
ANUÁRIO DE 
PROGRAMAÇÃO

2014





Coordenação editorial
André Libonati
Débora Garcia

Produção de textos
Equipe Canal Futura
Equipe Site Futura

Revisão
Renato Deitos

Edição de imagens
Fabio Oliveira

Programação visual
rec design

Disponibilidade por Universidades parcei-
ras em canal aberto UHF:

TV UNICESUMAR (Centro Universitário de Maringá) 
Maringá/PR – Canal 28
TV Serra Azul (Fundação Serra Azul) Porangatu/
GO – Canal 23
TV UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) Ouro 
Preto/MG – Canal 31
TV UNAERP (Universidade de Ribeirão Preto) Guaru-
já/SP – Canal 36
TV UNIPAR (Universidade Paranaense) Umuarama/
PR – Canal 53
TV UNISINOS (Unisinos) São Leopoldo/RS – Canal 30
UCS TV (Universidade de Caxias do Sul) Caxias do 
Sul/RS – Canal 27
UPF TV (Universidade de Passo Fundo) Passo Fundo/
RS – Canal 4
TV Cultura do Vale – Fundarte (Fundação Municipal 
de Artes de Montenegro) Montenegro/RS – Canal 53

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO
José Roberto Marinho - Presidente
Hugo Barreto - Secretário geral
Nelson Savioli - Superintendente executivo

CANAL FUTURA
Lúcia Araújo – Gerente geral
João Alegria – Gerente adjunto
Débora Garcia – Gerente de conteúdo e mídias digitais
Vanessa Jardim – Gerente de produção e ativos
Mônica Pinto – Gerente de desenvolvimento institucional
Ana Paula Brandão – Gerente de mobilização e articulação comunitária

Agradecimentos
Aos coordenadores, líderes, produtores assistentes e estagiários de Programação, 
Programas, Mobilização Comunitária, Banco de Imagens, Projetos Especiais, 
Pesquisa, Aquisições, Operações, Videografismo, Produção, Universidades 
Parceiras, Jornalismo e Gerência de Desenvolvimento Institucional, que 
disponibilizaram os dados divulgados neste Anuário de Programação.

Disponibilidade por canal aberto
Canal Futura – São Gonçalo, Niterói e alguns 
bairros do Rio de Janeiro (RJ) – Digital no Canal 19 
UHF (canal virtual 18.1) e Analógico no Canal 18 
UHF e em diversas cidades do Brasil através de 
suas parceiras locais.

Disponibilidade por satélite
SKY Brasil – Canal 08
Via Embratel – Canal 24
GVT TV – Canal 68
Vivo TV – Canal 254
Oi TV – Canal 35
Claro TV – Canal 27
CTBC TV – Canal 228                              
Star One C2 – 4090 MHz (1060 MHz Banda L), 
polarização vertical (Analógico – canal 20

Disponibilidade por cabo
NET – Canal 87
TVN – Canal 26
Sim TV – Canal 33
Astro – Canal 32
CaboNNet – Canal 97
TCM – Canal 82
TV Alphaville – Canal 30

Disponibilidade por Universidades parcei-
ras em canal a cabo:

FURB TV – Universidade Regional de Blumenau 
– Canal 15 da NET e 42 da BTV (canal a cabo) Blume-
nau/SC
TV UCPEL – Universidade Católica de Pelotas – 
Canal 15 da NET e 07 da ViaCabo (canal no cabo) 
Pelotas/RS
TV UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí – Canal 
17 (canal a cabo) Itajaí/RS
TV UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba – Ca-
nal 14 (canal a cabo) São José dos Campos/SP
TV UNIVATES – Centro Universitário Univates – Ca-
nal 15 (canal a cabo) Lajeado/RS
UNISC TV – Universidade de Santa Cruz do Sul – 
Canal 13 (canal a cabo) Santa Cruz do Sul/SC
TV UNITAU – Universidade de Taubaté – Canal 14 
(canal cabo) Taubaté/SP
TV FEEVALE – Universidade Feevale – Canal 15 
(canal cabo) Novo Hamburgo/RS
TV UNAMA – Universidade da Amazônia (circuito 
interno) Belém/PA
TV IFF – Instituto Federal Fluminense (circuito inter-
no) Campos dos Goytacazes/RJ

Parcerias de conteúdo:
 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas (Campinas/SP)
UNB – Universidade Federal de Brasília (Brasília/DF)
ESPM RJ - Escola Superior de Propaganda e Marketing (Rio de Janeiro/RJ)
ESPM SP – Escola Superior de Propaganda e Marketing (São Paulo/SP)
METODISTA - Universidade Metodista de São Paulo (São Bernardo do Campo/SP)
UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco (Petrolina/BA)
PUC TV - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Belo Horizonte/MG)
TV PITÁGORAS - Faculdade Pitágoras (Divinópolis/MG)
TV UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus/BA)
TV UFG - Universidade Federal de Goiás (Goiânia/GO)
TV UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Recife/PE)
UNIFOR - Universidade de Fortaleza (Fortaleza/CE)
UNIFRA - Centro Universitário Franciscano (Santa Maria/RS)
UNIMEP TV - Universidade Metodista de Piracicaba (Piracicaba/SP)
TV UPFI - Universidade Federal do Piauí (Teresina/PI)
UVV – Universidade de Vila Velha (Vila Velha/ES)
UP TV - Universidade Positivo (Curitiba/PR)
UFF - Universidade Federal Fluminense (Volta Redonda/RJ)
UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Rio de Grande de Norte/RN)
UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Mato Grosso do Sul/MS)
UEG – Universidade Estadual de Goiás (Anápolis/GO)
UFC – Universidade Federal do Ceará (Ceará/CE)
UFPA – Universidade Federal do Pará (Belém/PA)
UEA – Universidade Estadual do Amazonas (Manaus/AM)
UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Vitória da Conquista/BA)
UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco (Recife/PE)
USP/ESALQ – Universidade de São Paulo (Piracicaba/SP)

Central de Atendimento ao Telespectador: (21) 2502-0022 – Fax (21) 2293-0898
Caixa Postal: 2006 – Rio de Janeiro – CEP 20001-970

Todos os direitos desta edição reservados à Fundação Roberto Marinho e ao Canal Futura.
Rua Santa Alexandrina, 336 – 3º andar – Rio Comprido – CEP 20261-232 – Rio de Janeiro (RJ).
Telefone: (21) 3232-8000 | Site: www.futura.org.br | Twitter: @canalfutura | Facebook: /canalfuturaoficial |YouTube: /canalfutura

Maio/2015





Estreias por Mês 5

Índice Temático 6

Como Usar o Anuário de 
Programação 2014 8

Os Valores e a Missão do 
Futura 10

Futura + você 12

O Futura e o País 
vestiram verde e amarelo 
em 2014

16

Ação 20

Afinando a Língua 21

Afrodescendentes 27

Aventuras com os Kratts 28 

Balanço de Programação 
2014 36

+Brasileiros 38

+Brasileiros – segunda 
temporada 41

Camarote.21 45

Cidades e Soluções 48

Cine Conhecimento 51

Cine Especial Asterix & 
Cleópatra 62

Cine Especial Chico 
Buarque:  
Meu Caro Amigo

63

Cine Especial Meu Pai 64

Cine Especial O Homem  
que Engarrafava Nuvens 65

Como Será? 66

2014 e os novos desafios 70

Conexão Futura 72

Carnaval no sangue: 
Cesar Michiles é o 
convidado desta tarde no 
Conexão Futura especial

75

Cores do Futebol 76

Esquentando as chuteiras 
para a Copa do Mundo 83

Crianças do Brasil 85

Dez jovens encaram os 
novos desafios do game 
Dinheiro no Bolso!

88

Dinheiro no Bolso 89

Diz Aí – Fronteiras 96

Nova temporada da série 
Diz Aí: Fronteiras chega 
ao Futura e às cidades 
onde foi gravada

99

Diz Aí – Juventude Rural 
– Zona da Mata, Agreste e 
Sertão Nordestino 

100

‘Entre Fronteiras’ visita 
a última colônia africana 
em uma das viagens mais 
tensas de Luís Nachbin

102

Entre Fronteiras África 103

Entrevista 108

Um retrato dos desafios 
da educação no Pantanal, 
‘Escola das Águas’ estreia 
quinta, às 22h

113

Escola das Águas: o 
Desafio Pantaneiro 114

Euronews 117

Experimentos 
Extraordinários 118

O Futura Profissão vai 
te mostrar quais são as 
tendências do mercado 
industrial brasileiro!

124

Futura Profissão 125

Futurando 130

Globo Cidadania 131

Globo Rural 131

GPS – Guiados Pelo Sabor 132

Guia de Bons Negócios 
do Alvin 138

O Futura em destaque 140

Série do Jornal Futura 
percorre o Brasil para 
mostrar os desafios da 
educação integral

142

Jornal Futura 144

Brasil Além: jovens 
jornalistas de diferentes 
partes do mundo 
investigam o país da Copa

147

Livros Animados – A Cor 
da Cultura 149

Minha Rua 152

MIT Blossoms 156

Novos episódios do 
‘Mundo da Leitura’ 
chegam à tela do Futura

158

Mundo da Leitura 159

Universidades Parceiras: 
aliança de promoção 
para a educação e 
transformação social do 
país

167

Relatório de Ações com 
Universidades Parceiras 
2014

170

Mundo.doc 173

Na Trilha da Energia 180

Nota 10 – A Cor da 
Cultura 181

Valorização da cultura 
negra: Nota 10 – A Cor 
da Cultura estreia nova 
temporada

183

Nota 10 – Especial 184

O Porco e o Magro 192

Mês das crianças traz 
novidades na faixa 
infantil

195

Paio & Dongo 196

Pequenas Empresas &  
Grandes Negócios 197

Futura, o Canal do 
Conhecimento e seus 
parceiros. O que os reúne 
e mobiliza?

198

Profissão Repórter 200

No Mês do 
Empreendedorismo, 
Futura exibe programação 
especial para quem sonha 
com o próprio negócio

205

#projetoempreender 206

Qual o seu Veneno? 214

Que Abuso é Esse? 216

Futura lança série  
Que Abuso é Esse? e 
investe na atenção à 
infância

219

Sala de Notícias 220

O jovem e o protagonismo 
no audiovisual 235

Sala Debate 240

Tempos de Escola 253

Um Pé de Quê? 260

Alimente-se Bem 266

As Aventuras da Teca 267

SUMÁRIO Artigos Programas Notícias Interprogramas

Novos interprogramas do 
Futura trazem dicas de 
português e ciências exatas

268

Ciência em Quadro 269

5 Atitudes 270

Conhecendo os Países da 
Copa 271

Nova série Conhecendo 
os Presidentes estreia no 
Futura nesta quarta-feira 
(20)

272

Conhecendo os 
Presidentes  
do Brasil

273

Copa na Escola 275

Copinha 276

Dinheiro no Bolso 277

Espírito Esportivo 278

Foto-grafias 279

Geração Educadores: 
oficina de audiovisual 
para professores começa 
hoje no Canal Futura

280

Geração Futura 
Educadores – 2014 281

O Geração Futura dá 
certo 282

Geração Futura 
Universidades Parceiras 
– 2014

284

Jovens Olhares 288

Lugar de Mulher é no 
Gramado 288

Menas – O Certo do 
Errado, o Errado do Certo 289

Microempreendedores 
Individuais: Gestão é 
Sucesso

290

O Mundo à sua Volta 293

#orgulhodeterprofessor 295

Ouviram do Ipiranga 296

#projetoempreender 297

Quer Saber? Eleições 300

Supermestre 301

Viva Caatinga 302

Você Faz a Diferença 307

4



ESTREIAS
POR MÊS

JANEIRO

Cine Especial Asterix & Cleópatra

Conexão Futura

Euronews

Futurando

Globo Cidadania

Globo Rural

Jornal Futura

Pequenas Empresas & Grandes 
Negócios

Profissão Repórter

Qual o seu Veneno?

Sala Debate

Você Faz a Diferença

FEVEREIRO

Ciência em Quadro

Foto-grafias

Jovens Olhares

Menas - O Certo do Errado, o Errado 
do Certo 

Sala de Notícias

ABRIL

Ação

MAIO

+Brasileiros

Conhecendo os Países da Copa

Copa na Escola

Copinha

Cores do Futebol

Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino

Guia de Bons Negócios do Alvin

Lugar de Mulher é no Gramado

Mundo da Leitura

Nota 10 - Especial

O Porco e o Magro

Ouviram do Ipiranga

Supermestre

JUNHO

Alimente-se Bem

Espírito Esportivo

Na Trilha da Energia

Tempos de Escola

Viva Caatinga

JULHO

Cidades e Soluções

Livros Animados – A Cor da Cultura

Minha Rua

Mundo.doc

Nota 10 – A Cor da Cultura

AGOSTO

Como Será?

Conhecendo os Presidentes do 
Brasil

Dinheiro no Bolso

Dinheiro no Bolso – interprogramas

Entrevista

Quer Saber? Eleições

SETEMBRO

Afinando a Língua

Cine Conhecimento

Escola das Águas: o Desafio 
Pantaneiro

Futura Profissão

GPS – Guiados pelo Sabor

O Mundo à sua Volta

Um Pé de Quê?

OUTUBRO

As Aventuras da Teca

Aventuras com os Kratts

Crianças do Brasil

Geração Futura Educadores – 2014

#orgulhodeterprofessor

Paio & Dongo

#projetoempreender – 
interprogramas

Orgulho de ter professor

NOVEMBRO

Afrodescendentes

+Brasileiros – segunda temporada

Camarote.21

Diz Aí – Fronteiras

Entre Fronteiras África

Geração Futura Universidades 
Parceiras – 2014

Microempreendedores Individuais: 
Gestão é Sucesso

MIT Blossoms

DEZEMBRO

5 Atitudes

Cine Especial Chico Buarque: Meu 
Caro Amigo

Cine Especial Meu Pai

Cine Especial O Homem que 
Engarrafava Nuvens

Experimentos Extraordinários

Que Abuso é Esse?

5



ÍNDICE TEMÁTICO
AGRICULTURA
Globo Rural
 
ARTE E ESTÉTICA
Foto-grafias
 
ATUALIDADES
Afrodescendentes
Cidades e Soluções
Conexão Futura
Entrevista
Euronews
Futurando
Globo Cidadania
Globo Rural
Jornal Futura
Nota 10 - Especial
Profissão Repórter
Sala de Notícias
Sala Debate
Você Faz a Diferença
 
CIDADANIA E DEMOCRACIA
Conhecendo os Presidentes do Brasil
Espírito Esportivo
Nota 10 – Especial
Quer Saber? Eleições
 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Cidades e Soluções
Como Será?
Euronews
Experimentos Extraordinários
Futurando
Geração Futura Universidades 
Parceiras - 2014
Globo Cidadania
 
COMPORTAMENTO
Cine Especial Meu Pai
Geração Futura Educadores - 2014
Jovens Olhares
Lugar de Mulher é no Gramado
Microempreendedores Individuais: 

Gestão é Sucesso
Mundo.doc
#projetoempreender
#projetoempreender – interprogramas
 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Afrodescendentes
Livros Animados – A Cor da Cultura
Nota 10 – A Cor da Cultura
Nota 10 – Especial
 
CULINÁRIA E NUTRIÇÃO
Alimente-se Bem
GPS – Guiados Pelo Sabor
O Porco e o Magro
 
DIREITOS HUMANOS
Diz Aí – Fronteiras
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino
Nota 10 – Especial
Que Abuso é Esse?
 
DIVERSIDADE CULTURAL
Camarote.21
Conhecendo os Países da Copa
Diz Aí – Fronteiras
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino
Entre Fronteiras África
GPS - Guiados Pelo Sabor
Mundo.doc
Viva Caatinga
 
ECOLOGIA E ECOSSISTEMAS
Cidades e Soluções
Como Será?
Escola das Águas: o Desafio 
Pantaneiro
Futurando
Globo Cidadania
Globo Rural
Nota 10 – Especial
Um Pé de Quê?

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Dinheiro no Bolso
Dinheiro no Bolso – interprogramas
O Porco e o Magro
 
EMPREENDEDORISMO
Entrevista
Futura Profissão
Guia de Bons Negócios do Alvin
Microempreendedores Individuais: 
Gestão é Sucesso
Pequena Empresas & Grandes Negócios
#projetoempreender
#projetoempreender – interprogramas
 
ENERGIA
Na Trilha da Energia
 
ESCOLA
5 Atitudes
Como Será?
Copa na Escola
Escola das Águas: o Desafio 
Pantaneiro
MIT Blossoms
#orgulhodeterprofessor
Supermestre
Tempos de Escola
 
ESPORTE
Ciência em Quadro
Conhecendo os Países da Copa
Copa na Escola
Copinha
Cores do Futebol
Espírito Esportivo
Lugar de Mulher é no Gramado
Minha Rua
Supermestre
Tempos de Escola
 
FÍSICA
Ciência em Quadro
 

6



FORMAÇÃO AUDIOVISUAL
Diz Aí – Fronteiras
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino
Geração Futura Educadores - 2014
Geração Futura Universidades 
Parceiras - 2014
Profissão Repórter
 
GAME
Dinheiro no Bolso
 
GÊNERO
Lugar de Mulher é no Gramado
 
HISTÓRIA
+Brasileiros
+Brasileiros – segunda temporada
Cine Conhecimento
Cine Especial Asterix & Cleópatra
Conhecendo os Países da Copa
Conhecendo os Presidentes do Brasil
Entre Fronteiras África
Mundo.doc
Ouviram do Ipiranga
 
IDENTIDADE CULTURAL
Cine Conhecimento
Cine Especial Chico Buarque: Meu 
Caro Amigo
Cine Especial O Homem que 
Engarrafava Nuvens
Conhecendo os Países da Copa
Conhecendo os Presidentes do Brasil
Copa na Escola
Cores do Futebol
Crianças do Brasil
Diz Aí – Fronteiras
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino
Entre Fronteiras África
Espírito Esportivo
GPS – Guiados Pelo Sabor
Jovens Olhares
Minha Rua
O Mundo à sua Volta
Ouviram do Ipiranga
Um Pé de Quê?
Viva Caatinga
 

INCLUSÃO SOCIAL
Ação
Como Será?
Diz Aí – Fronteiras
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino
Escola das Águas: o Desafio 
Pantaneiro
 
INSTITUCIONAL
#orgulhodeterprofessor
Você Faz a Diferença
 
JUVENTUDE
Dinheiro no Bolso
Diz Aí – Fronteiras
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da 
Mata, Agreste e Sertão Nordestino
Experimentos Extraordinários
Geração Futura Universidades 
Parceiras - 2014
Jovens Olhares
Profissão Repórter
#projetoempreender
#projetoempreender – interprogramas
 
LEITURA, LITERATURA E 
LINGUAGEM
Afinando a Língua
Livros Animados – A Cor da Cultura
Menas - O Certo do Errado, o Errado 
do Certo
Mundo da Leitura
Ouviram do Ipiranga
 
MATEMÁTICA
Ciência em Quadro
 
MERCADO DE TRABALHO
Futura Profissão
Guia de Bons Negócios do Alvin
#projetoempreender
#projetoempreender – interprogramas
 
METODOLOGIAS EM EDUCAÇÃO
5 Atitudes
Como Será?
Escola das Águas: o Desafio 
Pantaneiro
Euronews
MIT Blossoms
Nota 10 – A Cor da Cultura
Nota 10 – Especial

MÚSICA
Afinando a Língua
Cine Especial Chico Buarque: Meu 
Caro Amigo
Cine Especial O Homem que 
Engarrafava Nuvens
Ouviram do Ipiranga
 
PERSONALIDADES
+Brasileiros
+Brasileiros – segunda temporada
Cine Especial Chico Buarque: Meu 
Caro Amigo
Cine Especial O Homem que 
Engarrafava Nuvens
Conhecendo os Presidentes do Brasil
Mundo.doc
Tempos de Escola
 
PROTAGONISMO INFANTIL
Copinha
Crianças do Brasil
 
SAÚDE
Qual o seu Veneno?
 
SUSTENTABILIDADE
Entrevista
Geração Futura Educadores - 2014
Na Trilha da Energia
 
UNIVERSO INFANTIL
As Aventuras da Teca
Aventuras com os Kratts
Cine Especial Asterix & Cleópatra
Cine Especial Meu Pai
Livros Animados – A Cor da Cultura
Mundo da Leitura
O Porco e o Magro
Paio & Dongo
 
VÍDEOS E DOCUMENTÁRIOS
Cine Conhecimento
Cine Especial Chico Buarque: Meu 
Caro Amigo
Cine Especial O Homem que 
Engarrafava Nuvens
Mundo.doc
Qual o seu Veneno?
Sala de Notícias
 

7



O ANUÁRIO DE 

PROGRAMAÇÃO 2014

COMO 
USAR

8



Mais do que guardar a memória da produção do Fu-
tura durante um ano inteiro de trabalho, este Anuá-
rio pretende também estruturar as ações que con-
solidam a imagem do Canal no Brasil e em outros 
países com os quais mantemos parcerias e copro-
duções, evidenciando o posicionamento conceitual 
e estratégico da instituição. Por isso mesmo, não 
se restringe ou se esgota no ano 2014. Pode e deve 
ser usado nos próximos anos, considerando as vá-
rias exibições que um mesmo produto possa ter em 
nossa grade para garantir que um público diferen-
ciado e cada vez mais amplo tenha acesso às nos-
sas produções, além do nosso estímulo constante 
para que as instituições usuárias da programação 
do Canal possam organizar videotecas que poten-
cializem 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 idealiza-
dores de projetos educativos, sempre escolhendo 
conteúdos, abordagens e formatos com vistas ao 
aprimoramento pessoal, profissional e comunitário 
daqueles que comungam de nossa rede de teles-
pectadores e parceiros.

Dessa forma, o Anuário pode ser uma importan-
te ferramenta para grupos pertencentes à mo-
bilização 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 do-
cumento anual dissemine e sedimente as orienta-
ções e tendências que guiam nossa programação e 
projetos educativos que vão para além da criação e 
veiculação de programas e interprogramas de TV. 
Essas produções precisam ter ligação direta com a 
vida das pessoas, com seus anseios e demandas 
por conhecimento.

Organizado pela Gerência de Conteúdo e Mídias 
Digitais, este documento contou com a impres-
cindível ajuda de todas as áreas do Futura, do 
Banco de Imagens à Programação, passando 
pelos núcleos de Programa, Aquisições, Mobili-
zação, Jornalismo, Produção, Universidades Par-
ceiras, Pesquisa, Videografismo, Atendimento ao 
Telespectador, Desenvolvimento Institucional e 
Operações. Cada um pôde revelar o que produziu 
em 2014, compartilhar objetivos e resultados al-
cançados, ter uma dimensão em retrospectiva do 
que significou nosso trabalho institucional. Tam-
bém pudemos vislumbrar o potencial educativo 
de nossas práticas, memorizando-as, ordenan-
do-as, dando tangibilidade aos nossos discursos 
e ações.

Este documento também será disponibilizado 
em nosso site (www.futura.org.br), garantindo um 
maior alcance de seu conteúdo a todos os nossos 
telespectadores, audiência dirigida, parceiros e co-
laboradores sociais.

O Anuário apresenta informações sobre estreias de 
2014 e ainda oferece pequenos artigos que apon-
tam análises e tendências de nosso trabalho já vis-
lumbrando ações para 2015.

Sua estrutura cobre todas as produções e aquisi-
ções inéditas, de janeiro a dezembro de 2014. In-
formamos ainda o ano de estreia da série no Futura 
e adicionamos a data da exibição da mais recente 
temporada produzida. Há sinopses gerais, dos epi-
sódios, duração, quantidade por temporada, indi-
cação dos temas tratados, classificação indicativa, 
público-alvo, apresentador(a) e elenco, perfil da 
consultoria pedagógica, prêmios conquistados e 
ficha técnica.

Boa leitura!
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FORNECEDORES SOCIAIS
Este ícone representa todas as ações de inclusão social em 
programas, interprogramas e ações educativas do Futura 
para as quais organizações não governamentais, redes co-
munitárias 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 so-
nora, figurino, produção ou idealização do produto. Esta es-
tratégia contribui para que o Futura amplie seu universo de 
fornecedores e colabore com a geração de renda de grupos 
de baixo poder aquisitivo, além de valorizar um conjunto de 
profissionais que muitas vezes encontra dificuldades para 
entrar no mercado de trabalho formal.

COLABORAÇÃO DE UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Este ícone se refere a todas as ações de produção de progra-
mas e interprogramas, matérias, reportagens, povo-fala, pro-
jetos de rede, contato com professores e alunos das universi-
dades parceiras do Futura que foram incorporadas ao produto 
de linha do Canal. Um exemplo concreto são matérias exibidas 
no Jornal Futura que são produzidas por nossas parceiras de 
várias partes do Brasil, como UPFTV, Univali, Unisinos, UFPB, 
entre outras. O programa Mundo da Leitura é um produto to-
talmente 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 utiliza-
ção pedagógica de programas nas instituições parceiras, a 
elaboração de projetos temáticos interdisciplinares a partir 
das séries de televisão, a distribuição de conteúdos comple-
mentares aos programas, a sugestão de personagens entre-
vistados, pautas, conteúdos e consultores a partir da rede 
da Audiência Compartilhada do Futura, além de avaliação 
qualitativa da produção.

FÓRUNS TEMÁTICOS
Este ícone se refere à organização de fóruns temáticos pré-
vios 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 contribui-
ções relevantes para a nossa grade de programação, tais como 
pesquisadores de universidades e centros de estudos e pes-
quisas, educadores, profissionais de diferentes áreas, agentes 
comunitários, produtores culturais, assim como pessoas re-
presentativas do que chamamos “público-alvo” do programa, 
organizando um panorama de temas e demandas que são for-
temente considerados na elaboração dos programas.

OS VALORES 
E A MISSÃO 
DO FUTURA

Para concretizar uma missão de cons-
truir uma grade de programação que re-
flita 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 nos-
sas produções e que apresente temas e 
abordagens relevantes para apoiar nos-
sos telespectadores no enfrentamento 
de seus problemas cotidianos, o Futura 
se baseia em algumas ações estratégi-
cas que ajudam a tornar visível seu tra-
balho de formação de redes em todo o 
País e na construção de instrumentos 
que contribuam para a mensuração do 
impacto social de nossos projetos nas 
comunidades.

A intenção é que o resultado desse tra-
balho possa ser tangível e reconhecido 
cada vez mais em toda a grade do Futu-
ra de 2014 presente neste Anuário. Para 
facilitar a identificação dessas ações, 
criamos alguns “selos” que estão asso-
ciados aos programas e interprogramas. 
Portanto, sempre que um desses ícones 
a seguir aparecer no Anuário, você sabe-
rá que aquela ação específica foi realiza-
da em 2014 e que colaborou diretamen-
te para a produção daquele programa ou 
interprograma em especial.
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CONVERSAS COM A AUDIÊNCIA
Este ícone se refere a visitas sistemáticas a instituições sociais 
ou de cunho educativo, com intuito de avaliar qualitativamen-
te programas do Futura e colher impressões, opiniões e de-
mandas destes grupos que possam ser refletidas nas pautas e 
nos conteúdos de nossa programação básica.

FUTURA NO YOUTUBE
Este selo representa todo o material licenciado que está dispo-
nível no canal do Futura no YouTube. Programas, interprogra-
mas,  campanhas e vídeos institucionais podem ser acessados 
através do link: https://www.youtube.com/canalfutura

MALETA FUTURA
Este ícone indica que o programa está disponível nas coleções 
de Maletas. O projeto Maleta Futura consiste na elaboração e 
distribuição de um kit com programas do Futura, livros, guias 
de atividades e outros conteúdos complementares para insti-
tuições parceiras do Canal. Cada Maleta tem um tema especí-
fico. 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 in-
formações sobre as instituições contempladas. O sucesso do 
projeto levou ao aprimoramento deste monitoramento on-line, 
e uma nova versão estará disponível em breve. A versão ini-
cial está disponível em http://www.futura.org.br/maleta/flash/
index.html.

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

PITCHING
Este selo representa todo programa, série ou documentário 
realizado em coprodução com o Futura, através da seleção 
de novos projetos. Programas como O Bom Jeitinho Brasileiro, 
Chegados e Estação Saúde foram escolhidos nos editais para 
séries. Em 2010, numa edição intitulada Pitching Social foram 
vencedores os projetos Momento Arrá e Pegada Ecológica. O 
Doc Futura, seleção para documentários de 52 minutos, já teve 
cinco edições. Em 2011 (Leva), 2012 (Armados), 2013 (De Volta), 
2014 (Escola das Águas: o Desafio Pantaneiro) e o ainda inédito 
Levante!, a ser exibido em 2015.
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Em 2014, olhares atentos de brasileiros e estran-
geiros acompanharam as disputas nos estádios de 
futebol e nas urnas no País. Em paralelo ao notici-
ário factual das emissoras de TV, o Futura fez dife-
rente: assumiu o desafio de mergulhar em assun-
tos pouco discutidos na mídia, de contextualizar 
os fatos e dar subsídios para o desenvolvimento 
pessoal e comunitário. 

No lugar de placares de jogos, nossa equipe explo-
rou o impacto do Mundial nas cidades. Investimos 
em produções que pudessem ser usadas no dia a 
dia das salas de aula, disponíveis gratuitamente na 

internet, no Espaço Copa. O pacote de programas 
reuniu edição especial do Tempos de Escola, lide-
rado por Serginho Groisman, a campanha Espírito 
Esportivo, desenvolvida com o SporTV, e peças fei-
tas “em casa”, como Ouviram do Ipiranga e Copa na 
Escola, dentre outras.

Para abordar as eleições, estreamos duas séries, 
que estão hospedadas no site do Canal: Conhecen-
do os Presidentes, sobre os principais acontecimen-
tos de cada mandato, desde Deodoro da Fonseca 
até Lula; e Quer Saber?, com respostas para dúvi-
das relacionadas ao processo eleitoral enviadas por 
internautas. O Futura lançou luz sobre a história da 
democracia brasileira, em substituição aos tradicio-
nais debates políticos. Afinal, para estruturar um 
futuro diferente é imprescindível saber como chega-
mos até aqui. 

POR LÚCIA ARAÚJO
GERENTE GERAL DO CANAL FUTURA

FUTURA + VOCÊ
A nova geração nos brindou com horizontes singu-
lares em diversificados projetos, elencados a seguir. 

JUVENTUDE

Ao longo de 2014, 63 estudantes de jornalismo, 
brasileiros e europeus (Holanda, Bélgica, Alemanha, 
Bulgária, Portugal e Inglaterra), trocaram experiên-
cias trabalhando juntos no Brasil Além, iniciativa do 
Canal com a instituição neerlandesa Lokaalmon-
diaal. Eles produziram reportagens sobre temas 
em destaque fora dos gramados, nos estados onde 
aconteceram os jogos do Mundial. As matérias fo-
ram ao ar no Jornal Futura e serão exibidas em emis-
soras europeias. 

O intercâmbio entre jovens de diferentes nacionali-
dades também conduziu o programa Diz Aí – Fron-

Diante de vários assuntos em voga no esporte, na 
política e na educação – o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) bateu recorde de inscrições 
desde a sua criação, em 1998 –, o jeito de fazer do 
Futura sobressaiu ao priorizarmos a pluralidade de 
visões. Esse modus operandi conta com o aval de 
mais de 46 milhões de pessoas (DataFolha/2013), 
que assistem regularmente ao Canal. São cinco mi-
lhões a mais de telespectadores em comparação à 
pesquisa do ano anterior. A nossa torcida está cres-
cendo! E grande parte desse público é formada por 
jovens, que ganharam ainda mais espaço no Futura 
em 2014, sobretudo como produtores de conteúdo.  
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teiras, realizado pela equipe de Mobilização e Arti-
culação Comunitária do Futura com o CAF – Banco 
de Desenvolvimento da América Latina. A ação 
envolveu a realização de um seminário, oficinas de 
audiovisual e lançamento de uma série protagoniza-
da por moradores da região fronteiriça entre Brasil, 
Argentina e Uruguai, local marcado pela diversidade 
geográfica, étnica e cultural. 

Na Colômbia, implementamos a primeira edição 
internacional da oficina Geração Futura, durante 
o I Encontro de Televisões Ibero-americanas. Es-
tudantes universitários participaram de aulas mi-
nistradas por representantes do Canal e produzi-
ram vídeos para a plataforma on-line A Árvore da 
Ciência (El Árbol de la Ciencia), criada a partir da 
filiação do Futura à Associação de Televisão Edu-
cativa Ibero-americana (Atei). O espaço funciona 
como uma “videopédia” colaborativa sobre expe-
rimentos científicos e tecnológicos produzidos por 
jovens de diferentes pontos da geografia ibero-a-
mericana. Em terras nacionais, lançamos a versão 
do Geração Futura para educadores da rede públi-
ca de ensino do Rio de Janeiro. Um sucesso que foi 
repetido em janeiro de 2015.

Os jovens também inspiraram o #projetoempreen-
der, produzido com o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – Sebrae, sobre empreendedo-
res brasileiros, de 13 a 24 anos, exitosos em diver-
sos setores: gastronomia, artes, tecnologia. Dentro 
dessa iniciativa, renovamos ainda o Clube Desafio 
Futura – CDF, levando mais informações acerca do 
tema em forma de jogo on-line para o público ado-
lescente. É surpreendente ver na série como a ju-
ventude brasileira possui uma forma particular de 
lidar com as adversidades: os personagens usam 
suas habilidades para transformar suas vidas e a re-
alidade das pessoas ao redor. Dentre os casos, cha-
ma atenção a invenção do carioca Davi Hyppolito. 
Contrariado com os atrasos na chegada ao estágio, 
em decorrência da falta de horários fixos do trans-

porte coletivo, ele criou um aplicativo de celular que 
informa ao usuário a localização de ônibus, trem, 
metrô ou barcas na cidade. Davi tornou-se prota-
gonista de sua própria história e transformador do 
meio em que está inserido. O Futura propaga e in-
centiva ideias como essa para motivar as pessoas a 
fazerem o mesmo: mudar suas realidades.

MAIS CONHECIMENTO

Seguimos apostando nos conteúdos científicos 
para os jovens. Por isso, renovamos a parceria com 
o Massachusetts Institute of Technology (MIT) para 
exibição de vídeos do projeto Blossoms (Blended 
Learning Open Source Science or Math Studies). As 
aulas, voltadas para estudantes do ensino médio, 
relacionam conhecimentos abstratos do universo 
de matemática, química, física, biologia e enge-
nharia com o dia a dia. A receptividade do públi-
co foi constatada com o expressivo crescimento 
da audiência do site do projeto Blossoms, após as 
transmissões no Futura. O Brasil passou a ocupar 
o segundo lugar em número de acessos ao portal 
da instituição, atrás apenas dos Estados Unidos: 
prova irrefutável da qualidade dos vídeos e do inte-
resse crescente dos brasileiros por temas relacio-
nados à ciência e à tecnologia.

Alunos do ensino médio de uma escola carioca en-
traram em cena na primeira série do Futura produ-
zida exclusivamente para a web. Munidos com uma 
câmera, Douglas, Luana e Yuri mostraram questões 
que permeiam a rotina de adolescentes que se pre-
param para o Enem em uma grande cidade. Acom-
panhamos como as dificuldades com o transporte 
público, a relação com os pais e professores e o uso 
da internet, por exemplo, influenciam os estudos. 
O programa fez parte do projeto #enemnofutura, 
que promoveu também, em parceria com o Instituto 
Unibanco, debates sobre juventude e educação bra-
sileira em escolas de quatro cidades – Goiânia/GO, 
Fortaleza/CE, Ananindeua/PA e Niterói/RJ.
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Com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– Senai, relançamos, em 2014, o Futura Profissão, 
com orientações para os jovens que procuram es-
paço no mercado de trabalho. No Brasil, 70% dos 
alunos de cursos técnicos conseguem emprego na 
área. Por isso, selecionamos profissões promisso-
ras na indústria brasileira. Acreditamos que a me-
lhor maneira de estimular a nova geração é aumen-
tar a sua bagagem de conhecimento.

EDUCAÇÃO EM PAUTA

No Futura, a educação nunca sai da agenda, visto 
que o ensino é peça fundamental para a transfor-
mação social. No ano passado, ganhamos reforços 
muito bem-vindos na faixa do jornalismo. O progra-
ma Conexão Futura passou a contar com participa-
ções periódicas de repórteres do blog Educação, do 
Instituto Votorantim, do portal Porvir e da revista 
Nova Escola. As parcerias trouxeram relatos de ex-
periências pedagógicas inovadoras e mais profundi-
dade na abordagem de assuntos como as políticas 
de ensino no País. 

Uma situação tão particular, mas que, ao mesmo 
tempo, exemplifica alguns dos obstáculos que difi-
cultam o desenvolvimento da educação em todo o 
País, foi o argumento do documentário Escola das 
Águas – o Desafio Pantaneiro, de Juliana Vicente, 
da Preta Portê Filmes. Vencedora do pitching DOC 
Futura IV, que apresentamos em 2014, a produção 
retrata o cotidiano de alunos e professores em um 
colégio localizado no meio do Pantanal sul-mato-
-grossense. Sem energia elétrica e isolados pela 
cheia dos rios, os estudantes seguem um calendá-
rio especial para se livrar do analfabetismo. O fil-
me teve sessão especial no Educação 360, evento 
internacional que reuniu educadores e fomentou o 
compartilhamento de visões e experiências inova-
doras na área, no Rio de Janeiro, em setembro de 
2014. A receptividade do público nos encheu de or-
gulho e satisfação pelo belo resultado do trabalho.

Outra obra fruto do nosso pitching, feita com a 
Coopas Multimagens, De Volta ganhou reconhe-
cimento com a indicação ao Emmy Internacional. 
O longa-metragem, dirigido por Rafael Figueiredo, 
acompanha quatro dias na vida de quatro deten-
tos no Rio de Janeiro durante a saída temporária 
no Natal. Ficamos entre os finalistas da categoria 
Documentário com outras produções da Suécia, 
Coreia do Sul e Reino Unido. Motivo de grande ale-
gria para todos nós e prova de que estamos no ca-
minho certo ao usar nosso olhar local para tratar 
de temas globais.

Em 2015, vamos buscar mais prêmios com a pro-
dução Levante!, de Susanna Lira e Barney Lankes-
ter-Owen, parceria do Futura com a Fundação Te-
lefônica Vivo e a Embaúba Produções, sobre o uso 
de tecnologias e seu impacto social. O filme vai 
mostrar exemplos de manifestações organizadas 
pela internet em diversos países, como a Primavera 
Árabe, no Egito, e os protestos de junho de 2013, 
no Brasil. O assunto está vivo e presente em nosso 
dia a dia, em forma de “movimentos instantâneos” 
que surgem na web. Preparem-se para um debate 
em frente ao espelho. 

NAS COMUNIDADES

A nossa atuação além da TV, que nos diferencia, 
avançou muito no ano passado. Inauguramos a pri-
meira Sala Futura em um museu. Na verdade, den-
tro do quarto melhor da América do Sul, o Museu da 
Língua Portuguesa, em São Paulo. Sediada junto à 
plataforma de trem, a Sala Futura – Luz atinge um 
público variado, como alunos de escolas públicas 
e particulares e a população das comunidades do 
entorno. Abrimos também mais uma unidade no 
Nordeste, a Sala Futura – Valente, na região do sisal 
no semiárido baiano, com a prefeitura local e a Fun-
dação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e 
Solidário da Região Sisaleira – Fundação Apaeb. 
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Mais um importante projeto da equipe ganhou nova 
edição. O kit educativo Maleta Futura Por Que Po-
breza? – Educação e Desigualdade chegou a Pernam-
buco, Maranhão, Ceará e Minas Gerais. O material, 
elaborado com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e a Steps International, usa o conhe-
cimento como a principal arma para combater a de-
sigualdade social e desconstruir a lógica que gera e 
mantém a pobreza. Vamos caminhar, em 2015, rumo 
a outros estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
São Paulo estão no roteiro.

Renovamos a parceria com a Fundação Vale e a orga-
nização não governamental Childhood Brasil e lança-
mos a série Que Abuso É Esse?, sobre a violência se-
xual praticada contra crianças e adolescentes. Usando 
bonecos marionetes para tratar de um tema tão sen-
sível e urgente, o programa é um desdobramento do 
projeto Que Exploração É Essa?, de 2009, e ressalta 
diálogos que ajudam a reconhecer e ajudar vítimas de 
abuso infantil.

FUTURA + PARCEIROS

As parcerias e a produção em rede são a base do Fu-
tura. Com nossos pares, preenchemos 2014 com di-
versos projetos, além dos que apresentei brevemente 
neste texto. Citarei mais dois exemplos que já conquis-
taram o público do Canal. A criação da faixa do Bio.
Futura, dedicada a mostrar biografias de importantes 
personagens para o País, pessoas cujas vidas, obras e 
escolhas reverberam até hoje. Para tanto, nos junta-
mos ao +Globosat na realização da série documental 
+Brasileiros. Informativo e com uma linguagem leve, 
a série é um material valioso para os admiradores de 
História e para professores que buscam dinamizar 
suas aulas e atrair a atenção dos alunos. Para os pe-
quenos telespectadores do Futura, produzimos com 
a Oficina de Bonecos histórias vividas por uma dupla 
inusitada. Um cachorro e um rato, respectivamente, 
Paio & Dongo, trouxeram ainda mais diversão para a 
faixa infantil do Canal. 

Em 2015, mais projetos vão chegar para celebrar 
nossos 18 anos! O site novo entra no ar com mais in-
teratividade, vídeos, podcasts, publicações do Canal 
e um espaço dedicado aos educadores. Nossos par-
ceiros mantenedores – CNI, Fecomércio RJ/SENAC 
RJ, Fiesp, Firjan, Fundação Bradesco, Fundação Itaú 
Social, Rede Globo, SESC RJ, Sebrae, Turner Broad-
casting System e Votorantim – ganham seções ex-
clusivas com conteúdos sobre programas e projetos 
desenvolvidos em conjunto. 

Na tela da TV, um dos programas de maior sucesso do 
Futura retorna em edição voltada para o cenário na-
cional. A série documental Destino: Educação Brasil 
– Diferentes Realidades. Diferentes Respostas, reali-
zada com o Serviço Social da Indústria (Sesi), mostra 
a realidade de 25 municípios brasileiros que tiveram 
destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica, o Ideb. A escolha dos colégios levou em conta 
também a contribuição da instituição para a aprendi-
zagem dos alunos, tendo em vista o nível socioeconô-
mico. Nosso objetivo com a atração é fomentar o diá-
logo sobre a educação no País por meio de diferentes 
experiências bem-sucedidas. 

Mais mudanças chegam este ano, já que está na essên-
cia do Futura se reinventar. Para nos ajudar nesse de-
safio, convidamos a empresa francesa especializada em 
projetos de programação visual Gédéon, responsável 
pela imagem da marca Futura lá nos primórdios do Ca-
nal. Ao aprimorar a maneira de passar nossas mensa-
gens, queremos que as pessoas se envolvam com a nos-
sa causa: contribuir para um país melhor e mais justo. 

