

A série, pertencente à campanha especial Ver Pra Ler - Mês da Leitura,
exibida no mês de outubro, apresenta crianças lendo em escolas e dando
depoimentos sobre suas experiências com o universo da leitura.

TEMAS: identidade cultural;
personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 7 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Peças de 2 minutos:
Urias de Oliveira
Antonio Vieira
Célia Sampaio
Dona Terezinha Jansen
Dona Malá
Dona Teté
Mestre Abel
Mestre Patinho

Ficha técnica
Produção executiva: Mavi Simão
Apoio: ACIB, CUFA e ONG
Formação
Patrocínio: SEBRAE
Produtora realizadora e
Distribuição: Mil Ciclos

TEMAS: leitura, literatura e linguagem; protagonismo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 7 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Peças entre 45 segundos e 1 minuto e 30 segundos:
Escola Municipal Paulo de Almeida Campos
Niterói
CALEB - Peça 1: “O rei que sabia quase tudo”.
BEATRIZ: “Historinha da campainha”.
CALEB - Peça 2: “Menino do narigão”.
RAISSA - Peça 1: “Monteiro Lobato”.
RAISSA - Peça 2: “A lebre e a tartaruga”.
RENAN - Peça 1: “Historinha da joaninha”.
ANDRÉ E RENAN: “Poesia”.
BRENO: “A cama da mamãe”.
Escola Mopi - Tijuca
BERNARDO: “Menino Poti”.
ANA CAROLINA E JÚLIA: “A vaca vai à vila”.
IAN - Peça 1: “Uma viagem espacial”.
JOÃO PEDRO: “Os 12 trabalhos de Hércules”.
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YURI - Peça 1: “A história do enfermeiro”.
JÚLIA - Peça 1: “O rato roeu a roupa...”.
ANA CAROLINA: “Tatu bobo”.
LUCAS: “O ladrão de raios”.
BRUNA - Peça 1: “Um gato entre livros”.
BRUNA - Peça 2: “Mitos e lendas”.
IAN - Peça 2: “O macaco maluco”.
YURI - Peça 2: “Marley e eu”.
MARIA BEATRIZ: “Sábado à noite”.
Ficha Técnica
Direção e Roteiro: Vinicius Dias e Cristiana Bittencourt
Produção: Joana Levy, Vinicius Dias, Angela Calixto e
Alessandra Moína
Cinegrafista: José Ferraro
Assistentes de câmera: Dimi Santos e Marcos Ferreira
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FRASES PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MEIO AMBIENTE
Em frases curtas, a série apresenta ao telespectador alternativas para
a preservação do meio ambiente. Dicas como “carros na garagem, dê um
respiro” foram trabalhadas pelo videografismo com o objetivo de criar peças
lúdicas. Os interprogramas fazem parte da campanha especial Mês Verde Meio Ambiente, exibida em junho, onde reforça o posicionamento do Canal
em relação ao tema.
TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 1 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

Ficha técnica
Roteiro: Vartan Melikian
Produção: Alessandra Moína
e Fábio Souza
Videografismo: Stânio Soares, Diego
Galluzo, Renata Nakamura, Marcelo
Antônio.

Peças entre 10 e 15 segundos:

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 2009!
Janeiro:
- BakaForum - Suíça (Débora Garcia)
- Brazilian TV Producers - palestra sobre modelo de produção
e pitching Canal Futura - São Paulo/SP (Débora Garcia)
Fevereiro:

FRASE 1: “Use frente e verso do papel: os dois lados da preservação”.
FRASE 2: “Carros na garagem, dê um respiro”.
FRASE 3: “Veja o mundo de bicicleta”.
FRASE 4: “Aparelhos fora da tomada. Desligue o desperdício”.
FRASE 5: “Contas e compras pela internet. Menos conexão com papéis”.
FRASE 6: “Reutilize embalagens. Embale a imaginação”.
FRASE 7: “Banhos mais rápidos. Mais rios para banhos”.
FRASE 8: “Recursos naturais: utilize com moderação”.
FRASE 9: “Lâmpadas fluorescentes. Conscientização acesa”.
FRASE 10: “Descarte o copo plástico. Salvem as canecas”.
FRASE 11: “Ao sair do computador, delete o desperdício: desligue o monitor”.
FRASE 12: “Papel reutilizado. Risque o desmatamento”.
FRASE 13: “No trânsito, gaste tempo só com os amigos. Dê carona”.
FRASE 14: “Tire oportunidades do lixo. Recicle”.

- Comissão de especialistas do Mec para cursos de formação
do jornalista - Brasília/DF (Lúcia Araújo)
- Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente
- participação na COE (Comissão de Organização Estadual) Recife/PE (Cínthia Sarinho)

- Curso de Jornalismo de Políticas Públicas Sociais - UFRJ Rio de Janeiro/RJ (Jacinta Rodrigues)
Seminário de Divulgação Científica - Museu da Vida/Fiocruz Palestra: O Futura e a divulgação científica - Rio de Janeiro/
RJ (Débora Garcia)

Março:

Faculdade de Medicina Veterinária-USP- Aula magna: A
importância da comunicação técnica - São Paulo/SP (Débora
Garcia)

- Comissão de especialistas do Mec para cursos de formação
do jornalista - Rio de Janeiro/RJ (Lúcia Araújo)

Intercom SUL - FURB - Palestra: Oferta de conteúdo na era
digital – Blumenau/SC (Débora Garcia)

- Mesa de abertura do Festival de Juventudes do Rio Grande
do Norte - Natal/RN (Ana Amélia Melo)

Junho:

- Think Tank sobre Educação e Políticas Públicas em Harvard/
School of Education - Representação Institucional - Estados
Unidos (Débora Garcia)
Abril:
- Comissão de especialistas do Mec para cursos de formação
do jornalista - Recife/PE (Lúcia Araújo)
Maio:
- Semana de Comunicação Unaerp - Ribeirão Preto/SP
(Leonardo Machado)
- Seminário Atitude Brasil - II Forum Internacional de
Comunicação e Sustentabilidade - São Paulo/SP (Mônica
Pinto)

- Fórum de TVs de Língua Portuguesa - São Paulo/SP (João
Alegria)
- Banff Television Festival - Canadá (Leonardo Menezes)
- Comissão de especialistas do Mec para cursos de formação
do jornalista - Brasília/DF (Lúcia Araújo)
- Seminário do NUPEVILS (Núcleo de Prevenção à Violência
Infanto-Juvenil do Litoral Sul) - apresentação das principais
ações do Futura na temática “Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes”, com destaque para o Projeto “Que
exploração é essa?” e ambientes virtuais: Futuratec - São
José da Coroa Grande/PE (Cínthia Sarinho)
Tela Viva Móvel - 30 minutos com Canal Futura - São Paulo/
SP (Débora Garcia)

- 2º Letras em Lisboa - Moderação da mesa: Literatura,
História e Biografia - Portugal (Lúcia Araújo)

DocMontevideo - Palestra sobre modelo de produção do Canal
Futura – Uruguai (Débora Garcia)

- Comissão de especialistas do Mec para cursos de formação
do jornalista - São Paulo/SP (Lúcia Araújo)

Julho:

- II Festival de Juventudes do Nordeste - Mesa sobre
Juventude, Cultura e Mídia - Quixadá/CE (Ana Amélia Melo)
- TV de Rua Temática “Combate à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes” realizada pela ONG Casa de Passagem em
Olinda - participação no videodebate apresentando a série
especial do Jornal Futura sobre exploração sexual - Olinda/
PE (Cínthia Sarinho)
- Inauguração do Escritório da Childhood Brasil\WCF - PE apresentação das principais ações do Futura na temática
violências sexuais infanto-juvenil e do Projeto “Que
exploração é essa?” - Recife/PE (Cínthia Sarinho)
- Apresentação institucional do Canal Futura na Universidade
Estácio de Sá - Petrópolis/RJ (Nina Ulup, Ana Corrêa e Filipe
Ciribelli)
- I Fórum CUIDAR - São Paulo/SP (Sílvia Frei de Sá)
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- Fórum Catanduva contra a Exploração Sexual em parceira
com a Rede Social. Apresentação institucional do Futura e
sites Futuratec e Conexão Futura - Catanduva/SP (Sílvia Frei
de Sá)