Para essa finalidade, contamos com milhões de braços 
em uma rede que só cresce. A rede que constrói o Fu-
tura. Por mais um ano de realizações, muito obrigada 
a todos – aos parceiros mantenedores, ao público que 
nos assiste e participa dos projetos, à nossa equipe de 
funcionários e colaboradores e aos companheiros em 
ações pontuais. Conto com vocês em 2015!
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POR DÉBORA GARCIA
GERENTE DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS

Não só o Canal Futura e sua programação, mas a na-
ção inteira esteve em 2014 em condições de estabele-
cer importantes aprendizados. Fosse num campo de 
futebol, driblando adversários, em meio à finalização 
das obras infraestruturais que permitiram a realiza-
ção de um megaevento internacional em terras tupi-
niquins, ou mesmo no campo do exercício da cidada-
nia, através das eleições nacionais. Durante os jogos, 
um país que se via inicialmente desacreditado, cabis-
baixo, com medo de viver momentos embaraçosos, 
temendo pela atuação de uma seleção desacreditada 
e vivendo questões sociais insurgentes pelas ruas, foi 
pouco a pouco sendo tomado por um outro espírito: o 
de pertencimento, de brasilidade, de esperança, ape-
sar de nem tudo ao redor estar a contento. 

O olhar estrangeiro mostrou-se deslumbrado com 
a nossa alegria, vivacidade, com uma capacidade 
de fazer festa em meio a adversidades das mais 
diversas ordens. Habilidade que permitiu que a 
impressa internacional considerasse essa como a 
Copa das Copas. Ali, no meio da competição, os 
brasileiros foram se entregando à festa multicul-
tural, efervescente, exibindo características de um 
anfitrião invejável. Apesar da derrota por 7 a 1 para 
uma Alemanha indestrutível, ainda assim o Brasil 
não sucumbiu. Conseguiu até mesmo torcer por 
aquele time que o arrebatou para fora da Copa de 
forma acachapante. Mostrou saber separar o joio 
do trigo, reconhecer suas falhas dentro e fora do 
campo e torcer por aqueles que pareciam mesmo 
estar mais preparados para erguer a taça da vitória. 

Meses depois, com os ânimos acirrados, vontades 
divididas e um projeto de Brasil que parecia mal 
conseguir juntar as pontas dos desejos populares, 
os brasileiros foram chamados à responsabilidade 
cívica de decidir o futuro da nação através de seus 
votos. As eleições de 2014 mobilizaram milhões de 
brasileiros e abriram canais de discussão sobre prio-
ridades para o novo governo, revelando um grande 
sentimento de intolerância à corrupção, mostrando 
uma forte vontade de mudar para melhor, garantin-
do de alguma forma o legado conquistado nos últi-
mos anos nas áreas social e econômica. 

Enfim, um ano para ficar na história, em muitos 
sentidos. E o Futura não poderia ficar de fora dessa 
celebração e reflexão toda e por isso mesmo prepa-
rou programações especiais em torno destes dois 
temas: Copa e eleições. Para o evento esportivo, 
contamos com produções feitas in house e outras 
com auxílio de produtoras independentes, vestindo 
a grade de chuteiras, fazendo o coração pulsar em 
torno do futebol e de tudo o que se pode aprender 
com esse esporte amado pelos brasileiros. 

Com a série Copa na Escola, vários professores de 
diferentes disciplinas contaram como montam au-
las criativas ao redor da temática do futebol, mos-
trando o passo a passo para outros mestres inte-
ressados. Com o Lugar de Mulher É no Gramado, 
as garotas praticantes do esporte, seja em campo 
ou na arbitragem, exibiram com categoria o que as 
fascina quando o assunto é bola na rede. E na série 

O FUTURA E O PAÍS 
VESTIRAM VERDE E AMARELO EM 2014
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Supermestre, professores de Educação Física de 
várias escolas públicas do Brasil foram homena-
geados por seus alunos enquanto estes contavam 
para a câmera o que tinham aprendido de especial 
com aquele(a) docente. Já com a divertida série Ou-
viram do Ipiranga, trechos pouco compreensíveis 
do Hino Nacional foram decifrados por pessoas nas 
ruas, especulando sobre os possíveis significados 
de termos como “brado retumbante” e “margens 
plácidas”. Para a criançada, a homenagem ficou 
com a animação Copinha, uma coleção de lindos 
desenhos infantis sobre futebol recebidos pelo Fu-
tura e que mostravam a paixão dos pequenos pelo 
esporte. Todos esses conteúdos, além de muitas 
matérias elaboradas pela equipe de jornalismo do 
Futura envolvendo o tema Copa, foram aglutinados 
numa página especial, http://www.futura.org.br/
copa2014/, uma landing page que organizou todo o 
material inédito elaborado e o disponibilizou para o 
grande público na web. 

E para as eleições, além de uma série especial que 
tirou dúvidas dos eleitores sobre o papel dos gover-
nantes, explicando a função do Senado, da Câma-
ra, do Congresso, através de perguntas enviadas 
via vídeos-selfie e respondidas pelo especialista em 
política Jairo Nicolau, preparamos também um pro-
duto especialíssimo: o Conhecendo os Presidentes 
do Brasil. Esse conjunto de peças retratou todos os 
presidentes que já passaram pelo País, desde De-
odoro da Fonseca até Lula, falando de aspectos 
que marcaram seus governos. O pulo do gato fi-
cou por conta da narrativa visual que encontramos 
para contar essa história: charges animadas com a 
estética draw my life, garantindo momentos bem-
-humorados e leves sobre episódios históricos nem 
sempre tão luminosos de nossa história, até a cul-
minância e a consolidação do processo democrá-
tico nos últimos 20 anos. Esse material encontra-
-se disponível, por seu valor histórico, para quem 

quiser desfrutar desses conteúdos em situações 
de ensino-aprendizagem. http://www.futura.org.br/
eleicoes2014/

Passado o furor dos dois grandes eventos do ano, 
fica a sensação de que ainda há muito o que per-
correr, muito o que aprender para que consigamos 
deixar o Brasil mais próximo dos nossos sonhos, 
anseios e demandas. Para um canal de TV como o 
Futura, com interesse público e um desafio gigante 
nas mãos para produzir e disseminar conteúdos re-
levantes que ajudem os brasileiros a viver melhor, 
a compreender o mundo a sua volta e a fazer va-
ler seus direitos, a experiência verde e amarela de 
2014 rendeu bons frutos que ajudaram a incremen-
tar a reflexão sobre nossa condição de brasileiros 
e também a perceber nossas forças, nossas rique-
zas, entendendo que uma nação não se constrói 
somente nos gritos de vitória, mas na construção 
coletiva de um projeto de nação mais esperançosa, 
mais justa e mais democrática. 
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AÇÃO
O programa Ação apresenta experiências de cunho 
social bem-sucedidas, realizadas por organizações 
não governamentais (ONGs), voluntários e morado-
res de comunidades. Tais experiências incluem ações 
afirmativas, enfrentamento de preconceitos, iniciati-
vas de inclusão social ou de cunho educativo, envol-
vendo projetos de arte e educação. Em 2014, foram 
exibidos 3 episódios.

TEMA: inclusão social
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1999
No ar a partir de 2 de abril
DURAÇÃO: 22 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo

APRESENTADOR: Serginho Groisman é jornalista. 
Desde 1990, comanda programas de televisão dire-
cionados aos jovens. Começou no SBT com o Progra-
ma Livre, passou pelas TVs Gazeta e Cultura e, em 
1999, foi contratado pela Rede Globo, vindo a apre-
sentar programas também no Canal Futura.
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AFINANDO  
A LÍNGUA

O programa completa 15 anos 
com mais uma temporada de 
convidados e conversas inspira-
doras sobre música e literatu-
ra. Quem comanda o show é o 
músico e escritor Tony Bellot-
to. Nesta temporada, as histó-
rias, os processos criativos e as 
referências que influenciaram 
a formação de artistas como: 
Paralamas do Sucesso, Arthur 
Dapieve, Fernanda Takai, An-
tonio Prata, Léo Jaime, Marcelo 
Rubens Paiva, Zé Renato, Zuenir 
Ventura, Adriana Calcanhoto, 
Antonio Cícero, Jards Macalé, 
Antonio Torres, Jorge Mautner, 
João Paulo Cuenca, Cora Rónai, 
BNegão entre outros. 

TEMAS: leitura, literatura e lin-
guagem; música
PÚBLICO-ALVO: jovens e público 
em geral
ESTREIA: 1999
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições

APRESENTADOR: Tony Bellot-
to é compositor e guitarrista da 
banda de rock Os Titãs. O músico, 
que comanda o programa Afinan-
do a Língua desde 1999, também 
é autor de romances como Bellini 
e a Esfinge, adaptado para o cine-
ma em 2002, Bellini e o Demônio 
e BR-163. 
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SINOPSES 
POR EPISÓDIO: 
(12 x 26 minutos)

Os Paralamas do Sucesso e Ar-
thur Dapieve – no ar em 29 de se-
tembro
Retratar na música o Brasil ou bus-
car inspiração em canções para 
narrar o País? Entrelaçando musi-
calidade e um olhar contemporâ-
neo sob os problemas brasileiros, 
Os Paralamas do Sucesso e Ar-
thur Dapieve conversam com Tony 
Bellotto. O programa apresenta a 
trajetória dos artistas e da banda, 
além de traçar um painel sobre a 
explosão do rock nacional e o olhar 
social como caminho artístico.

Fernanda Takai e Antonio Prata – 
no ar em 6 de outubro
O cotidiano presente na criação é 
o tema de uma conversa muito afi-
nada entre Tony Bellotto e os seus 
convidados Fernanda Takai e An-
tonio Prata. Do universo particular 
às impressões do dia a dia, eles vão 
contar de onde tiram o conteúdo 
para as suas crônicas e canções. 
Em comum, os dois têm a coragem 

de revelar a sua intimidade em pa-
lavras, humor e sensibilidade. 

Jorge Mautner e João Paulo Cuen-
ca – no ar em 13 de outubro
Jorge Mautner, João Paulo Cuenca 
e Tony Bellotto vão se aventurar 
pela sétima arte e bater um papo 
cheio de referências sobre cine-
ma e literatura. O que acontece 
quando a palavra entra em cena? 
Como é criar em um mundo cada 
vez mais cheio de imagens? Esses 
e outros assuntos vão esquentar 
a conversa que será intercalada 
com o momento musical de Maut-
ner e o seu explosivo maracatu 
atômico.
  
Léo Jaime e Marcelo Rubens Paiva 
– no ar em 20 de outubro
Três representantes do gênero mas-
culino conversando sobre a mulher 
e o amor como centro da criação 
artística. Neste programa, Tony 
Bellotto bate um papo com Léo Jai-
me e Marcelo Rubens Paiva sobre 
o romantismo visto sob a ótica do 
homem. Apresentando o hit Fórmu-
la do Amor, a discussão bem-humo-
rada aborda a mulher emancipada 
como eixo de músicas, roteiros de 
filmes, peças teatrais e livros. 

Hyldon e Cristovão Tezza – no ar 
em 27 de outubro
Histórias influenciam outras his-
tórias – Hyldon e Cristovão Tezza 
nos falam do quanto uma criação 
pode trazer de experiências do 
seu autor. Os dois revelam a Tony 
Bellotto vivências divertidas, dolo-
rosas e interessantes pelas quais 
passaram e que fizeram surgir mú-
sicas e livros. O processo criativo e 
as referências artísticas também 
fazem parte deste programa, que 
ainda traz sucessos de Hyldon 
como As dores do mundo.

BNegão e Cora Rónai – no ar em 3 
de novembro
Para BNegão e Cora Rónai a língua 
é viva e está sempre se transfor-
mando. A palavra e as várias lin-
guagens que existem dentro do 
nosso idioma foi tema de um deli-
cioso bate-papo com Tony Bellotto.  
Os dois entrevistados conversa-
ram também sobre o modo de se 
comunicar que vem das ruas e 
de como a tecnologia influencia 
o nosso falar. Entre perguntas e 
respostas, o som embalado de  
BNegão e Seletores de Frequência.

Leoni e Paulo Henriques Britto – no 
ar em 10 de novembro
Leoni e Paulo Henriques Britto  
usam a palavra para traduzir o 
mundo. Poesia, musicalidade, 
tradução, criação e múltiplas lin-
guagens são temas que vão ser 
abordados em uma descontraí-
da conversa entre Tony Bellotto 
e os dois convidados. Para eles, a 
língua portuguesa é mais do que 
uma ferramenta de trabalho, é a 
forma que eles encontraram de se 
expressar artisticamente e de se 
comunicar com os seus públicos. 
 

Joyce Moreno e Elisa Lucinda – no ar 
em 17 de novembro
O olhar feminino ao mesmo tem-
po suave e intenso: Joyce Moreno 
e Elisa Lucinda contam para Tony 
Bellotto suas experiências como 
autoras-mulheres. Em música, Joy-
ce revela como foi ser a pioneira do 
uso da primeira pessoa em compo-
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sição de letras. Já em poesia, Elisa 
Lucinda rima as conquistas femi-
ninas com beleza e cotidiano. O 
programa aborda ainda a presença 
e a voz da mulher no cinema.

Zé Renato e Zuenir Ventura – no 
ar em 1º de dezembro
Zé Renato e Zuenir Ventura contam 
e cantam as raízes, as tradições e 
a história contemporânea brasileira 
como ninguém. E é disso que eles 
falam neste programa, na compa-
nhia de Tony Bellotto, que também 
quer saber sobre a essência do mis-
terioso caminho que a inspiração 
artística percorre até se tornar dis-
co ou livro. As canções Água, Pra 
Quê? e Me ensina são intercaladas 
a esse fluido bate-papo.
 
Adriana Calcanhotto e Antô  nio 
Cí   cero – no ar em 8 de dezembro
Se poema vira letra de música, 
música também pode virar po-
ema? A partir deste mote, Antô-

nio Cícero, Adriana Calcanhotto 
e Tony Bellotto emplacam uma 
conversa leve e despretensio-
sa sobre composição de poesia 
e de letra de música. Contando 
os meandros da criação a quatro 
mãos – Calcanhotto e Cícero são 
parceiros artísticos –, o programa 
avança apresentando trecho do 
poema Guardar e a música Três.

Lucas Santtana e Rosane Svart-
man – no ar em 15 de dezembro
Existe uma fronteira entre ima-
gem e palavra? Este é um dos te-
mas da conversa afinada de Tony 
Bellotto com o músico Lucas 
Santtana e a cineasta e roteirista 
Rosane Svartman. O bate-papo 
ainda revela como acontecem 
os processos criativos dos dois e 
desde quando a criação faz parte 
de suas vidas. O programa avan-
ça intercalando falas e músicas 
como Partículas de amor – onde 
melodia e letra nos transportam 

a um universo poético e, claro, 
visual.

Jards Macalé e Antônio Torres – no 
ar em 22 de dezembro
Tony Bellotto recebe Jards Macalé 
e Antônio Torres, dois mestres em 
falar do Brasil: da cidade ao ser-
tão, do folclore à vanguarda, eles 
vão revelar como as suas origens e 
os acontecimentos políticos e cul-
turais das décadas de 60 e 70 in-
fluenciaram a sua formação artís-
tica. E contar por que, ainda hoje, o 
País continua sendo a sua principal 
fonte de inspiração. 

CONSULTORIA: Marcelo Beau-
clair é professor de português, 
formado pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Lecio-
nou na rede estadual e em es-
colas particulares. Fez curso de 
especialização em Morfossintaxe 
na Uerj, onde é mestre em Língua 
Portuguesa.
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AFRODESCENDENTES

Atualmente, o Brasil concentra o 
maior percentual de população 
afrodescendente fora do continen-
te africano. No último censo (IBGE) 
realizado, em 2010, a soma dos 
entrevistados que se declararam 
pardos ou pretos chegou a 50,7% 
(97 milhões de pessoas). Com base 
nesse fato, a série em cinco capí-
tulos discute o desenvolvimento 
da cultura afrodescendente no 
Brasil, abrangendo conceitos, eti-
mologias, religião, política, arte, 
reconhecimento étnico e o atual 
contexto social africano no panora-
ma político mundial. Cada capítulo 
conta com personalidades, aca-
dêmicos e membros atuantes da 

sociedade brasileira, numa análise 
apurada sobre a situação atual do 
negro no País, em caráter docu-
mental e educativo, intercalando 
opiniões e depoimentos com base 
na argumentação de cada entrevis-
tado e nos assuntos apresentados, 
possibilitando que os episódios se 
complementem no desenvolvimen-
to de uma única peça. 

TEMAS: atualidades; cultura 
afro-brasileira
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

SINOPSES POR EPISÓDIO: 
(5 x 26 minutos)

Muito Além do Significado  – no ar 
em 17 de novembro 
Trata da história e da etimologia 
do termo “afrodescendente”, dos 
aspectos genéticos aos quais se 
refere, assim como do conceito de 
raça e cultura. Elucida a utilização 
do termo em função de políticas 
de incentivo e apresenta seus dife-
rentes usos em outras nações, as-
sim como a perspectiva histórica, 
da escravidão aos dias atuais.

O Peso da Palavra – no ar em 18 
de novembro
Trata do autorreconhecimento ét-
nico e das dificuldades ainda pre-
sentes na sociedade brasileira em 
virtude do preconceito, seja fami-
liar ou social. Apresenta uma aná-
lise das referências de base, desde 
a infância, e a atitude frente ao pre-
conceito midiático. 

Cultura Invisível – no ar em 19 de 
novembro
Trata da aceitação da cultura africa-
na dentro do Brasil. Toma por base 
a capoeira e o candomblé, traçando 
um panorama da atuação dos es-
cravos africanos para manter seus 
ritos e sua arte, bem como das difi-
culdades enfrentadas para difundi-
-los, ainda visíveis, nos dias atuais. 

Batuque de Raiz  – no ar em 20 de 
novembro
Este episódio conta sobre o samba 
e as raízes da música brasileira sob 
influência da cultura africana. Abor-
da desde o uso de tambores como 
instrumentos de comunicação até 
a adaptação dos rituais por parte 
dos escravos africanos.rada aborda 
a mulher emancipada como eixo de 
músicas, roteiros de filmes, peças 
teatrais e livros. 

África: Política e Geografia  – no ar 
em 21 de novembro

O episódio revela a dificuldade 
em se obter informações atuali-
zadas sobre a África, nos dias de 
hoje. Faz, ainda, um histórico dos 
principais erros políticos, inclusive 
internacionais, cometidos contra 
o continente e do processo de ma-
nutenção de suas riquezas em de-
trimento da sociedade. O objetivo 
maior é oferecer ao telespectador 
uma visão ampla da diversidade 
de povos e culturas existentes no 
continente, muitas vezes tratado 
como um território homogêneo, 
sem fronteiras nem nações.

FICHA TÉCNICA
Diretor: Maurício Francisco de Oliveira
Produção e Distribuição: 
BDT Planejamento e Comunicação Ltda.

CANAL FUTURA
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista:  Anne Germano
Estagiária:  Paolla Guimarães
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Eles estão de volta – e estão salvando o planeta com o Poder Animal! Os 
grandes aventureiros Chris e Martin Kratt estão de volta à ação em Aven-
turas com os Kratts, uma série totalmente nova e repleta de diversão. A 
cada episódio, os irmãos Kratt se transformam em versões animadas de 
si mesmos, na medida em que viajam aos locais mais exóticos do mundo e 
capturam diversos momentos selvagens e raros, nunca antes vistos.

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

SINOPSES POR EPISÓDIO  
(66 x 26 minutos):

Mamãe Crocodilo – no ar em 13 de 
outubro
Chris e Martin estão determina-
dos a provar a Aviva que os croco-
dilos são muito mais do que uma 
lenda assustadora. Eles usam um 
disfarce de ovo, criado pelo jovem 
inventor, para se infiltrar no ninho 
de um crocodilo e observar de ou-
tra perspectiva a jornada desafia-
dora dos filhotes crocodilos. Eles 
também descobrem que o calor 
tem grande importância no ciclo 
de vida dos crocodilos, já que o 
calor pode mover-se de um obje-
to a outro por meio de um proces-
so chamado de condução.

Batalha no Fundo do Mar – no ar 
em 14 de outubro
Os irmãos Kratt estão levando o 
protótipo de submarino da Avi-
va para um test drive quando se 
deparam com uma batalha entre 
uma baleia cachalote e uma lula 
gigante, e o veículo é sugado para 
as profundezas. Martin e Chris 
querem acompanhar a batalha, 
mas o submarino não aguenta 
ficar submerso a tamanha pres-
são. Então Aviva desenvolve su-

AVENTURAS 
COM OS 
KRATTS

pertrajes de baleia e de lula e os 
intrépidos exploradores conse-
guem se aventurar em locais nos 
quais ninguém foi antes. Lá, eles 
experimentam a força da pressão 
pela primeira vez e podem acom-
panhar a lula gigante e a baleia 
cachalote pelas misteriosas pro-
fundezas do mar. 

A Cidade dos Aardvark – no ar em 
15 de outubro
Depois de um jovem porco-da-ter-
ra ir parar acidentalmente na mo-
chila de Chris, os Kratts iniciam 
uma busca “porta a porta” para le-
vá-lo de volta à sua toca. Durante o 
trajeto, eles descobrem a facilidade 
com que os porcos-da-terra cavam 
a terra, alterando até a paisagem, e 
aprendem o incrível e valioso servi-
ço que esse animal presta a todas 
as criaturas da África que vivem em 
tocas.

O Voo do Dragão – no ar em 16 de 
outubro
Durante uma missão para desco-
brir o segredo da capacidade de 
deslizamento do lagarto-voador, 
Martin e Chris descobrem uma tra-
ma terrível arquitetada pela estilis-
ta vilã Donita Donata, que captura 
essas criaturas incríveis para usá-
-las como parte de sua nova cole-
ção de outono. A equipe selvagem 
dos Kratts sai em missão de resga-
te usando tudo o que sabem sobre 
deslizamento e gravidade! 

O Mistério da Minhoca Rastejante 
– no ar em 17 de outubro
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Aviva transforma Chris e Martin em 
miniaturas para que eles possam 
partir para uma missão fascinante 
debaixo da terra, a fim de conhecer 
as minhocas e “desenterrar” a res-
posta para o mistério: por que os 
vermes vêm ao solo quando cho-
ve? Mas eles devem ser rápidos, 
pois logo percebem como a vida de 
um verme é repleta de perigos. Ao 
longo da missão, eles aprendem 
que objetos molhados podem ser 
modificados a partir do aqueci-
mento e do resfriamento e que o 
ambiente exclusivo dos vermes os 
ajuda a manterem-se úmidos. 

Omelete de Ornitorrinco – no ar 
em 18 de outubro
Em uma expedição de caiaque na 
Austrália, os irmãos encontram 
uma das criaturas mais incomuns 
do mundo: a mãe ornitorrinco com 
seus ovos. Mas um inescrupuloso 
chef, o Gourmand, tem planos de 
adicionar ovos de ornitorrinco ao 
seu cardápio. Chris e Martin devem 
aproveitar o “sexto sentido” ele-
tromagnético do ornitorrinco para 
salvar os ovos. Eles percebem que 
os animais usam os seus sentidos 
para descobrir mais sobre seu en-
torno e também sobre si mesmos, 
e que diferentes sentidos dão in-
formações diferentes. 

Ursos Polares Não Dançam – no ar 
em 19 de outubro
Martin e Chris estão em uma mis-
são no Ártico para descobrir como 
os animais se movimentam em 
diferentes ambientes. Tudo o que 

aprenderam recentemente sobre 
flutuabilidade e tração vem a ca-
lhar quando descobrem que o co-
varde Zach Varmitech raptou uma 
morsa e um filhote de urso polar. A 
equipe selvagem dos Kratts vai fa-
zer o que for preciso para devolver 
os bebês para suas mães! 

O Dique do Castor – no ar em 20 
de outubro
Quando os Kratts acidentalmen-
te quebram uma barragem cons-
truída por castores, eles resolvem 
dar uma mão para ajudar a família 
castor a reconstruí-la e restaurar o 
ecossistema da lagoa para todas as 
criaturas que vivem lá. Eles obser-
vam como os castores criam ma-
ravilhosas e complexas estruturas 
para bloquear o fluxo de água de 
um córrego. Através da construção 
destas barragens, este animal no-
tável, sozinho, transforma a paisa-
gem, criando amplas zonas úmidas 
e abrigos para uma enorme varie-
dade de animais da vida selvagem.

A Viagem da Borboleta – no ar em 
21 de outubro
Usando a mais nova invenção de 
Aviva, a Butterflier XT, os irmãos 
Kratt miniaturizados embarcam na 
viagem mais incrível do mundo dos 
insetos – a espantosa migração da 
borboleta Monarca, que viaja 2 mil 
milhas para chegar às florestas se-
cretas, no México. Ao longo do ca-
minho, o grupo enfrenta tempesta-
des severas, predadores perigosos 
e outras dificuldades comuns aos 
insetos, ao mesmo tempo em que 

investigam um dos ciclos da vida 
animal mais incomum do planeta.

Em Busca de Mel – no ar em 22 de 
outubro
Durante uma aventura para desco-
brir qual é o animal mais resistente 
da África, Chris e Martin desco-
brem a incrível relação simbiótica 
entre as abelhas, os pássaros ho-
neyguide e o ratel – o grupo que 
os irmãos Kratt usam para acabar 
com os planos do chef Gourmand.

O Concurso de Pesca – no ar em 
23 de outubro
Martin e Chris estão no meio de 
uma competição amigável para en-
contrar o achigã de boca pequena 
e o achigã de boca grande quando 
eles encontram Gavin, uma crian-
ça aventureira que está pescando. 
Antes de juntarem-se a ele, Zach 
Varmitech chega e desafia a todos 
para um concurso de pesca. O time 
inteiro precisa usar o conhecimen-
to em biologia e em diversidade de 
espécies para vencer o concurso de 
forma justa.

Vaga-lumes – no ar em 24 de ou-
tubro
Chegou a hora do piquenique anu-
al dos irmãos Kratt, que seguem 
para a floresta ao encontro de al-
guns vaga-lumes e muita diversão. 
Entretanto, a estilista vilã Donita 
Donata capturou todos os insetos 
luminosos para criar um exclusivo 
vestido brilhante. Será que a equi-
pe dos Kratts conseguirá salvar a 
população de vaga-lumes? Eles 
terão de usar tudo o que sabem e 
aprender mais ainda sobre os va-
ga-lumes e a sua bioluminescência 
para salvar o dia! 

As Morsas e as Pérolas – no ar em 
25 de outubro
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Chris e Martin estão investigan-
do por que a morsa tem aparência 
tão estranha, quando descobrem 
que Zach Varmitech raptou uma 
enorme quantidade delas para ga-
rimpar pérolas preciosas para a li-
nha de moda de Donita Donata. A 
equipe dos Kratts percebe que as 
morsas têm habilidades incríveis 
diretamente relacionadas com sua 
aparência. Eles devem usar o poder 
de sucção das morsas e outras ha-
bilidades contra Zach para salvar o 
grupo e devolvê-los para seu habi-
tat, no Ártico. 

Chris-da-Tasmânia – no ar em 26 
de outubro
Quando Martin e Chris auxiliam 
o Serviço de Vida Selvagem da 
Tasmânia na marcação de dia-
bos-da-tasmânia em perigo, a fim 
de aprender mais sobre eles, eles 
descobrem que Zach Varmitech 
começou a sequestrar esses ani-
mais para criar uma nova Zachbô. 
E, para piorar a situação, um defei-
to no supertraje animal de Chris o 
transforma em um diabo-da-tas-
mânia incontrolável. Como a equi-
pe dos Kratts trabalha para frus-
trar os planos horríveis de Zach, 
Chris experimenta o que é ser um 
diabo-da-tasmânia e descobre que 
um ecossistema saudável, na ver-
dade, contém ambos, predadores e 
carniceiros. 

Missão Polvo – no ar em 27 de ou-
tubro
Quando Martin acidentalmente 
perde os supertrajes animais em 
uma fenda no Ártico, Aviva leva os 
irmãos para procurá-los em seu 
novo submarino. Mas depois de o 
grupo encontrar o que parece ser 
uma nova e estranha espécie de 
polvo, eles descobrem que algo deu 
muito errado no fundo do mar. A 

fim de corrigir a situação, a equipe 
selvagem dos Kratts deve empregar 
todos os superpoderes incríveis que 
um polvo utiliza para a sua sobrevi-
vência, incluindo a defesa de tinta, o 
jato de propulsão, a regeneração do 
tentáculo e a camuflagem. 

Irmãos Basilisco – no ar em 28 de 
outubro
Quando Chris e Martin localizam 
um incrível lagarto basilisco andan-
do sobre a água, na Costa Rica, eles 
tentam replicar suas ações, a fim de 
aprender como este lagarto raro é 
capaz de tamanha habilidade. Eles 
descobrem que por meio dos seus 
largos pés, agitando as pernas para 
criar bolsas de água e manter uma 
determinada velocidade, o basilis-
co é capaz de correr sobre a água, 
a fim de escapar de predadores. E 
quando Donita Donata começa a 
capturar basiliscos, Martin e Chris 
usam seus novos poderes de cami-
nhada na água para resgatar estes 
lagartos raros. 

Um Elefante Incomoda Muita Gen-
te – no ar em 29 de outubro
Os irmãos se deparam com um 
bebê elefante solitário e trazem-
-no de volta para a Tartaruga, por 
segurança, até eles conseguirem 
encontrar a mamãe elefante. Logo 
eles aprendem o quão travesso um 
bebê elefante pode ser e ficam es-
pantados quando o pequeno ele-
fante quase destrói a Tartaruga! 
Conforme eles se apressam em 
levar o bebê elefante para casa, a 
equipe dos Kratts percebe que os 

animais têm diferentes estruturas 
que servem para várias funções, no 
crescimento e na sobrevivência. A 
tromba do elefante, por exemplo, 
é como uma ferramenta multiuso 
com centenas de possibilidades, 
incluindo: tomar banho, fazer jatos 
de água, agarrar, levantar, comuni-
car, “ouvir”, empurrar e puxar. 

Soltem os Rinocerontes! – no ar 
em 30 de outubro
A equipe selvagem dos Kratts está 
em uma missão importante para 
descobrir por que rinocerontes 
estão desaparecendo misterio-
samente da savana africana. Eles 
logo descobrem que Zach Varmi-
tech sequestrou diversos deles 
para criar um novo trator. Então, 
os aventureiros Kratts elaboram 
um plano para resgatá-los – e isso 
tem que funcionar! Ao longo do ca-
minho, eles exploram a natureza 
das relações simbióticas e apren-
dem que os animais têm diferentes 
estruturas e comportamentos que 
os ajudam a se defender. Rinoce-
rontes usam como vantagem o seu 
tamanho, o chifre afiado, tomam 
banho de lama e mantêm relação 
com um pequeno pássaro para sua 
defesa. 

Força de Canguru – no ar em 31 de 
outubro
Quando Chris e Martin encontram 
um bando de cangurus vermelhos, 
as chaves de seu veículo são rou-
badas por um filhote e eles preci-
sam achar uma forma de recuperá-
-las. Conforme eles acompanham 
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a vida dos cangurus para procu-
rar as chaves do carro, os irmãos 
percebem que os animais formam 
diferentes tipos de grupos sociais 
e têm comportamentos importan-
tes que mantêm o grupo unido e 
seguro. Mas todos se preocupam 
com a segurança dessa missão, 
pois Chris e Martin se perdem em 
meio a disputa de kickboxing en-
tre o macho dominante do grupo 
de cangurus e um dingo. 

O Azul e o Cinzento – no ar em 1º 
de novembro
Martin e Chris se envolvem em uma 
competição hilariante para desco-
brir quem é o melhor plantador de 
noz-de-carvalho, as gralhas azuis 
ou os esquilos cinzentos, quando 
um estranho defeito no supertraje 
animal transforma Martin em uma 
noz e o faz crescer como um car-
valho. Chris ativa o supertraje de 
esquilo, mas acaba emboscado por 
um lince e por um açor, e Aviva, Koki 
e Jimmy não conseguem encontrá-
-lo. Vai levar um tempo para eles 
conseguirem sair dessa confusão. 

Cidade dos Falcões – no ar em 2 de 
novembro
Os irmãos Kratt estão doidos para 
voar com o animal mais rápido do 
mundo, o falcão-peregrino. Mas 
a equipe dos Kratts desafia os ir-
mãos a encontrarem o falcão na 
cidade, e não na natureza, e o su-
pertraje animal de Chris é aciden-
talmente ativado com poderes de 
pombo! Então, eles descobrem que 
Zach está enviando seus Zachbôs 

para limpar um edifício que tem um 
ninho de falcões peregrinos cheio 
de filhotes! Martin e Chris devem 
ativar seus poderes de falcões pe-
regrinos e aproveitar a força da gra-
vidade para resgatar uma criatura 
enquanto voam alto!

O Coala Balão – no ar em 3 de no-
vembro
Martin e Chris precisam proteger 
um jovem coala e devolvê-lo ao seu 
habitat natural: uma floresta de 
eucaliptos. No caminho de volta ao 
lar do animal, os irmãos descobrem 
muitos fatos interessantes sobre 
como os animais sabem tudo em 
relação ao seu próprio ambiente, e 
com algumas dicas de um intrépido 
habitante do deserto chamado dia-
bo-espinhoso eles devem sobrevi-
ver à travessia do deserto e levar o 
coala para a floresta.

Corrida de Guepardo – no ar em 4 
de novembro
Chris e Martin anunciam que ne-
nhum animal ou veículo é capaz 
de vencer o guepardo na savana 
africana. Aviva aceita o desafio e 
declara que vai construir um veí-
culo que pode correr mais rápido 
que o guepardo. Mas é claro que 
Zach quer provar que é um inven-
tor melhor do que Aviva e se junta 
à corrida. A equipe, inspirada pelo 
guepardo, “acelera” e explora as di-
ferentes funções necessárias para 
se construir um veículo e vencer a 
disputa.

Macacadas – no ar em 5 de novem-
bro
Quando um macaco-narigudo fica 
ferido ao tentar proteger um ma-
caco mais jovem de um crocodilo, 
Martin e Chris usam os supertrajes 
animais para substituí-lo como lí-
der do bando. Enquanto Aviva cui-

da do animal, Chris e Martin devem 
manter o bando unido, e eles logo 
descobrem que esses macacos 
usam seu enorme nariz para se co-
municar. Eles descobrem também 
os diferentes métodos que os ani-
mais utilizam para enviar informa-
ções importantes uns aos outros.

Imitação – no ar em 6 de novembro
Enquanto analisam por que alguns 
animais imitam a aparência de ou-
tros, Martin e Chris encontram um 
filhote de guepardo e sua mãe. 
Porém, antes de eles descobrirem 
alguma coisa, a malvada estilista 
Donita Donata sequestra a mãe 
guepardo. A equipe dos Kratts sai 
em resgate da fêmea, e os irmãos 
descobrem que o filhote de guepar-
do tem surpreendentes poderes de 
mimetismo e é capaz de imitar o 
feroz ratel – é a chave para frus-
trar Donita e proteger a chita. Ani-
mais em destaque: guepardo, ratel, 
mamba negra. Momentos da vida 
selvagem nunca antes ou raramen-
te vistos: um filhote de guepardo 
imitando um ratel, impedindo que 
predadores cheguem perto demais.

O Caracal – no ar em 7 de novem-
bro
A equipe selvagem dos Kratts está 
jogando badminton na savana afri-
cana, quando um gato selvagem 
chamado de caracal rouba a pete-
ca do jogo. A peteca, porém, não é 
uma peteca comum – é uma pre-
ciosa relíquia da família de Aviva. 
Enquanto perseguem o caracal para 
pegar o tesouro, eles aprendem que 
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a musculatura desse animal é proje-
tada especificamente para corridas, 
perseguições e saltos – um perfeito 
exemplo do conceito de “forma para 
a função”. Inspirado por este animal, 
Aviva aperfeiçoa o supertraje animal 
de caracal para recuperar a peteca 
especial e resgatar alguns filhotes 
de caracal que tiveram problemas 
ao longo do caminho.

Zigue-zague – no ar em 8 de no-
vembro 
Chris e Martin ficam no meio de um 
estouro de zebras, e quando a po-
eira se dissipa, eles descobrem que 
um filhote de zebra ficou para trás. 
A equipe selvagem dos Kratts pre-
cisa ajudar a jovem zebra a encon-
trar o seu grupo. Enquanto tentam 
devolver o filhote à mãe, os irmãos 
Kratt aprendem os segredos de 
suas famosas listras e como elas 
são importantes para a sua defesa 
especial, chamada de camuflagem.

Um Problemão Laranja – no ar em 
9 de novembro
Enquanto Chris e Martin procuram 
por um orangotango em extinção 
nas florestas profundas de Bornéu, 
Aviva, Koki e Jimmy balançam-se 
tanto nos cipós que ficam com os 
músculos incrivelmente doloridos, 
a ponto de não conseguirem fazer 
nada. Os irmãos tentam correr de 
volta com o kit de primeiros socor-
ros, mas um enorme orangotango 
os impede de sair da floresta. Lá, 
eles aprendem que os orangotan-
gos mastigam um determinado tipo 
de folha que produz uma loção que 

alivia a dor muscular, e voltam com 
este medicamento para ajudar os 
amigos. Mas Zach enviou seus Za-
chbôs para derrubar as árvores da 
floresta, e Martin e Chris ativam os 
poderes do supertraje orangotango 
para livrar a floresta dos Zachbôs e 
salvar os orangotangos.

Pé-grande Marinho – no ar em 10 
de novembro
A bateria do submarino dos irmãos 
Kratt acaba enquanto eles explo-
ram as profundezas do oceano. 
Aviva deve descobrir como con-
seguir energia a partir de fontes 
hidrotermais do mar profundo, a 
fim de salvar os irmãos e levá-los 
de volta para a superfície. A equipe 
selvagem dos Kratts aprende tudo 
sobre o processo de quimiossínte-
se e descobre como as criaturas 
de águas profundas transformam 
substâncias tóxicas em energia. 
Com a ajuda do Caranguejo-yeti, 
Martin e Chris conseguem capturar 
essa energia e retornar à superfície.

A Cadeia Alimentar – no ar em 11 
de novembro
Aviva está montando uma teia 
alimentar para descobrir como a 
energia se move através do ecos-
sistema da savana africana, então 
ela inventa um jogo e os irmãos 
Martin e Chris aceitam o desafio. 
Eles começam o jogo com o super-
traje animal e com os discos dos 
animais africanos na base da teia 
alimentar, e devem chegar ao topo 
o mais rápido possível. Enquanto 
os irmãos Kratt jogam, descobrem 
as complexas relações entre pre-
dadores e presas e as diferenças 
entre herbívoros e carnívoros.

Bandidos Mascarados – no ar em 
12 de novembro
Enquanto se preparam para uma 

festa a fantasia, a equipe selva-
gem dos Kratts começa a perceber 
que coisas estranhas acontecem 
na Tartaruga. Jimmy tem certe-
za de que há um fantasma ou um 
monstro vivendo com eles, mas os 
irmãos Kratt estão convencidos de 
que é algum tipo de criatura. Quan-
do a turma sai para descobrir quem 
está causando essa confusão, eles 
descobrem que certos animais vi-
vem perto de habitações humanas 
para conseguir alimento e proteção 
contra predadores.

O Voo dos Polinizadores – no ar 
em 13 de novembro
Quando Chris, miniaturizado, fica 
coberto de pólen, acaba se pare-
cendo com uma abelha e entra no 
extraordinário mundo dos polini-
zadores. Martin, Aviva e a equipe 
selvagem precisam encontrar Chris 
e partem para uma aventura que 
revela o surpreendente sistema 
das plantas e de seus parceiros ani-
mais. Eles aprendem que as plan-
tas usam os animais para ajudá-las 
a espalhar suas sementes por meio 
de um processo chamado de poli-
nização.

O Efeito Lagartixa – no ar em 14 de 
novembro
A equipe selvagem dos Kratts tem 
um mistério a resolver: como uma 
lagartixa escala superfícies lisas 
e pode, inclusive, ficar de cabeça 
para baixo. O grupo usa o minia-
turizador para encolher e desco-
bre que as respostas dependem 
da física: todos os objetos pos-
suem cargas elétricas que atraem 
umas às outras, e a maravilhosa 
estrutura das patas almofada-
das da lagartixa, repleta de carga, 
permite que elas caminhem sobre 
superfícies lisas, como o vidro. 
Mas enquanto eles estudavam as 
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lagartixas, Zach roubou o minia-
turizador e agora mantém a equi-
pe presa em um terrário de vidro. 
Martin e Chris ativam o novo su-
pertraje animal de lagartixa para 
tentar recuperar o miniaturizador 
antes que Zach encolha todos os 
animais do mundo.

O Lobinho – no ar em 15 de novem-
bro
Chris e Martin estão voltando de 
uma aventura quando, de repen-
te, um filhote de lobo pula de uma 
das mochilas. Eles não fazem 
ideia de onde o lobo veio, mas 
eles vão tentar refazer o caminho 
para devolvê-lo ao seu bando. 
Eles descobrem que os lobos são 
animais muito sociáveis e que se 
comunicam individualmente den-
tro do bando. Com esse conheci-
mento e com o supertraje animal 
do lobo, eles estão preparados 
para se defender de um puma fa-
minto e devolver o lobinho à sua 
matilha. 

O Presente do Espinhoso – no ar 
em 16 de novembro
É o aniversário de Aviva. Chris e 
Martin decidem recolher alguns 
espinhos de porco-espinho para 
presenteá-la com um lindo colar. 
Conforme eles acompanham o 
porco-espinho africano, desco-
brem que os animais têm manei-
ras diferentes e até mesmo re-
cursos altamente especializados 
para se defender dos predadores. 
Por exemplo: os espinhos do por-
co-espinho são cabelos modifi-
cados, projetados pela natureza 
para servir como defesa mortal. 
Os irmãos Kratt devem usar essa 
defesa para proteger os porcos-
-espinhos do mais recente siste-
ma de recolha de animais desen-
volvido por Zach. 

Um Morcego no Prato – no ar em 17 
de novembro
Quando um pequeno morcego 
marrom cai no prato dos famosos 
brownies de Jimmy Z, Martin e Chris 
tentam convencer Aviva, Koni e o 
próprio Jimmy Z de que não é pre-
ciso ter medo de morcegos. Com 
o poder do supertraje animal ati-
vado, os irmãos se juntam ao seu 
novo amigo em um voo noturno, e 
todo o grupo deve vir ao resgate da 
colônia de morcegos, quando esta 
é atingida por um raio. Ao final, 
a equipe dos Kratts cumpre sua 
missão e ganha como experiência 
novos conhecimentos sobre eco-
logia, predadores, insetos, e todos 
aprendem a amar os morcegos.

Grudados em um Tubarão – no ar 
em 18 de novembro
Martin e Chris estão em uma mis-
são para descobrir a vida secre-
ta do misterioso tubarão branco. 
Eles usam uma incrível invenção 
de Aviva para ficar próximos a um 
tubarão fêmea, e logo descobrem 
que o predador gigante do mar, na 
verdade, tem muitos desafios a en-
frentar e que ela poderia ajudá-los 
a descobrir algo nunca visto antes: 
o nascimento dos filhotes de tuba-
rão branco. Mas quando eles des-
cobrem que Gourmand anda pro-
curando por aí ingredientes para 
sua receita de sopa de tubarão, a 
equipe selvagem dos Kratts deve 
ajudar o novo amigo. 