- Congresso de Humanização da Saúde - Viva e Deixa Viver São Paulo/SP (Marisa Vassimon)
- Palestrante da mesa “O papel dos meios de comunicação
para a Humanização” no 6º Congresso de Humanização da
Saúde em Ação - São Paulo/SP (Marisa Vassimon)
- Conferência Livre Segurança Pública e Juventude LGBT
- apresentação e debate do 1º episódio da série Nota 10
Segurança Pública - Campinas/SP (Sílvia Frei de Sá)
Agosto:
- 1º Pic-Doc - Brazilian Tv Producers - Rio de Janeiro/RJ
(Leonardo Menezes)
- Encontro de Países de Língua Portuguesa - Rio de Janeiro/RJ
(Leonardo Menezes e Ana Lagoa)
- Conferência de Segurança Pública da UFRGS (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul) - Porto Alegre/RS (Alexandre
Arrais)
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FRUIÇÕES
Setembro:
- 3º Doc Meeting - Argentina (Leonardo Menezes e Vanessa
Jardim)
- IV Encontro Regional para o Fortalecimento da Equidade
de Gênero - painel 2: Visões de uma comunicação não
discriminatória - gênero, educação e difusão - Petrobrás/RJ
(Lúcia Araújo)
- XV Seminário de Pesquisa do CCSA (Centro de Ciências
Sociais Aplicadas) da UFRN - mesa redonda sobre Prevenção
ao Uso de Drogas na Família, na Comunidade e no Trabalho Natal/RN (Ana Amélia Melo)
Curso de Jornalismo Científico- Ministério da Saúde - Palestra:
O Futura e a divulgação científica – Recife/PE (Débora Garcia)
Outubro:
- Taller para Periodistas de la Iniciativa de Medios
Latinoamericanos sobre el Sida - Equador (Amanda Pinheiro)
- I Conferência Municipal de Cultura - Mogi das Cruzes/SP
(Ana Paula Brandão)

- Apresentação do projeto e lançamento da série “Que
exploração é essa?” no Seminário de Atualização do Plano de
Erradicação do Trabalho Infantil - Recife/PE (Cínthia Sarinho)
- III Workshop Internacional de Desenvolvimento Infantil apresentação institucional do Futura e apresentação da série
“Olha só o Perigo!” - São Paulo/SP (Sílvia Frei de Sá)
- I Ciclo de Debates Universitários da UFRN - Base de Pesquisa
Exclusão Social, Saúde e Cidadania - Universidade, Segurança
e Sociabilidade - mesa sobre Conflitos de Convivência
e Sexualidade (intolerância, homofobia, preconceitos e
minorias) - Natal/RN (Ana Amélia Melo)
- IV Semana de Comunicação - Qualidade de Conteúdo e
Formação Superior - mesa sobre Qualidade de Conteúdo,
Mídia e Educação - FIP - Faculdades Integradas de Patos Patos/PB - (Ana Amélia Melo)
- I Seminário de Avaliação do Plano Estadual de Enfrentamento
à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes do RN apresentação da Série “Que exploração é essa?” - Natal/RN
(Ana Amélia Melo)

- V Reunião do Comitê Nacional do Pacto do Semi-Árido pela
Criança e Adolescente - e Seminário “A Voz dos Adolescentes
do Semi-árido” - Natal/RN - (Ana Amélia Melo)

Dezembro:

- Seminário Regional dos Agentes Comunitários de Saúde
da Zona da Mata - promovido pela FEPEACS - Federação
Pernambucana de Agentes Comunitários de Saúde Apresentação do Projeto Maleta Saúde - Município de
Surubim/PE (Cínthia Sarinho)

- I Foro Iberoamericano de Comunicação e Divulgação
Científica - Campinas/SP (Ana Paula Brandão)

- Seminário “Lançamento do Portal ARCA - Ação em Rede
pela Criança e Adolescente” participação em uma das mesas
de debate, com apresentação dos ambientes virtuais do
Canal Futura (Futuratec e Conexão Futura) e do projeto “Que
exploração é essa?” - Recife/PE - (Cínthia Sarinho)

- Colóquio Internacional O Ensino da História e Cultura da
África e da Diáspora - Brasília/DF (Ana Paula Brandão)

Brasília/DF

- I Encontro Nacional de Educação + Televisão - Salvador/BA
(Ana Paula Brandão)

- ONG Brasil - Feira e Congresso Internacional para ONGs
Brasileiras 2009. Participação da mesa que debateu sobre
Mobilização de Redes Sociais com o foco na “Mobilização
Canal Futura”. Apresentação das ações da Maleta Saúde e a
série “Que exploração é essa?” - São Paulo/SP (Sílvia Frei de
Sá e Priscila Pereira)

- 1º Seminário de Classificação Indicativa (Leonardo Menezes)
- Fórum ABTU - Brasília/DF (Débora Garcia)
- Caracol de Plata - México (Marisa Vassimon)

- IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Recife/PE (Ana
Paula Brandão)
- Curso Gestão na Escola - UERJ - Rio de Janeiro/RJ (Mônica
Pinto)

Peças de 15 segundos:

TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 6 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

PEÇA 1: mulher lendo em casa.
PEÇA 2: pai lendo para filho no parque.
PEÇA 3: jovem lendo no ponto de ônibus.
PEÇA 4: menino lendo na árvore.
PEÇA 5: menina lendo no balanço.
PEÇA 6: mulher lendo na praia.
PEÇA 7: senhor lendo na praça.
Ficha Técnica
Direção e Roteiro: Larissa Machado
Produção: Joana Levy, Alessandra Moína e Fábio Souza
Cinegrafista: Felipe Sabugosa
Assistentes de câmera: Marcelo Seabra e Dimi Santos

- Videodebate sobre Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes - apresentação do projeto e lançamento da
série “Que exploração é essa?” para organizações da região
da Bacia do Goitá/PE (Cínthia Sarinho)
- Cerimônia de formatura dos cursos “Adolescentes
Multiplicadores em Direitos Humanos” e “Gestão de
Negócios” do Programa Iniciação ao Trabalho - participação na
mesa solene destacando as principais ações do Canal Futura
junto a Ong Casa de Passagem e a série “Que exploração é
essa?” - Recife/PE (Cínthia Sarinho)

Novembro:

Sete peças conceituais que mostram pessoas lendo em diferentes ambientes:
em casa, no parque, no ponto de ônibus, no playground, na praça e na praia.
O objetivo é associar a leitura ao prazer. A série faz parte da programação
especial Ver Pra Ler - Mês da Leitura, exibida no mês de outubro.

- VI Encontro Estadual da ANEPS (Articulação Nacional de
Educação Popular em Saúde) - Natal/RN (Ana Amélia Melo)

- Comissão Julgadora do Prêmio Itaú-Unicef - Fundo das
Nações Unidas para a Infância - São Paulo/SP (Lúcia Araújo)
- Seminário de atualização do Plano de Erradicação do Trabalho
Infantil (como facilitadora do eixo temático: Comunicação,
Mobilização e Articulação) - Recife/PE (Cínthia Sarinho)
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HISTÓRIAS DE UM VIAJANTE
O objetivo da série Histórias de um Viajante é promover a conscientização
democrática nas crianças. Tendo como fio condutor da narrativa as práticas
sociais próprias da faixa etária do público-alvo, a série pretende apresentar
uma outra maneira de ser e estar no mundo, ao mesmo tempo em que
incentiva comportamentos ativos e pró-comunitários. Os interprogramas são
desenvolvidos através de técnica de animação em stop motion e contam com
a participação de adolescentes do projeto Nós na tela, de Curitiba. Todos
os produtos audiovisuais do projeto são caracterizados por um forte apelo
comunitário e também pela celebração da vida através da arte. A série é
composta por dez interprogramas.
Episódios de 1 minuto e 35
segundos:
A GENTE SÓ TEM O QUE SABE
DIVIDIR
Essa é a história de uma árvore,
a mais linda de todo o bosque.
Ela se acha bonita demais para
dividir seus galhos com simples
passarinhos. Até o momento em
que se vê só. Arrependida, a árvore
começa a chorar. Os passarinhos se
compadecem dela e decidem fazer
os ninhos sobre seus galhos. A
árvore entende, então, que tudo fica
melhor quando aprendemos a dividir
nossas coisas com os outros.
OS INVISÍVEIS
Essa é a história da rua, a rua da
casa sem saída. Todos achavam que
naquela casa morava uma bruxa.
Um certo dia, quando Gabriel, Julia,
Ruan e Margarida estão brincando,
de repente a pipa de Margarida
enrosca na casa da velha. Eles vão
buscar a pipa e encontram a tal
bruxa. Seu nome é Julia. No fim
das contas, eles percebem que ela
não é bruxa coisa nenhuma. Desde
então, eles aprendem a respeitar e
enxergar dona Julia.
TEM HORA PRA TUDO
Jessica é uma menina muito
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agitada, dada a brincadeiras, que
quer ser sempre a primeira. Um dia,
antes mesmo de o sinal tocar, ela já
havia parado de prestar atenção em
sua professora. É só ouvir o badalar
do sino anunciando a hora do recreio
e lá está ela, correndo em direção
à cantina. Ela empurra as meninas,
grita com os meninos e, com toda
sua pressa, consegue ser a primeira
da fila. Sai correndo novamente,
até o parquinho, onde todos os dias
costuma brincar com seus amigos.
Ao chegar lá, ela é completamente
surpreendida. Não há criança
alguma. Sozinha, tem que esperar a
todos. E percebe, assim, que existe
hora para tudo.
QUEM VAI FAZER?
Ana Banana é uma menina que
adora inventar novas brincadeiras.
Um belo dia, ela resolve brincar de
dar festa e chama todos os amigos.
Como quer fazer uma grande festa,
ela dá uma tarefa a cada um deles.
Depois de tudo combinado, todos
saem correndo com pressa. Quando
eles voltam, Ana Banana percebe
que ninguém cumpriu com sua
tarefa. E agora, quem vai fazer?
Arrependidos, todos vão para
casa para terminar o trabalho que
começaram. Depois de consertado o
erro, eles voltam para a casa de Ana

TEMAS: cidadania e democracia;
universo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 6 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Associação Casa da
Videira e Lumen TV
APRESENTADOR: Élcio di Trento.
Ator e contador de histórias.