A Dança das Aves – no ar em 19 de 
novembro
Quando Aviva revela que a dança 
não foi feita para ela, Chris e Martin 
vão para a floresta da Nova Guiné 
para inspirá-la a dar uma chance à 
dança, ao mesmo tempo em que 
buscam revelar alguns dos maiores 
bailarinos do mundo das criaturas 

– as Aves-do-Paraíso. Eles logo 
descobrem que os pássaros ma-
chos usam suas penas brilhantes e 
vistosas e executam danças extra-
ordinárias para mostrar às fêmeas 
que eles são saudáveis e fortes. 
Mas quando a turma se envolve no 
plano de Donita de capturar essas 
aves para usá-las em sua linha de 
roupas, Aviva precisa colocar suas 
habilidades de dança em prática 
para salvá-los.

Olho Vivo, o Mestre das Noites – 
no ar em 20 de novembro
Os irmãos Kratt secretamente 
“pegam emprestado” os óculos de 
visão noturna de Aviva, ainda não 
terminados, para ir em busca de 
uma misteriosa criatura noturna. 
Mas quando os óculos param de 
funcionar, os irmãos encontram-se 
dentro da sociedade noturna dos 
társios. À medida que investigam, 
a equipe selvagem Kratts desco-
bre que criaturas noturnas só saem 
à noite e aprendem que os olhos 
ajudam as criaturas a enxergar, co-
letando a luz que vem de todos os 
objetos ao redor. Mas, quando os 
társios estão correndo perigo de 
perder um dos seus, Chris e Martin 
devem utilizar seu novo conheci-
mento sobre a vida noturna para 
ajudar a família de társios a resol-
ver o problema.

Um Encontro com Raptores – no ar 
em 21 de novembro
Martin e Chris fazem uma aposta 
para saber quem é capaz de identi-
ficar mais gaviões, águias, corujas, 
falcões e abutres. Mas o malvado 
chef Gaston Gourmand tem seu 
próprio plano de raptar essas aves 
para descobrir qual delas tem a asa 
mais saborosa. Será que a equipe 
dos Kratts se sairá vitoriosa no res-
gate dos raptores antes que eles 
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sejam o próximo prato de Gour-
mand? Eles terão de usar tudo o 
que eles sabem sobre classificação 
e aves de rapina para salvar os rap-
tores e levá-los para o lugar ao qual 
eles pertencem, vivendo livres no 
mundo selvagem. 

O Leão Despenteado – no ar em 22 
de novembro
Chris e Martin tentam ajudar um leão 
a passar por obstáculos e voltar para 
seu grupo, que está sendo cercado 
por outros dois leões intrusos. 

Atrás do Disco – no ar em 23 de 
novembro
Quando Chris e Martin perdem um 
disco de freio na savana africana, eles 
tentam encontrá-lo antes que ele 
chegue às mãos de Zach Varmitech. 

Poder Animal – no ar em 24 de no-
vembro
Após se verem no meio de uma 
briga entre um rinoceronte e um 
elefante, Martin e Chris decidem 
apostar qual dos dois animais é 
mais forte.

Terra de Cupins – no ar em 25 de 
novembro
Quando Aviva e Koki se encolhem 
por acidente e são levados por 
cupins, Martin e Chris precisam en-
contrá-los. 

Missão Gluglu – no ar em 26 de no-
vembro
Os Kratts têm a missão de defen-
der a honra do peru selvagem e 
deter Gourmand, que está caçando 

o maior e mais rápido peru da flo-
resta. 

Pescoçudas – no ar em 27 de no-
vembro
Os Kratts iniciam uma missão para 
defender a honra do peru selvagem 
e impedir Gourmand de capturar 
um deles.

Insetos ou Macacos – no ar em 28 
de novembro
Martin quer ver os insetos da flo-
resta tropical, mas Chris quer in-
vestigar o mundo do macaco-a-
ranha. Chris vence ao colocar o 
mini-Martin em sua mochila e subir 
até o topo das árvores.

Segredos da Teia de Aranha – no ar 
em 29 de novembro
Os Kratts embarcam em uma mis-
são para encontrar e recriar um dos 
maiores segredos da engenharia de 
biotecnologia.

Sombra, a Onça-preta – no ar em 
30 de novembro
Martin e Chris estão tentando de-
cidir sua próxima aventura com fe-
linos, quando ficam sabendo que 
Zach Varmitech quer usar uma 
onça-preta como símbolo de seu 
novo robô espião.

Como Tocar um Beija-flor – no ar 
em 1º de dezembro
Martin e Chris percebem que o bei-
ja-flor pode ser o melhor voador do 
mundo das criaturas e pedem para 
Aviva criar um disco com seus po-
deres. O problema é que não é fácil 
tocar num beija-flor.

Ensopado de Floresta – no ar em 2 
de dezembro
Chris e Martin procuram uma cria-
tura da floresta tropical e se de-
param com várias outras espécies 

que o chef Gourmand captura a fim 
de fazer sua obra-prima, o guisado 
tropical. Os Kratts precisam, então, 
defender o equilíbrio natural. 

Rodeio de Cavalo-marinho – no ar 
em 3 de dezembro
Ao explorar o mundo do cavalo-
-marinho, Martin e Chris desco-
brem um complô de Donita Donata 
para capturar essas lindas criatu-
ras e transformá-las em joias vivas.

Os Assobios dos Golfinhos – no ar 
em 4 de dezembro
Os irmãos Kratts tentam decifrar 
a linguagem secreta dos golfinhos 
e, com a ajuda do decodificador ex-
perimental de Aviva, tentam falar 
“golfinhês”. No fim, porém, preci-
sam lutar para salvar os golfinhos, 
ameaçados por um tubarão.

A Lagoa das Rãs – no ar em 5 de 
dezembro
Os Kratts exploram o ciclo de vida 
do sapo-boi e descobrem um plano 
de Zach Varmitech para destruir 
seu habitat. Com a ajuda de algu-
mas crianças, eles vão se esforçar 
para deter Zach.

Tartaruga Incrementada – no ar 
em 6 de dezembro
Aviva se dá conta de que nunca 
programou a Tartaruga para nadar 
debaixo d’água. Buscando inspira-
ção para ajudá-la, os irmãos Kratt 
mergulham para explorar um recife 
de coral onde acham uma tartaru-
ga-de-pente, capaz de se defender 
de um tubarão-tigre.

Operação Baiacu – no ar em 7 de 
dezembro
Os Kratts são miniaturizados para 
explorar as profundezas do mar e 
acabam levados para um dos mais 
populosos e diversificados ecos-
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PRÊMIOS 
Daytime Emmy Awards 2014
Nominated: Outstanding Writing in an 
Animated Program: Chris Kratt (head wri-
ter), Martin Kratt (head writer), Public Bro-
adcasting Service (PBS).

Daytime Emmy Awards 2013
Nominated: Outstanding Writing in a Chil-
dren’s Series: Martin Kratt (head writer), 
Chris Kratt (head writer), Public Broad-
casting Service (PBS).

Daytime Emmy Awards 2012
Nominated: Outstanding Writing in a Chil-
dren’s Series: Chris Kratt, Martin Kratt.

FICHA TÉCNICA 
Direção e Produção: Luc Chamberland, 
Chris Kratt, Martin Kratt e Cheryl Knapp
Distribuição: 9Story Limited

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães

sistemas da Terra: o recife de co-
ral. Eles se tornam amigos de um 
baiacu-de-espinho, que os ensina a 
sobreviver.

O Papa-léguas – no ar em 8 de de-
zembro
Koki quer sair do deserto de Sono-
ra para abastecer a Tartaruga, mas 
Chris e Martin não querem ir embo-
ra até encontrar um lagarto miste-
rioso. Mas eles precisarão da ajuda 
– e das habilidades – de seu amigo 
papa-léguas.

O Grande Campeão – no ar em 9 
de dezembro
Os Kratts descobrem que Zach e 
Donita mandaram um peixe-papa-
gaio robô para coletar corais para a 
confecção de joias. Martin e Chris 
devem usar o poder dos caçadores 
de corais para impedir esse plano.

Pegadas na Neve – no ar em 10 de 
dezembro
Martin e Chris tentam achar lebres 
hispid perdidas em uma floresta 
invernal norte-americana, a fim de 
levá-las de volta ao seu habitat, 
na Ásia. Para tanto, precisam usar 
adaptações e estratégias de veloci-
dade do lince e da lebre-americana, 
antes que seja tarde.

Habitat em Perigo – no ar em 11 de 
dezembro
Os Kratts recebem um chamado 
urgente de um grupo de crianças 
norte-americanas, informando que 
quase todas as árvores da floresta 
estão morrendo. Começa, então, 
uma corrida contra o tempo para 
resolver o mistério e ajudar a flo-
resta e as criaturas que lá vivem.

O Cristal da Cascavel – no ar em 12 
de dezembro
Depois que a Tartaruga cai no de-

serto de Sonora, Koki descobre 
que os cristais ficaram sem ener-
gia. Martin e Chris se oferecem 
para procurá-los no deserto e des-
cobrem mais do que esperavam.

Empestados! – no ar em 13 de de-
zembro
Quando um grupo de gambás inva-
de a Tartaruga e decide fazer dela 
seu lar, os Kratts precisam encon-
trar um jeito de tentar recuperar 
sua sede. 

Um Problema Monstruoso – no ar 
em 14 de dezembro
A equipe selvagem dos Kratts rece-
be uma ligação de Xavier, um me-
nino que vive no deserto Sonora. 
Um monstro-de-gila entrou em sua 
casa e ele está desesperado! Mar-
tin e Chris vão ao local conferir e 
Xavier logo aprende sobre a incrível 
vida desse animal.

Os Duendes do Deserto – no ar em 
15 de dezembro
Quando Koki e Jimmy se veem pre-
sos no deserto, Aviva e os irmãos 
Kratt precisam contar com os 
olhos e os ouvidos da coruja Elfo 
para ajudá-los a encontrar seus 
amigos no perigoso habitat.

O Despertador da Marmota – no ar 
em 16 de dezembro
Aviva encontra uma marmota e de-
cide criar – e testar por si própria – 
o supertraje animal. Aviva descobre 
que um dos seus poderes é a hiber-
nação e cai em um profundo sono. 
Cabe a Martin e Chris descobrir 
como acordar as marmotas, para 
poder resgatar Aviva.

O Paraíso de Inverno – no ar em 17 
de dezembro
Quando uma missão para desco-
brir como surge um floco de neve 

dá errado, os irmãos Kratt desco-
brem uma estranha e incomum co-
lônia de criaturas vivendo misterio-
samente sob a neve.
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BALANÇO DE 
PROGRAMAÇÃO

2014
GRADE PROGRAMAÇÃO
Janeiro
Qual o Seu Veneno?

Fevereiro
Semana especial de Carnaval - Conexão Futura e Jor-
nal Futura
GPS – Rota da Investigação

Maio
Tempos de Escola – Comemoração 100 episódios
Diz Aí – Juventude Rural – Zona da Mata, Agreste e Ser-
tão Nordestino
Cores do Futebol
Mundo da Leitura
Guia de Bons Negócios do Alvin
O Porco e o Magro
Bio.Futura

Junho
Tempos de Escola
Na Trilha da Energia

Julho
Mundo.doc
Minha Rua
Livros Animados – A Cor da Cultura
Nota 10 – A Cor da Cultura
72HORAS RIO Festival de Filmes

Agosto
Dinheiro no Bolso
Entrevista
Como Será?
Mundo da Leitura

Setembro
Futura Profissão
Cine Conhecimento
Afinando a Língua
Um Pé de Quê?
Escola das Águas: o Desafio Pantaneiro 
Guiados Pelo Sabor
Debate Mitos X Fatos da Educação 

Outubro
Sala Debate Especial – Enem
#projetoempreender
Prêmio Victor Civita Educador Nota 10
Paio & Dongo
Aventura com os Kratts
Crianças do Brasil

Novembro
Entre Fronteiras África 
Afrodescendentes
Mundo da Leitura
Diz Aí – Fronteiras
MIT Blossoms
Camarote.21

Dezembro
Aids: A resposta das ONGs do Mundo
Que Abuso é Esse?
Experimentos Extraordinários
Cine Especial Chico Buarque Meu Caro Amigo
Cine Especial O Homem que Engarrafava Nuvens
Cine Especial Meu Pai
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TOTAL  ANUAL

Chamadas: 569 peças – 4h33min
Horas inéditas programas: 521h
Interprogramas: 17h 

Horas Jornalismo:

Jornal Futura: 104h
Conexão Futura: 144h
Sala de Notícias: 16h10min
Boletim Futura: 9h 

TOTAL GERAL: 815 horas

37



A série +Brasileiros mostra a vida e a obra de personalidades que contri-
buíram para a construção da história do Brasil. Através de entrevistados 
especialistas no personagem abordado, o programa faz uma viagem his-
tórica, relembrando os fatos mais marcantes, as frases inesquecíveis, a 
intimidade e o legado deixado pelo biografado. Os depoimentos ainda são 
ilustrados por fotos, pinturas, vídeos, matérias de jornal e revista, que re-
velam os feitos do retratado. O +Brasileiros tem a previdência de Getúlio; 
a independência de D. Pedro I; o cuidado de Oswaldo Cruz; as “memórias 
póstumas” de Machado de Assis; a política de Ruy Barbosa; a república de 
Marechal Deodoro; os romances de José de Alencar; a luta abolicionista 
de José do Patrocínio; a fé de José de Anchieta; a diplomacia de Joaquim 
Nabuco; as fronteiras do Barão do Rio Branco; a visão de D. Pedro II e voa 
com Santos Dumont rumo ao futuro, preservando a memória nacional e 
levando cultura e informação para o espectador.

TEMAS: história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado

+BRASILEIROS
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(13 x 26 minutos):

Getúlio Vargas – no ar em 6 de 
maio
Getúlio Vargas é um importante 
personagem histórico brasileiro. 
Chegou ao poder com a “Revolução 
de 30”, que depôs o último paulista 
a ser eleito presidente através do 
voto. Esse episódio mostra o ho-
mem que foi presidente pelo perí-
odo mais longo da história do País, 
e como ele passou de centralizador 
e autoritário a realizador de impor-
tantes reformas trabalhistas que 
o levaram a ser conhecido como o 
“Pai dos Pobres”.

D. Pedro I – no ar em 13 de maio
D. Pedro I, apesar do sangue por-
tuguês, com certeza possuía alma 
brasileira. Talvez tenha sido o pri-
meiro herói nacional e com certeza 
foi o primeiro após a Declaração 
de Independência. Por este ato foi 
eternizado na memória do povo, 

assim como sua célebre frase “In-
dependência ou Morte!”, que até 
hoje ecoa pelo Brasil.

Oswaldo Cruz – no ar em 20 de 
maio
Oswaldo Cruz foi tão importante 
para a política de saúde pública 
brasileira, que até hoje suas ações 
estão em vigor no País. Doutor 
em medicina, com passagem pelo 
prestigioso Instituto Pasteur, foi 
quem iniciou a luta, no Brasil, pela 
erradicação da peste bubônica, da 
febre amarela e da varíola. Imple-
mentou a vacina obrigatória e, por 
este motivo, enfrentou a Revolta 
da Vacina. Saiu-se vitorioso e em 
1908 não havia mais novos casos 
de febre amarela na cidade do Rio 
de Janeiro. O episódio mostra como 
a determinação de Oswaldo Cruz 
tornou isso possível.

Machado de Assis – no ar em 27 de 
maio
Machado de Assis foi e é o maior 
escritor brasileiro de todos os tem-
pos. Filho de um pintor de paredes 
e criado no morro do Livramento, 
não teve educação escolar e ainda 
assim conseguiu chegar ao pan-
teão dos escritores. Não frequentou 
grandes colégios, muito menos uma 
universidade, e se tornou jornalista, 
contista, cronista, romancista, poeta 
e teatrólogo. Sua vida foi edificada 
pela dedicação à literatura e por seu 
grande amor, Carolina Novais.

Ruy Barbosa – no ar em 3 de junho
Ruy Barbosa pode ser considerado 
a prova viva de que uma boa educa-
ção e o gosto pelas palavras podem 
mudar um país. Dotado de grande 
poder na arte da oratória, ele lutou 
pela abolição da escravidão, pela 
justiça e por direitos eleitorais para 
todos os brasileiros. 

Marechal Deodoro da Fonseca – no 
ar em 10 de junho
Em 1891, Marechal Deodoro da 
Fonseca foi eleito o primeiro pre-
sidente do Brasil. Esse momento 
marcou a história nacional: o País 
deixava de ser uma monarquia e 
passava a ser uma república. Co-
nhecido por ter recebido a maior 
patente já concedida a um militar 
brasileiro, “Generalíssimo de Terra 
e Mar”, Marechal Deodoro da Fon-
seca marcou o início do período co-
nhecido como Primeira República.

Santos Dumont – no ar em 17 de 
junho
O pai da aviação brasileira, Santos 
Dumont, teve sua vida marcada 
pela vontade de voar. Inventor e 
aviador, ele entrou para a história 
mundial da aviação em 1906, com 
o 14 BIS. Sua vida confunde-se com 
a realização do sonho de voar do 
homem. Jamais pensou que o avião 
pudesse ser utilizado em guerras: 
até sua morte expressou seu dese-
jo de ver o avião como ferramenta 
de união dos povos. 

José do Patrocínio – no ar em 24 de 
junho
Esse episódio narra a trajetória de 
José do Patrocínio. Filho de um pa-
dre e de uma escrava, ele travou uma 
verdadeira batalha pela abolição da 
escravatura no Brasil. Influenciado 
pela realidade do País, onde maus-
-tratos e castigos aos escravos eram 
parte da rotina, em 1853 ele se torna 
o “Tigre da Abolição” e o primeiro jor-
nalista militante do Brasil.
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José de Anchieta – no ar em 1º de 
julho
Com a missão de catequizar os 
índios que habitavam a recém-
descoberta colônia de Portugal, 
o padre José de Anchieta chegou 
ao Brasil em 1553. Repleto de 
natureza e índios, que nada 
sabiam sobre a cultura e a religião 
europeia, Anchieta fez deste povo 
o berço desta nação que se tornou 
o Brasil. 

José de Alencar – no ar em 8 de ju-
lho
Considerado o “patriarca da litera-
tura brasileira”, José de Alencar for-
mou-se em direito. Posteriormente, 
tornou-se advogado, jornalista, polí-
tico, orador, romancista e teatrólo-
go. Foi também o primeiro a propor 
o rompimento com a tradição portu-
guesa e a influência europeia. Bus-
cava uma literatura verdadeiramen-
te brasileira. Esse episódio mostra 
como José de Alencar alcançou seu 
objetivo e criou uma literatura de 
linguagem rica, cores exuberantes e 
imensa natureza.

Joaquim Nabuco – no ar em 15 de 
julho
O abolicionista Joaquim Nabuco foi, 

mais do que tudo, um pensador da 
sociedade brasileira. Além de exí-
mio diplomata, com importante 
carreira internacional, foi também 
jornalista, orador, poeta e roman-
cista. Escreveu importantes contri-
buições para a literatura brasileira 
e inaugurou, junto com Machado 
de Assis, a Academia Brasileira de 
Letras. 

Barão do Rio Branco – no ar em 22 
de julho
Barão do Rio Branco foi diploma-
ta, advogado, geógrafo e histo-
riador brasileiro. Foi ministro das 
Relações Exteriores durante os 
mandatos dos presidentes Ro-
drigues Alves, Afonso Pena, Nilo 
Peçanha e Hermes da Fonseca. 
Foi promotor público em Nova Fri-
burgo e deputado por Mato Gros-
so, ainda na época do Império. Foi 
cônsul-geral do Brasil em Liver-
pool. Resolveu questões de fron-
teiras entre o Amapá e a Guiana 
Francesa, entre Santa Catarina e 
Paraná contra a Argentina e entre 
o Acre e a Bolívia. Foi o segundo 
ocupante da Cadeira nº 34 da 
Academia Brasileira de Letras.

Dom Pedro II – no ar em 29 de julho
Dom Pedro II foi o segundo e últi-
mo monarca do Império do Brasil, 
tendo reinado no País durante 58 
anos. Nascido no Rio de Janeiro, 
foi o filho mais novo do Imperador 
Dom Pedro I do Brasil e da Impe-
ratriz Dona Maria Leopoldina. A 
abrupta abdicação do pai e sua via-
gem para a Europa tornaram Pedro 
imperador com apenas cinco anos, 
resultando em uma infância e ado-
lescência tristes e solitárias. Suas 
experiências com intrigas palacia-
nas e disputas políticas durante 
este período tiveram grande im-
pacto na formação de seu caráter. 

Pedro II cresceu para se tornar um 
homem com forte senso de dever e 
devoção ao seu país e ao seu povo. 
Por outro lado, ele se ressentiu 
cada vez mais de seu papel como 
monarca.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Thadeu Vivas e 
Marco Chagas
Direção-geral: Pedro Hora
Produção executiva: Vanusa 
Spindler
Coordenação de produção: 
Gaia Maria
Produção-geral e Distribuição: 
Publytape Comunicação LTDA

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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+BRASILEIROS
SEGUNDA TEMPORADA

Uma oportunidade de conhecer 
pessoas que fizeram a diferença 
e que merecem destaque na bio-
grafia brasileira. É esse o objetivo 
da série +Brasileiros, cuja segun-
da temporada é uma produção do 
Futura com o canal +Globosat. Em 
13 episódios, é possível conhecer 
grandes personalidades da histó-
ria do País como Princesa Isabel, 
Aleijadinho e Tiradentes, e per-
sonagens mais contemporâneos 
como Cândido Portinari, Zélia Gat-
tai, Luiz Carlos Prestes, Betinho e 
Glauber Rocha. 

TEMAS: história; personalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: +Globosat
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(13 x 26 minutos):

Candido Portinari – no ar em 4 de 
novembro
Desde cedo, Portinari apresentou 
seus dons para a pintura. Nascido 
em Brodowski, São Paulo, veio 
para o Rio de Janeiro estudar artes 
e logo se destacou, ganhando um 
prêmio dentro de sua escola, que 
lhe rendeu uma viagem à Europa. 
Através de sua pintura moderna, 
arrojada e única, apresentava a 
triste realidade e os problemas 
sociais do nosso país. Reconhe-
cido internacionalmente, esse 
ilustre personagem levou o Brasil 
para o mundo. Uma de suas obras 
de maior destaque é o painel 
Guerra & Paz, localizado na sede 
da ONU, em Nova York. 

Bezerra de Menezes – no ar em 11 
de novembro
“O médico dos pobres”, assim era 
conhecido o doutor Bezerra de 
Menezes. Saiu de sua cidade, no 
interior do Ceará, e veio para o 
Rio de Janeiro estudar medicina, 
sua grande paixão. O que o di-
ferenciava dos outros médicos? 
Uma enorme compaixão e espí-
rito de caridade. Fez carreira na 
política e, ao ser apresentado ao 
espiritismo, assumiu publicamen-
te a sua posição, causando muita 
polêmica e sendo considerado o 
Kardec Brasileiro. Um exemplo de 
ser humano, de bondade e de ab-
negação. 

Tiradentes – no ar em 18 de no-
vembro
O mártir da Inconfidência Minei-
ra, conflito ocorrido no século 
XVIII no estado de Minas Gerais. 
O +Brasileiros apresenta a sua his-
tória e a de seus companheiros; as 
causas que defendiam, a luta e as 
traições sofridas. Tiradentes era 
um homem simples, mas letrado. 
Envolveu-se no movimento pela 
independência de sua capitania e 
acabou assumindo sozinho a res-
ponsabilidade perante a Coroa. De 
todos os inconfidentes, foi o único 
sentenciado à morte. 

Luiz Carlos Prestes – no ar em 25 
de novembro
Prestes foi um homem raro. Deter-
minado, crente na justiça e em seus 
valores. Nunca desistiu, e dedicou 
sua vida a defender o que acredita-
va. Foi um dos líderes do Movimen-
to Tenentista e da Coluna Prestes, 
o que lhe rendeu o nobre apelido de 
“Cavaleiro da Esperança”. Quando 
conheceu o Marxismo, se encantou 
com a doutrina e, a partir daí, tor-
nou-se comunista. Foi preso, tor-
turado e exilado. Perdeu a esposa, 
foi separado dos filhos, mas jamais 
desistiu de lutar pelo que acredita-
va, os ideais comunistas. 

Princesa Isabel – no ar em 2 de de-
zembro
Poderia ter sido só mais uma prin-
cesa. Entretanto, um gesto nobre, 
que rendeu a perda da coroa de sua 
família, a diferenciou. No dia 13 de 
maio de 1888, ela assinou a Lei Áu-
rea e libertou todos os escravos do 
Brasil. Pouco tempo depois, o País 
virava República e ela e sua família 
foram expulsas do Brasil. Uma mu-
lher corajosa e nobre, em todos os 
sentidos, que mudou a história do 
nosso país.

Chiquinha Gonzaga – no ar em 9 
de dezembro
Definitivamente, foi uma mulher 
à frente de seu tempo. Separou-
-se do marido controlador, o que 
na época foi um escândalo enor-
me e resultou no afastamento da 
família, e foi viver de sua música. 
Pioneira no ramo, escandalizou a 
sociedade. Compôs inúmeras can-
ções, conhecidas até hoje, foi ma-
estrina, termo criado para ela, pois 
foi a primeira a assumir a posição, e 
enfrentou a tudo e a todos para ser 
feliz e viver de sua música. 

Humberto Mauro – no ar em 16 de 
dezembro
Foi nosso primeiro grande cineas-
ta e, para muitos, é considerado o 
Pai do Cinema Brasileiro. Através 
de seus filmes bucólicos, rechea-
dos de imagens rurais, trazia bele-
za e grandes cenas para a tela. Ele 
dominava a técnica, mas com seu 
olhar único e sensível imprimia per-
sonalidade ao que fazia e imortali-
zava suas histórias, dando origem, 
assim, à história do nosso cinema.

Betinho – no ar em 23 de dezem-
bro
Herbert José de Souza, mais co-
nhecido como Betinho, foi uma das 
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grandes personalidades que o nos-
so país já teve. A dedicação a cau-
sas sociais e projetos beneficentes 
lhe rendeu uma indicação ao Prê-
mio Nobel da Paz. Esse homem 
conviveu com a doença por toda a 
vida e, por causa disso, tinha pres-
sa de viver e ver suas ideias concre-
tizadas. Com o lema “Quem tem 
fome, tem pressa”, Betinho lutou 
contra a fome e a exclusão social 
no nosso país.

Nise da Silveira – no ar em 30 de 
dezembro
Foi uma psiquiatra do início do sé-
culo XX que revolucionou a ma-
neira de tratar seus pacientes. A 
doutora Nise se recusava a usar 
os eletrochoques e outros proce-
dimentos que considerava agressi-
vos e foi em busca de terapias ocu-
pacionais, descobrindo na arte uma 
forma de acessar o inconsciente. 
Através da pintura e da relação 
com os animais, aos quais a douto-
ra Nise chamava de coterapeutas, 
ela conseguiu que seus pacientes 
apresentassem avanços significati-
vos na forma de se relacionar com 
o ambiente externo e com o outro.

Rachel de Queiroz – no ar em 6 de 
janeiro de 2015
Uma das nossas maiores autoras. 
Ela foi a primeira mulher a ingressar 
na Academia Brasileira de Letras, 
destacando-se ao escrever belis-
simamente as histórias do lugar 
onde nasceu: o Nordeste brasileiro. 

Reconhecida internacionalmente 
por seu trabalho, essa nordestina, 
sempre humilde e simples, ajudou 
a trilhar os caminhos da literatura 
no País. Entre seus maiores suces-
sos estão os livros adaptados para 
as séries de TV Memorial de Maria 
Moura e Três Marias.

Zélia Gattai – no ar em 13 de janei-
ro de 2015
A paulista mais baiana que o Bra-
sil já conheceu. Zélia começou a 
escrever tarde, mas nem por isso 
seu trabalho passou despercebi-
do, muito pelo contrário, escreveu 
belíssimas obras que lhe renderam 
uma cadeira na Academia Brasilei-
ra de Letras. O eterno amor de Jor-
ge Amado encantou a ele e a todos 
nós com sua voz doce e sua manei-
ra singular de escrever.

Aleijadinho – no ar em 20 de janei-
ro de 2015
Mito ou verdade? Até hoje não se 
sabe se o mestre do barroco e do 
rococó, um homem desfigurado 
por rara doença mas que produ-
zia obras lindas, existiu mesmo ou 
se é fruto de uma lenda mineira. 
Neste programa aprofundamos o 
tema e tentamos descobrir as pis-
tas para chegar até a verdadeira 
identidade do homem que ador-
nou inúmeras igrejas e construiu 
verdadeiros templos, como a Igre-
ja de São Francisco de Assis, em 
Ouro Preto, e o Santuário de Bom 
Jesus de Matosinhos, na cidade de 
Congonhas.

Glauber Rocha – no ar em 27 de ja-
neiro de 2015
Um dos integrantes mais importan-
tes do Cinema Novo, movimento 
iniciado no começo dos anos 1960. 
Com o lema “uma câmera na mão 
e uma ideia na cabeça”, deu uma 
identidade nova ao cinema brasilei-
ro, criando clássicos, como Deus e 
o Diabo na Terra do Sol, Terra em 
Transe e O Dragão da Maldade 
Contra o Santo Guerreiro. Um ho-
mem intenso, cheio de ideias e com 
um olhar único, é admirado até 
hoje por todos os grandes cinéfilos 
e adoradores da sétima arte.
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O programa mostra toda a diversidade cultural da Eu-
ropa. A cada semana, é apresentada a cultura do sé-
culo XXI: uma janela aberta para as novas tendências 
do mundo artístico. Camarote.21 também insere a cul-
tura brasileira num contexto internacional, mostrando 
como movimentos artísticos genuinamente brasileiros 
ganham ressonância ao entrar em contato com a cena 
artística de outros países. Em 2014, foram exibidos 8 
episódios.

TEMA: diversidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 9 de novembro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
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Cidades 
e Soluções 
Apresentado por André Trigueiro, o programa busca soluções para um 
mundo sustentável e destaca iniciativas que já dão resultado e que podem 
ser reaplicadas num país como o Brasil, onde 80% da população vivem em 
centros urbanos. 

TEMAS: atualidades; ciência e tecnologia; ecologia e ecossistemas 
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 es-
paço na mídia para um planeta em transformação.

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(26 x 22 minutos):

O Mercado de Mudas de Árvores 
no Brasil – no ar em 2 de julho 
Neste Cidades e Soluções, os basti-
dores de um dos mais modernos vi-
veiros de mudas de árvores do País. 
Veja como o conhecimento científi-
co e a inovação tecnológica ajudam 
a aquecer um mercado que ganha 
força no Brasil. E a expectativa de 
que proprietários rurais possam re-
vegetar uma área equivalente a cin-
co vezes o estado do Rio de Janeiro 
por conta do código florestal.

Telhado Verde e Escritório-Contê-
iner – no ar em 9 de julho
A construção civil é setor da econo-
mia que mais impacta o meio am-
biente. O Cidades e Soluções abre 

espaço para projetos inovadores 
que promovem modelos construti-
vos mais eficientes e sustentáveis. 
Para compensar a falta de verde 
nas grandes cidades, por que não 
um telhado verde?! O que já é rea-
lidade em diversas partes do mun-
do está ganhando força no Brasil. 
Acompanhamos a montagem de 
um telhado verde em São Paulo e 
mostramos a solução encontrada 
por um shopping center para dimi-
nuir a quantidade de lixo orgânico 
que o empreendimento enviava 
para os aterros sanitários.

Pássaros nas Cidades – no ar em 
16 de julho
O Cidades e Soluções acompanha 
como é feito o trabalho de preser-
vação da Arara Azul. A ave entrou 
para a lista das espécies ameaça-

das de extinção na década de 80, 
mas vem se recuperando graças ao 
trabalho incrível da bióloga Neiva 
Guedes e do Instituto Arara Azul.

Microgeração de Energia – no ar 
em 23 de julho
Que tal produzir você mesmo a 
energia consumida na sua casa? Se 
a fonte for limpa e renovável, como 
o sol ou o vento, é possível que o 
proprietário ainda tenha descontos 
ou mesmo deixe de pagar a conta 
de luz. O programa visista a pri-
meira residência do Rio de Janeiro 
oficialmente registrada na Aneel 
com um sistema de microgeração 
de energia.

Violência Contra Ativistas – no ar 
em 30 de julho
Metade dos assassinatos de ati-
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vistas ambientais em todo o mun-
do ocorreu no Brasil, entre 2002 
e 2013. De 908 casos, 448 foram 
registrados aqui. O Cidades e Solu-
ções revela em detalhes esse am-
biente de violência e impunidade. 
O programa vai até Xapuri, Acre, 
onde fica a Reserva Extrativista 
Chico Mendes, que tem quase um 
milhão de hectares, abrange sete 
municípios acreanos e foi criada 
para ser uma área de conservação, 
onde as populações tradicionais 
pudessem viver da exploração sus-
tentável dos recursos florestais. 
Vinte e cinco anos depois da morte 
de seu líder, a região continua so-
frendo com o desmatamento e a 
ocupação ilegal.

Um Mundo com Mais Celulares 
que Banheiro – no ar em 6 de 
agosto
Que tal viver em um planeta onde 
há mais pessoas com acesso a te-
lefones celulares do que a banhei-
ros? A conta foi feita pelas Nações 
Unidas. Apenas 4 bilhões e meio de 
pessoas têm acesso a banheiros. 
Um bilhão de pessoas fazem suas 
necessidades fisiológicas a céu 
aberto. O Brasil aparece como um 
dos dez piores países do mundo, 
quando o assunto é a falta de ba-
nheiros. O Cidades e Soluções foi 
até o Maranhão para visitar o mu-
nicípio com o menor número de ba-
nheiros por habitante do Brasil. Na 
Suécia, uma invenção que trans-
forma dejetos humanos em adubo 
e já está sendo utilizada na África. 

A Disputa das Águas – no ar em 13 
de agosto
Os dois estados mais populosos e 
economicamente importantes do 
Brasil disputam a água da mesma 
bacia hidrográfica. Pela primeira 
vez na história, São Paulo e Rio de 

Janeiro explicitaram publicamente 
suas diferenças em relação à cap-
tação das águas do Paraíba do Sul. 
Quem tem razão? Como resolver a 
demanda crescente por água nos 
dois estados? 

As Abelhas de Paris e a Castanha 
do Rio Grande do Norte – no ar em 
20 de agosto
É cada vez mais frequente a cria-
ção de abelhas na cidade-luz. 
Paris se transformou em um ter-
ritório livre para a produção de 
mel, e o Cidades e Soluções mos-
tra como isso está acontecendo. 
Veja também como a produção de 
castanhas mudou a realidade de 
uma pequena cidade do Rio Gran-
de do Norte.

Uma Outra Forma de Pensar o Mo-
delo Econômico com Jeffrey Sachs 
– no ar em 27 de agosto
Em entrevista exclusiva ao Cidades 
e Soluções, o economista norte-a-
mericano Jeffrey Sachs manifes-
tou a preocupação com o modelo 
de desenvolvimento praticado na 
maioria dos países e defendeu po-
líticas públicas que promovam a 
proteção ambiental e uma melhor 
distribuição de renda. O progra-
ma mostra também como Jeffrey 
Sachs está seguindo a missão de 
construir a mais importante agen-
da do milênio: os objetivos do de-
senvolvimento sustentável.

Dessalinização da Água do Mar – 
no ar em 3 de setembro
Um projeto de reflorestamento na 
Bacia do Paraíba do Sul, no estado 
do Rio de Janeiro, em que 2.700 de-
tentos do regime semiaberto plan-
taram 930 mil mudas de árvores 
de 150 espécies diferentes. E, na 
Espanha, descubra como Barcelo-
na driblou a falta d’água ao cons-

truir a maior usina de dessaliniza-
ção da Europa.

Energia Nuclear Faz Bem – no ar 
em 10 de setembro
O Cidades e Soluções visita uma 
termelétrica de Shangai, a mais 
moderna do mundo segundo os 
chineses. Na usina, que produz 
energia para abastecer um milhão 
de pessoas, foram desenvolvidas 
25 novas patentes industriais 
para reduzir os gases poluentes 
que vêm da queima do carvão. O 
programa também embarca no 
trem-bala, um dos símbolos da 
China atual.

As Tecnologias Sustentáveis do 
MT – 17 de setembro
O Cidades e Soluções revela os 
bastidores do Senseable City Lab, 
o mais importante laboratório 
do mundo dedicado ao estudo 
das áreas urbanas no prestigiado 
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT). Mobilidade, recicla-
gem, energia e comunicação são 
alguns dos assuntos de interesse 
de alguns dos maiores cientistas 
do mundo.

Sustentabilidade e Política – no ar 
em 24 de setembro
Gravado no Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, em plena Semana do 
Meio Ambiente, o Cidades e Solu-
ções convida três cientistas políti-
cos para debater a importância dos 
assuntos ambientais nas eleições 
de 2014. Qual o espaço da susten-
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tabilidade na política? Os eleitores 
estão preocupados com isso? E os 
candidatos? Qual o prestígio dos 
temas ambientais dentro e fora 
do Brasil quando se vai às urnas? 
Sérgio Abranches, Renato Lessa 
e Geraldo Tadeu Monteiro são os 
convidados especiais.

Debate Sobre Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – no ar em 3 de 
dezembro
Neste programa especial, entre-
vistados no estúdio e reporta-
gens. Paulo Ziukoski, presidente 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), e Ney Mara-
nhão, secretário de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente, 
participam de um debate sobre o 
tema em Brasília. Assim como a 
ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, e Carlos Silva Fi-
lho, presidente da Abrelpe – As-
sociação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais.

Estação de Tratamento de Esgoto 
Pontes dos Leites – no ar em 10 de 
dezembro
Uma estação de tratamento de es-
goto que não exala mau cheiro nem 
odores? Em Araruama, na região 
dos lagos, litoral fluminense, em 
vez de energia elétrica ou produ-
tos químicos para tratar a matéria 
orgânica, apenas plantas. São elas 
que cuidam da parte mais impor-
tante do tratamento. São 170 li-
tros de esgoto por segundo. Outra 
vantagem é a economia. Se fosse 
para tratar a mesma quantidade de 
esgoto em uma estação conven-
cional, seriam gastos apenas com 
produtos químicos aproximada-
mente R$ 77 mil por mês. Graças 
ao uso de plantas, o custo é zero.

Falcoaria: uma Força-tarefa pela 
Segurança nos Aeroportos Brasi-
leiros – no ar em 17 de dezembro
A força-tarefa é encarregada de 
afastar os pássaros que ameaçam 
a segurança dos aviões nos aero-
portos brasileiros. Uma estratégia 

que vem sendo usada para inibir a 
presença de aves indesejadas é a 
falcoaria. Aves de rapina especial-
mente treinadas para capturar es-
pécies que representem risco para 
a segurança dos aviões.

Ecodesign na Prática – no ar em 24 
de dezembro
Você sabia que são fabricadas 350 
bilhões de tampas de garrafas 
plásticas por ano no mundo?! Já 
imaginou a vida sem elas? O pro-
grama apresenta o brasileiro que 
foi premiado no exterior porque 
inventou uma tampinha-brinque-
do. Um novo negócio que ajuda a 
diminuir a quantidade de resíduos 
no mundo.

FICHA TÉCNICA 
Editor-chefe: André Trigueiro
Produção e edição: Aline Peres e 
Klara Duccini
Edição e finalização: Marcus 
Vinícius e Rita Araújo
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O Cine Conhecimento é apresentado por Lorena Calábria e exibe produ-
ções do cinema mundial, filmes clássicos e contemporâneos. Em 2014, o 
Cine traz quatro mostras de grandes diretores consagrados pela crítica 
e pelo público: Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel e Serguei 
Eisenstein. Para aprofundar ainda mais a discussão sobre alguns desses 
clássicos, Lorena vai entrevistar a cineasta Laís Bodanzki e o crítico de 
cinema e DJ Marcelo Janot. A temporada conta ainda com outros nomes 
aclamados do cinema contemporâneo, como Jim Jarmusch e Apichatpong 
Weerasethakul. Além de uma ótima sessão de cinema em casa, o progra-
ma destaca detalhes históricos, culturais, comportamentais e geográficos 
relacionados às produções cinematográficas. 

Cine 
Conhecimento

TEMAS: história; identidade 
cultural; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: adultos
ESTREIA: 1997
LICENCIAMENTO: não liberado 

APRESENTADORA: Lorena 
Calábria é jornalista e apresenta-
dora. Começou ainda bem jovem 
a trabalhar na Rede Manchete, 
em 1985. Era colaboradora dos 
telejornais. Como apresentadora, 
começou no ano de 1986, coman-
dando o programa Clip, da Rede 
Globo. Foi repórter e redatora da 
revista Bizz. Trabalhou também na 
MTV Brasil, na TV Cultura, onde 
apresentou o programa Metró-
polis, no canal Multishow e, em 
2008, apresentou o programa 
Happy Hour, no GNT. 
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SINOPSES POR EPISÓDIO:

A Dama Oculta – no ar em 6 de se-
tembro
Em um pequeno recanto da Europa, 
os passageiros de um trem são obri-
gados a pernoitar em uma pequena 
estalagem por causa de uma nevas-
ca. Lá, uma jovem rica conhece uma 
velha governanta e ambas combi-
nam de se encontrar no trem, no 
dia seguinte. Entretanto, logo após 
o início da viagem, a governanta de-
saparece e ninguém, por motivos di-
versos, lembra de ter visto a mulher 
desaparecida. A jovem persiste em 
suas investigações e acaba conven-
cendo um musicólogo, com quem 
ela tinha se desentendido na véspe-
ra, a acompanhá-la na tentativa de 
encontrar a velha governanta. 
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Margaret Lo-
ckwood, Michael Redgrave, Paul 
Lukas
Direção: Alfred Hitchcock
Produção: Gainsborough Pictures
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1938
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmio: New York Film Critics Cir-
cle Awards (1939): Best Director 
(Alfred Hitchcock).

Jovem e Inocente – no ar em 13 de 
setembro
Homem suspeito de assassinar 
uma mulher parte em busca do 
real culpado para provar sua ino-
cência. Para isso, recebe ajuda de 
uma moça jovem e inocente, filha 
do chefe de polícia encarregado de 
resolver o crime. Ela se sente atra-
ída pelo homem e dá continuidade 
à fuga, mesmo sem saber se ele é 
culpado ou inocente. 
Duração: 80 minutos
Elenco principal: Nova Pilbeam, 
Derrick De Marney, Percy Marmont
Direção: Alfred Hitchcock
Produção: Gaumont British Pictu-
re Corporation
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1937
Classificação indicativa: 10 anos

Sabotagem – no ar em 20 de se-
tembro
Um detetive da Scotland Yard investi-
ga um sabotador ligado a uma organi-
zação internacional que planeja explo-
dir uma bomba em Londres. Quando 
o disfarce do detetive é descoberto, a 
trama começa a desenrolar.
Duração: 74 minutos
Elenco principal: John Gielgud, Ma-
deleine Carroll, Robert Young
Direção: Alfred Hitchcock
Produção: Gaumont British Pictu-
re Corporation
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1936
Classificação indicativa: 12 anos

O Homem que Sabia Demais – no 
ar em 27 de setembro
Um casal inglês e a filha passam 
as férias na Suíça, praticando es-
portes de inverno. Tudo corre bem 
até que um amigo deles é atingido 
por uma bala. Antes de morrer, 
ele conta para o amigo sobre um 
assassinato político que deverá 
acontecer em Londres. A partir daí, 
os assassinos fazem de tudo para 
impedir que a família inglesa inter-
fira em seus planos.
Duração: 75 minutos
Elenco principal: Leslie Banks, 
Edna Best, Peter Lorre
Direção: Alfred Hitchcock
Produção: Gaumont British Pictu-
re Corporation
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Reino Unido
Ano de produção: 1934
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: National Board of Re-
view (1935): Top Foreign Films 
// New York Film Critics Circle 
Awards (1936): Best Director (2nd 
place).

Cyrano – no ar em 4 de outubro
Talentoso soldado e romântico po-
eta, Cyrano carrega uma baixíssi-
ma autoestima por conta do nariz, 
acintosamente grande, e, por isso, 
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nutre uma paixão secreta por sua 
prima. Quando descobre a atra-
ção de sua amada por um colega, 
Cyrano percebe uma grande opor-
tunidade de se declarar e se torna 
a alma e a poesia do relacionamen-
to, através das cartas que escreve 
no lugar do amigo. O filme é uma 
adaptação de 1990 da peça de 
mesmo nome escrita em 1870, por 
Edmond Rostand.
Duração: 124 minutos
Elenco principal: Gérard Depar-
dieu, Anne Brochet, Vincent Perez
Direção: Jean-Paul Rappeneau
Produção: Caméra One; Centre 
National de la Cinématographie 
(CNC); DD Productions; Films A2; 
Hachette Première; Investors Club; 
Sofinergie 1; Union Générale; Ciné-
matographique (UGC)
Distribuição: Lagardère Entertain-
ment Rights
País de origem: França
Ano de produção: 1990
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Academy Awards / Oscar 
(1991): Best Costume Design; Best 
Actor in a Leading Role (Gérard 
Depardieu – nominated); Best Art 
Direction – Set Decoration; Best 
Makeup; Best Foreign Language 
Film – France // Golden Globes 
(1991): Best Foreign Language Film 
// BAFTA Awards (1992): Best Cine-
matography; Best Costume Design; 
Best Make Up Artist; Best Original 
Film Score; Best Actor (Gérard De-
pardieu – nominated); Best Scre-
enplay – Adapted (nominated); Best 
Film not in the English Language 
(nominated); Best Production De-
sign (nominated) // British Society 
of Cinematographers (1991): Best 
Cinematography Award // Can-
nes Film Festival (1990): Best Ac-
tor (Gérard Depardieu); Technical 
Grand Prize (Pierre Lhomme – ci-
nematographer); Palme d’Or (Je-

an-Paul Rappeneau – nominated) 
// César Awards (1995): César des 
Césars (Jean-Paul Rappeneau) // 
César Awards (1991): Best Film; 
Best Actor (Gérard Depardieu); Best 
Supporting Actor (Jacques Weber); 
Best Director (Jean-Paul Rappene-
au); Best Music; Best Cinematogra-
phy; Best Production Design; Best 
Costume Design; Best Editing; Best 
Sound; Best Actress (Anne Brochet 
– nominated); Most Promising Ac-
tor (Vincent Perez – nominated); 
Best Screenplay (nominated), Ori-
ginal or Adaptation (nominated) // 
David di Donatello Awards (1991): 
Best Foreign Film; Best Foreign 
Actor (Gérard Depardieu – nomi-
nated) // European Film Awards 
(1990): Best Production Designer; 
Best Film (nominated); Best Ac-
tress (Anne Brochet – nominated); 
Best Actor (Gérard Depardieu – no-
minated); Best Cinematographer 
(nominated) // Guild of German 
Art House Cinemas (1992): Foreign 
Film – Guild Film Award – Silver // 
Italian National Syndicate of Film 
Journalists 1992: Best Production 
Design – Silver Ribbon; Best Cos-
tume Design – Silver Ribbon; Eu-
ropean Silver Ribbon (Jean-Paul 
Rappeneau – nominated) // London 
Critics Circle Film Awards (1992): 
ALFS Award Actor of the Year – Gé-
rard Depardieu; Foreign Language 
Film of the Year // Los Angeles Film 
Critics Association Awards (1990): 
Best Foreign Film – 2nd place LA-
FCA Award // National Academy of 
Cinema (1990): Academy Award // 
National Board of Review (1990): 
NBR Award Best Foreign Language 
Film; Top Foreign Films // New York 
Film Critics Circle Awards (1990): 
2nd place NYFCC Award Best Fo-
reign Language Film // Toronto In-
ternational Film Festival (1990): 
People’s Choice Award.

O Cavaleiro do Telhado e a Dama 
das Sombras – no ar em 11 de ou-
tubro
Em 1832, um jovem nobre da Itália, 
coronel do exército, se refugia na 
França para levantar fundos para 
a causa italiana na luta contra a 
invasão austríaca. Porém, antes 
de voltar para seu país, ele precisa 
enfrentar a dura realidade france-
sa, assolada por uma epidemia de 
cólera. Suas chances aumentam 
quando ele conhece uma bela e 
enigmática mulher. Ela também 
está em fuga e busca um misterio-
so marido desaparecido.
Duração: 124 minutos
Elenco principal: Olivier Martinez, 
Juliette Binoche, Pierre Arditi
Direção: Jean-Paul Rappeneau
Produção: Hachette Première; Ca-
nal+; Centre Européen Cinémato-
graphique Rhône-Alpes; Compagnie 
Européenne Cinématographique 
(CEC); Entree Europees Cinemato-
grafique; France 2 Cinéma
Distribuição: Lagardère Entertain-
ment Rights
País de origem: França
Ano de produção: 1995
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: César Awards (1996): 
Best Cinematography; Best Sou-
nd; Best Actress (Juliette Binoche); 
Best Director; Best Film; Most 
Promising Actress (Isabelle Carré); 
Best Music; Best Production De-
sign; Best Editing; Best Costume 
Design // Italian National Syndica-
te of Film Journalists (1997): Silver 
Ribbon for Best Costume Design 

53



// Motion Picture Sound Editors 
(1997): Golden Reel Award for Mo-
tion Picture Foreign Feature Films: 
Sound Editing.

Um Lugar Estranho para um En-
contro – no ar em 18 de outubro
Uma mulher burguesa é abandona-
da pelo marido no meio da estrada 
após uma discussão. No local ermo 
ela conhece um médico, que pare-
ce perdido e desolado, aguardando 
na beira da estrada, sem perspec-
tivas, com a desculpa de que seu 
carro quebrou. Os dois, então, ini-
ciam uma relação inusitada.
Duração: 97 minutos
Elenco principal: Catherine De-
neuve, Gérard Depardieu
Direção: François Dupeyron
Produção: DD Productions; De-
neuve; Films A2; Hachette Pre-
mière; Hachette Productions; Les 
Editions Sidonie; Orly Films
Distribuição: Lagardère Entertain-
ment Rights
País de origem: França
Ano de produção: 1988
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: César Awards (1989): 
Best Actress (Catherine Deneu-
ve – nominated); Most Promising 
Actress (Nathalie Cardone – no-
minated); Best First Work (Fran-
çois Dupeyron – nominated); Best 
Screenplay, Original or Adaptation 
(nominated).

Sobre Café e Cigarros – no ar em 
25 de outubro
É uma série de curtas-metragens 
disfarçada de um filme de longa-
-metragem (ou vice-versa). Cada 
sequência envolve vários perso-
nagens tomando café, fumando 
cigarros e conversando sobre di-
ferentes assuntos que vão desde 
picolés de cafeína até o uso de ni-
cotina como inseticida. 
Duração: 88 minutos
Elenco principal: Roberto Begnini, 
Steve Buscemi, Cate Blanchett, Al-
fred Molina, Bill Murray, Jack White 
e Meg White, Iggy Pop, Tom Waits
Direção: Jim Jarmusch
Produção: Smokescreen Inc.
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: EUA
Ano de produção: 2003
Classificação indicativa: 14 anos
Prêmios: Central Ohio Film Critics 
Association (2005): COFCA Award 
Actor of the Year (Cate Blanchett) 
// Chlotrudis Awards (2005): Chlo-
trudis Award (nominated) – Best 
Supporting Actor (Alfred Molina); 
Best Supporting Actress (Cate 
Blanchett), Best Cast // Indepen-
dent Spirit Awards (2005): Inde-
pendent Spirit Award (nominated) 
– Best Supporting Female (Cate 
Blanchett) // Los Angeles Film Criti-
cs Association Awards (2004): LA-
FCA Award (2nd place) – Best Su-
pporting Actress (Cate Blanchett) 
// National Society of Film Critics 
Awards, USA (2005): NSFC Award 
(2nd place) – Best Supporting Ac-
tress (Cate Blanchett) // Vancouver 
Film Critics Circle (2005): VFCC 

Award (nominated) – Best Suppor-
ting Actress (Cate Blanchett).

A Greve – no ar em 1º de novembro
O suicídio de um operário injusta-
mente acusado de roubo é o es-
topim para o início de uma greve 
numa fábrica russa, em 1912. O 
lento processo de negociação ex-
põe uma série de ações e contra-a-
ções entre grevistas e polícia, que 
seguem como uma onda crescen-
te, revelando toda a repressão e as 
barbáries do governo. 
Duração: 73 minutos
Elenco principal: Grigori Aleksan-
drov, Maksim Shtraukh, Mikhail 
Gomorov
Direção: Serguei M. Eisenstein
Produção: Goskino, Proletkult
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: União Soviética 
(URSS)
Ano de produção: 1925
Classificação indicativa: 14 anos

Ivan, O Terrível – no ar em 8 de no-
vembro
No ano de 1547, em uma atmosfera 
de conspiração, Ivan IV, arquidu-
que de Moscou, é coroado czar da 
Rússia. Ele se casa com Anastasia 
e planeja ataques para retomar os 
territórios perdidos e derrotar os 
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tártaros. Com esse objetivo e sem 
esquecer dos inimigos internos, 
que não desistem de derrubá-lo, 
Ivan manipula todos ao seu redor. 
Duração: 110 minutos
Elenco principal: Nicolas Tcherkas-
sov, Ludmila Tselikovskaia, Sera-
phina Birman
Direção: Serguei M. Eisenstein
Produção: Mosfilm, TsOKS
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: União Soviética 
(URSS)
Ano de produção: 1944
Classificação indicativa: Livre
Prêmio: Locarno International 
Film Festival (1946): Best Cine-
matography.

Ivan, O Terrível – Parte II – no ar 
em 15 de novembro
Após sua esposa morrer envene-
nada, Ivan encontra-se sozinho na 
luta pela unificação da Rússia. En-
quanto tenta expulsar os invasores 
e consolidar seu poder através da 
criação de um exército pessoal, 
o czar precisa ainda escapar das 
constantes tentativas de assas-
sinato tramadas pelos seus rivais 
políticos, os boiardos russos, e ou-
tros inimigos, dentre os quais está 
sua tia, que sonha em colocar o po-
der nas mãos do filho.
Duração: 95 minutos
Elenco principal: Nicolas Tcherkas-
sov, Ludmila Tselikovskaia, Sera-
phina Birman
Direção: Serguei M. Eisenstein
Produção: Mosfilm, TsOKS
Distribuição: Films sans Frontières

País de origem: União Soviética 
(URSS)
Ano de produção: 1958
Classificação indicativa: 12 anos

Outubro – no ar em 22 de novem-
bro 
Em tom de documentário, o filme 
recria acontecimentos em Petro-
grado, na Rússia,  desde o fim da 
monarquia, em fevereiro de 1917, 
até o fim do governo provisório em 
novembro do mesmo ano. Outubro 
foi produzido em 1927 por um gru-
po de cineastas soviéticos, sob a 
direção de Serguei Eisenstein, para 
festejar o 10º aniversário da revo-
lução de outubro de 1917, a pedido 
do Comitê Central Soviético da 
URSS.
Duração: 103 minutos
Elenco principal: Boris Livanov, Ni-
kolay Popov, Vasili Nikandrov
Direção: Serguei M. Eisenstein e 
Grigori Aleksandrov
Produção: Sovkino
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: União Soviética 
(URSS)
Ano de produção: 1927
Classificação indicativa: 10 anos

O Encouraçado Potemkin – no ar 
em 29 de novembro
Em 1905, marinheiros de um navio 

do czar rebelam-se contra a tirania 
de seus comandantes e assumem 
o controle do Potemkin. Chegando 
em Odessa, recebem o apoio da 
população, mas as forças repres-
soras do regime czarista esmagam 
o movimento com violência des-
medida.
Duração: 94 minutos
Elenco principal: Alexandre Anto-
nov, Vladimir Barsky, Grigori Ale-
xandrov
Direção: Serguei M. Eisenstein 
Produção: Goskino
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: União Soviética 
(URSS)
Ano de produção: 1925
Classificação indicativa: 10 anos

O Idiota – no ar em 6 de dezembro
Um homem se envolve com duas 
mulheres. Quando uma delas per-
cebe que não é amada e decide to-
mar providências drásticas, uma 
tragédia se anuncia. Com direção 
de Akira Kurosawa, o filme é a única 
adaptação para o cinema da cele-
brada obra literária de mesmo nome 
do autor russo Fiódor Dostoiévski. 
Duração: 150 minutos
Elenco principal: Setsuko Hara, 
Masayuki Mori, Toshiro Mifune, 
Yoshiko Kuga, Takashi Shimura, 
Chieko Higashiyama, Eijiro Yanagi, 
Minoru Chiaki, Noriko Sengoku
Direção: Akira Kurosawa 
Produção: Shôchiku Eiga
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Japão
Ano de produção: 1951
Classificação indicativa: 14 anos
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O Anjo Embriagado – no ar em 13 
de dezembro
Após um confronto com uma gan-
gue rival, um gângster busca trata-
mento com um médico alcóolatra 
e é diagnosticado com tuberculo-
se. Rebelde, ele se recusa a seguir 
as indicações médicas de parar de 
beber e fumar, mas os dois aca-
bam desenvolvendo uma espécie 
de amizade. O médico se vê então 
envolvido em um confronto cons-
tante com o perigoso paciente, que 
busca preservar sua honra, lutando 
para manter seu espaço na gangue, 
apesar da doença. 
Duração: 80 minutos
Elenco principal: Takashi Shimura, 
Toshirô Mifune, Reisaburô Yama-
moto, Michiyo Kogure, Chieko 
Nakakita, Noriko Sengoku
Direção: Akira Kurosawa 
Produção: Toho Company
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Japão
Ano de produção: 1948
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Kinema Junpo Awards 
(1949): Best Film // Mainichi Film 
Concours (1949): Best Film; Best 
Cinematography; Best Film Score.

Cão Danado – no ar em 20 de de-
zembro
No Japão pós-guerra, um jovem po-

licial tem sua arma roubada em um 
ônibus. Constrangido, ele tenta de-
sesperadamente recuperá-la, ini-
ciando uma investigação nas fave-
las de Tóquio, onde se depara com 
a miséria de uma população que 
mal consegue sobreviver. Sua bus-
ca só começa a ter sucesso quando 
ele recebe a ajuda de um detetive 
mais experiente.
Duração: 111 minutos
Elenco principal: Toshirô Mifune, 
Takashi Shimura, Keiko Awaji, Eiko 
Miyoshi
Direção: Akira Kurosawa 
Produção: Film Art Association, 
Shintoho Film Distribution Com-
mittee; Toho Company
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Japão
Ano de produção: 1949
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Mainichi Film Concours 
(1950): Best Actor (Takashi Shimu-
ra); Best Cinematography; Best Art 
Direction; Best Film Score. 

Rashomon – no ar em 27 de de-
zembro
Japão, século XI. Durante uma forte 
tempestade, um lenhador, um sa-
cerdote e um camponês procuram 
abrigo nas ruínas de um portão 
histórico na cidade de Rashomon. 
Lá, o sacerdote conta os detalhes 
de um crime terrível, envolvendo o 
estupro de uma mulher e o assas-
sinato do marido dela, um samurai. 
O julgamento do bandido é mos-
trado em flashback, com quatro 
testemunhos, inclusive o do morto, 

através de um médium. Enquan-
to isso, os três homens discutem 
cada uma das versões.
Duração: 88 minutos
Elenco principal: Toshiro Mifune, 
Machiko Kyo, Takashi Shimura, 
Masayuki Mori, Minoru Chiaki
Direção: Akira Kurosawa 
Produção: Daiei Motion Picture 
Company
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: Japão
Ano de produção: 1950
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Academy Awards – Os-
car (1953): Best Art Direction – Set 
Decoration – Black-and-White 
(nominated) // Academy Awards 
(1952): Honorary Award // BAFTA 
Awards (1953): Best Film from any 
Source (nominated) // Blue Ribbon 
Awards (1951): Best Screenplay // 
Directors Guild of America (1953): 
Outstanding Directorial Achieve-
ment in Motion Pictures (nomi-
nated) // Mainichi Film Concours 
(1951): Best Actress (Machiko Kyô 
for Itsuwareru seiso) // National 
Board of Review (1951): Best Di-
rector; Best Foreign Film; Top Fo-
reign Films // New York Film Critics 
Circle Awards (1951): Best Foreign 
Language Film (2nd place) // Venice 
Film Festival (1951): Golden Lion; 
Italian Film Critics Award – Akira 
Kurosawa.

Despachado para a Índia – no ar 
em 3 de janeiro de 2015
Comédia sobre diferenças cultu-
rais com um toque de romance, 
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Despachado para a Índia conta 
a história de Todd Anderson, um 
gerente de um call center em Se-
attle que recebe a notícia de que 
seu trabalho foi terceirizado e que 
ele será enviado à Índia para trei-
nar seu substituto e a nova equi-
pe. Todd viaja esperando o pior e 
as coisas realmente não come-
çam bem. Mas quando ele se abre 
para conhecer melhor seus novos 
colegas de trabalho e a realidade 
do país, percebe que essa experi-
ência pode ter sido a melhor coisa 
que já lhe aconteceu. 
Duração: 102 minutos
Elenco principal: Josh Hamilton, 
Ayesha Dharker, Larry Pine, Asif 
Basra
Direção: John Jeffcoat
Produção: ShadowCatcher Enter-
tainment
Distribuição: Cinemavault
País de origem: EUA
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: BendFilm Festival 
(2007): Audience Award -Best 
Film // Cinequest San Jose Film 
Festival (2007): Best Feature – 
Audience Award // HardAcre Film 
Festival (2007): Audience Award 
// Palm Springs International 
Film Festival (2007): John Schle-
singer Award; Best of the Fest // 
Seattle International Film Festi-
val (2007): Golden Space Needle 
Award – Best Film // Indian Film 
Festival of Los Angeles: Audience 
Award // Toronto Intl Film Festi-
val // Vancouver Intl Film Festival 
// Intl Film Festival – Goa // Dubai 
Intl Film Festival // Intl Film Fes-
tival Mumbai // Natfilm Festival // 
Stuttgart Bollywood and Beyond 
Film Festival // Ashland Indepen-
dent Film Festival // Comedy Cluj 
Festival // Festival Intl du Film de 
Boulogne-Billancourt. 

Síndromes e um Século – no ar em 
10 de janeiro de 2015
Síndromes e um Século explora 
como funciona nossa memória e 
como nosso sentimento de felici-
dade pode ser desencadeado por 
coisas aparentemente insignifi-
cantes. É um filme em duas par-
tes, que por vezes se espelham. 
Os dois personagens principais 
são inspirados nos pais do diretor, 
Apichatpong Weerasethakul, nos 
anos que antecedem seu relacio-
namento. A primeira parte aborda a 
vida de uma médica e se passa em 
um espaço que lembra o mundo no 
qual o cineasta nasceu e foi criado. 
A segunda parte é focada em um 
médico e se passa em um espaço 
mais contemporâneo, que se asse-
melha ao mundo atual.
Duração: 102 minutos
Elenco principal: Jaruchai Lama-
ram, Jenjira Pongpas, Nantarat 
Sawaddikul, Sophon Pukanok
Direção: Apichatpong Weerase-
thakul
Produção: Anna Sanders Films; 
Backup Films (in association with); 
Centre National de la Cinémato-
graphie (CNC); Fonds Sud Cinéma; 
French Ministry of Foriegn Affairs; 
Illuminations Films; Kick the Ma-
chine; Ministère de la Culture et de 
la Communication; New Crowned 
Hope; TIFA.
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: Tailândia
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Asian Film Awards 

(2007): Asian Film Award Best 
Editor; Asian Film Award - Best 
Cinematographer – (nominated), 
Best Director (nominated) // Chi-
cago International Film Festival 
(2006): Gold Hugo - Best Feature 
(nominated) // Cinemanila Inter-
national Film Festival (2007): Best 
Southeast Asian Film (nominated) 
// Deauville Asian Film Festival 
(2007): Lotus – Grand Prix // Fri-
bourg International Film Festival 
(2007): Special Mention – Interna-
tional Jury; Grand Prix (nominated) 
// Tallinn Black Nights Film Festival 
(2006): Grand Prize (nominated) // 
Venice Film Festival (2006): Gol-
den Lion (nominated). 
 

O Sonho Azul – no ar em 17 de ja-
neiro de 2015
O filme retrata a história de uma 
família de Pequim, de seus vizinhos 
e seus amigos, enquanto vivem os 
movimentos políticos e as revoltas 
sociais dos anos de 1950 e 1960, 
na China. A história é contada em 
flashback, a partir da perspectiva 
de um menino, que lembra os três 
casamentos de sua mãe, por três 
vezes viúva, e a turbulência política 
que forma o pano de fundo de sua 
vida. Ao mesmo tempo um drama 
familiar e uma história de transição 
da infância para a adolescência, o 
filme aborda o período de 1953 a 
1967. 
Duração: 135 minutos
Elenco principal: Lu Liping, Yi Tian, 
Zhang Wenyao, Chen Xiaoman, Pu 
Quanxin, Xuejian Li
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Direção: Tian Zhuangzhuang 
Produção: Longwick Production Ltd
Distribuição: Fortissimo Films
País de origem: China
Ano de produção: 1993
Classificação indicativa: 10 anos
Prêmios: Chicago International 
Film Festival (1993): Silver Hugo – 
Best Director // Hawaii Internatio-
nal Film Festival (1993): East-West 
Center Award – Best Narrative // 
Independent Spirit Awards (1995): 
Independent Spirit Award – Best 
Foreign Film (nominated) // Tokyo 
International Film Festival (1993): 
Best Actress Award (Liping Lü); 
Special Mention – For a talent of 
the future (Xiaoman Chen, Wenyao 
Zhang, Tian Yi); Tokyo Grand Prix. 

Pequenas Flores Vermelhas – no 
ar em 24 de janeiro de 2015
Pequenas Flores Vermelhas acom-
panha um menino de quatro anos 
que está entrando na escola pela 
primeira vez. É uma parábola con-
temporânea (pós-Revolução chi-
nesa de 1949) sobre a natureza, as 
complexidades e vicissitudes de 
ser obrigado a se encaixar numa 
sociedade que exige isso. Baseado 
em livro de um dos escritores mo-
dernos mais vendidos da China e 
dirigido por Zhang Yuan, uma das 
primeiras vozes do cinema under-
ground chinês, o filme é uma obra 
de sátira e crítica social. 
Duração: 91 minutos
Elenco principal: Chen Manyuan, 
Dong Bowen, Ning Yuanyuan, 
Zhao Rui

Direção: Zhang Yuan 
Produção: Beijing Century Goo-
d-Tidings Cultural Development 
Company, Huakun Entertainment 
Ltd., Citic Culture and Sports En-
terprises Ltd, Downtown Pictures, 
RAI Cinema, Istituto Luce
Distribuição: Fortissimo Films
Países de origem: Itália, China
Ano de produção: 2006
Classificação indicativa: Livre
Prêmios: Berlin International Film 
Festival (2006): C.I.C.A.E. Award 
– Panorama // Golden Horse Film 
Festival (2006): Golden Horse 
Award – Best Screenplay (Adap-
ted) // Italian National Syndicate 
of Film Journalists (2007): Silver 
Ribbon – Best Editing (nominated) 
// Shanghai Film Critics Awards 
(2006): Film of Merit // Sundance 
Film Festival (2006): Grand Jury 
Prize – World Cinema (Dramatic) 
(nominated) // Tallinn Black Nights 
Film Festival (2006): Prize of the 
Postimees Jury; Special Mention; 
Grand Prize (nominated).

Haifa – no ar em 31 de janeiro de 
2015
Haifa, apelidado em homenagem à 
sua cidade do coração, frequenta 
um campo de refugiados palesti-
nos. Mesmo sendo considerado 
um tolo por muitos, há coisas que 
só ele sabe. Haifa é muito amigo 
da família de Abu Said, ex-policial 
que encontra novas esperanças ao 
se envolver com política, enquanto 
sua esposa tenta encontrar uma 
noiva para seu filho mais velho, 
que está preso. O filho mais novo 

do casal é cínico e rebelde e se re-
cusa a acreditar nas coisas. Já a fi-
lha de doze anos romantiza sobre 
o futuro, imaginando o que este lhe 
reserva. Essas diferentes histórias 
se entrelaçam em uma interpreta-
ção oportuna da mentalidade pa-
lestina atual.
Duração: 74 minutos
Elenco principal: Mahammad Bakri, 
Ahmad Abu Sal’Oum, Hiyam Abbass, 
Nawal Zaqout, Fadi el-Ghoul, Are-
en Omari, Khalid Awad, George 
Ibrahim, Mariam el-Hin, Mahmoud 
Qadah, Husam Abu Eisheh
Direção: Rashid Masharawi
Produção: Ayloul Film Produc-
tions, Argus Film Produktie 
Distribuição: Fortissimo Films
Países de origem: Palestina, Ho-
landa
Ano de produção: 1996
Classificação indicativa: 10 anos

A Idade do Ouro – no ar em 7 de fe-
vereiro de 2015
Um casal tenta concretizar seu 
amor ao longo da história, mas é 
sempre interrompido por situações 
que simbolizam questões da socie-
dade ocidental. Dirigido por Luis 
Buñuel, o filme tem roteiro dele e 
de Salvador Dalí.
Duração: 63 minutos
Elenco principal: Gaston Modot, 
Lya Lys, Caridad de Laberdesque
Direção: Luis Buñuel
Produção: Vicomte de Noailles
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: França
Ano de produção: 1930
Classificação indicativa: 14 anos
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O Bruto – no ar em 14 de fevereiro 
de 2015
O proprietário de um conjunto ha-
bitacional popular decide demolir 
os prédios, e os inquilinos se unem 
para resistir à remoção. Para assus-
tar os moradores e convencê-los a 
deixar o local, o rico locador resolve 
contratar os serviços de Pedro, um 
homem humilde e rude, por quem 
sua esposa é apaixonada. Pedro 
mata acidentalmente um dos mo-
radores e, ao receber ajuda da filha 
desse homem, que não sabe que ele 
é o assassino de seu pai, acaba se 
apaixonando por ela.
Duração: 83 minutos
Elenco principal: Pedro Armendá-
riz, Katy Jurado, Rosa Arenas, Bea-
triz Ramos, Roberto Meyer
Direção: Luis Buñuel
Produção: Internacional Cinema-
tográfica
Distribuição: Films sans Frontières
Países de origem: México, Espanha
Ano de produção: 1953
Classificação indicativa: 16 anos
Prêmios: Ariel Awards, Mexico – Sil-
ver Ariel (1954): Best Supporting Ac-
tress (Katy Jurado); Best Supporting 
Actor (Andrés Soler – nominated); 
Best Cinematography (nominated).

Nazarín – no ar em 21 de fevereiro 
de 2015

No início do século XX, Nazarin, um 
padre de origem hispânica, vive em 
uma casa simples de um bairro pobre, 
em uma cidade mexicana. Numa noi-
te, uma prostituta que foge das auto-
ridades depois de assassinar uma co-
lega lhe pede abrigo. O padre a acolhe 
por muitos dias, até que a situação se 
torna insustentável e um incêndio na 
casa faz com que ele decida tornar-se 
peregrino, desfazendo-se de seus úl-
timos bens e apegos pessoais. 
Duração: 92 minutos
Elenco principal: Francisco Rabal, 
Rita Macedo, Marga Lopez, Jesus 
Fernandez, Luis Aceves Castaneda, 
Noé Murayama, Rosenda Monteros
Direção: Luis Buñuel
Produção: Internacional Cinema-
tográfica Producciones Barbacha-
no Ponce
Distribuição: Films sans Frontières
País de origem: México
Ano de produção: 1959
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Bodil Awards (1961): Best 
Non-European Film // Cannes Film 
Festival (1959): International Prize; 
Palme d’Or (nominated).

O Anjo Exterminador – no ar em 
28 de fevereiro de 2015
Misteriosamente, após um luxuoso 
jantar oferecido por um casal de 
burgueses ricos, nenhum dos con-
vidados consegue deixar a mansão. 
Ao longo dos dias que se seguem, 
todas as máscaras criadas em vir-
tude das posições sociais caem e 
são reveladas suas verdadeiras e 
mais complexas personalidades. 

Duração: 92 minutos
Elenco principal: Silvia Pinal, Tito 
Junco, Jaqueline Andere, Enrique 
Rambal, José Baviera, Augusto Be-
nedico, Lucy Gallardo, Luis Beristain
Direção: Luis Buñuel
Produção: Producciones Gustavo 
Alatriste
Distribuição: Films sans Frontières
Países de origem: México, Espanha
Ano de produção: 1962
Classificação indicativa: 12 anos
Prêmios: Bodil Awards (1963): Best 
Non-European Film // Cannes Film 
Festival (1962): Palme d’Or (nomi-
nated) // Mexican Cinema Journalists 
(1967): Silver Goddess – Best Su-
pporting Actress (Jacqueline Andere).

FICHA TÉCNICA
Entrevistados: Laís Bodanzky (A 
Greve e Outubro) e Marcelo Janot 
(O Encouraçado Potemkin e A 
Idade de Ouro)
Roteiristas: Luís Gustavo Ferraz e 
Pedro Salomão

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analistas: Renata Lima e Anne 
Germano
Estagiárias: Maria Luisa Portela e 
Paolla Guimarães
Coordenadora de núcleo: 
Rosi Escobar
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Analista de conteúdo: Ana Chaves
Produtores assistentes: 
Eduardo Callado e Juliana Ventura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalismo 
e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Cine Especial 
Asterix & 
Cleópatra
No Egito, Cleópatra aposta com César que sua nova casa de verão será 
construída em algumas semanas. Para ganhar, ela pede a ajuda de Asterix, 
Obelix e sua poção mágica.

TEMAS: história; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças e público em geral
ESTREIA: 2013
No ar em 24 de janeiro
DURAÇÃO: 75 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO: Golden Screen, Germany (1974): Golden Screen.

FICHA TÉCNICA 
Direção e Produção: René Goscinny e Albert Uderzo
Distribuição: Mediatoon Distribution
Ano: 1968

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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Cine Especial 
Chico Buarque: 
Meu Caro Amigo
O documentário faz parte de uma 
série de retrospectiva da obra de 
Chico Buarque, destacando algu-
mas de suas paixões como a cida-
de do Rio de Janeiro, seus parceiros 
e amigos. Apesar de ter nascido no 
Rio, Chico não se considera carioca 
da gema, pois viveu a juventude e a 
infância em São Paulo e parte em 
Roma. “Conservei um olhar quase 
estrangeiro sobre o Rio. Tenho ain-
da uma relação de deslumbramen-
to com a cidade. O Rio, na minha 
origem como compositor, é a fonte 
da música. A música brasileira que 
eu aprendi a gostar vinha do Rio: o 
samba, os carnavais, os programas 
da Rádio Nacional.” O documentá-
rio traz ainda revelações inéditas 
sobre sua obra e suas parcerias, 
como quando ele fala sobre as 
várias composições deixadas por 
Tom Jobim, que continuam sem 
letras e estão guardadas em seu 
apartamento. O compositor relata 
como foi iniciado afetuosamente 
na arte de letrista pelo poeta Vini-
cius de Moraes. Amigos, parceiros e 
canções vão se sucedendo no do-
cumentário de forma descontraí-
da e intimista. Tom Jobim, Miúcha, 
Elis Regina, Edu Lobo, Toquinho, 
Gal Costa, Djavan, Dorival Caym-

mi, Francis Hime, Daniela Mercury 
e um time de músicos da melhor 
qualidade vivem juntos com Chico, 
momentos que vão ficar para sem-
pre na memória de quem gosta de 
música brasileira. 

TEMAS: identidade cultural; 
música; personalidades; vídeos e 
documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar em 31 de dezembro
DURAÇÃO: 64 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA 
Produtor: 
RWR Comunicações Ltda.
Diretor: Roberto de Oliveira
Distribuidor: 
RWR Comunicações Ltda.

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Cine Especial Meu Pai
Álvaro tem 12 anos, é filho único 
de pais separados. Está numa fase 
de muitas dúvidas e inquietações. 
Tá inseguro, se achando feio, gor-
do, queria crescer logo, mas tem 
que esperar pelo estirão e pelas 
primeiras espinhas, mas nada, sua 
pele continua de nenê. Será que o 
pai também demorou a ter o esti-
rão? Tem que comer para crescer, 
mas tudo o que come se acumula, 
só se acumula. Acha a Bruna linda, 
mas não tem coragem de convi-
dá-la para dançar. Como será que 
o pai fazia? Seu pai é uma pessoa 
estranha. Por que nunca consegue 
perguntar nada para ele? Seu pai 
gosta de ajudar, mas tem um jeito 
estranho de ajudar.

TEMAS: comportamento; universo 
infantil
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar em 24 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

FICHA TÉCNICA
Elenco: Felipe de Paula, Ursula 
Collischonn, Gustavo Castro, 
Jussara Moraes, Nelson Diniz, Arieli 
G. Mendes e Antonio Carlos Falcão
Direção: Ana Luiza Azevedo
Roteiro: Ana Luiza Azevedo e 
Márcio Schoenardie
Produção: Casa de Cinema de 
Porto Alegre
Produção executiva: Nora Goulart
Fotografia: Alex Sernambi
Edição: Giba Assis Brasil
Trilha sonora original:  
Mauricio Nader
Produtora realizadora:  
Casa de Cinema de Porto Alegre

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo:  
Tatiana Milanez
Coordenador artístico:  
Marcio Motokane
Coordenadora de produção:  
Joana Levy
Analista de conteúdo: Ana Chaves 
Produtoras assistentes:  
Marília Cruz e Juliana Ventura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia:  
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Cine Especial  
O Homem que 
Engarrafava 
Nuvens
Do premiado diretor de Árido Mo-
vie, Cartola e Baile Perfumado, 
o documentário devolve a vida a 
uma década esquecida da música 
brasileira através da história de 
Humberto Teixeira. Teixeira foi um 
dos compositores mais prolíficos 
na música popular brasileira e pre-
cursor da criação de um dos esti-
los mais importantes, o baião. Ele 
foi responsável por clássicos como 
“Adeus, Maria Fulô” e “Asa Branca”, 
a segunda canção mais popular no 
Brasil. A sua subida ao estrelato 
nos anos 50 foi meteórica, mas foi 
eclipsada pelo seu parceiro, Luiz 
Gonzaga, o ícone que imortalizou 
suas canções e tornou-as mais co-
nhecidas na cultura brasileira. Com 
a chegada da Bossa Nova, o baião 
e Humberto Teixeira afundaram-se 
na obscuridade. Nas décadas se-
guintes, a sua música só era ocasio-
nalmente registrada, por exemplo, 
em resposta à ditadura militar de 
1964. O documentário acompanha 
a filha de Humberto Teixeira, Deni-
se Dummont, em uma viagem para 
aprender mais sobre seu pai, O Ho-

mem Que Engarrafava Nuvens é 
uma celebração da obra artística e 
musical de Humberto Teixeira e de 
sua contínua influência, pois Teixei-
ra tem expressiva importância não 
somente através de seu trabalho 
como advogado lutando pela pro-
teção de direitos autorais dos ar-
tistas no Brasil, mas também pela 
sua devoção à divulgação da músi-
ca brasileira no resto do mundo. É 
uma celebração do próprio Brasil. 
O baião é redescoberto agora e re-
gistrado por algumas estrelas mais 
vibrantes do País.

TEMAS: identidade cultural; músi-
ca; personalidades; vídeos e docu-
mentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar em 31 de dezembro
DURAÇÃO: 107 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: Roteiro, Som e Prêmio 
Oscarito, da Câmara Municipal de 
Fortaleza, no 19º Cine Ceará.

FICHA TÉCNICA
Roteiro e Direção: Lírio Ferreira
Produtora: Denise Dummont
Produção executiva: Iafa Britz
Produção: Good Ju-Ju
Coprodução: Total Entertainment 
& Asylum Films
Coprodutores: Matthew Chapman 
e Daniel Filho
Diretor de fotografia:  
Walter Carvalho
Montagem: Mair Tavares e  
Daniel Garcia
Videografismo: Gringo Cardia e 
Fabio Arruda
Pesquisa de imagem:  
Antonio Venâncio
Direção musical: Guto Graça Mello
Produção musical: Vinícius França
Som direto: Zezé d’Alice
Edição de som: Waldir Xavier
Mixagem: Rodrigo Noronha
Produtores associados: Ana Jo-
bim, Cynthia Wainwright, Stephen 
Berger, Brooke Neidich e Lereby
Distribuição:  
Good Ju Produções Ltda. 
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Como Será?

Responsabilidade social, conteú-
do educativo, compromisso com 
a difusão do conhecimento e mo-
bilização de brasileiro de todo o 
País ganham forma no programa. 
Com apresentação de Sandra An-
nenberg. O programa traz uma lin-
guagem leve e divertida com temas 
atuais para a população. Em 2014 
21 programas foram exibidos.

TEMAS: ciência e tecnologia; 
ecologia e ecossistemas; escola; 
nclusão social; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 10 de agosto
DURAÇÃO: 2 horas
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre

LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo
APRESENTADORA: Sandra 
Annenberg começou sua 
carreira como atriz, em 1974, 
participando de um teleteatro na 
TV Cultura. Em 1982, foi repórter 
do programa Crig-Rá. Já na rede 
Bandeirantes, apresentou o Show 
do Esporte e o TV Criança. Na TV 
Globo, já comandou o Fantástico 
e cobriu as Olimpíadas em 
Atlanta. Dividiu a bancada do 
Jornal Nacional e também o 
Jornal da Globo, onde também 
era editora-executiva. Depois 
de algumas temporadas como 
correspondente internacional 
em Londres, Sandra voltou ao 
Brasil e, desde 2003, apresenta o 
Jornal Hoje.

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo:  
Rosi Escobar
Coordenador artístico:  
Marcio Motokane
Coordenadora de produção:  
Joana Levy
Produtores assistentes: 
Eduardo Callado e Juliana Ventura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia:  
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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2014 
e os novos desafios

Em 2013, o nosso querido Globo Ciência chegou ao fim 
e com ele um sentimento enorme de gratidão. Foram 
sete temporadas à frente de um programa que me deu 
muita alegria e oportunidade de aprender assuntos di-
versos a cada gravação. Fora os diversos entrevista-
dos incríveis que pude conhecer. Tenho orgulho de ter 
feito parte da história bem-sucedida de um programa 
que era um dos mais antigos de divulgação científica 
do nosso país. Lembro até hoje da minha primeira gra-
vação, a expectativa, a vontade de acertar e a dedica-
ção diante do desafio que me foi dado. 

POR ALEXANDRE HENDERSON  

ATOR E APRESENTADOR

Em 2014 estreia o Como Será?, reunindo conteúdos 
existentes nos programas que compunham a grade do 
Globo Cidadania. E com o novo formato fui presente-
ado com o quadro Hoje É Dia de... Um novo desafio, 
onde a cada semana exploro um lugar que pode ser 
uma feira, um cinema, um teatro, um circo, um mer-
cado popular ou uma atividade, como, por exemplo, o 
universo dos esportes radicais que inspira paixões em 
milhões de pessoas no mundo. E até mesmo explorar 
um objeto que faz parte do cotidiano e do cenário das 
principais cidades do planeta, como uma bicicleta.

Nessa nova empreitada, inicialmente, aquele frio na 
barriga, mas também a certeza de um mergulho ins-
pirador em várias atividades do nosso dia a dia. No 
novo formato, o jornalismo é fortemente aliado ao en-
tretenimento, com uma boa dose de realidade. A cada 
quadro é um Alexandre Henderson que entra de corpo 
e alma nesses universos. É o apresentador-surfista. O 

apresentador-artista de circo. O apresentador- ator. O 
apresentador-cozinheiro e assim por diante. E sobre-
tudo o apresentador que, acertando ou errando, enca-
ra de frente os desafios desses universos, que muitas 
vezes são bem distantes da realidade dele. 

Mesmo encarando um rapel, esse apresentador cheio 
de medo de altura injeta doses cavalares de adrenalina 
na alma e se “joga” com toda a emoção que a situação 
exige. Depois berra a plenos pulmões a superação dos 
medos e o delírio de se aventurar e vencer. 

Foi uma série divertidíssima e também com conte-
údos que nem nos damos conta, mas estão presen-
tes no nosso entorno. E a revelação de personagens 
do nosso cotidiano cheios de boas histórias, trazen-
do para o público os segredos dos bastidores desses 
universos. Que tal o trabalho meticuloso de uma 
cerimonialista de casamento? Ou a preparação e 
composição de um palhaço de circo? Ou a história de 
vida de uma vendedora de um mercado popular em 
Recife e sua relação afetiva com o espaço centená-
rio? Ou a explosão de cores e cheiros de uma feira e 
a relação com os nossos sentidos?

Foi num tom bem-humorado que o Hoje É Dia de... 
nasceu e contagiou o estúdio do Como Será? com vá-
rias interações com a Sandra Annenberg. E em 2015 
a viagem continua e espero despertar em cada teles-
pectador a delícia de estar conhecendo esses diversos 
lugares e pessoas fascinantes. 
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Fiquei também muito feliz porque em 2014 recebi o 
Troféu Abime (Associação Brasileira de Mídia Eletrôni-
ca), destaque imprensa, justamente no ano de estreia 
desta nova empreitada. 

O bacana é a sensação de que a cada novo dia de traba-
lho existe o frescor do primeiro dia de gravação, quan-
do a carreira de apresentador surgiu na minha vida. E o 
desejo de acertar e fazer meu melhor está sempre em 
alta. Por isso me cabe sempre externar minha gratidão 
às oportunidades. E a minha paixão pelo que a vida 
tem me dado. Um salve a todos que fazem o Hoje É 
Dia de... acontecer, enriquecendo o Como Será?, esse 
menino que surgiu cheio de vontade de fazer algo dife-
rente na nossa televisão brasileira. E em 2015 comple-
to dez anos como apresentador.

Que venham muitos e muitos anos de relação com 
as lentes e com o público que me acompanha nes-
tes anos todos.