Banana e fazem a maior festa. Eles
percebem que, quando todos fazem
sua parte, a brincadeira fica muito
mais legal.
É BOM PRA MIM, QUERO PRA
VOCÊ TAMBÉM
Volksmir é um ônibus que anda
todos os dias pelas ruas da pequena
cidade onde vive. Porém, Volksmir
é muito egoísta e ganancioso e
quer todos os passageiros para ele,
deixando seus colegas com pouco
trabalho. Certo dia, Fenemê, seu
colega, se cansa dessa situação e
conversa com ele. Diz que está difícil
continuar trabalhando porque tem

poucos passageiros. Volksmir nem
liga para o amigo e continua a agir da
mesma forma. Tempos depois, ele dá
falta de Fenemê. De pronto, decide
deixar o que estava fazendo para
procurar o amigo. Passa em frente a
um ferro velho e vê Fenemê abatido e
triste. Ele se arrepende do que fez e
decide, a partir daquele dia, dividir os
passageiros com todos.
MEU DIREITO ACABA ONDE
COMEÇA O SEU
Certo dia, a princesa Leopoldina está
brincando de caçar borboletas. Ela
acha que tem o direito de ter todas
as borboletas do mundo em sua
coleção pessoal. De repente, surge
uma borboleta muito bonita. Logo ela
decide capturá-la dentro do bosque.
Mas Leopoldina se dá conta de que
está totalmente perdida e chora bem
alto. A borboleta se compadece da
princesa e decide ajudá-la a achar
o caminho de volta. Daquele dia em
diante, Leopoldina entende que as
borboletas têm o direito de serem
livres, assim como ela.
QUANDO NINGUÉM ESTÁ
OLHANDO
Essa é a história do rei quadrado.
Ele manda todos os seus servos
coletarem comida antes do inverno
chegar. E assim eles fazem. De noite,
quando ninguém está olhando, o
rei quadrado vai até o depósito e
come toda a comida que os servos
trouxeram. Certo dia, o sábio do reino
chega-se à presença do rei. Através
de uma história, o velho sábio mostra
ao rei que aquela atitude é muito

errada. A partir daquele dia, o rei
passa a agir corretamente, mesmo
quando ninguém está olhando.
DÊ AOS OUTROS O QUE VOCÊ
QUER RECEBER
O menino Juca vive muito solitário.
Todos os dias ele reclama da vida
por não ter amigos e porque cada
um na sua vizinhança só cuida de si
próprio. Em uma bela manhã, Juca
tem uma idéia: “Por que, em vez de
esperar alguém se importar comigo,
eu não passo a me importar com os
outros?”. No mesmo instante, Juca
passa a ajudar as outras pessoas.
No dia seguinte, tudo parece estar
a mesma coisa. Qual não é a sua
surpresa quando uma menina senta
ao seu lado e o chama para brincar
com a turma! Naquele momento,
Juca percebe que a sua atitude pode
mudar a sua escola, sua vizinhança,
sua vida.
NINGUÉM ENSINA NINGUÉM,
NINGUÉM APRENDE SOZINHO
Essa é a história de um mundo sem
graça, branco do início ao fim. Três
amigos - Vermelho, Azul e Amarelo
- tentam ajudar um pouco. Todos
os dias, por onde eles passam, vão
deixando suas cores para embelezar
um pouquinho o mundo. Até que um
dia a cor amarela passa a observar
que tudo o que eles fazem ou é
vermelho ou azul ou amarelo... Não
tem nenhuma cor diferente! Qual
não é a surpresa de todos quando,
ao misturar as cores, surge também
o Laranja, o Verde e o Roxo! Agora,
com esses novos amigos, é possível

espalhar mais cores pelo mundo.
Vermelho, Azul e Amarelo percebem
que, quando estamos com nossos
amigos, e não sozinhos, aprendemos
todos juntos e ao mesmo tempo.
SEJA A MUDANÇA QUE VOCÊ
QUER VER NO MUNDO
O episódio conta a história de um
bosque encantado e cheio de vida e
beleza. Todas as plantas vivem felizes
neste lugar, que é como um paraíso
no meio da Terra. Certo dia, acontece
um fato muito triste e injusto. Um
lenhador ganancioso invade o boque
encantado e corta todas as árvores
para depois vendê-las na cidade. As
frutas ficam desoladas. Enquanto
todos se lamentam, Ana Laranja
resolve tomar uma atitude. Sem falar
nada a ninguém, ela se retira do meio
da multidão. Sozinha, Ana Laranja
cava um buraco bem fundo e faz para
si uma caminha lá dentro. Depois de
alguns dias, ela acorda como uma
linda laranjeira. O gesto de Ana Laranja
inspira as frutas do bosque a fazerem o
mesmo. No seu devido tempo, aquele
lugar volta a ser belo e cheio de vida.
Ficha técnica:
Direção, Roteiro e Montagem:
Thiago Sanches Couto
Assistentes de animação: Priscila
Pacheco e Viviane Morais
Direção de arte: Wilian Soares
Edição de áudio: Murillo Da Rós
Produção executiva: Juliane Juski
Líderes responsáveis: Daniela Diniz
e Priscila Pereira
Produtora realizadora: Caminho
Comunicação Limitada

273

MENSAGENS INFANTIS
Telespectadores da programação infantil do Canal Futura falam sobre seus
programas favoritos e mandam recados para os personagens das séries.
Episódios de 30 segundos:
Flávio - Paraíba (As Trigêmeas)
Flávio - Paraíba (Sítio do Picapau Amarelo)
Vítor - Espírito Santo (Sítio do Picapau Amarelo)
Lucas - Rio de Janeiro (Teca na TV)
Lucas - Rio de Janeiro (Sítio do Picapau Amarelo)
Fernanda - Bahia (Historinha de Dragões)
Fernanda - Bahia (Sagwa: a Gatinha Siamesa)
Luis - Mato Grosso do Sul (Sítio do Picapau Amarelo)
Mariane - Distrito Federal (Teca na TV)
Mariane - Distrito Federal (As Trigêmeas)
Thiago - Bahia (Sítio do Picapau Amarelo)
Pedro Yvo - Rio de Janeiro (Historinhas de Dragões)
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MULHER DE NEGÓCIOS
TEMA: protagonismo infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2007
No ar a partir de 6 de julho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Ficha técnica
Produção e Direção: Vinicius Dias
Edição: José Pessanha
Sonoplastia: Eferson Junger
Trilha sonora: Pedro Martins

A série retrata mulheres empreendedoras em diferentes regiões do Brasil,
mostrando os momentos mais marcantes de suas trajetórias de sucesso. O
objetivo é estimular e valorizar o empreendedorismo feminino.
Episódios de 2 minutos a 2 minutos e 45 segundos:
Maria Helena Alves Bastos - Café Helena - Dourado/SP
Inês Brochetto - Confeitaria Dona Inês - Porto Alegre/RS
Marilac Maria Borges Estruc - Tesourão Art & Cor - Nilópolis/RJ
Mauricea Barbosa - Associação Mãos Que Se Ajudam - Lucena/PB
Antônia Maria Bezerra - Associação de Mulheres Trabalhadoras
Rurais de Buriti - Buriti do Tocantins/TO
Sheila Shamecki - Par Ideal - Curitiba/PR
Marina da Luz - Associação Profetas da Ecologia - Porto Alegre/RS
Aldaíres do Carmos - Vondus - João Pessoa/PB
Mônica Reis - Laundry Service - Rio de Janeiro/RJ
Maria Maviniê de O. Mota - Associação Grão de Cor - Fortaleza/CE

TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 8 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: SEBRAE

Ficha técnica
Direção: Larissa Machado
Direção de fotografia:
Felipe Sabugosa
Produtoras assistentes:
Maria Cecília Moutinho, Virgínia
Fialho e Renata Ferraz
Som direto: André Ramos
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Semeando para colher!
Mônica Pinto |

Gerente de Desenvolvimento Institucional do Canal Futura

... 2009... um ano que começou repleto de incógnitas, produzidas ou aguçadas pela crise econômica mundial:
Qual será o destino da economia e do bem-estar da sociedade brasileira? Será que as ações sociais, fruto do
investimento privado, irão manter-se ou desaparecer? Afinal, qual o lugar delas na dinâmica empresarial e na vida
das comunidades?
Estas eram algumas das inúmeras perguntas que inauguraram e habitaram grande parte desse tempo que vivemos.
Olhando agora para trás, vivemos um ano de 2009 surpreendente, repleto de projetos, ações e iniciativas, onde o
público e o privado uniram forças, racionalizaram recursos e deram prosseguimento a projetos sociais prioritários na
construção de nosso país. Com nossos parceiros mantenedores renovamos uma intensa agenda de trabalho, tanto na
tela quanto nas comunidades onde atuamos.
Em relação às questões ambientais, tivemos um conjunto significativo de ações. Destaco, dentre elas, o conjunto
de matérias que produzimos com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), abordando o trabalho que é feito no
estado do Acre de Manejo Florestal, visando ao uso produtivo e sustentável da floresta. E com a CNT tratamos dos
problemas ligados à Mobilidade e à Infraestrutura, que desafiam o país. Como as questões ambientais devem ser
tratadas com todos os públicos, exibimos em parceria com a TUNER a série de desenhos animados Capitão Planeta
e fizemos uma promoção com crianças de todo o Brasil, que tiveram que propor soluções simples e aplicáveis para
suas respectivas comunidades.
No campo da Saúde e Bem-Estar, mantivemos a produção do quadro jornalístico “Saúde e Tal”, com a Bayer Schering
Pharma, e produzimos algumas semanas temáticas fundamentais para a reflexão dos nossos telespectadores: a
Semana da Mulher (março), a Semana do Homem (julho) e a Semana da Prevenção da gravidez na adolescência
(setembro). Com a Fundação Vale lançamos o Ação Saúde em cidades do Estado do Maranhão, para atuar integrando
agentes locais na melhoria da saúde materno-infantil. Além deste projeto com foco na melhoria da Gestão Pública,
também fomos parceiros na Estação Conhecimento de Tucumã (PA), que tem como objetivo o desenvolvimento
humano, social e econômico. Disponibilizamos grande acervo do Futura para uso nas atividades com os jovens e
educadores e realizamos com eles oficinas do Geração Futura, com o objeto de construir um belo registro e inventário
sobre a memória das pessoas e do local. Ainda neste contexto de desenvolvimento de pessoas e comunidades,
trabalhamos com o SEBRAE, viabilizando a produção de uma importante série sobre Mulheres Empreendedoras.

Com o Instituto Votorantim, estreamos o quadro “Onda Jovem”, no Jornal Futura. E fomos parceiros no Projeto
Parcerias na Educação, lançado pelo Instituto em muitos municípios, visando à soma de esforços entre o poder
público, a iniciativa privada e a sociedade em torno da melhoria dos indicadores de educação.
Além disso, apoiamos o Prêmio Itaú Unicef, que estimula a prática da educação integral. O prêmio obteve um número
recorde de inscrições. Além do excelente resultado numérico, o mais bacana foi constatar como a parceria entre
ONGs e escolas é cada vez mais consistente e como a divulgação feita pelo Futura e Conselhos atinge e mobiliza
toda esta rede.
Muitos de nossos parceiros nos apoiaram na produção de conteúdo sobre educação profissionalizante de jovens,
como a FIESP. Muitos também incorporaram à sua atividade pedagógica as Maletas Futura. Com a Fundação
Bradesco, além de darmos prosseguimento ao Cuidando do Futuro, estimulando o uso dos recursos audiovisuais nos
projetos pedagógicos, vivenciamos oficinas com estudantes de escolas de todo o Brasil, para que os jovens usem
o audiovisual e todos os recursos hoje disponíveis na web nos projetos escolares, com seus colegas e educadores.
Parte das respostas que colhemos este ano, fruto da construção coletiva e cooperação entre muitos, é que o
compromisso e a aliança que nos une, Futura e parceiros mantenedores, geraram uma agenda consistente e de longo
prazo, e que, por sua vez, construiu vínculos e laços com tantos outros parceiros.
....2010 começa agora, trazendo tantas e mais perguntas e desafios, para os quais teremos que buscar, em conjunto
e com criatividade, boas respostas.

Com a FIRJAN, mantivemos o trabalho com milhares de jovens e educadores no contexto do Projeto Cidadania,
lançado em 2008. No final do ano, apoiamos o lançamento do Prêmio SESI de Gestão Escolar, em parceria com o
PNUD, com o objetivo de identificar as melhores práticas de Gestão que ocorrem nas escolas do estado do Rio. Aliás,
a Gestão Escolar é tema prioritário para vários parceiros do Futura, como a Gerdau, a Fundação Itaú Social, o Instituto
Votorantim, dentre outros. Sendo assim, inúmeras experiências foram gravadas em todo o país por nossos programas
jornalísticos, o Nota 10 e o Globo Educação. Este programa, lançado em junho e feito em parceria com a TV Globo e
com apoio do Todos Pela Educação, tem dado sua parcela de contribuição para que a família e a escola construam
um novo cotidiano na educação formal de crianças e jovens.
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NOMES DO BRASIL

PALAVRAS

A série Nomes do Brasil conta a trajetória de personalidades ilustres da
história do nosso país.

O tema “palavra” é utilizado nas mais diversas formas de comunicação, com
objetivos variados. A palavra para emocionar, para contar histórias da vida dos
homens. A palavra como fábulas que servem de lições. A palavra para alegrar,
divertir, entreter. A palavra para informar e esclarecer. A palavra na poesia,
na crônica, na letra da canção. Além da comunicação oral e visual, a palavra
interpreta graficamente desenhos e animações. A palavra também aparece em
canções ditas, sem melodia, redescobrindo a poesia na música popular.

TEMAS: história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2000
No ar a partir de 8 de março
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Sinopses por episódio (de 1 minuto a 3 minutos):
Burle Marx - o episódio conta parte da vida e da obra do artista plástico
Roberto Burle Marx. Ele completaria 100 anos em 2009.
Carmen Miranda - a pequena notável Carmen Miranda completaria
100 anos de vida em 2009. O episódio faz uma singela homenagem a essa
portuguesa de nascimento, mas brasileira de alma.

TEMA: leitura, literatura e
linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

Ficha técnica
Locução: Izabel Lira e Mônica Lima
Roteiro: Angela Calixto, Izaura Alice
e Vinicius Dias
Produção: Vinicius Dias
Edição: José Pessanha

Luiz Gonzaga - uma homenagem ao grande cantor e compositor
nordestino Luiz Gonzaga, que em 2009 completou 20 anos de morte.

APRESENTADOR: Paulo José começou a fazer teatro em 1955, em Porto
Alegre, onde ajudou a criar o Teatro de Equipe. No Rio de Janeiro, formou,
junto com Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, Juca de Oliveira, Paulo
Cotrim e Flávio Império, o grupo que adquiriu o Teatro de Arena, que havia
sido criado por José Renato, em 1962. No Arena, Paulo José atuou como
ator em Os Fuzis da Senhora Carrar, de Brecht; A Mandrágora, de Maquiavel;
O Filho do Cão, de Guarnieri, do qual foi também diretor; e Tartufo, de
Molière. Entre tantos outros filmes, protagonizou Todas as Mulheres do
Mundo, dirigido por Domingos de Oliveira. Além de ser um dos mais ativos e
talentosos atores brasileiros dos últimos 50 anos, com presença destacada
no cinema, teatro e televisão, Paulo José também dirigiu vários espetáculos
teatrais e programas televisivos.

Euclides da Cunha - o ano de 2009 marcou o centenário de morte
do escritor brasileiro Euclides da Cunha, famoso pela grande contribuição
à literatura nacional. A maior representação da trajetória dele é a obra Os
Sertões.

Hoje em Dia - Belo Horizonte/MG - 18/01/09

Villa-Lobos - o maestro Heitor Villa-Lobos completou 50 anos de morte
em 2009. O episódio faz uma homenagem a esse grande mestre e revela
fatos marcantes da vida e obra.
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Para Turista Ver
Episódios de 3 minutos e 30 segundos:
PROGRAMA 1 - no ar em 22 de janeiro
Soneto V/Soneto III - Luís Vaz de Camões
Quando uma sociedade... - Herbert de Souza (Betinho)
PROGRAMA 2 - no ar em 29 de janeiro
Das vantagens de ser bobo - Clarice Lispector
Rápido e rasteiro - Chacal
PROGRAMA 3 - no ar em 5 de fevereiro
A esperança é um urubu... - Mario Quintana
José - Carlos Drummond de Andrade
PROGRAMA 4 - no ar em 12 de fevereiro
Canção do exílio - Gonçalves Dias
Jogos florais - Cacaso
Nova canção do exílio - Ferreira Gullar
PROGRAMA 5 - no ar em 19 de fevereiro
Mar português - Fernando Pessoa
O poeta é um fingidor - Fernando Pessoa
O velho do espelho - Mario Quintana
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PROGRAMA 6 - no ar em 26 de fevereiro
Amar - Carlos Drummond de Andrade
Mas as coisas findas - Carlos Drummond de Andrade
PROGRAMA 7 - no ar em 5 de março
A preguiça é a mãe do progresso - Mario Quintana
Os três mal-amados - João Cabral de Melo Neto
Emergência - Mario Quintana

As peças desta série narram situações de uso de línguas estrangeiras vivenciadas
por profissionais de atendimento da cadeia do turismo. Recepcionistas e
taxistas revelam como indicam a localização de um lugar turístico, enquanto
os garçons explicam os pratos típicos do local. Os conteúdos práticos de inglês
ou espanhol são, então, desenvolvidos. Ao final, o profissional retratado deseja
“boa sorte” em inglês ou espanhol e em português. São 20 peças de dois
minutos e 20 spots de 1 minuto e 30 segundos.
TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 24 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Ministério do Turismo