Ator e jornalista. No Canal Futura apresentou a série 
Nota Dez do projeto A Cor da Cultura. Pelo Globo Ci-
ência ganhou troféu Raça Negra na categoria melhor 
apresentador de TV, em 2009. Em 2010, recebeu ho-
menagem do Governo do Estado do Espírito Santo, 
através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, pelo seu 
trabalho em prol da divulgação científica no País. Em 
2012, recebeu o Troféu Top of Business na categoria 
comunicação, o Troféu Espelho D’água, na categoria 
imprensa, e a Medalha Pedro Ernesto, maior condeco-
ração dada pela Câmara Municipal do RJ. Em 2014, o 
prêmio Abime (Associação Brasileira de Mídia Eletrôni-
ca), na categoria mídia. Ano de estreia do Como Será?  
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O Conexão Futura é uma faixa da 
programação exibida de segunda 
a sexta-feira, ao vivo, a partir das 
14h30. Com um formato baseado 
em inserções ao vivo entre as atra-
ções exibidas ao longo da tarde no 
Futura, o programa é totalmente 
interativo e busca a prestação de 
serviços à sociedade ao focar as-
suntos de interesse público. As 
pautas procuram fazer uma análi-
se crítica e contextualizada dos te-
mas exibidos pela programação do 
Canal e o que de mais importante 
esteja acontecendo na agenda 
nacional. A proposta do programa 
é buscar articulação em rede em 
parceria com duas outras áreas do 
Futura: Programação e Mobiliza-
ção Comunitária. A partir dos valo-
res do Futura e da lista de compo-
nentes editoriais do jornalismo do 
Canal, o programa está centrado 
na promoção de um espaço de dis-
cussão de camadas nem sempre 
ouvidas pela sociedade.

jovem à procura de oportunidades 
no mercado de trabalho. 

Outro tema em destaque foi li-
teratura jovem. Ao longo de uma 
semana, a equipe recebeu alguns 
representantes da nova geração 
de escritores brasileiros, entre 
eles Carolina Pavanelli e Eduar-
do Spohr. O time de consultores 
do programa ganhou reforço nas 
editorias de Tecnologia e Susten-
tabilidade. Beto Largman e Amelia 
Gonzalez marcaram presença em 
reuniões de pauta e entradas ao 
vivo no estúdio. Durante as elei-
ções, uma cobertura especial com 
foco no acompanhamento das 
demandas das recentes manifes-
tações populares no País e a pres-
tação de serviços referentes ao di-
reito ao voto. 

Conexão 
Futura

Em 2014, destaque para a já tradi-
cional cobertura especial de Car-
naval. Os holofotes este ano apon-
taram para a região nordestina e, 
entre tantos personagens singula-
res da cultura carnavalesca local, 
recebemos no estúdio represen-
tantes do Galo da Madrugada, Ar-
mandinho, Ilê Aiyê, César Michiles 
e Margareth Menezes. Durante o 
ano, a faixa do programa conquis-
tou novas parcerias, que consoli-
daram um novo formato na entra-
da de 8 minutos, vocacionada para 
temáticas diretamente relaciona-
das à educação. Com isso, colegas 
jornalistas do mercado que atuam 
em outras instituições passaram a 
participar de entrevistas e debates 
ao vivo sobre temas contemporâ-
neos que dialoguem com as políti-
cas públicas no setor. Entre eles, o 
Instituto Porvir, o blog Educação e 
a revista Nova Escola. Além destes, 
o quadro profissões consolidou um 
formato com espaço para o público 
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TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2010
No ar a partir de 2 de janeiro 
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado 
PARCEIROS: Rede de Univer-
sidades Parceiras (UCS, Univali, 
Univates, Fundarte, UVV, UFPE, 
ESPM-RJ, ESPM-SP, Feevale, 
UnB, Unicamp, Uesc, UniCesumar, 
Unifor, Unisinos, Unisc, UPF, Uni-
par, Umesp, Unimep, Unitau, PUC 
Minas, Ufop, UFG, Serra Azul, Uni-
vasf, Unama, UCPel, Furb, Unaerp, 
UFPI, Pitágoras, Ufam, IFF, Unifra, 
USP, Universidade Positivo. ONGs: 
Redes da Maré, Auçuba, Fundação 
Casagrande, Saudáveis Subversi-
vos e Cipó Comunicação. Núcleo 
de Mobilização Comunitária do 
Futura. 

APRESENTADOR: Cristiano Re-
ckziegel é jornalista e cineasta. 
Mestre em Documentário pela 
Goldsmiths College, Universidade 
de Londres, dirigiu projetos de 
vídeo em diversos países como 
Reino Unido, Espanha, Portugal 
e Polinésia Francesa. Trabalhou 
nas rádios CBN Porto Alegre, Rá-
dio Gaúcha e Rádio Bandeirantes 
AM. Foi repórter e apresentador 
na TV Unisinos (parceira do Fu-

tura) e repórter e editor na RBS 
TV. Está ligado ao Canal Futura 
desde 2003 e por cinco anos foi 
repórter e editor em São Paulo. 
Atualmente, é apresentador e edi-
tor do programa Conexão Futura, 
atuando na equipe central no Rio 
de Janeiro.

FICHA TÉCNICA
Apresentadores: Cristiano 
Reckziegel, Larissa Werneck e 
Thiago Gomide 
Coordenador do núcleo de jorna-
lismo: José Brito Cunha 
Editor: Jorge Melo
Produção: Meriene Mazzei 
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O Conexão Futura desta tarde, às 15h20, recebe mais 
um convidado que agita o Carnaval do Nordeste. O 
personagem de hoje é o flautista pernambucano Ce-
sar Michiles, jovem músico que encanta tocando frevo 
instrumental. Cesar é mais um caso em que a música 
corre no sangue: ele é filho do compositor J. Michiles, 
autor de frevos consagrados. 

Acostumado ao ritmo desde pequeno, ganhou a primei-
ra flauta com sete anos. “Meu pai me levava para os fes-
tivais e eu toco flauta hoje por causa do Zé da Flauta, 
que tocava com o Alceu Valença. Eu ficava encantado 
com aquele som e quando ouvi pela primeira vez cheguei 
em casa assoviando. Aí meu pai me deu uma flauta doce, 
passei pelo pífano, até a transversa”, relembra.

Citando Dominguinhos como principal referência (“tan-
to na música como pela pessoa que ele era. Temos que 
segui-lo e mostrar a importância dele para as outras 
gerações”) Cesar relembra a vez em que, com apenas 
12 anos, tocou com ninguém menos que Luis Gonzaga.

“Era um show em homenagem aos 50 anos de carreira, 
ele já estava bem debilitado. Eu estava tocando e ele nos 
bastidores, mas perguntou quem era e veio até a frente 
do palco tocar comigo. Foi histórico, muito especial pra 
mim”, conta, com um sorriso sem-graça, como se des-

culpasse por ter chamado a atenção do Rei do Baião.
Para ele, a escola do Recife é a rua, local onde pega-se a 
prática e aplicam-se todos os ensinamentos estudados 
até conquistar uma segurança. Apesar disso, ele entrou 
para o Conservatório de Pernambuco, que o levou a fa-
zer cursos em Nova Iorque, onde morou por três anos.

Cesar é do movimento do “frevo de rua”, no qual os 
músicos se apresentam tocando com a orquestra, e 
compõe canções como Esse é o Tom, feita para o fi-
lho, e Pipoca, inspirada na imagem da pipoca (termo 
que também representa os foliões que não pertencem 
a nenhum bloco mas pulam atrás dos trios elétricos).

Sobre o processo de composição, ele explica: “não é só 
escrever as notas. Pra mim tudo está ligado à imagem, 
ao que o artista gosta. Meu pai é um grande compositor e 
nunca estudou música. Tem que ter inspiração mesmo”.

Sobre a música composta para o filho, ele confessa 
que o menino vai pelo mesmo caminho. “Ele tem três 
anos, se identifica muito com o ritmo. Mas está mais 
pelo batuque, pro lado da percussão, em vez da flauta, 
do sopro”, ri.

Prova de que, nesse caso, a música vem mesmo de 
berço.

Carnaval no sangue:
Cesar Michiles é o convidado desta 
tarde no Conexão Futura especial

POR RAFAELLA GIL, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Cores do 
Futebol
Cores do Futebol é uma série de documentários sobre o esporte, pro-
duzidos em sistema de coprodução internacional, por TVs públicas dos 
cinco continentes. Em preparação para a Copa do Mundo de 2014, a 
Global Media Exchange (Glomex) e a Televisão América Latina (TAL) 
propõem a coordenação deste esforço para celebrar a paixão pela bola 
e enriquecer o entendimento sobre futebol. O Canal Futura explora 
a tecnologia, a paixão e as superstições em três documentários que 
partem de depoimentos-registro dos personagens que ilustram o tema 
sem a presença do entrevistador, criando uma atmosfera intimista e 
explorando uma linguagem autoral e artística.

TEMAS: esporte; identidade 
cultural
PÚBLICO-ALVO: educadores, 
alunos e público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIRO: Televisão América 
Latina (TAL) e Global Media 
Exchange (Glomex)

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(47 x 10 minutos):

Eu Acredito – no ar em 5 de maio 
Quatro torcedores fiéis a suas 
crenças, superstições e manias 
contam sua relação com o fu-
tebol e seus times. José Renato, 
apesar de ser antropólogo e can-
domblecista, se relaciona com o 
Flamengo através de São Judas 

Tadeu. Jorge Humberto, tricolor, é 
devoto de São Jorge e faz sempre 
o mesmo ritual antes dos jogos. Já 
Rubinho é um vascaíno pé-frio e 
por isso virou “torcedor de sofá”. 
Enquanto Ygor, estudante de his-
tória, explica os resultados do Bo-
tafogo pela numerologia.
(Canal Futura – Brasil)

Japo – no ar em 6 de maio 
Na aldeia Sapukai, na cidade brasi-
leira de Angra dos Reis, um grupo 
de índios da etnia Guarani-Mbyá 
luta para manter vivas as tradições. 
O futebol já é, há alguns anos, pai-
xão das gerações mais jovens, en-
quanto os mais antigos, como o 
cacique João, revelam resistência à 
prática do esporte. O documentá-
rio acompanha o time de Sapukai 
na disputa de um campeonato de 
futebol indígena em Ubatuba.
(Canal Futura – Brasil)

Fome de Bola – no ar em 7 de maio
Alan, Hamilton, Soneca e Marcio 
são amantes do futebol. Durante 
o dia, Alan é zagueiro profissional 
de futebol de campo. Durante a 
noite, ele se dedica ao futebol 
virtual. Hamilton é um garimpeiro 
de botões e compartilha a paixão 
com o amigo Bruno Soneca. Mar-
cio Belmonte criou um clube de 
totó e um campeonato que levam 
o seu próprio nome.
(Canal Futura – Brasil)

A Bola que Atravessa o Muro – no 
ar em 8 de maio
O episódio foca na capacidade do 
futebol em alterar, de forma signi-
ficativa, a vida das pessoas. Mes-
mo que a bola seja uma latinha 
amassada ou trapos amarrados, o 
esporte proporciona mudanças e 
oferece oportunidades distintas. O 
episódio mostra essa relação com 
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o futebol e como ele está tão pre-
sente na vida das pessoas desde a 
infância até a fase adulta.
(Construir TV – Argentina)

A Paixão de Cacho Tossi – no ar 
em 9 de maio
Cacho Tossi gerencia o time infantil 
do clube Sacachispa há mais de 40 
anos. Hoje, aos 85 anos, ele ainda 
treina algumas divisões infantis do 
clube. Sua vida foi, e ainda é, dedi-
cada aos campos esportivos e aos 
jovens de recursos escassos que 
sonham em ser como Messi. Para 
Cacho, futebol é algo sério, é um 
compromisso de vida com a nova 
geração de jovens. 
(Construir TV – Argentina)

Trabalho Perfeito – no ar em 12 
de maio
O objetivo é mostrar o backstage 
dos clubes de futebol, através de 
trabalhadores que acompanham 
a preparação da equipe e dedicam 
seu tempo desempenhando ta-
refas que são pouco visíveis para 
os torcedores: o responsável pela 
montagem dos kits dos jogadores, 
o motorista da equipe e o massa-
gista. Eles nos falam sobre seu tra-
balho, suas experiências e o senti-
mento de pertencimento ao clube.
(Construir TV – Argentina)

Pequena Cidade, Grande Paixão 
– no ar em 13 de maio
Na comunidade de Totorani, nos 
Andes bolivianos, Andrés Coria 
joga futebol com seu pai – Don 
Bonifácio –, um apaixonado pelo 
esporte desde a infância. Hoje ele 
é um grande incentivador para 
que seu filho jogue profissional-
mente. Ele tem o sonho de que 
Andrés jogue em outros países. O 
episódio mostra a despedida de 
Andrés. Ele trabalhará em outra 

cidade e sua despedida será uma 
partida de futebol.
(Bolivia TV – Bolívia)

Laranja Mecânica – no ar em 14 de 
maio 
O episódio fala sobre o time Laran-
ja Mecânica do Brasil, composto 
por amadores que se reúnem se-
manalmente para treinar, investin-
do tempo e dinheiro do próprio bol-
so. Para eles, o esporte funciona 
como um elemento de confrater-
nização e alívio para as tensões do 
cotidiano, num ambiente familiar e 
descontraído. Como resultado, o 
time já venceu os mundiais da ca-
tegoria masters, em 2009 e 2013.
(TV Câmara – Brasil)

Futebol para Cegos – no ar em 15 
de maio 
Sem nenhum patrocínio, o time na-
cional do Chile de cegos se mante-
ve ativo graças à perseverança de 
jovens que aprenderam a enxergar 
o mundo com o coração. Liderados 
pelo professor Cesar Pino, o time 
treina toda semana em uma escola 
na periferia. Este episódio retrata 
as histórias de sacrifício e colabo-
ração do time, que mesmo sem os 
recursos necessários são movidos 
pela paixão pelo futebol. 
(ARTV – Chile)

Futebol no Bairro “El Vallado” – 
no ar em 16 de maio 
Luiz Eduardo Vargas é um ex-
-jogador de futebol colombiano 
que ao dar aulas do esporte em 
um dos lugares mais violentos 
de Cáli, o bairro de “El Vallado”, 
na Colômbia, conseguiu salvar a 
vida de muitas crianças e jovens. 
O documentário acompanha a 
trajetória deste professor que en-
frenta obstáculos e viaja por lu-
gares e vizinhanças violentas na 

busca por novos talentos. 
(Canal 13 – Colômbia)

Bola pra Frente – no ar em 19 de 
maio 
Em 2011, o Japão passou por um 
terrível tsunami. Com isso, o clube 
de futebol infantil Otsuchi Soccer 
Club perdeu o treinador e apoiador 
do time, pai da jogadora Miyu Kubo 
que desapareceu durante o tsuna-
mi e nunca foi encontrado. Por este 
motivo, Miyu, que havia se juntado 
ao time nove meses antes do desas-
tre, decide tentar admissão em outra 
escola de futebol, em outro distrito.
(NHK – Japão)

Inspirados por um Herói de Fute-
bol Fictício – no ar em 20 de maio 
Sonhando fazer parte da liga pro-
fissional de futebol japonesa, um 
time amador de Tóquio se inspirou 
em um herói fictício das histórias 
do famoso mangá Capitão Tsubasa, 
distribuído no Brasil com o nome 
“Supercampeões” para reformular 
seu uniforme e trocar de nome. No 
mangá, o capitão do time é um mun-
dialmente famoso jogador de fute-
bol. Um atleta que persiste e busca 
alcançar seus objetivos.
(NHK – Japão)

Fãs e Sutilezas – no ar em 21 de 
maio 
A vida dos fãs de futebol é cheia de 
alegrias, mas também de tristezas. 
O episódio busca entender as di-
ferentes forças e motivações por 
trás da devoção. Acompanhamos 
os torcedores do time GAIS e seus 
rituais pré e pós-jogo. Com uma 
entrevista com o jogador Linus 
Tomblad, entendemos mais sobre 
a relação entre os fãs e os jogado-
res e a preparação do jogador para 
um grande jogo.
(UR – Suécia)
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Campo dos Sonhos – no ar em 22 
de maio
A seleção nacional de Taiwan está 
em 167º no ranking mundial da FIFA. 
Unidos pela paixão pelo futebol, o 
episódio mostra a trajetória do trei-
nador Hsin-an Chen e do menino de 
11 anos Yong-cheng e levanta duas 
questões: como eles poderão conti-
nuar amando o esporte sem os re-
cursos necessários? Como persistir 
na esperança de um time quando 
parece que só há decepção?
(PTS – Taiwan)

“Cholitas”, Futebol com Dignida-
de – no ar em 23 de maio
O episódio conta a história de Ma-
ria, uma Cholita Aymara que migrou 
para a Bolívia para fugir da seca que 
atingia sua cidade natal. Lá ela or-
ganizou seu próprio campeonato de 
futebol feminino amador e, com seu 
time, luta para acabar com o pre-
conceito e a discriminação contra 
as mulheres no esporte. Ela acredi-
ta que as mulheres são igualmente 
capazes de praticar o esporte, até 
profissionalmente.
(Telesur – Venezuela)

As Meninas e o Futebol – no ar em 
27 de maio
Na pequena vila de Rok, na Coreia, 
há um clube de futebol composto 
por mulheres cadeirantes, o Hot 
Girls FC. As jogadoras moram em 
um alojamento adaptado às suas 
necessidades, o U LOVE-House, 
onde estabelecem novos relacio-
namentos. No futebol, elas encon-
traram a maior fonte de coragem e 
força para lidar com a discriminação 
social e construir uma nova vida.
(KBS – Coreia do Sul)

Ando – no ar em 30 de maio
O ex-jogador profissional Andra-
nik Teymourian se prepara para 
se tornar técnico de futebol. Ele 
já jogou fora do Irã e também 
para a Seleção, sendo, portan-
to, um ótimo candidato para nos 
contar sobre as experiências de 
jogar para o time nacional e em 
outros países. Neste episódio, 
revisitamos a história e as lem-
branças de Ando, bem como des-
cobrimos o significado de futebol 
para os iranianos. 
(Press TV – Irã)

Fãs – no ar em 2 de junho
Rasoul Aminjavaheri, líder do fã 
clube de um dos principais times 
da capital de Teerã, leva o fute-
bol a sério! Sua vida é fortemente 
influenciada pelo esporte. Atual-
mente, ele está satisfeito em ser 
líder do fã clube e, assim, torcer 
e apoiar o time nacional. Nes-
te episódio, acompanhamos as 
atividades esportivas de Rasoul 
e de outros líderes, bem como a 
atmosfera dos estádios e dos fãs 
em Teerã.
(Press TV – Irã)

Hob Darvish – no ar em 3 de junho
Mehdi Darvish é fã de futebol e atu-
almente está no Guinness World 
Records por suas embaixadinhas 
e outras acrobacias com uma bola 
de tênis. Mehdi nos leva à periferia 
de Teerã, sua cidade natal, onde 
crianças e adolescentes jogam fu-
tebol com bolas de plástico nas 
ruas de asfalto. O episódio torna 
familiar a cultura e o modo de vida 
das classes mais humildes e a sua 
relação com o futebol.
(Press TV – Irã)
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Bashar – no ar em 4 de junho 
Bashar juntou-se ao Al-Sheikh 
Hussein na década de 90. Pos-
teriormente, o jogador se tornou 
a estrela do time da Jordânia por 
conta de seu desempenho durante 
a Copa da Ásia em 2004, na China, 
e em 2011, no Qatar. Além de jogar 
nos clubes da região, Bashar jo-
gou com times mais reconhecidos, 
como o Al Jazeera, Al Wehdat e Al 
Arabi. Hoje, ele compõe o time Sur 
Omani. 
(Roya TV – Jordânia)

Um Drible para a Vida – no ar em 
5 de junho
Brayan é um menino de 11 anos 
que vive e sente o futebol como 
sua grande paixão. Apesar de sua 
limitação: Brayan tem uma malfor-
mação no fêmur esquerdo. Porém, 
com suas muletas, joga de igual 
para igual com seus amigos e, so-
mente agora, ele está descobrindo 
a realidade que o impedirá de ser 
jogador de futebol profissional.
(Telemedelin – Colômbia)

Bons Agouros – no ar em 6 de ju-
nho 
Em Bons Agouros é ilustrada a re-
lação entre o futebol e a fé. Neste 
episódio, Luís Fabian Artime, ex-jo-
gador do Club Atlético Belgrano, 
conta suas superstições e simpa-
tias e fala de como a sorte é tam-
bém importante para o esporte. 
Também são contadas histórias 
de fé e superstição dos jogadores, 
torcedores e funcionários dos es-
tádios que perpassam o futebol.
(Telesur – Venezuela)

Zulueta, a Terra do Futebol – no 
ar em 9 de junho 
A cidade de Zulueta tem esse 
nome por conta do antigo moinho 
de açúcar, responsável por fundar 

a cidade. Todas as famílias que se 
consolidaram na área viviam da 
economia açucareira. Zulueta de-
senvolveu uma antiga paixão pelo 
futebol e é de lá que saem os me-
lhores jogadores da seleção cuba-
na. O episódio mostra a grande im-
portância que o esporte tem para 
essa comunidade.
(Telesur – Venezuela)

Paranoá – no ar em 10 de junho 
O episódio mostra a importância 
do Campeonato do Paranoá, even-
to que reúne times amadores de 
comunidades carentes de todo o 
Distrito Federal. O campeonato, 
que começou em um campinho de 
terra batida, hoje ocupa uma área 
de grande extensão no município 
do Paranoá. O evento representa 
uma oportunidade de iniciar uma 
carreira no futebol profissional, 
tanto do Brasil quanto do exterior.
(TV Câmara – Brasil)

O Futebol Bororo – no ar em 11 de 
junho 
Os Bororo são um povo indígena 
que ficou conhecido por defender 
muito suas terras e tradições. Mas 
como um povo que preza tanto 
pela tradição recebeu o futebol em 
suas aldeias? Quem explica é Felix 
Rondon. Ele se mantém fiel aos 
costumes Bororo ao mesmo tem-
po em que frequenta um mestrado. 
E, como jogador de futebol, mostra 
a relação do esporte com a cora-
gem e a determinação Bororo.
(TV Escola – Brasil)

Sete Sonhos – no ar em 12 de ju-
nho 
Para jovens que sofreram paralisia 
cerebral e apresentam dificulda-
des de movimentação, o sonho de 
jogar futebol fica longe do esporte 
e perto do preconceito. Neste epi-

sódio, o sonho de Wanderson da 
Silva – o melhor jogador de futebol 
de 7 paralímpico. Ele reuniu jovens 
com histórias de vida similares e 
formaram a seleção brasileira de 
futebol de 7 e viajam o mundo de-
fendendo o país.
(TV Escola – Brasil)

Rumo ao Topo – no ar em 13 de 
junho 
Em 2014, Tokyo sediou o IBSA 
World Championships and Games, 
o torneio mundial de futebol de 
pessoas com deficiências visuais. 
Para o campeonato, o time japonês 
tem Ryo Kawamura, o atacante 
mais jovem do time que consegue 
dribles precisos e chutes certei-
ros. Neste episódio ele conta como 
conseguiu superar suas dificulda-
des e se tornar uma grande inspi-
ração para toda a equipe nacional.
(NHK – Japão)

Futebol de Rua – no ar em 16 de 
junho 
Nas ruas da cidade do México dois 
jovens jogam futebol acrobático 
para pagar seus estudos. A incrí-
vel habilidade e a força de vontade 
da dupla os levaram para diversos 
eventos esportivos. Neste episódio 
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eles nos contam como se conhece-
ram, porque decidiram se apresen-
tar nos semáforos e como o espor-
te mudou suas vidas e os ajudou a 
vencer os desafios do dia a dia com 
muito talento. 
(Canal Once – México)

Futebol e Reciclagem – no ar em 
17 de junho
Um menino humilde morador de 
um dos bairros mais perigosos de 
Boaventura, na Colômbia, tem um 
grande sonho. Ele quer ser jogador 
de futebol profissional e ajudar sua 
família a sair da difícil situação em 
que vive. Para atingir seu objetivo 
ele treina em uma escolinha de fu-
tebol de uma fundação que traba-
lha com uma importante iniciativa 
que une esporte e meio ambiente.
(Señal Colombia – Colômbia)

Futebol Indígena – no ar em 18 de 
junho 
Jesús é um jovem de 21 anos, índio 
kankuano que mora em Sierra Neva-
da, na Colômbia. Após seu trabalho, 
ele percorre um grande trajeto para 
treinar. Ele sonha em ser um grande 
jogador de futebol e fazer parte da 
primeira seleção indígena nacional 
da Colômbia. Neste episódio, Jesús 
também nos mostra sua comunida-
de e como o futebol começou a fa-
zer parte da reserva indígena.
(Señal Colombia – Colômbia)

Geopolítica em Campo na Copa 
de 50 – no ar em 19 de junho 
No final da Segunda Guerra Mun-
dial, uma Copa do Mundo parecia 
impossível de acontecer. Japão e 
Alemanha estavam proibidos de 
jogar e o Brasil era o único país con-
correndo para sediar o evento em 
1950. Neste episódio, o jornalista 
esportivo José Eduardo Carvalho 
fala sobre essa tensão que marcou 

a quarta edição do mundial. Por 90 
minutos, capitalismo e socialismo 
se enfrentaram em campo.
(TV Escola – Brasil)

A Revanche – no ar em 23 de junho 
Em um Instituto de Reabilitação 
no Uruguai, um time de detentas e 
outro de policiais se enfrentam em 
uma partida de Futebol. No jogo o 
grito da torcida das internas reflete 
mais do que uma vitória em campo. 
Com depoimentos do responsável 
pela área esportiva, encarceradas 
e agentes penitenciárias, este epi-
sódio mostra como o futebol pode 
ser usado como fator de integra-
ção, reabilitação e tolerância.
(TV Ciudad – Uruguai)

Comercial, a Equipe Fantasma – 
no ar em 24 de junho 
O esquecido clube de futebol Co-
mercial F.C. foi um dos fundadores 
da Federação Paulista de Futebol. 
No entanto ele não tinha estádio, 
campo de treinamento, ou mesmo 
torcida. Este clube hoje é um fan-
tasma na cidade de São Paulo. Este 
episódio revê a vida do Comercial 
F.C. e mostra quem dirigia o clube 
e onde foram parar taças e troféus 
que desapareceram de sua sede.
(Sesc TV – Brasil)

Futebol É Pai – no ar em 25 de junho 
Futebol É Pai é um filme que acom-
panha Antônio a sua primeira ida a 
um estádio de futebol. O menino 
de oito anos, torcedor alvinegro, 
nos guia neste documentário, con-
tando uma história de descoberta 
e sonho. O episódio registra a pai-
xão forte e presente do torcedor, 
tanto culturalmente como indi-
vidualmente, e o que ela significa 
em termos de identidade coletiva, 
familiar e pessoal.
(Sesc TV – Brasil)

O Poeta Americano – no ar em 26 
de junho 
Este episódio fala sobre futebol, 
paixão e poesia. O América de João 
Cabral vai além das quatro linhas 
do campo ou do papel, transcende 
o tempo e o campo; refresca a me-
mória para o fato de que o amor pelo 
futebol não será volátil nem efême-
ro, nem na derrota, nem na vitória: 
“O desábito de vencer não cria o calo 
da vitória; não dá à vitória o fio cego 
nem lhe cansa as molas nervosas”.
(Sesc TV – Brasil)

Observador – no ar em 27 de junho 
Este episódio acompanha a roti-
na de um dos mais conceituados 
“olheiros” da atualidade, o Tupã – 
observador do São Paulo Futebol 
Clube, que garimpa craques desde 
2002. Tupã revela seus métodos 
e segredos para descobrir um cra-
que e relata o começo de jogadores 
como Oscar, Hernanes, Casemiro, 
Breno, Bruno Uvini, Rodrigo Caio, 
Felipe Santana – todos descober-
tos por Tupã. 
(TV Cultura – Brasil)

Torcedor – no ar em 30 de junho 
É diferente torcer por um time 
grande e torcer por um time me-
nor. Afinal, o torcedor de time pe-
queno chora a cada derrota e não 
costuma participar de muitas finais 
– e quando participa, acaba sendo 
roubado! Este episódio busca ex-
plorar o motivo de tanto amor por 
um time que nunca conquistou um 
título nacional e que não está entre 
os grandes campeões.
(TV Cultura – Brasil)

O Maracanã de Tepito – no ar em 
1º de julho 
O estádio Maracanã, no Rio de Ja-
neiro, tem um irmão caçula que ha-
bita no centro da cidade do México. 
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Importante figura folclórica para a 
comunidade local, o campo de fute-
bol “Maracanã” foi nomeado assim 
em homenagem ao gigante brasilei-
ro. Ele foi cenário de partidas histó-
ricas e celeiro de grandes jogado-
res mexicanos como Cuauhtémoc 
Blanco e Bernardo Hernández. 
(Canal Once – México)

Futebol: Escola de Vida – no ar 
em 2 de julho 
Giancarlo e Alfredo são apenas 
dois dos milhões de jovens que 
vivem em áreas afetadas pelas 
recentes ondas de violência no 
México. Eles também são dois 
dos milhares de adolescentes 
que participam de um projeto do 
governo mexicano. Para mantê-
-los longe do tráfico de drogas e 
de outras atividades criminosas, 
o projeto usa uma isca infalível: 
escolas de futebol dirigidas por 
ex-jogadores famosos.
(Canal Once – México)

Um Dia de Sol, um Dia de Chuva – 
no ar em 3 de julho 
Neste episódio conheceremos Fa-
brizio e seus amigos, portadores de 
deficiências intelectuais alunos da 
Totti Soccer School, comandada 
pelo famoso jogador italiano Fran-
cesco Totti. Eles contam com uma 
equipe de especialistas que acom-
panham o crescimento físico e 
emocional dos atletas. Para eles a 

escola mostrou que o futebol pode 
ser uma ferramenta de integração 
e superação de obstáculos.
(RAI – Itália)

Racing Club – O Panelaço da His-
tória – no ar em 2 de outubro 
Este documentário fala sobre a 
história de um dos clubes funda-
dores do futebol na argentina – o 
Racing Club, que depois de con-
quistar o título de primeira equipe 
a vencer a Copa Libertadores da 
América e a Copa Intercontinen-
tal enfrentou uma grave crise. O 
episódio mostrará como o futebol 
ajudou os argentinos a lidarem 
com as incertezas durante uma 
das épocas mais complexas da 
Argentina.
(DeporTV – Argentina)

Sentir o Jogo – no ar em 9 de ou-
tubro
David Peralta sofreu um aci-
dente quando criança enquanto 
manipulava uma bomba e ficou 
cego. Desde então, esse argen-
tino começou uma longa jornada 
motivada por duas paixões: mú-
sica e esporte. Neste episódio ele 
conta como o futebol o ajudou a 
desenvolver importantes habili-
dades individuais e coletivas e o 
transformou em um dos jogado-
res mais importantes de sua ca-
tegoria.
(DeporTV – Argentina)

Tudo pela Volta – no ar em 16 de 
outubro
O antigo gasômetro, sede do San 
Lorenzo de Almagro, um dos mais 
importantes times de futebol ar-
gentino, foi fechado pela ditadura 
militar. Recentemente, um grupo 
de torcedores elaborou um projeto 
que transforma o antigo gasômetro 
em herança histórica da cidade de 
Buenos Aires. O projeto foi levado a 
Assembleia e, com o apoio de uma 
multidão de torcedores, consegui-
ram de volta a antiga sede do clube.
(DeporTV – Argentina)

Al-Nashama – no ar em 23 de ou-
tubro
Este episódio conta a história do 
futebol na Jordânia desde os anos 
50 até os dias atuais através das 
conquistas do time nacional, os 
Nashama. Com o passar dos anos, 
a equipe saiu do amadorismo e 
atingiu o nível profissional de uma 
Copa do Mundo. Hoje o futebol é 
reconhecido como uma paixão na-
cional e reúne jovens e idosos para 
acompanhar jogos diante das telas 
de TV em todo o país.
(Jordan TV – Jordânia)

Futebol e Integração – no ar em 
30 de outubro 
Esta história se passa em um dos 
bairros mais pobres de Sevilha. Lá, 
o famoso clube Betis (Real Betis) 
desempenha um papel importante 
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para a integração de muitas crian-
ças ciganas através de um perso-
nagem muito especial. Jorge Mo-
rillo é morador do bairro e com seu 
peculiar uniforme verde diz ser a 
maior ONG do mundo! Seu impor-
tante trabalho tem ajudado mais 
de 70 crianças de famílias ciganas.
(RTVE – Espanha)

Futebol sem Insultos – no ar em 6 
de novembro 
A linguagem ofensiva é a protago-
nista desta história. Ela é usada 

FICHA TÉCNICA 
Agradecimentos: Funai
Direção: Rodrigo Ponichi
Assistente de direção: Alexandre 
Contador
Roteiro: Pedro Salomão
Produção executiva: 
Rodrigo Ponichi
Direção de fotografia: 
Alexandre Contador
Operadores de câmera: Rodrigo 
Ponichi e Maurício Bandeira
Técnicos de som: Bruno Espírito 
Santo e Eduardo Paganini
Pesquisa: Lúcio Braga
Equipe de produção: July Ferré e 
Camila Camparo
Edição: Rodrigo Ponich e Eduardo 
Paganini
Finalização: Inez Torres e Eduardo 
Paganini
Abertura e Encerramento: TAL
Trilha sonora original: Fernando 
Moura
Tradução e Legendagem: 
Sintagmidia

CANAL FUTURA
Equipe Licenciamento e 
Distribuição
Coordenadora: Ludmila Figueiredo
Analista: Lucas Caldas
Estagiárias: Larissa Martha e 
Beatriz Costa
Coordenadora de núcleo:  
Clarice Saliby
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Analista de conteúdo: Juliana Lins
Produtoras assistentes: Anne 
Germano e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

não só nas arquibancadas, mas 
também pelos jogadores e a equipe 
técnica. Por que é normal insultar 
e gritar em um jogo de futebol? 
Quais são as regras de respeito? 
Por que um comportamento tão 
diferente é considerado “normal” 
em campo? Insultar o árbitro, jo-
gadores, torcedores rivais... E se 
tivermos um futebol sem insultos?
(RTVE – Espanha)

Futebol Feminino – no ar em 13 de 
novembro 

O futebol feminino profissional 
sofre com poucos incentivos pú-
blicos e um número ínfimo de pa-
trocinadores se comparado ao 
futebol masculino. Neste episódio 
acompanhamos a vida das jogado-
ras do Levante Las Planas, equipe 
de primeira divisão de Sant Joan 
Despi, na Espanha. Elas são pro-
fissionais, mas precisam de outros 
empregos para se sustentar. Ainda 
assim, elas dão o máximo de si pela 
equipe.
(RTVE – Espanha)
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Estreia no dia 5 de maio a série documental Cores 
do Futebol, com episódios produzidos por TVs públi-
cas nos 5 continentes de 10 minutos cada, no ar de 
segunda a sexta-feira, às 20h, no Futura! Os três do-
cumentários da série abordam tecnologia, paixão e su-
perstições ligadas ao esporte e registram depoimentos 
dos personagens sobre os temas em questão. É criada 
assim uma atmosfera intimista, explorando uma lin-
guagem autoral e artística.

A série é resultado do esforço comum, coordenado 
por Glomex (Global Media Exchange) e TAL (Televisão 
América Latina), para celebrar a paixão universal pelo 
futebol e estimular o conhecimento da modalidade es-
portiva como uma preparação para a Copa do Mundo.

Em “Eu acredito”, que vai ao ar no dia 5, são apresen-
tados quatro torcedores com diferentes crenças reli-
giosas e rituais supersticiosos para ajudarem cada um 
de seus times. No dia 6, em “Japo”, o espectador acom-
panha o time da Aldeia Sapukai, situada em Angra dos 
Reis, disputar um campeonato de futebol indígena em 
Ubatuba, a despeito da resistência à prática do esporte 
por conta de suas tradições. No dia 7, “Fome de bola” 
mostra quatro amantes do futebol em suas mais varia-
das formas: no campo, na realidade virtual, no jogo de 
botões e em clube de totó.

Esquentando
as chuteiras para 
a Copa do Mundo

PUBLICANDO ORIGINALMENTE  
EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Além da série documental Cores do Futebol, começa a 
ser exibido em maio no Futura o pacote de interprogra-
mas sobre futebol anunciado em abril no RioContent-
Market. Variando entre 30 segundos e 2 minutos de 
duração, as peças tratam desse esporte tão amado no 
Brasil e de temas ligados à Copa do Mundo.

Na série Super Mestre (10 peças de 2 minutos cada), 
professores de Educação física mostram como o es-
porte traz importantes lições para a vida dos alunos, 
como o valor da solidariedade.

Ouviram do Ipiranga (10 peças de 1 minutos e meio 
cada) esclarece o significado de passagens do hino 
nacional através da animação. Em Copa na Escola 
(10 peças de 2 minutos cada), professores dão dicas 
para usar o tema da Copa do Mundo nas lições em 
sala de aula.

Lugar de Mulher é no Gramado (5 peças de 1 minuto 
e meio cada) mostra mulheres desempenhando dife-
rentes funções no futebol. Curiosidades culturais dos 
países participantes da Copa são temas de Conhecen-
do os países da Copa (32 peças de 1 minuto cada). E 
a Copinha (1 peça de 30 segundos) é uma montagem 
animada de desenhos enviados por crianças de todo o 
país sobre o Mundial.

Interprogramas 
sobre futebol 

estreiam no Futura
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Crianças do 
Brasil
Um roadmovie por muitas cidades brasileiras. O Brasil, do extremo norte 
(Oiapoque) ao estremo sul (Chuí) sob a ótica das crianças. Série sobre vá-
rias regiões do Brasil, com a participação de crianças de diferentes classes 
sociais, etnias, sotaques e culturas, vindas do Sul, Sudeste, Norte e Nor-
deste do País.

TEMAS: identidade cultural; 
protagonismo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças e 
público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Televisão América 
Latina (TAL) e Global Media 
Exchange (Glomex)

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(10 x 15 minutos):

Caça na Selva – no ar em 13 de ou-
tubro
Crianças ribeirinhas de Iranduba, 
em plena Selva Amazônica, mos-

tram seu cotidiano, o que rende-
ria um filme de grandes aventuras 
para uma criança da cidade. Na 
selva, elas convivem intimamente 
com a natureza exuberante e seus 
perigos: caçam cobras, pescam pi-
ranhas e perseguem jacarés, além 
de nadar lado a lado com os botos.

Rio de Janeiro das Comunidades – 
no ar em 14 de outubro
Um Rio de Janeiro diferente, que 
mostra crianças realizadas e feli-
zes, fazendo atividades pouco co-
muns nas favelas: na Maré elas se 
tornam campeãs de box; no morro 
da Formiga, na Tijuca, as meninas 
aprendem a gostar do cabelo afro 
e fazem tranças sensacionais; en-

quanto no morro da Coroa, em 
Santa Tereza, se tornam dançari-
nas de flamenco. O programa ain-
da mostra os pequenos campeões 
de badminton da Favela da Cha-
crinha, em Jacarepaguá, grandes 
promessas para as Olimpíadas de 
2016. 

As Trilhas do Ecoturismo – no ar 
em 15 de outubro
O foco é o ecoturismo para crian-
ças em lugares diferentes: Rio de 
Janeiro, interior de São Paulo e 
Amazonas. No Rio, duas meninas 
mostram as belezas naturais da tri-
lha da Urca, localizada no coração 
da cidade. Em São Paulo, vamos a 
Brotas mostrar o rafting e o arvoris-
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mo, no coração do ecoturismo do 
País. E a uma distância de mais de 
3 mil quilômetros de lá, está o pa-
raíso do ecoturismo na Amazônia, a 
cidade de Presidente Figueiredo, no 
interior do Amazonas. Lá, depois de 
descer uma corredeira, um grupo de 
crianças vai conhecer uma das pro-
fundas cavernas da região.

São Paulo e a Cultura da Periferia 
– no ar em 16 de outubro
São Paulo da periferia. Mostramos 
uma São Paulo pobre, através do 
olhar de crianças que lá residem. O 
primeiro é o dançarino de hip-hop 
Andrew, que mostra o coração do 
hip-hop paulistano, em Diadema. 
Depois vem Mateus, de 12 anos, 
que mora no centro da cidade e 
sai às ruas para dar aulas volun-
tárias de matemática. Em seguida, 
é a vez do circo, que ainda encan-
ta as crianças na periferia de São 
Paulo. O pequeno Cauan, cantor 
e compositor de hip-hop, finaliza o 
programa mostrando um pouco de 
seu talento para cantar.

Ilhas Coloridas – no ar em 17 de 
outubro
As crianças e a vida nas ilhas. 
Numa ilha isolada no litoral norte 
de São Paulo, a ilha do Montão de 
Trigo, as crianças mostram os de-

talhes de seu dia a dia. No Rio de 
Janeiro, as Cagarras, único monu-
mento natural marinho do Brasil, 
são mostradas, de fora, por meni-
nas do Rio que nunca haviam es-
tado lá. Em Itaparica, um grupo de 
crianças percorre a cidade e mos-
tra um pouco do centro histórico, 
enquanto em outro canto da ilha, 
bem distante dos olhos do turis-
mo, crianças da comunidade do 
Ourives ainda vivem a realidade de 
seus antepassados, com casas de 
pau a pique e fogão de lenha.

São Paulo Multicultural – no ar em 
20 de outubro
A São Paulo urbana. Aqui mostra-
mos as crianças de uma São Paulo 
mais rica e turística: o Parque do 
Ibirapuera, o Instituto Butantã, o 
bairro da Liberdade e finalmente 
o Kartódromo da Granja Viana, no 
outro extremo da cidade. Enquan-
to fazemos um passeio pelo bairro 
da Liberdade, com crianças des-
cendentes de japoneses, Instituto 
Butantã, mostramos as cobras e 
como se extrai o veneno delas. Já 
no kartódromo, mostramos como 
meninos treinam duro para ser fu-
turos campeões de Fórmula 1.

Manaus das Águas e do Peixe-boi 
– no ar em 21 de outubro
Manaus gigante. A visão de uma 
Manaus urbana e cosmopolita com 
uma personalidade única, onde se 
incluem os barcos com redes, o 
mercado de peixe, os sorvetes com 
sabores típicos e a ponte que une 
a cidade com a selva. O encontro 
das águas também é mostrado por 
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uma menina, que também visita a 
Fundação para a preservação dos 
peixes-boi da Amazônia e mostra 
como é esse curioso animal, ame-
açado de extinção.

Aventura e Vida na Selva – no ar 
em 22 de outubro
As crianças da selva. O modo de vi-
ver das crianças que vivem à beira 
do rio Negro. Um menino apresen-
ta a casa flutuante onde vive com 
15 irmãos, a escola, o transporte 
escolar feito em barcos, os barqui-
nhos de brinquedo que eles cons-
troem com destreza e uma aventu-
ra típica do lugar: a subida em uma 
árvore de mais de vinte metros 
usando equipamentos especiais.

O Brasil de Ponta a Ponta – no ar 
em 23 de outubro
O Brasil do Oiapoque ao Chuí. Per-
corremos os 5 mil quilômetros que 
separam o extremo sul do extremo 
norte, mostrando as diferenças de 
sotaques e hábitos, além das dife-
renças da natureza nos dois extre-
mos. No Norte, duas meninas brin-
cam na linha do Equador, enquanto 
outra vai de carro de Macapá até o 
Oiapoque, na divisa com a Guiana 
Francesa. No Sul, uma menina de 
11 anos viaja com seus pais de mo-
tor home, de Caxias do Sul até a 
fronteira com o Uruguai. Ela entra 
no litoral do Uruguai e mostra um 
pouco das belezas de lá.