PROGRAMA 8 - no ar em 12 de março
Versos íntimos - Augusto dos Anjos
Velha história - Mario Quintana
Ficha técnica
Roteiro: Paulo José e Clara Kutner
Fotografia: Walter Carvalho
Arte: Barrão
Figurinos: Ellen Millet
Música: João Paulo Mendonça
Direção geral: Paulo José
Realização: TV Globo

Episódios de 2 minutos:
> Contrações (I would/I’d; I will/I’ll)
Atendente em barraca de praia
(gastronomia)
> “This/that/these/those”
Mensageiro de hotel (hotelaria)
> Números ordinais
Policial civil (segurança e saúde)
> Fazendo perguntas utilizando o
verbo “to be” (what is...) e auxiliar
“do” (what do you...)
Enfermeiro e médica (saúde)
> Números
Vendedor ambulante (comércio)
> Gerúndio/present continuous
Profissional de parque (atrativos
turísticos)
> Preposições (in, at, on)
Atendente do metrô (transportes)
> Perguntas e respostas com verbos
auxiliares (do/can)
Atendente de check-in (transportes)
> Present simple (I am/you are/he is)
Agente de viagens (serviços
turísticos)
> Singular e plural
Aluno de faculdade de turismo
(educação)
> Verbo ir + preposição “a”

Garçom e cozinheira (gastronomia)
Tratamento formal e informal
Recepcionista de albergue
(hotelaria)
> Verbo de conjugação especial
“gustar” (me gusta/me gustan/le
gusta/le gustan)
Segurança de patrimônio
(segurança)
> Possessivos (tu/su + tuyo/suyo)
Vendedor em loja de souvenir
(comércio)
> Pronomes (nosotros/nosotras) e
possessivo (nuestros/nuestras)
Vendedor de barraca (comércio)
> Números
Atendente em teatro (atrativos
turísticos)
> Utilização de donde/adonde/de
donde”
Taxista (transportes)
> Fazendo perguntas usando
¿Quién?/¿Cuál?/¿Qué?
Atendente de rodoviária
(transportes)
> Pronomes demonstrativos
Guia de turismo (serviços turísticos)
> Contrações (de + el = del/a + el = al)
Atendente de casa de câmbio
(serviços turísticos)

CONSULTORIA:
Fátima Tropia, Marcia Villela Abreu dos
Santos e Ricardo Irigoyen
Ficha técnica
Elenco: Gustavo Falcão, Karla Tenório,
Luciano Cazorla e Mariana Nunes
Locução: Maurício Bergqvist
Direção: Bruno Safadi
Roteiro: Lara Francischetti Piza
Produção: Vivien Lynch e Alessandra Perret
Edição: Mario Neves da Rocha dos Santos
Trilha sonora: Fernando Moura
Designer gráfico: Daniel Benfort
Produtora realizadora: Mixer
Canal Futura
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília
Moutinho, Renata Gaze e Marília Cruz
Coordenador artístico: Márcio Motokane
Análise de conteúdo: Ana Paula Brandão
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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PARABÓLICO
Série de interprogramas que usa dramaturgia para oferecer ao público valiosas
dicas de leitura. No decorrer dos episódios, o telespectador acompanha a
luta e a preparação do jovem Parabólico para conseguir conquistar uma vaga
na universidade.
TEMAS: juventude; leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrições
APRESENTADOR: Ricardo Andrade é ator e apresentador. Atuou nos
espetáculos Geração Trianon, Boca de Ouro, Os Virgens, entre outros. No
cinema, atuou em 5 Vezes Favela e Amanhecer.

Sinopses por episódio (2 minutos
e 30 segundos):
A hora da verdade!
no ar em 16 de abril
Diana, namorada de Parabólico,
pede um tempo do relacionamento
para se dedicar aos estudos, pois
ano de vestibular não é tempo de
namorar. Parabólico tem certeza de
que essa história de vestibular foi
uma desculpa para ela se afastar
dele. E foi assim que o vestibular
despencou em sua cabeça. Não
conformado, Parabólico decide dar o
melhor de si e conquistar a sua vaga
em uma boa universidade.
A Decisão - no ar em 23 de abril
A caminho da escola, Parabólico
começa a refletir e se imagina
exercendo diversas profissões. Já no
colégio, um professor o aconselha a
seguir sua cabeça e indica a ele um
livro chamado E agora, o que é que
eu faço?, de Adriano Silva. É o ponto
de partida para que Parabólico possa
decidir o seu futuro profissional.
Entre o Clássico e o Moder
no - no ar em 30 de abril
Parabólico conversa com os pais
sobre a escolha de sua profissão.
O pai diz que o apoiará no que
decidir, mas a mãe prefere que ele
estude Direito. No fundo, ele sabe
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que sua decisão será respeitada em
casa. Ele diz a Murielson que está
preparado para o vestibular e indica
para o amigo o livro Gramática da
Língua Portuguesa para concursos,
vestibulares, Enem, de Nelson
Teixeira de Almeida.
A Concorrência
no ar em 7 de maio
Parabólico descobre que Diana
vai prestar vestibular para o
mesmo curso que ele: Jornalismo.
Desfigurada e abatida, ela diz que
Parabólico não vai passar. Ele fica
triste e desabafa com um professor
sobre a pressão que sente por causa
do vestibular. O professor diz que,
nesse momento, a melhor coisa é
relaxar e curtir com os amigos. E
lhe indica o livro Quincas Borba, de
Machado de Assis.

Ficha técnica
Roteirista: Elísio Lopes Júnior
Direção: Lázaro Ramos
Assistente de direção: Anderson Quak
Câmera: André Lavaquial
Edição: Thiago Conceição
Correção de cor: João Atala
Trilha sonora: Filipe Pires e Daniel Blei
Som direto: Marcelo Patermoster
Figurinista: Carol Delgado
Continuísta: Raquel Beatriz
Tema de abertura: Jarbas Bittencourt
Assistente de som direto:
Vilson Almeida
Assistente de produção: Tolubará
Motorista: Ricardo Ferreira
Produção executiva: Rafaela Baia
Diretora de produção: Tânia Rocha
Produtora realizadora: Lata Filmes

O Grande Dia!
no ar em 14 de maio
É chegado o grande dia. A mãe de
Parabólico lhe dá de presente o livro
Virando gente grande - como orientar
jovens em início de carreira, de Sofia
Esteves do Amaral. Durante a prova,
Parabólico alterna momentos de
nervosismo e cansaço. Mas na saída
parece satisfeito. Um reencontro
após o término das provas pode ser
o ponto de partida para um outro
final feliz.
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Que exploração é essa?
Série de cinco episódios de seis minutos, unindo dramaturgia com bonecos,
entrevistas e informações, tendo como tema o combate à exploração sexual
de crianças e de adolescentes. Na história, o caminhoneiro Milton sai para
mais uma viagem, dessa vez acompanhado pelo filho Diego. A cada episódio,
os dois se deparam em situações diferentes, revelando as várias formas
em que esse crime pode ser praticado. Além de revelar o problema, a série
aponta caminhos para que pessoas comuns possam contribuir para combater
a exploração sexual de crianças e de adolescentes.

Diário do Grande ABC - Santo André/SP - 15/11/09

284

O Globo - Rio de Janeiro/RJ - 17/11/09

TEMA: direitos humanos
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: WCF - Childhood Brasil
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Sinopses por episódio (6 minutos):
EPISÓDIO 1 - no ar em 15 de novembro
O caminhoneiro Milton viaja na companhia do filho Diego, que aproveita as
férias para conhecer o Brasil ao lado do pai. Ao pararem num restaurante,
Diego é abordado por Sheyllon, uma garota de sua idade. A jovem revela
sua situação de abandono familiar e conta como se tornou vítima da rede de
exploração sexual de crianças e adolescentes. Milton decide ligar no Disque
100, com esperança de poder mudar a vida de Sheyllon.
EPISÓDIO 2 - no ar em 22 de novembro
O caminhoneiro Milton e o filho Diego decidem parar a viagem para
descansar. Na recepção de um hotel, Milton encontra outro caminhoneiro,
velho conhecido seu, que está prestes a entrar no quarto com uma jovem
vítima da exploração sexual de crianças e adolescentes. Milton conscientiza
o amigo e consegue convencê-lo a não fazer o “programa”. A mudança nos
planos leva a garota a ser pressionada por capangas da rede de aliciadores,
mas a denúncia feita por Milton à polícia pode mudar o destino dela.
EPISÓDIO 3 - no ar em 29 de novembro
Após entregar a carga, o caminhoneiro Milton passeia com o filho Diego
por uma praia. Ali, são abordados por um sorveteiro que lhes oferece uma
“surpresa”. Duas garotas são encaminhadas a Milton e Diego. Eles ouvem a
história dramática das duas, que contam como entraram para uma perigosa
rede de exploração. A conversa é interrompida com a chegada de um policial
militar e de uma representante do Conselho Tutelar, já desconfiados de
que há exploração sexual na área turística. Milton e Diego denunciam o
sorveteiro, colaborando para que os aliciadores sejam combatidos.

Diário de Pernambuco - Recife/PE - 15/11/09

EPISÓDIO 5 - no ar em 13 de dezembro
O caminhoneiro Milton para a fim de abastecer, e descobre que a região
agora é ponto de exploração sexual de crianças e adolescentes. O frentista
o informa que ali, predominantemente, são garotos as principais vítimas dos
aliciadores. Paralelo a isso, Diego está afastado conversando com um garoto
que revela a situação de exploração em que vive. Milton encontra os dois e
é convencido pelo filho a ajudar o garoto. Eles ligam para o Disque 100 e,
com a ajuda do frentista, tomam providências para encaminhar o jovem ao
Conselho Tutelar.
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Diário do Pará - Bélem/PA - 09/08/09

EPISÓDIO 4 - no ar em 6 de dezembro
O caminhoneiro Milton interrompe a viagem para que seu filho Diego envie
para casa as fotos que eles fizeram. Numa lan house da estrada, Diego
acessa seu e-mail e se surpreende ao deparar-se com fotos de meninos e
meninas em posições sensuais. Milton se espanta: eles não imaginavam que
a exploração sexual de crianças e adolescentes ocorria também via internet.
No entanto, os dois descobrem que pela própria internet também é possível
denunciar esse tipo de situação..

REDE ARTICULADA
ANCED - Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do
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Gerente de programação:
João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
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Jornal do Commercio - Recife/PE - 12/11/09

Consultoria:
Childhood Brasil (WCF-Brasil)
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O mal e sua raiz: drama da exploração sexual infantil em série
Publicado originalmente em www.futura.org.br

Um problema que atinge milhões de meninos e meninas no mundo todo, fruto da falta de fiscalização, combate
ineficiente e da desinformação da sociedade. O drama da exploração sexual infanto-juvenil é tema de primeira
mão do Futura, em ações de mobilização social. Agora, o assunto chega à TV em uma iniciativa inédita, fruto da
parceria entre o Canal e a ONG Childhood Brasil (WCF-Brasil). É a série de bonecos Que Exploração É Essa?.
Produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre, a série de cinco episódios cria um mundo de bonecos animados
que, em uma viagem pelo país, flagram situações de prostituição, abuso de poder e aliciamento de menores. Os
protagonistas, um pai caminhoneiro e seu filho adolescente, fazem uma viagem juntos em que cada parada, seja no
restaurante, no hotel, na praia ou no cybercafé, revela exemplos de como a exploração pode acontecer. A trama de
ficção é intercalada com depoimentos de especialistas e autoridades que falam sobre a real gravidade do problema
e da importância de enfrentá-lo coletivamente a partir da sensibilização da sociedade como um todo.
O projeto é resultado de uma longa trajetória de pesquisa e parcerias realizadas pela mobilização comunitária do
Canal. Há dois anos, a equipe do Futura acompanha o trabalho da sociedade civil sobre o tema, em fóruns, debates e
eventos. Depois de levar a questão para o jornalismo, o desafio do Futura foi produzir um programa que abordasse a
exploração sexual infanto-juvenil de forma inovadora, capaz de transformar perspectivas, falas, textos e concepções.
Um mundo de bonecos
Camilla Gonzatto, diretora do programa, ressalta o desafio de tratar de forma lúdica um assunto tão sério: “Nosso
empenho foi para que os programas não ficassem pesados e também as crianças pudessem assistir. Para criar um
verdadeiro mundo de bonecos, usamos algumas técnicas, como manter um enquadramento de câmera que simulasse
atores reais”, revela Gonzatto. “Pontuar momentos mais leves e divertidos com depoimentos sérios também foi uma
forma de garantir uma narrativa adequada ao público”, conclui.
A cada episódio, uma situação diferente se desenrola no percurso dos personagens. Zé Dassilva, roteirista do
programa, conta que esta foi a forma encontrada para mostrar os diferentes tipos de exploração infantil: “Queríamos
trazer o problema para o âmbito do turismo, da internet, da beira das estradas e dos ambientes urbanos”, revela.

Para Flávia Garcia, da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED), o problema
da exploração sexual está muito ligado à dominação e ao poder. “Podemos pensar em várias situações ligadas à
dominação de gênero e exclusão social. A relação desigual de poder sempre está presente”, ressalta.
Toda a produção do programa foi acompanhada, discutida e avaliada por mais de 30 ONGs e instituições de referência
na área - como a WCF Brasil, a SaferNet, a Casa de Passagem, de Pernambuco, e a Lua Nova, de São Paulo - e por
aqueles que foram vítimas de abusos.
Conheça abaixo um pouco do perfil das instituições atuantes no projeto:
Disque 100:
Disque-denúncia para o combate contra a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes
Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - ANCED:
A ANCED se faz presente em quinze estados brasileiros a partir da ação desenvolvida pelos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente - CEDECAs - filiados, que se unificam pela missão de proteção jurídico-social de direitos
humanos de crianças e adolescentes. Para encontrar um CEDECA perto de você, entre em contato através dos
endereços: www.anced.org.br / anced@anced.org.br / (11) 3159-4118/3257-0365.
SaferNet
A SaferNet Brasil se consolidou como entidade de referência nacional no enfrentamento aos crimes e violações
aos Direitos Humanos na internet e tem se fortalecido institucionalmente no plano nacional e internacional pela
capacidade de mobilização e articulação, produção de conteúdos e tecnologias de enfrentamento aos crimes
cibernéticos e pelos acordos de cooperação firmados com instituições governamentais, a exemplo do Ministério
Público Federal.
Por meio do diálogo permanente, a SaferNet Brasil conduz as ações em busca de soluções compartilhadas com os
diversos atores da sociedade civil, da indústria de internet, do Governo Federal, do Ministério Público Federal, do
Congresso Nacional e das autoridades policiais.
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes:
Monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, composta
de representantes dos setores organizados da sociedade civil, dos poderes públicos e de organizações internacionais
envolvidos com a temática e que atuam no país. www.comitenacional.org.br

Escolhas pensadas
Também a escolha dos personagens - um pai com seu filho - reflete a importância do papel das famílias no assunto.
“O pai é o homem mais vivido, que vai passar sua experiência para o menino, em fase de descobrir o mundo”,
conta Dassilva. A exceção fica por conta do episódio do cybercafé, em que os dois param para enviar uma foto pelo
computador e o garoto vivencia a pedofilia através de um site de relacionamentos. “Quando o assunto é internet, é o
filho que ensina ao pai, ao mostrar que o problema pode estar nos lugares mais inusitados”.
A escolha pela figura do caminheiro também não foi por acaso. “O caminhoneiro geralmente funciona como
denunciante, ao mesmo tempo em que é um dos grandes agentes do problema”, diz Dassilva. “Através e a partir
deles, é possível se desbaratar quadrilhas inteiras”, conta.
As diferentes histórias dos episódios fazem a ponte entre as situações e os depoimentos de pessoas ligados ao tema,
como o do ministro Paulo Vanuchi, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que ressalta a importância do Disque
100. “Ele é o sistema mais simples e direto. É regionalizado, mas nós temos uma central em Brasília com muitas
equipes”, garante Vanuchi.
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A série, composta de 126 interprogramas, é composta por peças com dois
minutos de duração, que partem de temas do noticiário e do cotidiano para
elucidar os diferentes pontos de vista das tradições religiosas. O destaque
maior é para os representantes das sete tradições religiosas escolhidas,
garantindo visibilidade à diversidade de opiniões de diferentes matrizes
de pensamento. A proposta da série é abrir a tela do Canal Futura e da TV
Globo às vozes dessas representações. Na cultura brasileira, a religião é
um elemento importante na formação da identidade nacional, presente em
várias dimensões de nossa sociedade. A série aborda questões relacionadas
ao cotidiano do brasileiro e às religiões de maneira diversa e plural,
incentivando o diálogo e a convivência sem preconceitos. São 18 temas e
sua exibição inédita termina em março de 2010.
TEMAS: atualidades; personalidades;
religião
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 12 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
A Gazeta - Vitória/ES - 04/10/09

Episódios de 2 minutos:
LUGAR E PAPEL DA RELIGIÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
O lugar e o papel da religião no mundo contemporâneo é o tema que abre a
série, propondo um debate sobre a posição das diferentes crenças religiosas
nas questões sociais e culturais das sociedades contemporâneas. O século
XXI propõe novas formas de nos relacionarmos com o próximo e com o
mundo. Hoje, somos regidos por princípios menos moralistas, estamos mais
livres para fazer escolhas e expor nossas ideias. Novas tecnologias, avanços
científicos e da medicina melhoram nossa qualidade de vida. Por outro lado,
ainda convivemos com todo tipo de violência, desigualdade, preconceitos e
injustiças sociais. Vamos tentar entender o papel da religião na formação do
indivíduo e na promoção do bem-estar coletivo nesse mundo de contrastes.
TRAGÉDIA E SOLIDARIEDADE
Com o tema “Tragédia e Solidariedade”, a série Sagrado procura entender
o impacto das tragédias naturais na vida das pessoas atingidas e de toda
a sociedade ao seu redor. Como a religião explica esses eventos capazes
de destruir cidades inteiras, deixando milhares de mortos, feridos e
desabrigados? Se essas catástrofes são tão recorrentes, por que o ser
humano não está preparado para enfrentá-las? Nessas horas, movidos
por um sentimento de solidariedade, as pessoas se unem para ajudar as
vítimas. Vamos entender como as diferentes crenças religiosas explicam os
sentimentos de perda, dor e comoção coletiva.