Bahia de Todos os Santos e das 
Tartarugas – no ar em 24 de outu-
bro
Um grupo de crianças faz um pas-
seio por Salvador, mostrando os 
principais pontos turísticos de lá: 
o Mercado Modelo, Farol da Bar-
ra, Pelourinho. Uma menina de 10 
anos vai até a Praia do Forte para 
conhecer o projeto de preservação 

das tartarugas marinhas do Proje-
to Tamar. Em Arembepe, meninos 
e meninas se revelam exímios na 
capoeira e no maculelê, uma tradi-
ção da África que ainda é ensinada 
às crianças naquela região do País.
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O conhecimento é a chave para superar as provas da 
nova temporada do Dinheiro no Bolso, que estreia dia 
25 de agosto, segunda-feira, às 22h. O programa pro-
duzido em parceria com a BM&FBovespa traz dicas 
sobre consumo consciente, explica como os juros e a 
inflação afetam nossas vidas e ajuda você a conhecer 
melhor seu perfil de investidor. Conforme o jogo avan-
ça, os participantes e o público aprendem mais sobre 
finanças pessoais e descobrem que o mercado finan-
ceiro não é nenhum bicho de sete cabeças!

Comandada pelo apresentador e ator Rafael Losso, 
esta edição da série conta com a consultoria dos pro-
fessores de finanças Ricardo Humberto Rocha e Mau-
ro Moura. Os dez participantes, selecionados pelo pú-
blico via internet, vão disputar o prêmio de 10 mil reais 
em barras de ouro.

O episódio de estreia vai tratar de planejamento pes-
soal. Os competidores terão de responder a questões 
como: “Qual o melhor momento para comprar moeda 
estrangeira para uma viagem ao exterior?”. E quem sai 
ganhando é você que está ligado no Futura!
Aprenda mais sobre cada tema abordado nos desafios 
do gameshow Dinheiro no Bolso!

Além da nova temporada do Dinheiro no Bolso, às 
22h, você também confere a estreia do interpro-
grama nesta segunda-feira!  Os interprogramas são 
pílulas com dicas para ajudar você a valorizar seu 
dinheiro. 

Semanalmente, uma pessoa deixará a competição 
até que dois jogadores se enfrentem no programa 
final. O objetivo do desafio é mostrar aos jovens que 
começam a ganhar seu próprio dinheiro que é possí-
vel cuidar bem do salário, economizar com atitudes 
simples, não se endividar e até lucrar com investi-
mentos inteligentes.

Os episódios são temáticos e contam com esclareci-
mentos de especialistas. A proposta do Canal Futura 
e da BM&FBovespa com este programa é mobilizar e 
transmitir de maneira lúdica e educativa conceitos so-
bre finanças, economia e empreendedorismo aos jo-
vens brasileiros.

Dez jovens 
encaram os novos 

desafios do game 
Dinheiro  

no Bolso!
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM  

WWW.FUTURA.ORG.BR
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Dinheiro  
no Bolso

A série Dinheiro no Bolso é uma 
parceria da BM&FBovespa e do Ca-
nal Futura que pretende mobilizar e 
transmitir de maneira lúdica e edu-
cativa conceitos sobre finanças, 
economia e empreendedorismo 
aos jovens brasileiros. Dinheiro no 
Bolso é um gameshow que chega 
à terceira temporada com dez pro-
gramas, nos quais dez participan-
tes escolhidos pela internet testam 
seus conhecimentos financeiros na 
busca pelo prêmio de 10 mil reais 
em barras de ouro. Ao final de cada 
programa um dos participantes é 
eliminado até que dois jogadores 
se enfrentem no programa final. 
Comandada pelo apresentador e 
ator Rafael Losso, a série contou 
com a consultoria do professor e 
doutor Ricardo Humberto Rocha.

TEMAS: educação financeira; 
game; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público 
em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa

APRESENTADOR: Rafael Losso é 
ator e apresentador.
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(10 x 26 minutos):

Episódio 21 – no ar em 25 de 
agosto
No primeiro episódio da segunda 
temporada de Dinheiro no Bolso, 
Rafael Losso apresenta ao público 
os dez participantes da série: Átila, 
Betânia, Douglas, Gabrielle, Karla, 
Marcos, Mateus, Rodrigo, Suellen, 
Thayan. Através das provas: Cesta, 
Mexeu, Perdeu e Zero a Cem, este 
programa foca na importância do 
planejamento financeiro pessoal, 
com um olhar especial para o cur-
to, o médio e o longo prazos. O 
episódio conta ainda com a parti-
cipação dos especialistas Ricardo 
Humberto Rocha, Alexandre Chaia 
e Mauro Moura.

Episódio 22 – no ar em 1º de se-
tembro
O segundo episódio da nova tem-
porada da série Dinheiro no Bolso 
fala sobre orçamento doméstico 
e a importância de formar uma 
reserva de emergência. Rafael 
Losso vai ensinar e testar os co-
nhecimentos dos jogadores fa-
zendo perguntas nas seguintes 
provas: Pisou na Bola, Pega Rápi-

do e Poupança. O episódio conta 
ainda com a participação dos es-
pecialistas José Carlos Luxo e An-
gela Assumpção.

Episódio 23 – no ar em 8 de setem-
bro
Com o título “É Possível Sobrar 
mais Dinheiro?”, o terceiro episó-
dio da nova temporada da série 
Dinheiro no Bolso fala de como 
aumentar nossos ganhos e como 
diminuir nossos gastos.
Apresentado por Rafael Losso, 
com a participação das especialis-
tas Vera Ferreira e Tercia Rocha, 
este episódio apresentas as se-
guintes provas: Invista e Ganhe, 
Escondidinho e Zero a Cem.

Episódio 24 – no ar em 15 de se-
tembro
Agora com sete participantes na 
disputa o quarto episódio da série 
Dinheiro no Bolso faz a pergunta: o 
quanto a inflação e os juros afetam 
nossas vidas? Através das provas: 
Cesta, Pisou na Bola e Caixa Preta, 
o programa procura conceituar a in-
flação e os juros de forma acessível, 
além de apontar os cuidados no pla-
nejamento financeiro pessoal para 
se defender das suas variações. 
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Participação dos especialistas José 
Carlos Luxo e Angela Assumpção.

Episódio 25 – no ar em 22 de se-
tembro
No seu quinto episódio, a série 
Dinheiro no Bolso fala sobre Con-
sumo Consciente. Em pauta, os 
3 “R”s; Reduzir, Reutilizar e Re-
ciclar e também o planejamento 
na hora da compra. O programa 
começa com seis participantes, e 
conta com as provas Pega Rápido, 
o Bicho Pegou e Poupança. Parti-
cipações dos especialistas Mauro 
Moura, Vera Ferreira e Alexandre 
Chaia.

Episódio 26 – no ar em 29 de se-
tembro
Rafael Losso comanda o sex-
to programa da série Dinheiro 
no Bolso que fala sobre crédito: 
“como e quando é hora de usar?” 
e “Quais os produtos de créditos 
que existem?”. Essas são algumas 
das questões abordadas nas pro-
vas desse programa. E uma gran-
de surpresa no final com duas 
eliminações. Participação dos 
especialistas Ricardo Humberto 
Rocha, José Carlos Luxo e Tercia 
Rocha.

Episódio 27 – no ar em 6 de outubro
Dinheiro no Bolso entra na reta 
final da terceira temporada, e no 
sétimo episódio o tema é “Pou-
par: Verdades e Mitos”. E dessa 
vez o programa começa com uma 
grande surpresa: os sete partici-
pantes eliminados voltam e dis-
putam duas vagas numa incrível 
repescagem. Este programa conta 
novamente com as participações 
dos especialistas Angela Assump-
ção e Vera Ferreira e apresenta as 
provas: Poupança, O Bicho Pegou 
e Zero a Cem.

Episódio 28 – no ar em 13 de ou-
tubro
No oitavo programa da série Di-
nheiro no Bolso chegou a hora 
das verdades e dos mitos sobre 
os investimentos. O apresenta-
dor Rafael Losso continua en-
sinando e testando os conhe-
cimentos da audiência e dos 
quatro participantes que per-
manecem no jogo. Provas como 
Pega Rápido, Mexeu, Perdeu e 
Enrola ajudam a descobrir o me-
lhor investimento para cada per-
fil de investidor. Participações 
dos especialistas José Carlos 
Luxo e Tercia Rocha.

Episódio 29 – no ar em 20 de ou-
tubro
E no penúltimo programa da terceira 
temporada de Dinheiro no Bolso, o 
assunto são ações, fundos e ETFs. 
“Como funciona a bolsa de valores?”, 
“Como são tributadas as ações?” e 
outras particularidades desse uni-
verso. Karla, Marcos e Thayan, os 
três finalistas dessa temporada en-
caram provas como Escondidinho, O 
Bicho Pegou e Poupança.

Episódio 30 – no ar em 27 de ou-
tubro
O programa final da terceira tem-
porada de Dinheiro no Bolso define 
quem ficará com os R$ 10.000,00 
em barras de ouro. Neste último 
episódio os finalistas Marcos e 
Thayan precisam mostrar conhe-
cimento sobre os diferentes perfis 
de investidores que existem. Com 
apresentação de Rafael Losso, as 
provas do programa são Mexeu, 
Perdeu, Enrola, Caixa Preta e To-
dos por Dois, que contará com a 
participação de todos os partici-
pantes que foram eliminados do 
Dinheiro no Bolso.

Consultoria: Ricardo Rocha é 
Doutor em Administração com ên-
fase em Finanças pela FEA-USP. 
Professor de disciplinas de Finan-
ças (MBA, CFM, LLM e Graduação) 
do Insper. Autor e coautor dos 
Livros: Planejamento Financeiro 
Pessoal e Gestão do Patrimônio, 
Esticando a Mesada, Esticando a 
Grana, Como Esticar seu Dinheiro, 
Cálculos Financeiro das Tesoura-
rias, Crédito Análise e Avaliação 
do Risco, Mercado Financeiro e 
Análise de Investimento, Testes 
para Certificação em Finanças e 
Árvore Binomial e Formação de 
Preços dos Direitos Contingen-
ciais. Consultor da BMF&Boves-
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pa. Trabalhou como executivo do 
mercado financeiro por 19 anos. 
Sócio consultor da Latin Training 
Educação e Sustentabilidade, 
atuando em projetos voltados 
para a estruturação de operações 
financeiras, captação de recursos 
no mercado de capitais, gestão de 
riscos, utilização e estruturação 
de operações de hedge e fusões e 
aquisições.

FICHA TÉCNICA 
Participantes: Átila Roberto 
Balogh Júnior, Bethânia dos 
Santos Gesteira Ramos, Douglas 
Ferreira da Silva, Gabriela Santilli 
Vieira, Karla Fernandes Alves 
Teles, Marcos Vínicius de Souza 
Cavalcante, Matheus Nielsen Silva, 
Rodrigo Aires dos Santos, Suellen 
Silva Pereira e Thayan Venturini.
Direção: Fernando Soares 
Assistente de direção:  
Renata Bianchi 
Roteiro: Márcio Araújo 
Locução: Luiz Eduardo Baiano

Produção executiva:  
Tathiana Pires 
Direção de fotografia: Césio Lima
Direção de arte:  
Marcos Carvalheiro
Coordenação de produção:  
Anita Cintra 
Produção: Paula Loyola 
Assistente de produção: Letícia Faria
Assistente de arte: Maíra Suzuki
Figurinista: Juliana Maia 
Maquiagem: Beto Gomes
Produção de elenco: 
Diogo Ferreira 
Edição: Davi Campos, Kazem Serri 
Coordenador de pós-produção: 
Daniel Reis 
Produtor de finalização:  
Felipe Serrano
Videografismo: Flávio Reis 
Abertura e encerramento: 
Audiovisualismo
Trilha sonora original:  
Estúdio Plug In 
Direção de imagem:  
Daniel dos Santos 
Produtora realizadora: Mixer

BM&FBOVESPA 
Diretoria: Marita Bernhoeft
Gerência: Daniel Pfannemuller 
Conteúdo: Christianne Bariquelli, 
Gustavo de Souza e Silva, José 
Alberto Netto Filho e Mirella 
Marcos Santolia

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo:  
Tatiana Milanez
Coordenador artístico:  
Marcio Motokane
Coordenadora de produção:  
Joana Levy
Coordenadora de conteúdo:  
Kitta Eitler
Produtoras assistentes:  
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia:  
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Diz Aí – 
Fronteiras 
Ao tratar de questões relacionadas à juventude, a voz jovem deve ser pro-
vocada e privilegiada. Críticos e reflexivos, os jovens refletem e debatem 
as questões de que são protagonistas. É esta a proposta da série Diz Aí: 
valorizar o entendimento e as histórias das juventudes sobre questões 
que fazem parte das suas vidas.

Produzida pela área de Mobilização e Articulação Comunitária do Canal 
Futura, o Diz Aí é uma série de programas de curta duração que traz a 
opinião dos jovens de diversas regiões do País para questões étnico-racial 
e de gênero, mercado de trabalho, sexualidade, cultura, cidadania, meio 
ambiente, geração de renda, acesso a tecnologias, combate à seca, entre 
outros temas.

Nesta temporada a série Diz Aí Fronteiras apresenta as visões de mundo 
de jovens das cidades de Santana do Livramento e Uruguaiana (Rio Gran-
de do Sul, Brasil), Rivera (Rivera, Uruguai) e Paso de Los Libres (Corrien-
tes, Argentina) sobre as identidades culturais e os problemas sociais vivi-
dos pela juventude nestas regiões de fronteira. Os temas e personagens 
abordados foram conhecidos durante oficinas de formação audiovisual 
e de formação de lideranças, que envolveram cerca de duzentos jovens 
destas cidades. Dividida em cinco episódios, a série traz a voz e o gesto, 
o canto e a dança, os sonhos e desafios na vida de jovens da fronteira 
Brasil, Uruguai e Argentina, cujos mapas e suas linhas imaginárias não são 
capazes de separar.

TEMAS: direitos humanos; 
diversidade cultural; formação 
audiovisual; identidade cultural; 
juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público 
em geral
ESTREIA: 2008
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: CAF – Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(5 x 8 minutos):

Riveramento – no ar em 17 de no-
vembro
Jovens de Santana do Livramento (Rio 
Grande do Sul, Brasil) e Rivera (Rivera, 
Uruguai) falam sobre como é a vida 
nestas cidades de fronteira. Dos in-
tercâmbios comerciais possibilitados 
por uma fronteira seca, separada so-
mente por uma rua, às trocas cultu-
rais experimentadas por brasileiros e 
uruguaios, que vão da música ao chi-
marrão, do portunhol à televisão.

Passos Livres – no ar em 19 de no-
vembro
Jovens de Uruguaiana (Rio Grande 
do Sul, Brasil) e Paso de Los Libres 
(Corrientes, Argentina) abordam os 
fatores que unem e afastam bra-
sileiros e argentinos desta região 
de fronteira. Apesar de separados 
por uma ponte – e suas barreiras 
burocráticas –, compartilham-se 
ritmos, danças e festas populares, 
memórias e saberes que fazem da 
região fronteiriça entre Brasil e Ar-
gentina, do ponto de vista cultural, 
uma só nação. 
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Jovens Horizontes – no ar em 24 de 
novembro
Os sonhos e horizontes de expec-
tativa de jovens da fronteira Brasil, 
Uruguai e Argentina. As escassas 
oportunidades de estudo e traba-
lho na região, que impõem a migra-
ção como única opção de cresci-
mento para a maioria. As angústias 
de quem não pode permanecer 
junto à família para tentar continu-
ar estudando e buscando um futu-
ro diferente para si.

Ação, Câmera, Ação – no ar em 26 
de novembro
Traz a percepção de jovens da fron-
teira Brasil, Uruguai e Argentina so-
bre o audiovisual como ferramenta 
para a transformação social e a 
expressão cultural. A visão deles 
sobre o conceito de política e de 
como esta se encontra presente no 
dia a dia da juventude.

Fronteiras do Preconceito – no ar 
em 1º de dezembro
As diferentes formas de preconcei-
to sofridas pelos jovens, seja pela 
cor da pele, estética, opção sexual 
ou estilo de vida. Como os cida-
dãos fronteiriços são tratados pela 
população das regiões centrais de 
seus países. Os preconceitos sofri-
dos pelos jovens e os modos como 
são representados pela sociedade 
e pela mídia.

FICHA TÉCNICA 
Roteiro, Direção, Fotografia e 
Edição: Daniel Choma
Produção: Tati Lourenço da Costa
Produtora realizadora:  
Câmara Clara

CANAL FUTURA
Equipe de mobilização e 
articulação comunitária:  
Andrea Loureiro, Fabiana Cecy, 
Zilda Piovesan e Lizely Borges
Coordenador artístico:  
Marcio Motokane
Analista de conteúdo:  
André Libonati
Gerente de mobilização e 
articulação comunitária:  
Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia:  
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Você já imaginou como é viver em uma região de fron-
teiras? Como definir a sua pátria, a sua língua e a sua 
cultura em um lugar onde apenas uma linha estabele-
ce o limite entre as nações, separa e une suas seme-
lhanças e diferenças? E como é ser jovem neste lugar?

A série Diz aí: Fronteiras mostra o cotidiano de jo-
vens que vivem em regiões fronteiriças no Brasil, na 
Argentina e no Uruguai. Em sua nova temporada, a 
série tem duplo lançamento: na tela do Futura, com 
estreia na segunda-feira, dia 17, e presencialmente, 
nas próprias comunidades em que foi gravada, com 
eventos no clima “cinema e pipoca” para reunir os jo-
vens que participaram do projeto, seus familiares e 
instituições parceiras.

No dia 12, o lançamento será na pequena comunida-
de rural Cerro Pelado, no Uruguai. No dia 13, vai ser a 
vez do Parque Internacional de Riveramento, como é 
conhecido o encontro entre as cidades de Santana do 
Livramento (BR) e Rivera (UY), onde haverá show de 
bandas locais após a exibição dos vídeos. No dia 17, a 
cidade argentina Paso de los Libres sediará o evento. 
E no dia 18, o último local de lançamento será a cidade 
Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Como muitos ha-
bitantes dessas regiões não teriam acesso à progra-

mação televisiva, essa é uma forma da mobilização 
do Futura apresentar o resultado palpável das ações 
envolvidas no projeto, que são os vídeos dos jovens.

De volta à tela do Futura, você pode acompanhar cinco 
episódios, de 8 minutos cada, nos quais são apresenta-
das visões de mundo daqueles que habitam a frontei-
ra. Vivendo no espaço caracterizado por estar “entre” 
um lugar e outro – no caso, as fronteiras entre Brasil, 
Uruguai e Argentina – os jovens entram em contato co-
tidianamente com diferentes realidades que os mapas, 
com suas linhas imaginárias, não podem separar.

Os temas e personagens abordados nos programas 
foram selecionados durante as oficinas de comunica-
ção e cidadania realizadas nessas regiões fronteiriças 
pela mobilização do Canal Futura em janeiro e feve-
reiro deste ano. Foram envolvidos cerca de duzentos 
jovens no total. Sua voz e seu gesto, seu canto e sua 
dança, seus sonhos e desafios estão registrados nessa 
temporada do Diz aí.

Além da série, também nas oficinas, os jovens criaram 
oito pequenas peças audiovisuais, com duração varian-
do entre 50 segundos e pouco mais de um minuto cada. 
Esses vídeos já estão disponíveis no site do projeto.

Nova temporada da série  

Diz Aí: Fronteiras 
chega ao Futura 
e às cidades  
onde foi gravada
PUBLICADO ORIGINALMENTE 
EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Diz Aí - Juventude 
Rural – Zona da 
Mata, Agreste e 
Sertão Nordestino 
As questões presentes para as juventudes nordestinas da Zona da Mata, 
do Agreste e do Sertão são os temas de debate desta edição do Diz Aí. 
Esta nova série é uma parceria do Canal Futura com o Centro Sabiá, AS-
-PTA, Assema, Caatinga, Cetra e Sasop, com o apoio do Ministério do De-
senvolvimento agrário (MDA). A proposta é trazer reflexões e experiências 
sobre fundo rotativo solidário, acesso à terra e educação e cultura. 

TEMAS: direitos humanos; di-
versidade cultural; formação 
audiovisual; identidade cultural; 
juventude
PÚBLICO-ALVO:  
jovens e público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre

LICENCIAMENTO: liberado
SINOPSES POR EPISÓDIO 
(3 x 9 minutos):

Fundo Rotativo Solidário – no ar 
em 8 de maio
Histórias de solidariedade e em-
poderamento de jovens, que dialo-

gam sobre as transformações das 
suas vidas, reunindo frutos e re-
cursos de suas localidades (comu-
nidades do interior de Pernambuco 
e da Paraíba) para gerar e fazer cir-
cular renda, esperança e a certeza 
de que vale muito a pena viver no 
campo. 

Educação Informal e Cultural – no 
ar em 15 de maio
Aprender e ensinar são tarefas 
para além da escola, vivências e 
responsabilidades que envolvem 
as famílias, empenho pessoal e 
toda a comunidade. Lições revela-
das por jovens do interior do Cea-
rá, Maranhão e Pernambuco, que 
compartilham aqui suas experiên-
cias e formas de aprendizado, que 
envolvem novas possibilidades de 
compreender o mundo e adquirir 
conhecimentos, por meio de práti-
cas artísticas e culturais, valorizan-
do os saberes populares e preser-
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vando o ambiente em que vivem.
Acesso à Terra – no ar em 22 de maio
Para jovens do interior de Pernam-
buco e da Bahia, a luta, o empenho 
e a mobilização tornaram possí-
vel a conquista do próprio chão 
e o encontro com a dignidade e a 
qualidade de vida. Mesmo com 
falta de recursos, investimentos e 
serviços públicos, a identidade ru-
ral prevalece e jovens lutam para 
garantir o direito de ter e viver da 
terra. O vídeo apresenta diálogos 
que revelam desafios e superação 
de moças e rapazes, que persistem 
em permanecer no campo e extrair 
dele seu sustento e suas origens. 

FICHA TÉCNICA 
Direção e Roteiro: Margarida Go-
mes da Silva
Direção de fotografia: Fábio dos 
Santos Pereira
Direção de produção e edição: 
Hiran Cordeiro Sobreira
Realização: Canal Futura e Centro 
Sabiá em parceria com Sasop (BA), 
Assema (MA), Cetra (CE), AS-PTA 
(PB) e Caatinga (PE)
CANAL FUTURA
Equipe de mobilização: Fabiana 
Cecy, Cinthia Sarinho, Roberto 
Sousa e Ana Amélia Melo

Coordenador artístico: Marcio 
Motokane
Analista de conteúdo: André Li-
bonati
Coordenadora-geral de mobili-
zação e articulação comunitária: 
Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas mí-
dias: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo

O GLOBO
Segundo Caderno
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‘Entre Fronteiras’ visita a última 
colônia africana em uma das viagens 

mais tensas de Luís Nachbin

“Meu olhar sobre a cidade é sempre através de jane-
las ou por cima de muros”. Assim começa a narrativa 
de Luís Nachbin sobre sua viagem à El Aaiún, capital 
do Saara Ocidental. A última colônia do continente 
africano, hoje está sob domínio do Marrocos. Repres-
são, ocupação militar e sensação de insegurança estão 
presentes o tempo inteiro durante a viagem, registrada 
no episódio do programa Entre Fronteiras que vai ao 
ar nesta sexta-feira, 05, intitulado Saara Ocupado.

A história do Saara Ocidental é bastante complexa. 
Em 1975, a Espanha abandonou o território que até 
então era sua colônia e deixou como herança a total 
falta de estrutura. Um grupo de resistência chamado 
Frente Polisário proclamou, em 1976, a República 
Árabe Saaraui Democrática. Porém, com o apoio da 
Espanha, o Marrocos e a Mauritânia dominaram a re-
gião, e a Frente Polisário precisou buscar exílio na Ar-
gélia. Hoje, a colonização marroquina persiste e a Fren-
te Polisário continua atuando em algumas fronteiras 
do Saara Ocidental, em guerras de guerrilhas. O país, 

atualmente em estado de exceção, é dividido por um 
muro 2.700 quilômetros de extensão, vigiado por 160 
mil soldados, e não é reconhecido por boa parte da co-
munidade internacional.

Para furar o bloqueio das autoridades marroquinas, 
Luís Nachbin viajou com uma amiga francesa que se 
fez passar por sua namorada, como se estivessem em 
uma viagem de turismo. Ainda assim, o suposto casal 
foi abordado quatro vezes, durante o trajeto de ônibus, 
para responder interrogatórios policiais. Além de esta-
rem fazendo um roteiro nada convencional para turis-
tas, as paradas do casal nas casas de ativistas pró-in-
dependência chamaram a atenção das autoridades. 
Por essa razão, nenhum vídeo foi gravado nas ruas, a 
não ser por janelas e frestas. No Saara Ocidental, qual-
quer pessoa que se manifeste fora de quatro paredes 
sofre com a violência das repressões.

Mais do que um importante registro histórico de uma 
realidade muito pouco conhecida, o episódio Saara Ocu-
pado é um verdadeiro exercício de jornalismo investiga-
tivo. Alguns dos momentos mais intensos de toda a nova 
temporada do Entre Fronteiras podem ser vistos neste 
programa. Um deles é o encontro com Sidi Mohamed 
Dadach, um ativista saaraui muitas vezes comparado 
a Nelson Mandela, por ter sido um preso político detido 
por 24 anos e condenado à morte, que sobreviveu graças 
a pressões internacionais pelos Direitos Humanos.

Além das imagens gravadas por Nachbin, o programa con-
ta com vídeos amadores de grupos de ativistas. “Foi um 
trabalho de difícil realização. Acreditamos que este seja 
um material inédito na televisão brasileira”, diz o jornalista.

POR BRUNA VENTURA, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Entre 
Fronteiras 
África 

Nesta terceira temporada da série Entre Fronteiras, 
Luís Nachbin continua suas andanças solitárias pela 
África atrás de histórias extraordinárias. A culinária 
da Etiópia, o cinema da Nigéria e a disputa pelo Saara 
Ocidental estão entre os temas de 20 novas crônicas 
de viagem, narradas em tom intimista e gravadas em 
meio ao cotidiano da vida africana.

TEMAS: diversidade cultural; história; identidade 
cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 anos
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Turner

APRESENTADOR: Luís Nachbin é formado em 
Ciências Econômicas pela UFRJ e em Jornalismo pela 
PUC-Rio. É mestre em televisão pela San Francisco 
State University. Foi correspondente internacional 
do jornal O Globo, repórter da TV Educativa e da 
Rede Globo. É produtor independente e professor de 
Telejornalismo da PUC-Rio.
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(20 x 26 minutos):

Noite e Dia na Tunísia – no ar em 21 
de novembro
Luís Nachbin acompanha dois uni-
versos que ditam a vida tunisiana. 
De dia, os muçulmanos seguem a 
tradicional rotina dos cultos religio-
sos. Depois do pôr do Sol, as mes-
quitas dão lugar ao ritmo alucina-
do das casas noturnas. Em cidades 
como a capital Túnis, o balneário 
de Sousse e a sagrada Kairouan, 
Nachbin vê de perto como essas 
diferenças convivem no país.

A Luta Senegalesa – no ar em 28 
de novembro
Luís Nachbin viaja ao interior do 
Senegal para documentar um tor-
neio de laamb – um tipo de luta na 
areia que é o esporte mais popular 
do país. No vilarejo de Boyard, o 
jornalista segue a performance do 
lutador Mamadou Ndour e mostra 
como poderes mágicos e musicais 
atuam em todos os combates. 

Saara Ocupado – no ar em 5 de de-
zembro
O Saara Ocidental, hoje sob do-
mínio do Marrocos, é a última co-
lônia do continente africano. Luís 

Nachbin viaja disfarçado de turis-
ta, como se estivesse com uma 
namorada, à capital El Aaiún para 
conversar com grupos pró-inde-
pendência. Sempre que os ativistas 
se manifestam fora de quatro pa-
redes, sofrem com a violência das 
repressões.

Do Lado de Cá do Muro – no ar em 
12 de dezembro
Há 200 mil refugiados do Saara 
Ocidental vivendo permanente-
mente no deserto da Argélia. Em 
meio a campos minados, Luís 
Nachbin segue os passos de um 
deles: Mohamed Zrug, represen-
tante da República Árabe Saaraui 
Democrática que trabalha pelo 
reconhecimento de seu país no 
Brasil. 

À Moda Congolesa – no ar em 19 
de dezembro
Nas ruas do Congo-Brazzaville, 
algumas pessoas vestem roupa 
de gala à plena luz do dia e, lite-
ralmente, param o trânsito para se 
exibir. São eles os sapeurs. Para in-
vestigar as razões pessoais, políti-
cas e religiosas dessa tribo urbana, 
Luís Nachbin acompanha a rotina 
de um grupo de sapeurs e faz de 
conta que é um deles.

A Poética Culinária de Yasser – no 
ar em 26 de dezembro
Luís Nachbin está na Etiópia para 
conhecer o cozinheiro Yasser Ba-
gersh. Num país ainda marca-
do pela imagem da fome, Yasser 
conduz um projeto que oferece 
alimentação para crianças pobres 
e também se aventura pela alta 
gastronomia etíope. No episódio, 
o chef promove também um con-
curso para eleger o melhor bolo de 
chocolate do pedaço.

Bodabodas – no ar em 2 de janeiro 
de 2015
Em Uganda, é impressionante a 
quantidade de bodabodas, os mo-
totáxis de lá. Em meio ao trânsito 
caótico da capital Kampala, Luís 
Nachbin conta histórias daqueles 
que sobrevivem levando as pesso-
as de um lugar para o outro – como 
Naume, a primeira mulher a se tor-
nar condutora de bodaboda no país. 

As Estrelas de Kibera – no ar em 9 
de janeiro de 2015
Kibera é a maior favela da África e 
fica na capital do Quênia, Nairóbi. É 
lá que Luís Nachbin acompanha o 
time de futebol Kibera Black Stars, 
que disputa o campeonato da cidade 
e busca profissionalizar seus jogado-
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res. Por enquanto, os boleiros sobre-
vivem como podem e falam à câmera 
sobre seu dia a dia, seus sonhos e as 
dificuldades de se viver em Kibera.

As Bonecas da Nigéria – no ar em 
16 de janeiro de 2015
Impressionado com a ausência 
de bonecas negras nas lojas de 
brinquedo africanas, o nigeriano 
Taofick Okoya resolveu agir: fez 
as chamadas “Rainhas da África”, 
três bonecas que são um sucesso 
de vendas. Luís Nachbin vai à fas-
cinante cidade de Lagos conhecer 
Taofick e as outras mentes – de 
crianças e adultos – que estão por 
trás da criação das bonecas.
 
O Rei, o sr. Cobra e Eu – no ar em 
23 de janeiro de 2015
Luís Nachbin vai ao Lesoto docu-
mentar as tradicionais corridas de 
cavalo que celebram o aniversário 
do rei, mas fica mais interessado 
pela história um súdito: o sr. Cobra, 
um cavaleiro que chega atrasado e 
acaba perdendo a prova. Ele con-
quista a câmera de Nachbin pela 
sua capacidade de surpreender, 
chocar, fazer rir e emocionar. 

A Rainha das Rosas – no ar em 30 
de janeiro de 2015

Todo ano, a cidade marroquina de 
Kelaat-M’Gouna festeja o floresci-
mento das rosas, importante ma-
téria-prima para a economia da re-
gião. O jornalista Luís Nachbin vai 
ao Festival das Rosas e conhece 
nômades que vivem em cavernas 
no deserto, mercadores de vários 
tipos e, principalmente, uma rainha 
jovem, bonita e sonhadora. 

A Nigéria de Nollywood – no ar em 
6 de fevereiro de 2015
Os Estados Unidos têm Hollywood, 
a Índia tem Bollywood e a Nigéria 
tem... Nollywood. Luís Nachbin 
acompanha de perto a produção 
de dois filmes de ficção para en-
tender um pouco do jeito de contar 
histórias e de como funciona a in-
dústria do cinema nigeriano – que 
já é uma das três maiores do mun-
do. Atores, diretores e produtores 
são as estrelas deste episódio da 
série Entre Fronteiras.
 
Um Trem em Nossas Vidas – no ar 
em 13 de fevereiro de 2015
Conhecido como Trem da Esperan-
ça, o Phelophepa leva atendimento 
de saúde itinerante a comunidades 
do interior da África do Sul. Num 
país onde há 12 idiomas oficiais, 
comunicar-se bem com os pacien-

tes é um dos maiores desafios dos 
profissionais envolvidos. Ao retra-
tar essa e outras histórias que se 
passam nos vagões do Phelophe-
pa, Luís Nachbin mergulha nas suas 
próprias memórias de viajante.

O Professor de Ioga – no ar em 20 
de fevereiro de 2015
O regime de segregação racial co-
nhecido como apartheid é apresen-
tado pelo olhar do professor de ioga 
negro Qamata Kenneth. Entre aulas 
para crianças no quintal de casa 
e caminhadas com os amigos por 
bairros ricos e pobres de Durban, na 
África do Sul, Kenny conta ao jorna-
lista Luís Nachbin como lutou pela 
liberdade e se transformou no que 
considera ser hoje: um pacificador.

Marc e Ricardo – no ar em 27 de fe-
vereiro de 2015
Luís Nachbin está na festa de Or-
gulho Gay mais antiga da África 
para conhecer a história de Marc 
e Ricardo. Casados há dois anos, 
eles moram na Namíbia – onde Ri-
cardo foi eleito Mr. Gay – e aprovei-
tam o fim de semana na África do 
Sul para se divertir com amigos no 
evento. Na volta ao lar, para a sur-
presa de todos, o casal é obrigado 
a se separar.

105



Sada e a Somalilândia – no ar em 6 
de março de 2015
A Somália é vista pelo mundo 
como um Estado falido, marcado 
pela guerra e pela corrupção. O que 
pouco se sabe é que existe na So-
mália um território onde há paz e 
estabilidade: a Somalilândia. A ar-
queóloga Sada Mire conduz o jor-
nalista Luís Nachbin por sítios de 
grande valor científico e narra sua 
história de vida, pontuada por tra-
gédias e reviravoltas que refletem 
as da própria Somalilândia.
 
O Pequeno Mundo de Egide – no ar 
em 13 de março de 2015
Egide cresceu em um orfanato, 
sem nenhuma referência de onde 
estaria a sua família. Aos 20 anos, 
resolveu percorrer seu país, o Bu-
rundi, numa busca pela própria 
origem. Encontrou uma profissão: 
guia turístico independente. Neste 
episódio, o viajante Luís Nachbin 
se encontra com Egide para reviver 
trechos dessa jornada e conhecer 
as belas paisagens daquele que é o 
menor país da África.
 
O Circo de Debre Berhan – no ar 
em 20 de março de 2015
Eles não se apresentam na arena 
circular. Preferem o contato dire-
to com o público nas ruas e nos 
mercados a céu aberto. Trabalham 
com materiais simples, reciclados e 
uma forte carga de improviso. São 
malabaristas, palhaços, acroba-
tas, equilibristas, contorcionistas 
e músicos – 30 pessoas ao todo. 
Eles são o Circo Debre Berhan, que 

o jornalista Luís Nachbin conhece 
nesta viagem à Etiópia.
 
Victoria Falls – no ar em 27 de 
março de 2015
Localizadas na fronteira da Zâm-
bia com o Zimbábue, Victoria Falls 
são as maiores cataratas da Áfri-
ca. E, como era de se esperar, há 
toda uma infraestrutura turística 
em meio às belezas naturais. Nes-
te episódio, Luís Nachbin faz uma 
crônica sobre a barreira simbólica 
que existe entre quem está em Vic-
toria Falls para se divertir e quem 
está ali para ganhar a vida.
 
Filhos de Rochas – no ar em 3 de 
abril de 2015
Luís Nachbin viaja por Cabo Verde 
acompanhado da cantora Mayra An-
drade, que está chegando de Paris. 
Entre ritmos locais e comidas típi-
cas, a terra natal da artista. Enquan-
to passa férias com a família, Mayra 
descobre mais sobre suas raízes e 
busca inspiração para sua música. 
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Entrevista 

TEMAS: atualidades; 
empreendedorismo; 
sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

APRESENTADORA: Amelia Gon-
zalez é jornalista, durante nove 
anos editou o caderno Razão 
Social, que ajudou a criar, um su-
plemento do jornal O Globo com 
o foco em sustentabilidade. Des-
de abril de 2013 escreve sobre o 
mesmo tema numa coluna no site 
G1. Estuda, pesquisa, entrevista, 
sempre em busca de se manter 
atualizada no assunto, já que acre-
dita que é preciso criar um modelo 
novo de civilização, onde haja mais 
igualdade social.

SINOPSES POR EPISÓDIO
(27 x 15 minutos)

Relatório do IPCC e os Impactos 
Ambientais – Suzana Kahn – no ar 
em 18 de agosto
Em 2007, cientistas do mundo 

Os dois conversam como se aplicar 
ética de um desenvolvimento sus-
tentável, para o fim da desigualda-
de social.

Sustentabilidade de ONGs – Cân-
dido Grzybowski – no ar em 25 de 
agosto
Em 1981, foi criado o Instituto Bra-
sileiro de Análises Sociais e Eco-
nômicas, o Ibase, com o propósito 
de estudar políticas governamen-
tais. Na série “Empreendedorismo 
e Sustentabilidade”, no programa 
Entrevista, a jornalista Amelia Gon-
zalez conversa com Cândido Gr-
zybowski, diretor do Ibase, sobre 
como as organizações não governa-
mentais enfrentam as dificuldades 
para sobreviver no Brasil de hoje.

Agroecologia e o Fornecimento de 
Alimentos – Maria Emilia Pacheco 
– no ar em 27 de agosto
As Nações Unidas declararam que 
2014 é o Ano Internacional da Agri-
cultura Familiar. No Brasil, 70% dos 
alimentos que chegam às nossas 
mesas provêm deste tipo de pro-
dução. No entanto, o País também 
é um dos que mais consome agro-

A proposta desta faixa de programação do Futura é oferecer ao público 
coleções de entrevistas com alguns dos mais importantes personagens e 
especialistas em diversas áreas do conhecimento. Durante 15 minutos e 
sem intervalos, uma conversa franca sobre assuntos de interesse público, 
relevantes para o desenvolvimento do País. A cada coleção, um jornalista 
é convidado para trazer novas provocações capazes de esclarecer à au-
diência detalhes sobre tendências e mudanças em curso no Brasil e no 
mundo. Em 2014, a jornalista Amelia Gonzalez realizou 27 entrevistas so-
bre “Empreendedorismo e Sustentabilidade”.

todo publicaram um extenso re-
latório dando conta de que a ação 
do homem está provocando aque-
cimento do planeta. O documento 
deixava claro que os riscos que a 
humanidade pode correr se a tem-
peratura subir 2 graus na segunda 
metade deste século: redução da 
oferta de água, elevado risco de 
extinção das espécies, áreas cos-
teiras vão sofrer com enchentes e 
deslizamentos de terra. Em março 
de 2014, sete anos depois, um novo 
relatório do Painel Intergoverna-
mental de Mudanças Climáticas 
veio ratificar o primeiro e dizer que, 
na verdade, os efeitos das mudan-
ças climáticas já estão ocorrendo 
em todos os continentes e oceanos, 
havendo uma aceleração desse 
processo. Saiba mais no programa 
Entrevista, com Amelia Gonzalez. 

Ética no Desenvolvimento Sus-
tentável – Ladislau Dowbor – no ar 
em 20 de agosto
Na série “Empreendedorismo e 
Sustentabilidade”, do programa 
Entrevista, a jornalista Amelia 
Gonzalez recebe o professor Ladis-
lau Dowbor, cientista econômico. 
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tóxicos no mundo. Para falar sobre 
este cenário aparentemente anta-
gônico, a jornalista Amelia Gonza-
lez na série “Empreendedorismo 
e Sustentabilidade”, do programa 
Entrevista, recebe Maria Emilia 
Pacheco, presidente do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar, 
que defende a agroecologia como 
um sistema capaz de alimentar os 
7 bilhões de pessoas de maneira 
saudável e sem o risco de contami-
nação por agrotóxicos.

Nova Classe Média Brasileira – 
Jessé Souza – no ar em 1º de se-
tembro
Com o resultado de uma pesquisa 
de campo feita em várias regiões 
brasileiras, o sociólogo e professor 
Jessé Souza e sua equipe descons-
troem o conceito de “nova classe 
média” brasileira. A jornalista Amelia 
Gonzalez convida Jessé Souza para 
esclarecer alguns pontos importan-
tes deste estudo inédito na série 
“Empreendedorismo e Sustentabili-
dade”, do programa Entrevista.

Banco de Sementes Crioulas – Ta-
dzia Maya – no ar em 3 de setem-
bro
Sabe aquela vontade que às vezes 
a gente tem de largar tudo e ir mo-
rar numa cidade do interior? Pois é, 
Tadzia Oliva Maya fez exatamente 
isso. Saiu do Rio de Janeiro e foi 
morar em Aldeia Velha, município 
de Silva Jardim, interior do Estado. 
Tadzia decidiu juntar conhecimen-
to como mestre em desenvolvi-
mento sustentável à rotina do lo-
cal e criou um banco de sementes 
crioulas junto com alguns amigos. 
Para contar essa experiência, a jor-
nalista Amelia Gonzalez conversa 
com Tadzia, na série “Empreen-
dedorismo e Sustentabilidade” do 
programa Entrevista. 

Práticas Sustentáveis em Comu-
nidades – Rubens Gomes – no ar 
em 8 de setembro
No arquipélago do Bailique, a 
200 quilômetros da capital do 
Amapá, vivem cerca de 50 co-
munidades que defendem seus 
territórios e conhecimentos tra-
dicionais. Rubens Gomes é o con-
vidado da jornalista Amelia Gon-
zalez na série “Empreendimento 
e Sustentabilidade” do programa 
Entrevista. Rubens é o presiden-
te do Grupo de Trabalho Ama-
zônico que está coordenando a 
construção do Protocolo Comu-
nitário de Bailique, trabalhando 
com as pessoas questões como 
conservação da biodiversidade, 
uso sustentável de recursos e re-
partição de benefícios.

Impactos Ambientais e Modelo 
de Desenvolvimento Econômico 
– Suzana Kahn – no ar em 10 de 
setembro
Os cientistas que assinaram o se-
gundo relatório do Painel Intergo-
vernamental de Mudanças Climá-
ticas afirmam que mesmo com um 
corte substancial de emissões de 
gases de efeito estufa nos próxi-
mos anos, as previsões para o fu-
turo do planeta são de: mais secas, 
mais enchentes, riscos que afeta-

rão sobretudo os países pobres. E 
conclui que a mudança do clima 
pode ser perigosa para alimentos 
de cesta básica mundial como ba-
tata, milho e trigo. Para falar mais 
sobre o Relatório do IPCC, a jorna-
lista Amelia Gonzalez convida para 
a série “Empreendedorismo e Sus-
tentabilidade” do programa Entre-
vista Suzana Kahn, a professora do 
programa de engenharia de trans-
porte da UFRJ e uma das cientistas 
que ajudou a elaborar o relatório.