Correio Braziliense - Brasília/DF - 05/10/09

VIOLÊNCIA URBANA
Com o tema “Violência Urbana”, a série propõe uma reflexão sobre as
muitas formas de violência a que somos submetidos em nosso dia a dia.
Assaltos, sequestros, miséria, vandalismos, atos de desrespeito ao próximo.
A violência não faz distinção de raça, classe social ou credo. Não tem hora,
nem lugar para se manifestar. O episódio mostra como as diferentes crenças
religiosas agem para promover o respeito e a união entre os homens.

LUGARES E PAPÉIS SOCIAIS DA MULHER NO MUNDO
CONTEMPORÂNEO
A série Sagrado faz uma reflexão sobre as mudanças no comportamento e
nas funções sociais da mulher nas últimas décadas, a partir do tema “Lugares
e Papéis Sociais da Mulher no Mundo Contemporâneo”. Ao ingressar
no mercado de trabalho, a mulher se reposiciona socialmente, conquista
espaços tradicionalmente masculinos, reivindica a igualdade de direitos e
muda a dinâmica familiar. Em todo o mundo, ela já ocupa cargos de destaque
na política, no meio acadêmico, no mundo dos negócios. E na esfera religiosa,
qual o papel e a importância da mulher nas diferentes crenças?

A Crítica - Manaus/AM - 11/10/09

Sagrado

VAIDADE E CULTO AO CORPO
A série Sagrado procura entender a importância do corpo nas sociedades
contemporâneas com o tema “Vaidade e Culto ao Corpo”. Mudanças nos
hábitos alimentares e a valorização da prática do exercício físico melhoram
a qualidade e aumentam a expectativa de vida da população. Porém, a
imposição de padrões de beleza, quase sempre inatingíveis, cria uma busca
desmedida pelo corpo ideal. Quando a vaidade se torna excessiva, a saúde
física e emocional pode ficar comprometida. O culto ao corpo também tem
um aspecto cultural que se revela nas vestimentas, nos cortes de cabelos,
no uso de adereços e tatuagens. O Sagrado mostra o valor dado ao corpo
nas diferentes crenças religiosas e como fica nosso lado espiritual quando a
beleza exterior é tão valorizada.
NOVAS FAMÍLIAS
A série Sagrado apresenta as mudanças ocorridas no núcleo familiar nas
últimas décadas com o tema “Novas Famílias”. A família contemporânea
mudou. Padrões e valores tradicionais dão espaço a novas formas de união
e relacionamento entre homens, mulheres, pais e filhos. Neste mosaico
das novas famílias estão pais separados, mães e pais solteiros, casais
homossexuais, filhos adotivos. Mas será que essa liberdade de escolha
cria vínculos mais consistentes, baseados no amor e no companheirismo?
A sociedade e a religião estão abertas a essas transformações sem tabus e
preconceitos?
QUANDO COMEÇA E QUANDO TERMINA A VIDA
Se a vida é motivo de alegria, a morte provoca medo e dor. Com o tema
“Quando Começa e Quando Termina a Vida”, a série Sagrado procura
entender os limites entre vida e morte, a partir da visão das diferentes
crenças religiosas. Os progressos científicos têm o poder de combater
doenças e prolongar a vida. Mas até que ponto a medicina pode interferir
no adiamento da morte? Convicções e valores morais, científicos e culturais
influenciam nosso entendimento sobre o momento da morte e do surgimento
de uma vida. Para quem acredita que a vida humana é composta de matéria
e espírito, é possível aceitar a morte como um fim absoluto?

293

Ganância
Com o tema “Ganância”, a série Sagrado debate a constante tensão entre riqueza e
felicidade. Vivemos numa sociedade que valoriza a prosperidade financeira. Quem tem
dinheiro, tem também poder, prestígio e respeito. Estimulados por essas ideias, acabamos
sendo julgados pelo que temos, e, a partir daí, somos aceitos ou não pelo outro. Na ânsia de
querer sempre mais, muitas vezes perdemos a noção do que é realmente necessário para uma
vida saudável e feliz. Será que o dinheiro pode proporcionar uma vida mais feliz? Ao buscar a
riqueza, não corremos o risco de nos distanciarmos daquilo que realmente somos?
Liberdade sexual
Com o tema “Liberdade Sexual”, a série Sagrado debate as mudanças no comportamento
sexual de homens e mulheres nas últimas décadas. A revolução sexual questionou valores
morais e sociais. Conquistamos maior liberdade para expressar nossos desejos e viver de forma
mais plena a sexualidade. Os conceitos de amor, casamento e fidelidade são transformados.
A sexualidade feminina, antes reprimida, dá lugar a relações conjugais mais igualitárias. De
que forma as crenças religiosas se adaptam aos novos comportamentos sexuais de homens
e mulheres?
Estado Laico
A relação entre o Estado e a religião é tema da série Sagrado. Atualmente, as Constituições da
maioria dos países ocidentais preveem a separação entre política e religião. São os chamados
Estados Laicos. Nesses países, o Estado não tem religião oficial e deve respeitar todos os
tipos de crença. Já a religião não deve interferir nos assuntos de Estado. Mas será que essa
separação vem sendo respeitada?
Destino x livre-arbítrio
Com o tema “Destino x livre-arbítrio”, a série Sagrado busca entender se o homem é livre
para escolher seu caminho ou se está preso a um destino preconcebido. O futuro sempre foi
um mistério para a humanidade, em todas as épocas. A incerteza diante do que está para
acontecer pode ser fonte de preocupação e angústia. Diariamente, precisamos fazer escolhas,
mas estamos sempre em dúvida sobre o melhor caminho a seguir. Razão humana, leis do
universo ou poder divino? Será que nossa trajetória está previamente definida ou ela é apenas
fruto de nossas próprias escolhas?
Liberdade de expressão
A liberdade de expressão é tema da série Sagrado, sob o ponto de vista de diferentes
doutrinas religiosas. Nas sociedades democráticas, manifestar opiniões e ideias é um direito
individual garantido por lei. Por isso, a liberdade de expressão deve garantir tolerância e
respeito às diferentes formas de pensar. Ainda que comum a todas as épocas, o encontro das
produções intelectuais e artísticas com a religião pode gerar conflitos. Como as diferentes
religiões reagem quando são o alvo das críticas dos meios de comunicação? A religião sabe
conviver com a liberdade de expressão?
Pós-morte
Com o tema pós-morte, a série Sagrado tenta compreender o que acontece conosco após a
morte, através do discurso de representantes de diferentes doutrinas religiosas. Apesar da

certeza de que um dia a vida chegará ao fim, não sabemos quando ou como vamos morrer.
Para a maioria das pessoas, esse desconhecimento em relação à morte e ao que vem
depois dela provoca ansiedade e medo. Será que nos preocupamos com nossa conduta
moral simplesmente por temermos uma punição após a morte? Qual é o entendimento de
cada religião sobre o que acontece conosco quando morremos? Devemos crer que existe
vida espiritual e eterna ou nossa existência se limita à vida terrena?
Fome x vontade de comer
Com o tema “Fome x Vontade de Comer”, a série Sagrado debate o conflito entre o desejo
e a necessidade. Por que nunca estamos satisfeitos com o que temos? O desejo de querer
sempre mais é um sentimento que afeta tanto os que têm pouco como aqueles que
parecem ter tudo. E, na ânsia de querer cada vez mais, acabamos nos tornando insensíveis
às necessidades do outro. Enquanto uns acumulam riquezas, outros sofrem com a falta de
bens básicos para sobreviver. Somos mesmo seres eternamente insatisfeitos? O que as
religiões têm feito para promover o bem-estar coletivo e estimular a fraternidade entre
os homens?
Corrupção
Desde as antigas civilizações, a troca de favores é um recurso usado para conseguir
vantagens pessoais. Subornos, fraudes, desvios de verbas são formas de favorecimento
ilegal e que, muitas vezes, envolvem uso do dinheiro público. A corrupção esvazia os
cofres públicos, interfere no desenvolvimento econômico e a sociedade arca com o
prejuízo. Mas fazer uso do poder em troca de privilégio pessoal não é ação exclusiva
de políticos e empresários. A corrupção pode se manifestar em pequenas atitudes do
cotidiano e qualquer cidadão está sujeito a corromper ou a ser corrompido. A religião não
tem sido capaz de nos ajudar a construir uma sociedade mais transparente e honesta? E
como as religiões encaram a corrupção quando ela se manifesta em suas instituições?
Essência do ser humano
Cada um de nós possui uma identidade que nos define. Pensamos, sentimos e agimos
de forma diferente uns dos outros. Mas existe um elemento essencial comum a todos
os homens? Somos seres racionais. Evoluímos material e intelectualmente, mas também
somos capazes de destruir a natureza e até os semelhantes. Somos capazes de cultuar
os melhores e piores sentimentos. Como é possível sermos tão contraditórios em nossa
essência? Somos bons ou ruins por natureza ou agimos por influência do meio em que
vivemos? Para as doutrinas religiosas, qual é a verdadeira essência humana?
Meio ambiente: por que o homem não consegue alcançar a
sustentabilidade?
Com o tema “Meio Ambiente: Por Que o Homem Não Consegue Alcançar a
Sustentabilidade?”, a série Sagrado questiona o papel da religião na valorização e na
preservação do meio ambiente. A natureza oferece todos os recursos necessários para
nossa sobrevivência. Mas a ação irresponsável do homem vem degradando o meio
ambiente. Para atender nossas necessidades, fazemos mau uso dos recursos naturais e
comprometemos nosso futuro na Terra. Consumimos muito e preservamos pouco. Por que
demoramos tanto para tomarmos consciência da necessidade de se preservar a natureza?