Agricultura na América Latina – 
Adalberto Veríssimo – no ar em 15 
de setembro
O relatório “O próximo celeiro glo-
bal: como a América Latina pode 
alimentar o mundo” conclui que a 
América Latina tem hoje quase um 
terço da terra arável do mundo. 
Como consequência, poderá ha-
ver uma corrida mais intensa aos 
campos por parte do agronegócio 
nestes países. Para fazer frente 
ao novo desafio que está sendo 
imposto ao mundo: alimentar as 9 
bilhões de pessoas que habitarão o 
planeta em 2050, a série “Empre-
endedorismo e Sustentabilidade” 
do programa Entrevista, com a jor-
nalista Amelia Gonzalez, conversa 
com o pesquisador e engenheiro-a-
grônomo Adalberto Veríssimo, da 
ONG Imazon, para debater sobre 
esta e outras questões relaciona-
das ao pilar meio ambiente do tripé 
do desenvolvimento sustentável. 

Mundo Corporativo x Desenvolvi-
mento do País – Jorge Abrahão – 
no ar em 17 de setembro
Para falar sobre o Instituto Ethos e 
sobre o envolvimento do mundo cor-
porativo com o desenvolvimento do 
País, a série “Empreendedorismo e 
Sustentabilidade” do programa En-
trevista traz o engenheiro e atual di-
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retor presidente do Instituto Ethos, 
Jorge Abrahão, para conversar com a 
jornalista Amelia Gonzalez. 

Canal de Denúncia no Combate ao 
Trabalho Escravo – Luis Machado 
– no ar em 22 de setembro
Em 2011, o Ministério do Trabalho 
e Emprego baixou uma portaria 
criando um cadastro de empresas 
e pessoas autuadas por exploração 
de trabalho escravo. O Ministério 
recebe as denúncias e vai a campo 
conferir. Para saber um pouco so-
bre a participação da Organização 
Internacional do Trabalho junto a 
essas denúncias, a jornalista Ame-
lia Gonzalez conversa com o coor-
denador do Programa de Trabalho 
Escravo e Tráfico de Pessoas da 
OIT Brasil, Luis Machado, na série 
“Empreendedorismo e Sustentabi-
lidade” do programa Entrevista.

ONGs e Políticas Públicas – Can-
dido Grzybowski – no ar em 24 de 
setembro
No início dos anos 70, a humanida-
de começa a se dar conta de que os 
recursos naturais são finitos. Sur-
gem então os movimentos ambien-
talistas que trabalham no sentido 
de denunciar e fazer campanhas 
pela preservação da natureza. Para 
falar sobre essa divisão do Terceiro 
Setor, a jornalista Amelia Gonzalez 
recebe no programa Entrevista, da 
série “Empreendedorismo e sus-
tentabilidade”, o diretor do Ibase 
Candido Grzybowski. 

Novo Índice de Riqueza – Ladislau 

Dowbor – no ar em 29 de setembro
Durante a Rio+20, Conferência 
Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável, muitos especialistas 
defendiam outro tipo de índice, 
além do PIB, para medir a riqueza 
de um país no qual se consideras-
se o bem-estar humano. Entre eles 
estava o cientista econômico La-
dislau Dowbor, que conversa com a 
jornalista Amelia Gonzalez no pro-
grama Entrevista, na série “Empre-
endedorismo e Sustentabilidade”. 

Combate à Fome e à Miséria Aler-
tadas da ONU – Maria Emilia Pa-
checo – no ar em 1º de outubro
Em 2000, a ONU, ao analisar os 
maiores problemas mundiais, esta-
beleceu oito “Objetivos do Milênio” 
que devem ser atingidos por todos 
os países até 2015. Um deles é aca-
bar com a fome e a miséria. No ano 
passado, o Brasil recebeu um prê-
mio das Nações Unidas pela ação 
de combate à fome e à desnutrição 
antes do prazo determinado pelos 
“Objetivos do Milênio”. Obesidade e 
desnutrição são doenças sociais que 
alertam para falhas no sistema de 
segurança alimentar. Para falar so-
bre o assunto, a série “Empreende-
dorismo e Sustentabilidade” do pro-
grama Entrevista, com a jornalista 
Amelia Gonzalez, traz a presidente 
do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar Maria Emilia Pacheco.

Desenvolvimento e Amazônia – 
Adalberto Veríssimo – no ar em 6 
de outubro 
Em março de 2012, a ONG Gre-

enpeace lançou em Manaus uma 
campanha para levar uma lei de ini-
ciativa popular ao Congresso para 
acabar com o desmatamento no 
Brasil. Para que isso seja possível, 
é preciso juntar 1 milhão e 400 mil 
assinaturas de eleitores brasilei-
ros. Acabar com o desmatamento 
é uma forma de o País se desenvol-
ver e ao mesmo tempo preservar 
sua riqueza natural, o que colocaria 
o Brasil numa ótima posição inter-
nacionalmente. Mas será que isso é 
possível? Para debater essa ques-
tão, a jornalista Amelia Gonzalez 
convida para a série “Empreende-
dorismo e Sustentabilidade” do 
programa Entrevista o engenheiro-
-agrônomo, pesquisador e um dos 
fundadores da ONG Imazon Adal-
berto Veríssimo.

Desenvolvimento Sustentável em 
Comunidades na Amazônia – Ru-
bens Gomes – no ar em 8 de ou-
tubro
O Grupo de Trabalho Amazônico 
foi uma rede criada no contexto da 
Rio 92 para promover a participa-
ção das comunidades da floresta 
nas políticas de desenvolvimen-
to sustentável. É oportunidade 
de incluir socialmente crianças e 
adolescentes do estado do Ama-
zonas. A jornalista Amelia Gonza-
lez, na série “Empreendedorismo 
e Sustentabilidade” do programa 
Entrevista, conversa com Rubens 
Gomes, presidente do GTA, para 
conhecer os problemas e soluções 
de inclusão de jovens e adolescen-
tes do estado do Amazonas. 

Desenvolvimento Sustentável – 
Tadzia Maya – no ar em 13 de ou-
tubro
Sementes são como softwares li-
vres. Ninguém deveria poder se 
apropriar delas. Não é uma ótima 
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imagem? Para Tadzia Oliva Maya, 
jornalista, mestre em desenvolvi-
mento sustentável que criou junto 
com amigos um banco de semen-
tes crioulas no município rural de 
Silva Jardim, no estado do Rio de 
Janeiro, essa deveria ser a realida-
de. Tadzia e seus amigos acreditam 
no sucesso da produção local. Para 
entender mais sobre o assunto, a 
jornalista Amelia Gonzalez conver-
sa com Tadzia Maya, na série “Em-
preendedorismo e Sustentabilida-
de” do programa Entrevista.

Compromisso Social e o Mercado 
Corporativo – Jorge Abraão – no ar 
em 20 de outubro
O atual presidente do Instituto 
Ethos, o engenheiro e empresário 
Jorge Abrahão, é o convidado da 
série “Empreendedorismo e Sus-
tentabilidade” do programa Entre-
vista. Ele fala sobre o envolvimento 
das empresas no papel do mundo 
corporativo em questões sensíveis 
ao dia a dia dos cidadãos. 

Características da Nova Classe 
Média Brasileira – Jessé Souza – no 
ar em 22 de outubro
Disciplina, autocontrole e pensa-
mento no futuro. Uma nova clas-
se de pessoas vem surgindo no 
mundo e no Brasil com essas três 
motivações. Para falar sobre esse 
fenômeno, a jornalista Amelia 
Gonzalez, na série “Empreendedo-
rismo e Sustentabilidade” do pro-
grama Entrevista, traz o professor 
e sociólogo Jessé Souza, autor do 
livro Os batalhadores brasileiros.

Desenvolvimento nas Áreas Urba-
nas e Rurais – Felipe Estrela – no 
ar em 27 de outubro
No Brasil, há um movimento forte 
de se aprofundar cada vez mais 
os estudos sobre as comunidades 

rurais no sentido de qualificar e, 
sobretudo, proteger mais os tra-
balhadores do campo. A série “Em-
preendedorismo e Sustentabilida-
de” do programa Entrevista traz 
Felipe Estrela, professor de Direito 
do Trabalho da Universidade do 
Estado da Bahia, um especialista 
no tema para debater sobre os de-
safios da nossa sociedade com re-
lação ao meio rural para conseguir 
um desenvolvimento sustentável.

Núcleo de Responsabilidade So-
cial – Ana Cristina Nascimento – 
no ar em 29 de outubro
O Sistema Firjan tem se mobiliza-
do, criando um núcleo de respon-
sabilidade social que dá consul-
toria às empresas para a gestão 
de responsabilidade e no desen-
volvimento de projetos sociais em 
parceria com a iniciativa privada e 
outras organizações. A série “Em-
preendedorismo e Sustentabilida-
de” do programa Entrevista, com 
a jornalista Amelia Gonzalez, con-
vida Ana Cristina Nascimento, as-
sessora chefe de responsabilidade 
social do Sistema Firjan para con-
versar sobre essas questões.

Educação Profissional nas Áreas 
Rurais – Ricardo Terra – no ar em 
3 de novembro
Nas últimas décadas, muitas em-
presas multinacionais ampliaram 
suas fronteiras em busca de mão 
de obra mais barata do que nos 
seus países de origem. Para fazer 
frente a esse caminho e pensar 
num desenvolvimento sustentá-

vel, a educação profissional é uma 
possibilidade. Em alguns casos, ela 
consegue promover o crescimento 
local ajudando e mantendo os jo-
vens em suas cidades de origem. 
Para falar sobre o assunto, a série 
“Empreendedorismo e Sustenta-
bilidade” do programa Entrevista 
com a jornalista Amelia Gonzalez 
conversa com Ricardo Terra, dire-
tor técnico do Senai/SP. 

Consumo x Desenvolvimento 
Consciente e Sustentável – João 
Gomes – no ar em 5 de novembro
Se todos os habitantes do plane-
ta passassem a consumir como os 
norte-americanos, dizem os am-
bientalistas, nós precisaríamos de 
mais dois planetas. Numa visão 
macro, esta é a realidade do con-
sumismo mundial que preocupa 
aqueles que se afligem com o fim 
dos nossos recursos naturais. Seja 
como for, este é um assunto que 
faz parte cada vez mais das rodas 
de discussão. E não poderia faltar 
na série “Empreendedorismo e 
Sustentabilidade” do programa En-
trevista, na qual a jornalista Ame-
lia Gonzalez bate um papo com o 
superintendente de economia e 
inteligência de negócios da Feco-
mércio, João Gomes, que vai ajudar 
a refletir sobre o tema.

Ambiente Rural e seu Desenvolvi-
mento – Felipe Estrela – no ar em 
10 de novembro
A história brasileira mostra que, en-
quanto a sociedade urbana sofria 
um processo intenso de moderni-
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zação e oferta de empregos, o am-
biente rural tinha cada vez menos 
atenção e era sempre sinônimo de 
atraso e de ignorância, mesmo com 
as políticas de modernização da 
agricultura. Hoje, isso mudou. Será 
que os trabalhadores rurais estão 
vivendo na pele essa diferença? 
Como são tratados aqueles agricul-
tores que se rebelam contra o uso 
de agrotóxicos e produção em esca-
la, dando preferência a uma técnica 
mais orgânica? A série “Empreen-
dedorismo e Sustentabilidade” do 
programa Entrevista traz Felipe 
Estrela, professor de Direito do Tra-
balho da Universidade do Estado da 
Bahia, para conversar sobre o tema 
com a jornalista Amelia Gonzalez. 

Empresa Lucrativa e Socialmente 
Responsável – Ana Cristina Nasci-
mento – no ar em 12 de novembro
Nem sempre é fácil para os em-
presários preencherem todos 
os requisitos que se exigem das 
companhias para que elas pas-
sem a ter uma imagem e, efeti-
vamente, possam atuar como 
cidadãs socialmente responsá-
veis. Na série “Empreendedoris-
mo e Sustentabilidade” do pro-
grama Entrevista, a jornalista 
Amelia Gonzalez conversa com 
a assessora chefe do núcleo de 
Responsabilidade Social da Fir-
jan Ana Cristina Nascimento para 
explicar e contar alguns casos de 
sucesso de ações embasadas na 
responsabilidade social. 

Economia Verde e a Educação 
Profissional – Ricardo Terra – no 
ar em 17 de novembro
Mudanças na matriz energética, 
investimentos na economia de 
baixo carbono e adaptação das 
empresas e dos países para os 
efeitos do aquecimento global 
exigem profissionais gabaritados 
para fazerem estudos, planilhas 
e ajudar na tarefa de adaptação 
aos eventos extremos. Dezenas 
de milhões de empregos já foram 
criados por esta transformação. 
Para falar sobre esta importante 
tarefa de profissionalizar pesso-
as para trabalhar na economia 
verde, a jornalista Amelia Gon-
zalez convida para a série “Em-
preendedorismo e Sustentabi-
lidade” do programa Entrevista 
Ricardo Terra, diretor técnico do 
Senai/SP. 

Expansão do Consumo e a Econo-
mia Sustentável – João Gomes – 
no ar em 19 de novembro
De 2005 para cá, o que se vê 
cada vez mais nas classes menos 
favorecidas ao conseguir obter 
produtos é a facilidade de um 
sistema de crédito. Mas, será que 
isso é bom? Para debater sobre 
esta questão, a jornalista Ame-
lia Gonzalez convida para a série 
“Empreendedorismo e Sustenta-
bilidade” do programa Entrevista 
o superintendente de economia e 
inteligência de negócios da Feco-
mércio João Gomes. 
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Um retrato 
dos desafios 

da educação no 
Pantanal, ‘Escola 
das Águas’ estreia 

quinta, às 22h
PUBLICADO ORIGINALMENTE 

EM WWW.FUTURA.ORG.BR

A energia elétrica ainda não chegou à região pantaneira 
do Paiaguás, Mato Grosso do Sul, mas, graças à mo-
bilização de educadores, fazendeiros e pais, a Escola 
Santa Mônica leva educação a 50 crianças e jovens, 
que moram no local.

No Pantanal, o ciclo das águas determina a vida de 
seus habitantes. Separados de suas famílias, os alu-
nos lidam com uma rotina e um calendário escolar di-
ferenciados devido ao isolamento causado pela cheia 
dos rios. Esta história é contada no filme Escola das 
Águas: o Desafio Pantaneiro, que estreia no Futura 
nesta quinta-feira, 11, às 22h.

Vencedor do último pitching DOC Futura, Escola das 
Águas é fruto da parceria entre o Futura e a Preta Por-
tê Filmes, com roteiro e direção de Juliana Vicente. O 
documentário mostra o cotidiano de alunos e profes-
sores na única instituição de ensino que recebe os fi-
lhos dos trabalhadores rurais em um raio de 100 qui-
lômetros na região do Paiaguás.

“Para quem é da cidade, parece perto, você vai ‘num 
tirinho’ de carro. Aqui, essa distância, percorrida de 
trator, significa 14 horas de viagem, quando está seco. 
No tempo das águas, leva até dois dias”, conta Inês, a 
diretora do colégio.

A partir do cotidiano dos professores e alunos da Es-
cola de Santa Mônica, é apresentado um amplo retrato 
das condições de vida do Pantanal. Muitos dos estu-
dantes não haviam tido nenhum contato com o ensino 
formal até então.

Apesar da vasta diversidade da região, há pouca re-
flexão sobre a população que ali habita. O filme chega 
em bom momento para preencher esta lacuna. Afinal, 
como dizia Paulo Freire, “onde quer que haja mulheres 
e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que en-
sinar, há sempre o que aprender”.
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Escola 
das Águas:  
o Desafio Pantaneiro
Vencedor do 4° Pitching DOC Futura, o documentário busca entender as 
adaptações de uma escola ao modo de vida dos habitantes do Pantanal, 
seus costumes e folclores. A partir do cotidiano dos professores e alunos 
da Escola Fazenda Santa Mônica, situada a 488 quilômetros de Corumbá/
MS, é apresentado um amplo retrato das condições de vida da região. 
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TEMAS: ecologia e ecossistemas; 
escola; inclusão social; 
metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar em 11 de setembro
DURAÇÃO: 52 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
12 anos
LICENCIAMENTO: liberado

Consultoria: Thelma Polon possui 
graduação em Pedagogia pela 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUCSP) (1986), 
mestrado em Educação pela 
PUC-Rio (2004) e doutorado 
em educação pela mesma 
universidade (2009). Suas 
pesquisas se referem ao 

campo das políticas públicas 
para a educação básica. 
Tem experiência na área de 
Coordenação Pedagógica e 
Gestão Escolar em escolas 
de educação básica, além de 
docência no ensino superior e 
em programas de pós-graduação 
para gestores escolares.

Compositor: MC Bola – Intéprete: 
MC Bola, “A loira do carro branco” 
– Compositores: Paraíso e Jesus 
Belmiro – Intépretes: alunos da 
escola
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Euronews
TEMAS: atualidades; ciência e 
tecnologia; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 10 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

FICHA TÉCNICA 
Distribuição: Euronews

CANAL FUTURA
Coordenadora de programa: 
Luciana Souza
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães

Programa jornalístico diário com ênfase em notícias da Europa e do mun-
do sobre ciência, tecnologia e educação. Os programas são narrados em 
português de Portugal. Em 2014, foram exibidos 245 episódios.
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Experimentos 
Extraordinários

TEMAS: ciência e tecnologia; 
juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público 
em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Turner (Cartoon 
Network)

Experimentos Extraordinários é uma sitcom que acompanha a produ-
ção do Experimentos Extraordinários, um programa de TV sobre expe-
riências, traquitanas e pegadinhas. Toda semana, Iberê Thenório e sua 
jovem equipe — Camila, Guido, Laura e Frederico — têm que dar um 
jeito de colocar o programa no ar: escolher e executar os experimen-
tos, escrever o roteiro, montar o estúdio e fazer a transmissão ao vivo. 
E, além disso, precisam lidar com os divertidos conflitos, problemas e 
desafios que surgem no dia a dia da emissora, na vida de cada um e na 
relação entre os membros da equipe.
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neurótico e nervoso. E não tem co-
ragem de tomar uma atitude. Os 
amigos decidem ajudá-lo na tarefa 
de conquistar Aline, mas o pessi-
mismo de Guido o faz ter certeza 
de uma coisa: só vai conseguir ficar 
com Aline quando chover pra cima!

Uma Mente Complexa – no ar em 25 
de dezembro (especial de fim de ano)
Úrsula vai viajar por uma semana. 
E ela não tem onde deixar Pierre 
Augusto III, seu querido jabuti de 
estimação. Muito a contragosto, ela 
acaba deixando Pierre Augusto aos 
cuidados de Iberê. Assim que Úrsu-
la sai, Laura pede para ela cuidar de 
Pierre Augusto! Afinal, ela sempre 
quis um jabuti. Iberê hesita, mas 
Laura é insistente. Iberê acaba dei-
xando. Pierre Augusto é responsa-
bilidade dela. E, claro, o jabuti acaba 
fugindo. E agora eles precisam en-
contrá-lo antes que Úrsula volte.

Descansar Cansa – no ar em 30 de 
janeiro de 2015
Frederico chega para trabalhar — e 
não consegue. Ele não pode mon-
tar as luzes nem o cenário do Ex-
perimentos, porque a equipe do 
telejornal ainda vai usar o estúdio. 

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(26 x 22 minutos):

Equipe Extraordinária – no ar em 22 
de dezembro (especial de fim de ano) 
Iberê Thenório acaba de ser con-
tratado para ser o produtor, di-
retor-geral, diretor de arte e con-
sultor técnico do Experimentos 
Extraordinários, um programa de 
TV sobre experiências, traquita-
nas e pegadinhas. Para ajudá-lo na 
difícil tarefa, Iberê espera contar 
com uma equipe de profissionais 
capacitados. Mas ele fica chocado 
ao descobrir que Úrsula, dona da 
emissora e chefe de Iberê, contra-
tou quatro adolescentes sem ex-
periência alguma para serem seus 
ajudantes: Camila, Guido, Laura e 
Frederico. Agora, Iberê vai ter que 
aprender a lidar com sua equipe 
mirim — e dar um jeito de colocar o 
programa no ar.

Eficiência Máxima – no ar em 23 de 
dezembro (especial de fim de ano)
Quando a transmissão do progra-
ma atrasa cinco minutos, Úrsula 
fica possessa. E ameaça: é bom 
isso nunca mais acontecer, senão… 
As consequências serão terríveis.
Camila, a produtora, toma para si 
a tarefa de aumentar a eficiência 
da equipe e colocar o programa 
na linha. Mas seus métodos vão 
ficando cada vez mais rígidos e 
exagerados, causando revolta en-
tre seus colegas.

Sobre Pandas e Milk-shakes – no 
ar em 24 de dezembro (especial de 
fim de ano)
Camila, Frederico e Laura desco-
brem que Guido está apaixonado 
por Aline, uma amiga da escola. 
Guido morre de vergonha, mas 
acaba admitindo: está mesmo a 
fim dela. Só que Guido é travado, 
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E as madeiras que vão ser usadas 
na construção de um dos experi-
mentos ainda não chegaram. Ele 
não tem nada para fazer. Frederico 
decide aproveitar as suas peque-
nas férias. E passa o dia se diver-
tindo. No dia seguinte, ele já tem 
um monte de coisas para fazer de 
novo: montar o cenário, montar a 
luz, montar o experimento. Só que 
agora Frederico pegou gosto pela 
folga. E vai fazer de tudo para não 
ter que trabalhar.

Infeliz Aniversário – no ar em 6 de 
fevereiro de 2015
Por acaso, Camila descobre que o 
aniversário de Iberê é no dia seguin-
te. Todos ficam animados, e deci-
dem fazer uma festa surpresa para 
ele. Mas, quando Iberê descobre os 
planos de sua equipe, ele surta: não 
quer saber de festa nenhuma. Iberê 
tem um verdadeiro trauma de festa 
de aniversário. Os ajudantes não 
se conformam. E decidem que vão 
ajudar Iberê a superar esse trauma. 
Não importa como.

Investigação Extraordinária – no 
ar em 13 de fevereiro de 2015
Depois de um misterioso apagão 
no estúdio, o novo quadro de Va-
lentino — um retrato seu, pintado 
por sua mãe, Dorotéia Britz — de-
saparece. Valentino fica transtor-
nado. E diz que, enquanto seu qua-
dro não aparecer, ele não vai fazer 
programa nenhum.
Agora resta a Camila descobrir quem 
é o ladrão para garantir que o progra-
ma vá ao ar. E, com a ajuda de Iberê, 
ela vai usar diversos experimentos 
forenses para encontrar o culpado.

Bagunça Criativa – no ar em 20 de 
fevereiro de 2015
A mesa de Laura é uma baderna. De-
pois de tomar uma bronca de Cami-

la, ela decide organizar o seu espaço 
de trabalho. Laura arruma todas as 
suas coisas e, feliz com o resultado, 
se prepara para escrever o roteiro 
do próximo programa. Só que agora 
ela está com bloqueio criativo. Não 
consegue escrever nem uma pala-
vra. E percebe que sua criatividade 
dependia da bagunça da sua mesa. 
Agora Laura precisa reencontrar a 
configuração de todas as suas deze-
nas de objetos e quinquilharias — ou 
o roteiro do programa não vai ficar 
pronto a tempo.

O Presente Perfeito – no ar em 27 
de fevereiro de 2015
Guido e Aline vão completar três 
meses de namoro. Preparando-se 
para a data, Guido faz um singelo co-
ração de chocolate para presentear 
a namorada. Mas sua tranquilidade 
acaba quando Aline diz que tem um 
presente incrível para dar para Gui-
do. Em vez de animá-lo, essa notícia 
o deixa completamente transtor-
nado. Afinal, agora Guido precisa 
encontrar um presente igualmente 
incrível para dar para Aline!

Quem Mexeu no meu Churro? – no 
ar em 6 de março de 2015

Valentino leva seu sobrinho, Pedro 
Paulo, para trabalhar na equipe do 
Experimentos Extraordinários. Pe-
dro Paulo é um cara legal, engra-
çado, cheio de histórias divertidas. 
Nem parece sobrinho do Valentino. 
E logo conquista a simpatia de to-
dos. Ou melhor: de quase todos. 
Frederico está desconfiado. Tem 
alguma coisa errada com Pedro 
Paulo. Ele ainda não sabe o que é. 
Mas vai descobrir.

Valentino Extraordinário – no ar 
em 13 de março de 2015
Valentino decide se envolver mais 
na produção do programa. Não quer 
mais só apresentar: quer participar 
de todas as etapas. Da produção, 
do roteiro, de tudo! Os ajudantes 
têm certeza de que isso é uma pés-
sima ideia, mas Iberê resolve dar 
uma chance para Valentino. Só que 
ele logo se arrepende da decisão. 
Valentino toma conta do programa 
e começa a mudar tudo. Iberê fica 
transtornado: precisa dar um jeito 
de conter Valentino. Mas como?

Cuide, Cuide, Cuide da Sua Plan-
tinha – no ar em 20 de março de 
2015
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Todo mês, Laura colabora com 
uma instituição muito nobre e 
importante: a Casa de Apoio às 
Plantas Deprimidas. E, todo mês, 
a instituição manda lindos e-mails 
de agradecimento. Só que, desta 
vez, o e-mail é diferente. A Casa de 
Apoio às Plantas Deprimidas anun-
cia que está falida e vai ter que fe-
char as portas. Laura não pode 
deixar isso acontecer. Ela precisa 
dar um jeito de conseguir dinheiro 
e manter a instituição funcionando. 
Afinal, aquelas pobres plantinhas 
não podem ficar sem lar!

Calma, Camila – no ar em 27 de 
março de 2015
Camila está impaciente, nervosa e 
irritada. Mais ainda do que o nor-
mal. A equipe do programa não está 
mais aguentando sua loucura. Ca-
mila precisa dar um jeito de relaxar. 
Mas “relaxar” nunca foi um dos seus 
pontos fortes. E, por mais que tente, 
Camila continua irritada. Iberê e os 
demais estão preocupados: parece 
que Camila está pirando de vez!

Admirando Frederico – no ar em 3 
de abril de 2015
Frederico está recebendo bilhetes 
de uma admiradora secreta na es-
cola. E ele não faz ideia de quem 
possa ser. Tudo muda quando Gui-
do encontra um dos bilhetes no 
estúdio do programa: isso signifi-
ca que a admiradora de Frederico 
só pode ser a Laura ou a Camila! 
Agora Frederico só precisa desco-
brir qual das duas está apaixonada 
por ele e partir pro abraço. Ou, pelo 
menos, é o que ele acha.

Asteroides Solitários – no ar em 
10 de abril de 2015
Guido está vidrado num jogo de 
computador, o Asteroides Soli-
tários. Ele é o primeiro lugar no 

ranking de todos os jogadores, e 
nunca esteve tão orgulhoso de si 
mesmo: finalmente descobriu sua 
vocação no mundo. Mas sua ale-
gria acaba quando uma jogadora 
chamada LuluzinhaFofys o ultra-
passa no ranking. Guido fica trans-
tornado. E vai fazer de tudo para 
recuperar seu primeiro lugar.

Lar, Extraordinário Lar – no ar em 
17 de abril de 2015
Iberê é despejado do seu aparta-
mento. Pior ainda, ele só tem uma 
semana para encontrar outro lugar 
para morar. Iberê não faz ideia do 
que fazer, até que Laura sugere: 
por que ele não fica morando ali 
mesmo, na emissora? Iberê gos-
ta da ideia, e decide tentar. Mas, 
quando os ajudantes chegam para 
trabalhar na segunda-feira, encon-
tram a oficina imersa em bagunça. 
Tem até algumas galinhas passe-
ando por ali! Iberê ficou à vontade 
demais. E o que pior: ele está gos-

tando tanto de morar na emissora 
que não quer mais se mudar!

Frangoiaba – no ar em 24 de abril 
de 2015
Laura está desesperada: Vinícius, 
um amigo seu da infância, está 
passando uns dias em sua casa. E 
Vinícius é completamente apaixo-
nado por Laura. O problema é que 
Laura não quer namorar Vinícius 
— mas também não tem coragem 
de machucar o coraçãozinho dele. 
Laura está num impasse. Precisa 
se livrar de Vinícius, mas sem ma-
goá-lo. Será que isso é possível?

A Coxinha de Papadopoulos – no 
ar em 1º de maio de 2015
Todos os dias, no mesmo horário, 
Frederico come a coxinha do refei-
tório. É a melhor coxinha do mun-
do. A coxinha dos deuses. Mas, um 
dia, acontece uma tragédia: o sabor 
da coxinha muda! Frederico desco-
bre que o senhor Papadopoulos, o 
antigo cozinheiro do refeitório, vi-
rou monge e foi pro Tibet. E ele era 
o único que sabia fazer aquela coxi-
nha. Frederico está desolado. Será 
que ele nunca mais vai comer a co-
xinha dos deuses? Ele se recusa a 
aceitar esse destino. E vai fazer de 
tudo para descobrir o segredo da 
coxinha de Papadopoulos.

A Dança Maluca do Garoto-Cueca 
– no ar em 8 de maio de 2015
Frederico está encantado com um 
dos experimentos do último pro-
grama: o experimento do fluido 
não newtoniano. É uma gosma que, 
quando colocada sobre um alto-fa-
lante, vira um monstrinho que se 
mexe, parecendo dançar. Frederico 
gosta tanto do monstrinho que, sozi-
nho no estúdio, resolve dançar com 
ele. Só que Guido esqueceu a câme-
ra ligada, e grava toda a performan-
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ce de Frederico. E, no dia seguinte, 
Guido coloca o vídeo na internet, 
querendo aumentar as visualizações 
do seu canal. E consegue: A Dança 
Maluca do Garoto-Cueca é assisti-
da por milhares de pessoas. Só que 
agora Frederico está sendo zoado 
pelo mundo inteiro. E Guido precisa 
consertar a situação.

Assistente Extraordinária – no ar 
em 15 de maio de 2015
Úrsula anda sobrecarregada de 
trabalho e decide que precisa de 
um assistente. Para assumir o pos-
to, ela escolhe a pessoa mais agi-
lizada, organizada e competente 
da emissora: Camila. Só que ser 
assistente da Úrsula e produtora 
do Experimentos Extraordinários 
ao mesmo tempo não é tarefa fácil. 
Será que Camila vai conseguir con-
ciliar as duas funções?
Autômato Ruminante – no ar em 
22 de maio de 2015
Iberê se inscreve num concurso de 
inventores. Mas se surpreende ao 
descobrir que Agripino, seu arqui-ini-
migo da infância, também vai parti-
cipar. Iberê está transtornado: da úl-
tima vez que os dois se enfrentaram 
num concurso, Agripino ganhou — 
só que graças a uma trapaça. Agora 
Iberê tem a chance de corrigir esse 
erro histórico. E vai fazer de tudo 
para, finalmente, vencer Agripino.

Os Últimos Dias de Camila sobre a 
Terra – no ar em 29 de maio de 2015
Úrsula exigiu que todos os funcio-
nários da emissora fizessem um 
exame médico, e os resultados fi-
caram prontos. Laura está preocu-
pada, pois Camila parece abatida e 
espirra sem parar. Sem conseguir 
conter sua curiosidade, Laura espia 
o resultado do exame de Camila. 
E o que descobre a deixa apavora-
da: Camila parece estar com uma 

doença gravíssima. Ela vai morrer! 
Laura decide fazer com que os úl-
timos dias de Camila sobre a Terra 
sejam incríveis. Mas essa tarefa vai 
se revelar mais difícil do que parece.
Uma Panqueca para o Conde Drá-
cula – no ar em5 de junho de 2015
Frederico quer ser o Conde Drácula 
numa montagem da peça que vai 
ser encenada na escola. Só tem um 
pequeno problema: Frederico é um 
dos piores atores que a humanidade 
já viu. Mas isso não é suficiente para 
fazê-lo desistir. Frederico está deci-
dido a conseguir o papel do Conde 
Drácula. E vai fazer de tudo para re-
alizar esse seu grande sonho.

Meu Reino por uma Espada – no ar 
em 12 de junho de 2015
Está para ser lançada uma espada 
de luz, edição de colecionador, que 
acende de verdade. Guido fica enlou-
quecido: ele precisa de uma espada 
daquelas. Só que ela custa uma for-
tuna e Guido não tem nem um tostão 
furado. Mas não é isso que vai impedi-
-lo. Guido não sabe como, mas vai dar 
um jeito de conseguir aquela espada!

Pequena Petulante – no ar em 19 
de junho de 2015

Camila não aguenta mais as exigên-
cias absurdas de Valentino. Pantu-
fas de pelo de carneiro! Pipoca orgâ-
nica! Abacateiro bonsai! E elas estão 
ficando cada vez piores. Desse jeito 
não dá para continuar. Diante da 
intransigência de Valentino, Camila 
se vê sem escolha: parte para o ata-
que e decide sossegar Valentino na 
marra. Só que Valentino não foge da 
briga. E uma verdadeira guerra entre 
os dois se inicia.

Apresentadores Extraordinários – 
no ar em 26 de junho de 2015
Todos se surpreendem ao desco-
brir que só falta mais um progra-
ma para acabar esta temporada 
do Experimentos Extraordinários. 
E, justo agora, Valentino é chama-
do para fazer o papel do mocinho 
na novela. Ele aceita no ato, e 
abandona o Experimentos sem a 
menor cerimônia. Eles ficam sem 
apresentador, mas a solução para 
o problema parece simples: bas-
ta um deles apresentar o progra-
ma! Mas quem? É aí que as coisas 
complicam. A competição para ser 
o substituto do Valentino vai tes-
tar a amizade dessa equipe extra-
ordinária.
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FICHA TÉCNICA
Produção executiva:  
Eduardo Piagge e Tiago Mello
Direção de produção:  
Cristina Alves
Direção de fotografia:  
Eduardo Piagge
Direção de arte: Margherita 
Pennacchi
Montagem: Cristian Chinen e 
Vinicius Prado Martins
Assistentes de direção: Daina 
Giannecchini e Pedro Corder
Produção de elenco:  
Diogo Ferreira
Preparação de elenco:  
Marcio Mehiel
Equipe de produção: Celiana 
Nahas, Helena Botelho, Mariane 
Nunes e Phelipe Moreira
Produção de arte: Alice Alves, 
Ana Paula Guimarães, Bruno 
Anselmo, Manuela Ferrari, Rafaela 

Figueiredo e Wagnão
Equipe técnica: Claudinho, 
Marcelo Marujo “Melão” e Matheus 
Rocha
Som direto: Tomás Franco
Trilha sonora original: Mondo e 
Submarino Fantástico
Finalização: Daniel Turini, 
Fernando Henna e Marcel Tadeu 
Albert
Finalização: Quanta Post
Produtora realizadora: Boutique

CARTOON NETWORK AMÉRICA 
LATINA
Gerente-geral: Barry Koch
Vice-presidente de conteúdo: 
Pablo Zuccarino
Diretora de conteúdo:  
Daniela Vieira
Mídias digitais: Artur Tilieri
Diretora jurídico: Fernanda 
Tomasone Laender

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo:  
Clarice Saliby
Coordenador artístico:  
Marcio Motokane
Coordenadora de produção:  
Joana Levy
Produtoras assistentes: Bárbara 
Bergamaschi e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia:  
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Você sabe que profissões pode seguir dentro da área 
industrial? A nova série Futura Profissão pode te aju-
dar a definir isso. Realizado em parceria com o SENAI, 
o programa vai mostrar, ao longo de 18 episódios, 
prospecções de mercado que serão destaque nas in-
dústrias de todo o Brasil. O apresentador Felipe Solari 
viajou pelo país para acompanhar de perto quem vive 
esse dia a dia e conversou com estudantes, professo-
res e profissionais.

Além de conhecer a rotina de trabalho, você vai 
descobrir a história da profissão, salários, possibili-
dades de atuação e os centros de formação profis-
sional, onde os futuros técnicos resolvem, na prá-
tica, situações que poderão encontrar no mercado 
de trabalho.

A partir do dia 22 de setembro, você vai ficar por den-
tro de áreas de conhecimento: automação e mecatrô-
nica; edificações; logística; refrigeração e climatização; 
meio ambiente; química; construção naval; mecânica; 
metalurgia; segurança do trabalho; redes de computa-
dores; manutenção automotiva; eletroeletrônica; ma-
nutenção e suporte de informática; têxtil; alimentos; 
vestuário e, por fim, petróleo e gás.

O episódio de estreia apresenta um profissional funda-
mental no processo moderno de substituição do tra-
balho manual por máquinas: o técnico em automação 
industrial e mecatrônica. Para descobrir mais sobre a 
profissão, Felipe Solari visitou duas fábricas de última 
geração e um centro de formação profissional, onde os 
alunos aprendem a criar projetos de automação.

O Futura Profissão vai te mostrar 
quais são as tendências do mercado 

industrial brasileiro!
PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Na série Futura Profissão, o apresentador Felipe Solari 
mostra algumas das profissões dos técnicos da indús-
tria brasileira: desde técnicos em vestuário, alimentos, 
mecânica e até construção de navios. Numa parceria 
entre o Canal Futura e o Senai e com coprodução da 
Cinegroup, o programa mostra 18 ocupações em seis 
estados do País. Além de conhecer a rotina dos técni-
cos, você vai descobrir a história da profissão, salários, 
possibilidades de atuação e os centros de formação 
profissional, onde os futuros técnicos resolvem, na 
prática, situações que poderão encontrar no dia a dia 
do mercado de trabalho.

TEMAS: empreendedorismo; mercado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: jovens e público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado com restrição
PARCEIRO: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI DN

Apresentador: Felipe Solari iniciou sua carreira na 
extinta MTV Brasil, como VJ. É ator e modelo.

Futura 
Profissão
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(18 x 26 minutos):

Técnico em Automação Industrial 
e Mecatrônica – no ar em 22 de se-
tembro
Numa indústria cada vez mais mo-
derna, o trabalho manual tem sido 
substituído por máquinas. Um pro-
fissional fundamental nessa mudan-
ça é o técnico em automação indus-
trial e mecatrônica. Para descobrir 
mais sobre a profissão, Felipe Solari 
visitou duas fábricas de última gera-
ção e um centro de formação profis-
sional, onde os alunos aprendem a 
criar projetos de automação. 

Técnico em Edificação – no ar em 
29 de setembro 
Na construção civil, o técnico em 
edificação é o braço direito do en-
genheiro. Este profissional versátil 
pode trabalhar tanto no acompa-
nhamento da obra como no escri-
tório. Para ver de perto como isso 
funciona, Felipe Solari vai à Bahia 
acompanhar o dia a dia dos técni-
cos em duas construtoras. E para 
saber como esses profissionais 
chegaram ali, ele visita um moder-
no centro de formação. 

Técnico em Logística – no ar em 6 
de outubro
Uma boa estratégia é fundamental 
para que produtos sejam entregues 
com qualidade e rapidez. Quem 
ajuda a montar esse quebra-cabeça 
é o técnico em logística. Felipe So-
lari foi às duas empresas da Bahia 
acompanhar a rotina corrida desse 
profissional. Ele vai conhecer um 
centro de formação, onde futuros 
técnicos aprendem como gerenciar 
um centro de distribuição.

Técnico em Refrigeração e Clima-
tização – no ar em 13 de outubro

A geladeira e o ar-condicionado 
fazem parte do dia a dia do nosso 
país tropical. Mas como o controle 
da temperatura funciona em larga 
escala? Quem cuida desse desa-
fio é o técnico em refrigeração e 
climatização. Para saber como é a 
rotina desses profissionais, Felipe 
Solari esteve em duas empresas e, 
ainda, viu de perto como os futuros 
técnicos se qualificam.

Técnico em Química – no ar em 20 
de outubro
Para o técnico em química, nada se 
cria, tudo se transforma. Dentro da 
indústria, esse profissional participa 
da análise da matéria-prima até os 
testes finais com o produto. Felipe 
Solari visitou um centro de forma-
ção e conheceu de perto o trabalho 
desse técnico em duas empresas na 
Bahia: uma fabricante de adesivos e 
uma refinaria de óleos vegetais.

Técnico em Mecânica – no ar em 27 
de outubro
Parafusos, correias, alavancas. 
Seja na indústria ou nos eletrodo-
mésticos das nossas casas, essas 
peças estão por toda parte e fa-
zem parte do nosso dia a dia. Fe-

lipe Solari foi a Minas Gerais ver 
de perto o trabalho do técnico em 
mecânica, responsável pela fabri-
cação desses produtos. Conheceu 
o funcionamento de um elevador 
em detalhes, viu alunos fabricando 
uma peça do zero e enfrentou mais 
de 1.000 graus Celsius para desco-
brir como são feitos os tubos que 
transportam petróleo.

Técnico em Construção Naval – no 
ar em 3 de novembro
Navios não servem apenas para 
transporte de cargas ou turismo. 
Também podem virar plataformas, 
rebocadores e até transporte esco-
lar. Felipe Solari passou por Santa 
Catarina e aportou em dois esta-
leiros baianos para conhecer como 
trabalha o técnico em construção 
naval, responsável pela montagem 
desses gigantes do mar.

Técnico em Redes de Computado-
res – no ar em 10 de novembro
Em um mundo cada vez mais co-
nectado, cresce a demanda por 
técnicos em redes de computa-
dores. Eles são os responsáveis 
por instalar, manter e dar suporte 
a servidores que unem pessoas e 

126



empresas. Em Santa Catarina, Fe-
lipe Solari foi conhecer o local de 
trabalho de dois técnicos e, ainda, 
ver como alunos de um curso pre-
paratório enfrentam os desafios 
do mercado em sala de aula.

Técnico em Manutenção e Supor-
te em Informática – no ar em 17 de 
novembro
Com uma indústria cada vez mais 
computadorizada, máquinas 100% 
confiáveis são fundamentais. Ta-
manha responsabilidade cabe ao 
técnico em manutenção e suporte 
em informática. Felipe Solari este-
ve em Florianópolis para acompa-
nhar como um centro de formação 
treina esses profissionais. Ele tam-
bém acompanhou de perto o dia a 
dia em duas empresas do setor.

Técnico em Alimentos – no ar em 
24 de novembro
O técnico em alimentos tem uma 
função importantíssima: ele garante 
que comidas e bebidas cheguem à 
nossa mesa com sabor e segurança. 
Para saber como isso é feito, Felipe 
Solari acompanhou a rotina de dois 
centros de produção, um de leite e 
um de empanados, em Santa Cata-
rina. Ele também viu como os alunos 
de uma instituição usam a química 
para melhorar os alimentos.

Técnico em Meio Ambiente – no ar 
em 1º de dezembro
Preservar a natureza ainda é um 
grande desafio para a indústria. 
O técnico em meio ambiente é o 
profissional responsável em pro-
por soluções criativas, analisar os 
impactos das atividades e garan-
tir o desenvolvimento sustentável 
das empresas. Felipe Solari viu isso 
na prática em Santa Catarina e na 
Bahia. Além de conhecer de per-
to o trabalho desses técnicos, ele 

acompanhou alunos em uma ativi-
dade de campo, com a missão de 
preservar um afluente.

Técnico em Manutenção Automo-
tiva – no ar em 8 de dezembro
Em qualquer veículo, o item mais 
importante é a segurança. O téc-
nico em manutenção automotiva 
garante o perfeito funcionamento 
dos automóveis, seja na fábrica, 
em revisões programadas ou em 
emergências. Para saber mais so-
bre essa área da indústria, Felipe 
Solari foi até Santa Catarina para 
ver como os futuros profissionais 
se qualificam. Ele ainda acompa-
nhou a rotina dos que já se forma-
ram e hoje estão no mercado de 
trabalho.