Teasers - Olá, Turista!
Ainda é possível alcançar a sustentabilidade? E as doutrinas religiosas vêm atuando como
ferramenta a serviço da preservação ambiental?
Crianças abandonadas pelas mães
Com o tema “Crianças Abandonadas Pelas Mães”, a série Sagrado tenta entender, pela visão
de diferentes doutrinas religiosas, o que leva uma mãe a abandonar o próprio filho. A vivência
da maternidade pode começar bem antes do nascimento. O sonho de ser mãe, o momento da
concepção e a gravidez iniciam o vínculo entre mãe e filho. Mas nem sempre a chegada de uma
criança é fonte de realização e alegria. Há casos em que a gravidez é indesejada e, frente às
dificuldades, algumas mães rejeitam os próprios filhos. Em todo o mundo, o abandono coloca
milhares de crianças na hostilidade das ruas. O que leva uma mãe a negar proteção e amparo
a um filho? Como a religião explica esse ato tão contrário à natureza?
REPRESENTANTES RELIGIOSOS:
Budismo - Lama Padma Samten - Centro de Estudos Budistas Bodisatva e Lama Rinchen
Khyenrab - Mosteiro Sakya
Candomblé - Makota Valdina - Terreiro Tanuri Junsara e Pai Etiene Sales - Congregação Espírita
Umbandista do Brasil
Catolicismo - Padre Antonio Manzatto - Arquidiocese de São Paulo e Maria Clara Lucchetti
Bingemer - Decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC - Rio de Janeiro
Espiritismo - Cesar Perri - Federação Espírita Brasileira e Cesar Reis - Instituto de Cultura
Espírita do Brasil
Islamismo - Xeique Armando Hussein Saleh - Mesquita Brasil e Sami Armed Isbelle - Sociedade
Beneficente Mulçumana do Rio de Janeiro
Judaísmo - Rabino Nilton Bonder - Congregação Judaica do Brasil e Rabino Sérgio Margulies
- Associação Religiosa Israelita
Protestantismo - Pastor Israel Belo de Azevedo - Igreja Batista Itacuruçá e Pastor Ricardo
Gondim - Igreja Betesda no Brasil
CONSULTORIA:
Emerson Alessandro Giumbelli
Possui graduação em Ciencias Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (1992),
mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1995 e 2000). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
atuando no Departamento de Antropologia Cultural e no Programa de Pós-Graduação em
Sociologia e Antropologia, ambos no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. É co-editor
da revista Religião e sociedade. Tem experiência em Teoria Antropológica e Antropologia
da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, espiritismo, ensino
religioso, pentecostalismo e modernidade. Autor dos livros O fim da religião: dilemas da
liberdade religiosa no Brasil e na França (2002) e O cuidado dos mortos: uma história da
condenação e legitimação do espiritismo (1997).
Ficha técnica
Produtora realizadora: Giros

Cada peça desta série é narrada por um profissional da cadeia produtiva
do turismo para o atendimento do visitante estrangeiro, apresentando a
importância de falar inglês e espanhol. No ano de 2009, são apresentadas
dez peças e dez spots de 30 segundos cada.
TEMA: leitura, literatura e linguagem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 31 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Ministério do Turismo

Peças de 30 segundos:
VATAPÁ COM PIMENTA
TÃO LONGE E TÃO PERTO
A SAIA JUSTA
UMA RECEPÇÃO CALOROSA
UM GUIA SEM GUIA
VARRENDO A CONFUSÃO
UM MOTOR ENGASGADO
CIDADE DOS SONHOS
SINAL VERMELHO
A FEIJOADA ESPANHOLA

consultoria
Fátima Tropia, Marcia Villela Abreu
dos Santos e Ricardo Irigoyen
Ficha técnica
Elenco: Airam Pedro, Ana Elizabeth
Ferreira, Arminda Freire, Carla
Mullulo, Cristangene Lima, David
Herman, Francisco Pithon, Isabel de
Carvalho, Juliana Fonseca, Raquel
Elena Rinaldi, Ricardo Martins Pereira
e Sandro Rocha.
Locução: Maurício Bergqvist
Direção: Bruno Safadi
Roteiro: Marco Aurélio Borges Pinto
Produção: Vivien Lynch
Direção de fotografia: Gustavo Nasr
Edição: Mario Neves da Rocha dos
Santos
Trilha sonora: Fernando Moura
Áudio: Pedro de Sá Earp
Produtora realizadora: Mixer
Fundação Roberto Marinho
Coordenadora de núcleo: Maja Vargas
Produtora: Joana Levy
Produtoras assistentes: Maria Cecília
Moutinho, Renata Gaze e Marília Cruz
Coordenador artístico:
Márcio Motokane
Análise de conteúdo: Ana Paula Brandão
Gerente de produção: Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo: Débora Garcia
Gerente de programação: João Alegria
Gerente geral: Lúcia Araújo
Supervisão geral: Hugo Barreto
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TUDO CERTO!

você Faz a Diferença

A série Tudo Certo!, com quatro interprogramas, dá dicas viáveis e de fácil
aplicação para preservação do meio ambiente, tratando de temas rotineiros.
Os apresentadores são os bonecos Benedito e Rosinha, que fazem parte da
tradição do teatro de Mamulengo pernambucano e são confeccionados e
manipulados pelo mamulengueiro Sandro Roberto dos Santos. A primeira
série é uma coprodução entre o Canal Futura e a produtora Rodamoinho
Comunicação e Arte. A cozinha é o cenário principal, onde os personagens
vivenciam situações de prevenção contra acidentes no dia a dia.

Seguindo o formato de reportagens jornalísticas, 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 programa 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, com o intuito de dar um caráter mais
jornalístico e dinâmico à produção.

TEMA: ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2009
No ar a partir de 12 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
Episódios de 1 minuto e 30 segundos:
Reciclagem do óleo de cozinha
Consumo de energia com a geladeira
Reciclagem de lixo
Economia de água e sabão ao lavar a louça
CONSULTORIA:
Márcia Chaves
Ficha técnica
Produtora realizadora:
Rodamoinho Comunicação e Arte

Em 2009, na capital paulista, a equipe confere o evento da final nacional
do Prêmio Itaú Unicef, do Itaú, o lançamento e a premiação da 5ª edição do
Concurso Universitário do Jornalismo, da CNN, e as escolas de ensino superior
tecnológico do SENAI/SP, do Sistema FIESP, mostrando a empregabilidade
desses cursos. A equipe também vai a Salvador, na Bahia, para mostrar
três projetos de inovação que receberam a consultoria do SEBRAE. Outro
evento coberto na capital baiana é a caminhada do Olodum pelo Pelourinho,
fazendo campanha para o “Dia da Prevenção da Gravidez na Adolescência”,
promovido pela Bayer Schering Pharma. A viagem a Cachoeiras rende a
cobertura da reunião do projeto “Arranjos Locais de Desenvolvimento da
Educação”, da Votorantim. Na capital fluminense, a equipe participa do
evento “Olimpíadas do Conhecimento”, promovido pela FIRJAN. Em São
Luís, mostramos o projeto “Palavras ao Vento”, realizado dentro de uma
escola que faz parte do “Amigos da Escola”, projeto da TV Globo. O Você Faz
a Diferença também vai até Arari para mostrar o projeto executivo promovido
pela Fundação Vale, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras. Em
Barão de Cocais, mostramos o “Cooperativa de Sucata”, projeto da Gerdau.
Já em Campinas, cobrimos o evento do “Bit Day”, que reúne especialistas no
uso da tecnologia para educação e é promovido pela Fundação Bradesco. E,
para finalizar, em Rio Branco, mostramos a cadeia produtiva da madeira e o
apoio do sistema CNI para promover o desenvolvimento sustentável no setor.

TemaS: atualidades; institucional
Público- alvo: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1 de janeiro
DURAÇÃO:
30 segundos a 1 minuto e meio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
Licenciamento: não liberado
FICHA TÉCNICA
Editora-chefe: Ana Lagoa
Produção de jornalismo:
Janaina Paixão
Coordenadora de marketing
e relacionamento: Lucinéia Batista
Produtoras assistentes:
Maria Cecília Moutinho
e Jaqueline Souza
Reportagem: Carmem de Camargo
Produção e Edição: Denise Costa

Em 2009, 225 peças foram produzidas pelo Você Faz a Diferença, ocupando 40
horas e 10 minutos na programação do Futura, com entradas em três intervalos
diários, de segunda a sexta-feira, e dois intervalos diários nos fins de semana.
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