Técnico em Eletroeletrônica – no 
ar em 15 de dezembro
A elétrica e a eletrônica estão 
entre as maiores invenções da 
humanidade. Essas disciplinas 
se fundem no trabalho de um 
profissional muito requisitado na 
indústria: o técnico em eletroele-
trônica. Felipe Solari esteve em 
São Paulo para ver a ação desses 
profissionais em uma atividade de 
automação e outra de engenharia. 
E, ainda, visitou um moderno cen-
tro de formação.

Técnico em Metalurgia – no ar em 
22 de dezembro
Na natureza, tudo se transforma. 
Ninguém sabe isso melhor do que 
o técnico em metalurgia, profissio-
nal responsável por converter ma-
térias-primas em bens industriais. 
Felipe Solari esteve em Minas Ge-
rais visitando uma mineradora, ob-
servou de perto como os futuros 
profissionais aprendem o processo 
do início ao fim, e ainda arrumou 
tempo para ver como são feitas as 

complexas peças para extração de 
petróleo.

Técnico em Segurança do Traba-
lho – no ar em 29 de dezembro
Numa indústria cada vez mais 
preocupada com a saúde e o bem-
-estar dos seus trabalhadores, 
prevenir é melhor que remediar. 
E quem faz isso é o técnico em 
segurança no trabalho. Em San-
ta Catarina e no Rio de Janeiro, 
Felipe Solari esteve em duas em-
presas e num centro de formação 
para ver como esses profissionais 
fazem para garantir a tranquilida-
de de todos os trabalhadores.

Técnico em Têxtil – no ar em 5 de 
janeiro de 2015
Apesar de estarem vinculados às 
roupas, os tecidos estão em to-
dos os lugares: móveis, interior de 
carros, tapetes. Transformar essa 
matéria-prima em produto é o tra-
balho do técnico em têxtil. Para vê-
-lo na prática, Felipe Solari visitou 
duas indústrias do Rio de Janeiro e 
aprendeu como esses futuros téc-
nicos se preparam para entrar num 
dos setores que mais crescem no 
mundo.
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Técnico em Vestuário – no ar em 12 
de janeiro de 2015
Para ficar na moda, é preciso ir 
além da vitrine. Pesquisar, dese-
nhar, modelar faz parte da rotina 
do técnico em vestuário. Felipe So-
lari esteve num lugar que tem tudo 
a ver com a moda, o Rio de Janeiro, 
para falar com os profissionais em 
uma confecção, acompanhar o dia 
a dia de um modelador e ainda ver 
como alunos de uma instituição se 
preparam para exercer a profissão 
com estilo.

Técnico da Área Gráfica e Editorial 
– no ar em 19 de janeiro de 2015
Será que daria para pensar num 
mundo sem imagens? Por isso 
que técnico da área gráfica e edi-
torial é tão solicitado. Felipe So-
lari esteve em São Paulo para ver 
essa variedade de perto. Esteve 
em duas empresas que trabalham 
diariamente com impressos e tec-
nologia e ainda presenciou como 
os estudantes de um curso de ca-
pacitação usam a tecnologia para 
manter padrões de qualidade.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Fabio Brasil
Produção executiva: Mônica 
Monteiro e Carolina Guidotti
Roteiro e Coordenação de texto: 
Fabio Brasil e Isabela Alzuguir
Pesquisa de conteúdo: 
Flavia Ilíada e Guilherme Kramer
Gestão de projeto: 
Camila Guidotti
Direção de fotografia: 
Gerônimo Lessa
Câmera: Jailson Lessa
Som Direto: Amilson Lessa
Equipe de produção: Felipe 
Favoreto e Roberta Martins 
Caracterização: Juliana Ramos 
Coordenação de pós-produção: 
Bruno Fleck e Elessandra Cristina
Edição/Finalização: 
Luis Felipe Brewer
Videografismo: Rhamay Lima, 
Marcos Kullher, Rodrigo Dadona, 
Pedro Corrêa e Thiago Mendonça
Trilha sonora original: 
Lucas Marcier
Produtora realizadora: 
CINE Group

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA – CNI
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – Senai 
Departamento Nacional
Supervisão técnica de conteúdo 
de roteiros e filmagens: Walberth 
Rogério de Souza Oliveira
Coordenação do projeto Futura 
Profissão no Senai: Paula Martini

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Tatiana Milanez
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de conteúdo: 
Kitta Eitler
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Produtores assistentes: 
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalismo 
e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Futurando

APRESENTADORA: Nádia Pontes 
é jornalista. Natural de São José 
dos Campos, trabalhou em outras 
emissoras de TV no Brasil e 
acumula dez anos de experiência 
no jornalismo.

TEMAS: atualidades; ciência 
e tecnologia; ecologia e 
ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 2 de janeiro
DURAÇÃO: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado 

Como você imagina o nosso futuro? Você já pensou como a tecnologia 
pode melhorar a nossa vida? A Futurando, revista semanal produzida pela 
Deutsche Welle, vai atrás dessas respostas e encontra ideias e experi-
mentos ousados, nos mais diversos campos da ciência, da tecnologia e 
do meio ambiente, projetados para criar um mundo melhor. O programa 
mostra os rostos que se escondem por trás dessas iniciativas – sejam elas 
reais ou ainda apenas boas ideias. Aqui, as complicadas pesquisas feitas 
por cientistas de destaque internacional são explicadas de forma simples 
e descontraída, indicando seus impactos diretos no nosso cotidiano. Em 
2014, foram exibidos 52 episódios.

FICHA TÉCNICA 
Apresentação e coordenação 
editorial: Nádia Pontes
Direção, produção e distribuição: 
Deutsche Welle

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista de aquisição: 
Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Globo 
Cidadania
Com o objetivo de fazer diferença na vida das pessoas, o Globo Cidada-
nia reúne o Globo Educação, o Globo Ciência, o Globo Ecologia, o Globo 
Universidade e o Ação. Responsabilidade social, conteúdo educativo, com-
promisso com a difusão do conhecimento e mobilização de brasileiros de 
todo o País ganham forma no programa. Com apresentação de Sandra An-
nenberg, os cinco programas trazem uma linguagem leve e divertida com 
temas atuais para a população. Em 2014, foram exibidos 29 episódios.

TEMAS: atualidades, ciência e tec-
nologia, ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 5 de janeiro
DURAÇÃO: 2 horas
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

Globo Rural
Programa jornalístico semanal com ênfase na arte, cultura, história, meio 
ambiente e informações de utilidade para quem vive no campo ou na cida-
de. Em 2014, foram exibidos 48 episódios.

TEMAS: agricultura; atualidades; 
ecologia e ecossistemas
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 7 de janeiro
DURAÇÃO: 45 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo
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TEMAS: culinária e nutrição; 
diversidade cultural; identidade 
cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Turner

Apresentadores: Talytha Pugliesi, 
eleita uma das cinco modelos 
brasileiras mais importantes do 
mundo pelo cultuado site models.
com, ao lado de nomes como 
Gisele Bündchen e Fernanda 
Tavares. Apresentadora das 
Semanas de Moda no Glitz, 
Talytha também foi jurada fixa 
da temporada 2012 do programa 
Esquenta, da TV Globo. Em 
2013, participou dos desfiles do 
São Paulo Fashion Week, tanto 
na passarela quanto gravando 
matérias especiais de moda para 
o Glitz.

Harry Pagancoss é chef de cozi-
nha porto-riquenho, autor do livro 

de receitas culinárias Pure Pleasu-
re: Spellbinding Recipes, dono do 
Harry Bakes Co. e Gourmet 305, 
convidado regular em eventos 
internacionais de culinárias e fez 
participações no programa Levan-
tate Morning Show, na rede de 
televisão Telemundo (uma divisão 
da NBC Universal).

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(22 x 26 minutos):

São Paulo – no ar em 15 de setem-
bro
Harry e Talytha passeiam pelo 
mercado municipal e experimen-
tam várias comidas. No restau-
rante Mocotó, o chef Rodrigo 
Oliveira ensina Harry a fazer al-
guns pratos. Depois, vão tomar 
um cafezinho no Coffee Lab. Em 
seguida, Talytha leva Harry para 
provar o chope brasileiro no São 
Cristóvão, bar que homenageia o 
futebol. À noite, vão badalar pela 
rua Augusta e, quando a festa ter-
mina, tomam café da manhã em 
uma padaria. 

A modelo e apresentadora Talytha Pugliesi convida o chef porto-riquenho 
Harry Pagancoss para uma viagem pelo Brasil no programa GPS – Guia-
dos pelo Sabor. Em 22 episódios de meia hora, a dupla percorre o País 
conhecendo as belezas naturais e a culinária típica de cada lugar. Talytha 
dá o tempero local do programa, seja como guia em lugares aos quais já foi 
ou visitando pela primeira vez uma cidade do Brasil. Já Harry proporciona o 
olhar estrangeiro, fascinado pelas belezas e pelas comidas do nosso país. 
Ele também delicia o público elaborando receitas que misturam os ingre-
dientes típicos de cada região com o toque internacional de sua cozinha.

GPS – Guiados pelo 
Sabor
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Belo Horizonte – no ar em 22 de 
setembro
Harry e Talytha encontram-se com 
Marcia, uma especialista em pão de 
queijo. Depois, vão ao restaurante 
Trindade, onde Harry cozinha com 
o chef Felipe Rameh. Na Praça do 
Papa, curtem um fim de tarde de-
licioso e, mais tarde, Harry cria 
drinks com ingredientes brasileiros. 
No restaurante Xapuri, provam pra-
tos típicos mineiros. Em seguida, 
passeiam pela feira de artesanatos 
e terminam o programa fazendo 
um tour pelos botecos de BH.

Rio de Janeiro – no ar em 29 de se-
tembro
Harry e Talytha curtem a praia de 
Ipanema. Depois, passeiam pelo 
Complexo do Alemão e encontram 
Renê, criador da Voz da Comunida-
de. No Maracanã, assistem a uma 
partida e, em seguida, admiram o 
pôr do Sol na Lagoa. Em uma plan-
tação de ervas finas, Harry prepara 
uma caipirinha especial. Guiados 
por Micael Amarante, conhecem 
Sta. Teresa. Em Copacabana, al-
moçam um Filé a Oswaldo Aranha. 
À noite, sambam na Pedra do Sal.

São Paulo – no ar em 6 de outubro
Harry e Talytha passeiam pela Liber-
dade, onde conversam com o vende-
dor Wendel Sato e comem várias co-
midas japonesas. Na Casa Búlgara, 
Harry aprende a fazer as tradicionais 
burekas da dona Lina. Em um dos 
restaurantes da Famiglia Mancini, 
criam suas próprias pizzas. No Cais 
do Porto, Harry aprende com dona 
Terezinha a cozinhar um delicioso 
bacalhau. Depois, vão degustar um 
pouco da culinária árabe na casa de 
chá Khan el Kalili.

Belo Horizonte – no ar em 13 de 
outubro

Harry e Talytha conhecem o Mer-
cado Central. Depois, pegam a es-
trada e visitam o Museu do Inhotim, 
onde passeiam e almoçam. No dia 
seguinte, tomam café da manhã ad-
mirando a vista do Topo do Mundo. 
A caminho de Ouro Preto, visitam 
um alambique. Já na cidade, Harry 
aprende a fazer tutu à mineira no 
Bené da Flauta. Passeiam pelo 
centro histórico e tomam cerveja 
na Adega Ouro Preto, onde batem 
papo com Silvio Luiz, dono do lugar. 

Rio de Janeiro – no ar em 20 de ou-
tubro
Enquanto Harry aprende a surfar, 
Talytha pula de asa delta. Depois 
das aventuras, tomam açaí na 
casa de sucos Bibi. Na Confeitaria 
Colombo, provam vários doces. 
Chegando ao Vidigal, compram 
ingredientes e vão à casa de Dani 
e Vassia, amigos de Talytha, onde 
Harry prepara uma salada. No 
Dona Marta, são recebidos pelo 
guia Thiago Firmino, que os leva 
para um passeio que termina com 
Harry cozinhando feijoada. À noite, 
visitam a Lapa.

São Paulo – no ar em 27 de outubro
Harry e Talytha vão ao restauran-
te Attimo, onde conversam com o 
chef Jefferson Rueda e degustam 
pratos. Depois, passeiam pelo 
Museu do Futebol, no Estádio Pa-
caembu. Conhecem o grafiteiro 
Eduardo Kobra, que mostra um 
pouco do seu trabalho. Em segui-
da, provam os brigadeiros gour-
met da Maria Brigadeiros. Para 
terminar, Harry vai às compras e 
prepara um jantar para Talytha. 
Enquanto isso, Talytha prepara 
uma surpresa para Harry. 

Rio de Janeiro – no ar em 3 de no-
vembro

Harry e Talytha pescam com Ubi-
rajara, dono do restaurante Bira de 
Guaratiba. Depois, cozinham o pes-
cado. Em Petrópolis, visitam o mu-
seu da cervejaria Bohemia e uma 
criação de escargot, onde comem 
um prato especial. No restaurante 
Quinta, conversam com os donos, 
Luiz Antônio e Maria de Fátima. 
Depois, enquanto Harry prepara 
uma salada, Talytha passeia pelo 
jardim do local. Terminam o dia as-
sistindo ao pôr do Sol no Arpoador. 

Manaus – no ar em 10 de novembro
Harry e Talytha passeiam pela Pra-
ça São Sebastião e visitam o Bar 
do Armando, onde conversam com 
Roger Carpinteiro. Comem açaí no 
Waku Sese Amazônia e encontram 
a nutricionista Karina. Passeiam 
pelo Mercadão, onde conversam 
com vendedores. No restaurante 
Banzeiro, Harry aprende a fazer um 
prato de tambaqui. Depois, Harry 
prova um tacacá, enquanto Talytha 
vai a uma loja de guaraná. Ao final, 
conversam e admiram o pôr do Sol.

Cuiabá – no ar em 17 de novembro
Em Cuiabá, Harry e Talytha pas-
seiam pelo mercado, onde Harry 
conversa com um vendedor. De-
pois, provam os famosos bolinhos 
de arroz da dona Eulália e, em se-
guida, vão mexer com uma dança 
local, o siriri. Com o professor El-
son, aprendem a preparar pratos 
típicos da região e, mais tarde, 
desfrutam da natureza do Reino 
encantado, flutuando em um lago 
de águas cristalinas. 
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Manaus – no ar em 24 de novem-
bro
Harry e Talytha aprendem como se 
faz farinha de mandioca. Depois, 
degustam peixes locais no Pei-
xe Boi, um restaurante flutuante. 
Enquanto Talytha conversa com 
a dona do local, Harry visita a co-
zinha. Conhecem a tribo indígena 
Dessana e provam comidas locais. 
Depois de nadar com botos cor de 
rosa, pescam piranhas. Comem o 
caldo de piranhas da dona Vilani e 
Harry prepara um prato com o pei-
xe. À noite, saem para ver jacarés.
 
Brasília – no ar em 1º de dezembro
Harry e Talytha passeiam pelo 
Planalto Central e conversam 
sobre Brasília. Praticam stand 
up paddle no Lago Paranoá e co-
mem o cachorro-quente do Landi. 
Passeiam pela Chapada Imperial, 
onde fazem arvorismo e tomam 
banho de cachoeira. Depois, pro-
vam a galinhada da cozinheira Zé-
lia e Harry prepara uma fritada. De 
sobremesa, comem sorvetes ela-
borados com frutas do cerrado. 
Para terminar a noite, degustam 
pratos no Universal Diner.

Curitiba – no ar em 8 de dezembro
Harry e Talytha visitam o Museu 
Niemeyer e logo depois vão ao 
restaurante polonês Nova Polska, 
onde Harry aprende um prato típi-
co. Passeiam pelo Jardim Botânico 
e, em seguida, vão até a feira, onde 
provam várias comidas. Depois, vi-
sitam uma exposição de carros an-
tigos. No Museu Lapa, conhecem 

um pouco mais sobre a história da 
região. Para finalizar, vão até o res-
taurante Laguundri e Harry apren-
de a cozinhar mais um prato.

Porto Alegre – no ar em 15 de de-
zembro
Harry e Talytha passeiam de barco 
pelo lago Guaíba. Depois, encon-
tram com o músico Erlon Pires e 
aprendem tudo sobre chimarrão. 
Visitam a Fundação Iberê Ca-
margo e, em seguida, provam um 
autêntico churrasco gaúcho. Na 
vinícola Geisse, passeiam pelos 
vinhedos, provam um espuman-
te e comem empanadas. Depois, 
Harry cozinha um prato à base de 
massa de empanada. Terminam o 
dia no Bar Antique, onde comem 
um Buraco Quente.

Fortaleza – no ar em 22 de dezem-
bro
Harry e Talytha vão a um mercado 
de peixes, onde conversam com o 
pescador José Hamilton. Harry co-
zinha uma peixada para o pesca-
dor, sua esposa e Talytha. Visitam 
o Dragão do Mar e conhecem mais 
sobre a cultural cearense. Bebem 
água de coco e comem lagosta na 
Praia do Futuro. Conhecem o tra-
balho das rendeiras em Aquiraz, e 
depois comem um peixe na brasa 
no restaurante Vojnilo. Terminam o 
dia assistindo a um show de humor 
no Beira Mar Grill.

Natal – no ar em 29 de dezembro
Harry e Talytha passeiam pelas 
dunas montados em dromedá-

rios. No Bar da Ivanize, comem 
ginga com tapioca. Atravessam a 
Ponte Nilton Navarro e chegam 
no Parque Dunas de Genipabu, 
onde passeiam de buggy. Comem 
no Camarões Potiguar, um dos 
melhores restaurantes do Brasil. 
Fazem compras em um centro 
cultural e visitam a Fortaleza dos 
Reis Magos. Na Casa de Taipa, 
comem tapiocas e Harry também 
cozinha uma tapioca especial. 
Para terminar, dançam forró.

Recife – no ar em 5 de janeiro de 
2015
Harry e Talytha experimentam o 
bolo de rolo da Casa dos Frios. De-
pois, visitam a fundação Gilberto 
Freyre. Conhecem o chef Rivandro 
França, que ensina Harry a fazer 
um escondidinho. Caminham pela 
Ponte da Boa Vista e pela rua Auro-
ra e vão à Oficina Brennand, onde 
conversam com o artista plástico. 
Em Olinda, visitam o Mercado Ri-
beiro e o Convento de São Francis-
co. Para terminar, comem camarão 
na moranga, que Harry ajuda a co-
zinhar.

Salvador – no ar em 12 de janeiro 
de 2015
Harry e Talytha admiram a Baía de 
Todos os Santos. Passeiam pelo 
pelourinho e vão ao Museu de Gas-
tronomia Baiana. Visitam o Terreiro 
de Jesus, a Igreja e o Convento de 
São Francisco. Almoçam no res-
taurante Amado, sobem o Eleva-
dor Lacerda, conhecem um grupo 
de capoeira e mais tarde provam o 
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famoso Acarajé da Cira. Comem no 
restaurante Paraíso Tropical e con-
versam com o chef Beto Pimentel. 
Para terminar, Harry faz um prato 
especial para Taly.

Fortaleza e Arredores – no ar em 
19 de janeiro de 2015
Em Canoa Quebrada, Harry e Taly-
tha passeiam de buggy pelas dunas 
e jantam no restaurante Costa Bra-
va. Em Quixadá, vão ao restauran-
te Pé de Serra, onde conhecem a 
criação de carneiros local e Harry 
troca receitas com o proprietário 
Paulo Pinto. No Pedra dos Ventos 
Resort, fazem uma trilha. Na Vila 
do Cumbuco, passeiam de qua-
driciclo e almoçam no Vila Galé. 
Conversam com Estefânia Rosa, 
bicampeã de kitewave, e praticam 
o esporte. Para terminar, relaxam à 
beira-mar. 

Natal e Arredores – no ar em 26 de 
janeiro de 2015
Harry e Talytha visitam o maior ca-
jueiro do mundo. Passeiam no pau 
de arara pelas falésias e chegam à 
praia. Caçam caranguejos e depois 
vão à Barraca do Tonho, onde Har-
ry cozinha um prato com os caran-
guejos. Em Extremoz, fazem ae-
robunda e esqui aquático na lagoa 
de Jacumã. Praticam mergulho em 
Maracajaú. Passeiam de barco na 
Lagoa Jaguaraíra, conhecem a pes-
cadora Adzilma e comem frutos do 
mar. Em Pipa, jantam no restau-
rante Aqui.

Recife e Arredores – no ar em 2 de 
fevereiro de 2015
Em Porto de Galinhas, Harry e 
Talytha passeiam pela praia do 
Muro Alto. Vão de buggy até o Pon-
tal de Maracaí e jantam no restau-
rante Beijupirá, onde Harry cozinha 
um prato. No dia seguinte, comem 

um típico café da manhã pernam-
bucano na Barraca da Tia Guida, 
visitam a Feira Livre de Caruaru e 
conhecem o escultor Severino. Vão 
às ruínas do Cabo de Santo Agos-
tinho e depois tomam banho de ar-
gila. Terminam o dia tomando água 
de coco à beira-mar. 

Salvador e Arredores – no ar em 9 
de fevereiro de 2015
Na Praia do Forte, Harry e Talytha 
comem no Terreiro Bahia, conhe-
cem o Projeto Tamar e conversam 
com a bióloga Luana Fernandes. 
Em Morro de São Paulo, jogam 
frescobol na Primeira Praia. Mais 
tarde, jantam um cordeiro mar-
roquino e curtem a noite da vila. 
No dia seguinte, mergulham nas 
piscinas naturais da Quarta Praia 
e Harry aprende a fazer bolinho 
de moqueca com a chef Vanildes. 
Para terminar, Harry surpreende 
Talytha com um Luau e cozinha 
para ela. 

FICHA TÉCNICA 
Produtores: Simoni De Mendonca, 
Claudio Cao Quintas e Guilherme 
Campos
Direção e Direção de fotografia: 
Mariano Kweller
Direção de fotografia 2ª unidade: 
André Folgosi Sigwalt
Produção executiva:  
Adriana Gomes
Assistentes de direção: 
Dani Cataldi e Katia Oliveira 
Equipe de produção: Monica 
Oliveira, Gabriela Fongaro, Tamara 
Brandao, Caio Brettas, Vanessa 
Holanda e Marcos Smania
Roteiristas: Rafael Lessa e 
Patricia Corso
Pesquisadora: Martha Palacios
Técnicos de som direto: Rodrigo 
Macedo, Jadir Jesus e Alexandre 
Mandarino

Assistentes de câmera: Leandro 
Correa, Renato Lourenço da 
Costa, Anderson Pedroso, Arcel 
Bastos e Renato Paes 
Maquiagem: Fernanda Leite
Figurino: MM
Consultora gastronômica: 
Mazé Felix
Produtora realizadora: Ioiô Filmes

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Tatiana Milanez
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Produtores assistentes: 
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

TURNER
Diretora de conteúdo nacional: 
Silvia Fu Elias
Produtores: Camila Justo e 
Nicolas Graves
Assistente de conteúdo nacional: 
Tassia Landgraf
Estagiário de conteúdo nacional: 
Bruno Borghi
Gerente de programação e 
produção GLITZ*: 
Ana Claudia Paixão
VP & Channel Manager GLITZ*: 
Manuel Cuan
VP trends networks 
latinoamerica: Felipe De Stefani
Diretor financeiro: Edmar Souza
Diretora jurídica: 
Fernanda Tomazoni
VP regional e Diretor de 
produção: Anthony Doyle
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Guia de Bons 
Negócios do 
Alvin

TEMAS: empreendedorismo; mer-
cado de trabalho
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

Será que Alvin conseguirá ajudar o 
Conselho de Proteção Marinha (Ma-
rine Stewardship Council – MSC) na 
dupla tarefa de alertar pescadores e 
consumidores sobre a importância 
da pesca sustentável?

Camfed – no ar em 21 de maio
Por toda a África, milhões de me-
ninas são privadas de educação de 
qualidade. A Camfed pretende mu-
dar esse quadro e interromper o ci-
clo de pobreza; com esse objetivo, 
paga taxas e impostos, compra li-
vros e até mesmo uniformes esco-
lares. Alvin, que superou a origem 
pobre graças a bolsas de estudo, 
quer ajudar as meninas da Camfed 
a expandirem seus horizontes e a 
elevarem cada vez mais suas ex-
pectativas.

Kiva – no ar em 28 de maio
Será que um pequeno empréstimo 
pode tirar alguém da pobreza? Al-
vin pretende descobrir a resposta 

Alvin Hall, um especialista em finanças com 25 anos de experiência em 
Wall Street, viaja pelo mundo em busca de empreendedores sociais mais 
interessados em fazer o bem do que em ganhar dinheiro. Nesta série de 
oito episódios, Hall aconselha empresas e organizações socialmente cons-
cientes sobre como tornar seus projetos mais eficazes. Da África à Ásia e 
à América do Norte, Hall se reúne com representantes de cada empresa, 
apontando desafios específicos, para ajudá-las a se tornarem o modelo de 
referência global que seus fundadores projetaram. 

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(8 x 25 minutos):

Apopo – no ar em 7 de maio
As minas terrestres são assassi-
nos invisíveis. Estima-se que sejam 
necessários 500 anos para que se 
eliminem todas elas. Mas será que 
ratos altamente treinados, com 
seu olfato apurado, poderão aju-
dar a encontrá-las mais rápido? 
Alvin acompanha esses incríveis 
roedores em ação e auxilia a Apo-
po, a empresa por trás dessa ideia 
excepcional, a garantir seu futuro 
financeiro.

MSC – no ar em 14 de maio
As reservas de peixes ao redor do 
mundo estão ameaçadas. No Japão, 
40% de todos os peixes vendidos 
hoje são importados. Milhões de 
pescadores dependem dos ocea-
nos para sobreviver. Porém, sem 
métodos mais sustentáveis, o mer-
cado enfrenta uma crise crescente. 
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para essa questão emprestando 
apenas 25 dólares para duas pe-
quenas empresárias na Tanzânia, 
através do Kiva, um site global es-
pecializado em microcrédito. Será 
que Alvin conseguirá ajudar o Kiva 
a atingir sua ambiciosa meta de 
reduzir a pobreza mundial promo-
vendo a conexão direta entre finan-
ciadores e pequenos empresários?

Partners in Health – no ar em 4 de 
junho
Alvin se depara com o que é ser po-
bre e HIV positivo na África. A orga-
nização Partners in Health acredita 
que ajudar esses pacientes signi-
fica lidar com seus problemas so-
ciais bem como fornecer os medi-
camentos de que necessitam. Será 
que Alvin pode ajudar a PIH a ela-
borar um plano de negócios para 
que seu modelo de sucesso seja 
reproduzido ao redor do mundo?

Friends International – no ar em 11 
de junho
Milhares de crianças vivem nas 
ruas da capital do Camboja, Ph-
nom Penh. A Friends International 
oferece educação, formação pro-
fissional e experiência de trabalho 
para que essas crianças possam 
encontrar uma forma de sair das 
ruas de vez. Alvin Hall aconselha a 
empresa sobre como aumentar sua 
renda e ajudar ainda mais jovens. 

Idei – no ar em 18 de junho
Na Índia, agricultores lutam para 
fazer crescer suas colheitas duran-
te os longos meses de seca. A Idei 
tenta auxiliá-los disponibilizando 
mecanismos de irrigação que ali-
mentam as plantas com uma gota 
de água por vez. Mas será que os 
agricultores dispõem de recursos 
suficientes para pagar por esses 
produtos? E será que a chefe da 

Idei, Amitabha Sadangi, aceitará 
o desafio de Alvin de preparar um 
sucessor?

Riders For Health – no ar em 25 de 
junho
Na África rural, o transporte pre-
cário custa vidas. A Riders for He-
alth está mudando essa realidade. 
Mas será que eles conseguirão criar 
uma nova rede de transporte mé-
dico na área rural da Zâmbia em 
apenas seis meses? Será que ven-
cerão o desafio de Alvin Hall de im-
portar motos, maquinistas de trem 
e superar todos os obstáculos polí-
ticos, legais e financeiros?

FICHA TÉCNICA 
Direção e Produção: 
Rockhopper TV
Distribuição: Skoll Foundation

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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FEVEREIRO
- Rio Content Market – Rio de Janeiro/RJ (Lúcia 
Araújo, Débora Garcia, João Alegria, Vanessa Jardim, 
Ludmila Figueiredo, Priscila Beleli, Joana Levy e Fa-
bianna Amorim)
- Seminário Unesco – Palestra sobre modelo de produ-
ção do Canal Futura com apresentação do estudo de 
caso do Conselho de Educadores do Canal Futura e da 
oficina de vídeo Geração Futura (Débora Garcia)
- Rio Content Market – Palestra “30 minutos com Ca-
nal Futura” sobre produção audiovisual e relaciona-
mento com produtoras independentes – Rio de Janei-
ro/RJ (Débora Garcia)
- Campanha 18 de Maio – Dia Nacional de Enfrenta-
mento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes – participação na Comissão Organizado-
ra da campanha da Rede de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes em PE durante 
2014 (fevereiro a julho) – Recife/PE (Cinthia Sarinho)
 
ABRIL
- I Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual In-
fantojuvenil no Vale do São Francisco – participação 
na coordenação do seminário em parceria com a ONG 
Acari e facilitação de oficina sobre a temática – Petro-
lina/PE (Cinthia Sarinho)
 
MAIO
- XXXV Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Uni-

versidades Públicas Brasileiras. 22 de maio de 2014, 
Belém/PA (Andréa Loureiro e Melina Marcelino)
- A experiência de produção do Canal Futura aliando 
educação & entretenimento – Universidade Federal de 
São Carlos – São Carlos/SP (Lúcia Araújo)
- Ashoka Globalizaer (participou como Strategy Thou-
ght Partner) – Berlim/Alemanha (Lúcia Araújo)
- Participação Mesa-Redonda I Jornada Geminis (En-
tretenimento & Educação: O caso da TV pública brasi-
leira – Universidade Federal de São Carlos – São Car-
los/SP (Lúcia Araújo)
- I Encontro de Juventude Negra do Recife – participa-
ção em mesa de diálogo sobre Enfrentamento ao Ex-
termínio da Juventude Negra / realização Gerência de 
Igualdade Racial –Secretaria de Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos do Recife – Recife/PE (Cinthia 
Sarinho)
 
JUNHO
- Fórum Brasil TV – São Paulo/SP (Ludmila Figueiredo, 
Priscila Beleli e Fabianna Amorim)
 
JULHO
- BAM, Bogota Audiovisual Market – Bogotá/Colôm-
bia (Priscila Beleli)
- III Encontro Nacional de Agroecologia – Juazeiro/BA 
(Lançamento do Diz Aí Zona da Mata, Agreste e Sertão 
Nordestino (Roberto Sousa e Fabiana Cecy)
- Reunião da TAL – Televisão América Latina. Encontro 

O Futura 
em destaque
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entre os canais associados e acordos sobre coprodu-
ções. Montevidéu/Uruguai (Vanessa Jardim e Ana Cha-
ves de Melo)
 
SETEMBRO
- I Encuentro de Televisiones Iberoamericanas 
– Workshop sobre parceria do Canal Futura e ATEI no 
projeto “El árbol de la ciência”. Apresentação do case 
Geração Futura Universidades Parceiras e modelo de 
produção do Canal Futura – Medellín/Colômbia (Dé-
bora Garcia e André Libonati)
- Educação 360º. Rio de Janeiro/RJ
- Práticas Educomunicativas em Espaços Midiáticos: o 
caso do Canal Futura – Universidade de São Paulo – 
São Paulo/SP
 
OUTUBRO
- MIPCOM – Cannes/França (Ludmila Figueiredo e 
Priscila Beleli)
- Semana de Comunicação Uesc – Apresentação Canal 
Futura/Gerência de Conteúdo e o projeto Geração Futu-
ra Universidades Parceiras – Ilhéus/BA (André Libonati)
- 38º Encontro Anual da ANPOCS. A cor da cultura: 
reflexões sobre a implementação da Lei n. 10.639 na 
educação básica – Apresentação de pôster – Caxam-
bu/MG (Ana Paula Brandão, Maíra Mascarenhas e Ge-
raldine Silva)
- Evaluation 2014 – 28th Annual Conference of the 
American Evaluation Association – Sessão “Effective 

strategies for conducting equity-focused evaluation in 
culturally diverse and ethnic programs” com o projeto 
A Cor da Cultura, dentro da apresentação “Challenges 
to evaluate the implementation of an affirmative action 
policy in Brazil” e sessão “Rubrics methodology: What 
we have learned from experiences around the world” 
sobre o projeto Maleta Infância, com o trabalho intitu-
lado “Learning from the application of rubrics metho-
dology to evaluate a complex and large educational 
intervention in Brazil” – Colorado/EUA (Mônica Pinto)
 
NOVEMBRO
- International Emmy Awards – Nova Iorque/EUA (Lú-
cia Araújo)
- AEA 2014: Visionary Evaluation for a Sustainable – 
Colorado/EUA (Ana Paula Brandão)
- Seminário “A Importância do Brincar para o Desen-
volvimento Infantil” – parceria Canal Futura, ONG 
Apôitchá e Secretaria de Educação de Lucena – par-
ticipação na organização do seminário e realização de 
oficina sobre a temática – Lucena/PB (Cinthia Sarinho)
 
DEZEMBRO
- Roda de Diálogo sobre Enfrentamento ao Extermínio 
da Juventude Negra realizado pelo Centro de Organi-
zação Comunitária Chão de Estrelas – Recife/PE (Cin-
thia Sarinho) 
- Comissão Julgadora Nacional da Olimpíada da Língua 
Portuguesa: Escrevendo o Futuro – Rio de Janeiro/RJ

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 2014!
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Série do Jornal Futura percorre o 
Brasil para mostrar os desafios da 

educação integral

A educação integral é uma das metas fundamentais 
da educação brasileira. O Plano Nacional de Educação 
prevê que metade das escolas públicas ofereçam a op-
ção integral no ciclo básico. A Lei de Diretrizes e Ba-
ses, que direciona os parâmetros educacionais no país, 
também a defende.

Segundo o último Censo Escolar, o número de matrí-
culas na educação integral cresceu 30% entre 2012 e 
2013. A elevação foi puxada pelo número de matrículas 
da educação integral no ensino fundamental, que foi de 
47% no período. Durante essa semana, o Jornal Futura 
exibe uma série especial sobre o tema, entrevistando 
especialistas e visitando escolas em todo o país.

“Nenhuma lei defende que as redes sejam totalmen-
te em período integral, permitindo a variedade de op-
ções de escolha. A ideia da série é explorar os modelos 
existentes, discutir a proficiência do aprendizado de 
alunos, refletir sobre o currículo, a formação de pro-
fessores e a oferta de ensino integral no ensino médio”, 
conta a repórter Dani Moura.

POR RAFAELLA GIL, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORGR.BR

A reportagem desta segunda (03) vai a Belo Horizon-
te, em Minas Gerais, para explicar o conceito de edu-
cação integral – que não significa apenas passar mais 
tempo na escola. A ideia contemporânea usa o modelo 
que mistura tempo, conteúdo e espaço para ampliar o 
horizonte de aprendizado e mostrar a importância do 
contexto fora da escola, como museus, áreas culturais 
e atividades esportivas.

O caso do Programa Escola Integrada de Belo Horizonte 
é um modelo. A proposta, que serviu de subsídio para o 
programa Mais Educação, do governo federal, é comple-
mentar o conteúdo ministrado em sala de aula, fazendo 
uso de instrumentos culturais, esportivos e de lazer. A re-
portagem mostra a importância da interdisciplinaridade e 
os desafios para a implementação nas escolas públicas.

Na terça-feira (04) conheça modelos distintos de edu-
cação integral no ensino público. Para isso, a equipe vai 
a Governador Valadares, município pioneiro na univer-
salização da Escola em Tempo Integral de forma obri-
gatória em toda rede pública municipal de ensino. Lá, 
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a partir do Mais Educação, as escolas ofertam um cur-
rículo que alterna as oficinas do programa do governo 
federal com as disciplinas da base nacional.

Em São Paulo, mostramos o currículo das escolas esta-
duais que aderiam ao programa de Ensino Integral da Se-
cretaria Estadual. Mais de 180 colégios optaram por uma 
articulação de matérias da base nacional com práticas de 
laboratório e orientação de estudos – além de atividades 
recreativas e esportivas. A experiência tem feito diferença 
no índice de desenvolvimento de educação do estado.

A terceira matéria, a ser exibida na quarta (05), abor-
da a formação dos professores. Na educação básica, 
por exemplo, apenas 29% deles possuem pós-gradu-
ação. A deficiência na formação inicial dos docentes é 
um dos grandes entraves na melhoria da qualidade da 
educação. Ainda mais quando se fala em educação em 
tempo integral. Como formar professores para ficar 
mais tempo com os alunos? Como preparar o corpo 
docente para novas possibilidades de ensino em terri-
tórios fora da escola? Existe plano de carreira?
A base curricular dos cursos de licenciatura também 

entra em pauta. Para que aconteça um ganho de qua-
lidade na formação do professor é preciso que a edu-
cação básica entre na agenda de prioridade das uni-
versidades. Atualmente os currículos das licenciaturas 
pouco tratam das práticas de ensino e são distantes 
da realidade da escola pública.

Na quinta-feira (06), a última reportagem tem 
como foco o Ensino Médio. Apesar do aumento do nú-
mero de matrículas no último segmento – em 21 anos 
o crescimento foi de 120% – o Brasil ainda está longe 
do ideal. A evasão escolar continua alta: cerca de 30% 
dos jovens que entram no ensino médio desistem do 
curso ou não alcançam a frequência mínima.

Iniciativas em  6 estados brasileiros estão implementan-
do mudanças e contendo justamente o abandono de es-
tudantes. A jornada é de até 9.5h e inclui três refeições 
diárias. Na matriz curricular, os alunos têm orientação de 
estudos, preparação para o mundo do trabalho e auxílio 
na elaboração de um projeto de vida. A matéria mostra a 
importância da didática aplicada e de envolver o aluno na 
criação do projeto politico pedagógico da escola.
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Jornal Futura

O Jornal Futura é uma revista ele-
trônica interativa que busca re-
portar 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, meio ambien-
te, saúde, educação, cidadania, 
qualidade de vida e justiça social. 
Problemas da estrutura do nosso 
ensino, ações para a preservação 
do meio ambiente com sustentabi-
lidade, mercado de trabalho diante 
do desenvolvimento do País, diver-
sidade étnica e direitos humanos 
são alicerces da linha editorial do 
jornal. É produzido pela equipe de 
jornalismo do Futura em parceria 
com uma rede de TVs universitá-
rias e colaboradores e vai ao ar de 
segunda a sexta, às 17h.

Fruto da parceria entre o Futura e 
a ONG holandesa Lokaalmondiaal, 
com apoio da Facha – Faculdades 
Integradas Hélio Alonso –, o pro-
jeto Brasil Além uniu estudantes 

de jornalismo de seis países para a 
produção de reportagens ao longo 
do ano de 2014. Ao todo, um grupo 
de 63 estudantes produziu cerca 
de 80 matérias, entre textos para 
internet e audiovisuais para TV. O 
projeto foi executado ao longo de 
oito meses e permitiu aos jovens 
estudantes de jornalismo o inter-
câmbio cultural com diferentes in-
terlocutores no Brasil. 

Outra iniciativa inovadora exibi-
da na janela do Jornal Futura foi o 
conjunto de reportagens sugeridas 
pelo Conselho de Educadores do 
Futura no Facebook. Semanalmen-
te, nossas equipes recebiam suges-
tões e comentários de educadores 
para produção de matérias sobre 
diversos aspectos relacionados ao 
chão da escola. Até março de 2015 
foram realizadas 73 reportagens 
a partir das discussões dos 2.450 
professores inscritos. O projeto 
contou com o apoio da Fundação 
Ford e da Gerência de Conteúdo e 
Mídias Digitais do Futura. 

Enquanto a seleção brasileira de 
futebol tomava de goleada na Copa 

do Mundo, nossos repórteres mar-
cavam um gol de placa com a série 
Jogo Duro, a respeito da estreita 
relação entre a gestão do futebol 
brasileiro e os militares durante os 
anos da ditatura. 

Outros profissionais do merca-
do juntaram-se à equipe do Fu-
tura para reforço na produção 
de conteúdos. A coluna Olho na 
Escola, com o jornalista Antônio 
Gois, faz um balanço das princi-
pais notícias no campo da educa-
ção a cada semana no Jornal Fu-
tura. Nossas equipes estiveram 
presentes também no campo e na 
floresta. A partir do cruzamento 
de dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, do 
IBGE, com indicadores socioeco-
nômicos do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, surgiu a 
série Empregos na Floresta. Em 
três reportagens no Centro-Oes-
te, a série revela como um lugar 
dominado pelo cultivo da soja e 
da pecuária extensiva começa, 
ainda que de forma incipiente, a 
buscar alternativas de trabalhos 
sustentáveis que visem à manu-
tenção da floresta em pé, como a 
organização de catadores de se-
mentes e beneficiadores de óleo 
de copaíba. Duas outras séries 
tiveram destaque no Jornal Fu-
tura ao longo do ano: Educação 
Integral e Intervenções Artísticas 
Urbanas.
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TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1998
No ar a partir de 2 de janeiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Rede de 
Universidades Parceiras (UCS, 
Univali, Univates, Fundarte, 
UVV, UFPE, ESPM-RJ, ESPM-SP, 
Feevale, UnB, Unicamp, Uesc, 
UniCesumar, Unifor, Unisinos, 
Unisc, UPF, Unipar, Umesp, 
Unimep, Unitau, PUC Minas, 
Ufop, UFG, Serra Azul, Univasf, 
Unama, UCPel, Furb, Unaerp, 
UFPI, Pitágoras, Ufam, IFF, Unifra, 
USP, Universidade Positivo. 
ONGs: Redes da Maré, Auçuba, 
Fundação Casagrande, Saudáveis 
Subversivos e Cipó Comunicação. 
Produtora: BDT Filmes-SP. Núcleo 
de Mobilização Comunitária do 
Futura. 

APRESENTADORES:
Juli Wexel é jornalista, atriz e per-
former, editora e apresentadora 
do Jornal Futura e responsável 
pela produção em rede junto a te-
levisões universitárias e núcleos 
audiovisuais das 34 Universidades 
Parceiras do Canal Futura. Atua 
em várias frentes, da comunicação 
social à astrologia, do audiovisual 
ao teatro. Formou-se em Comuni-
cação Social pela Universidade de 

Caxias do Sul, é mestre em Letras, 
Cultura e Regionalidade e tem es-
pecialização em Formação Holís-
tica de Base pela Unipaz. Estudou 
no curso de Graduação em Artes 
Cênicas na Casa de Artes Laran-
jeiras no Rio de Janeiro e na Terrei-
ra da Tribo, dos atuadores do “Ói 
Nóis Aqui Traveis” em Porto Alegre, 
além de Teatro e Filme (Theatre 
and Film) no Odin Teatret and Film, 
em Holstebro, na Dinamarca, e 
atua no grupo Teatro de DyoNises, 
no Hotel da Loucura, em Engenho 
de Dentro, no Rio de Janeiro.

Thiago Gomide é jornalista e pu-
blicitário. Formado na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), trabalhou na 
editoria de cultura no jornal O Pas-
quim e na emissora de televisão 
REDETV!. Na Rede Globo, estagiou 
nos núcleos de criação e produção 
de programas de entretenimento. 
Criou e editou a Embranco, revista 
universitária pioneira no formato 
wiki e ganhadora de diversos prê-
mios. Anos após, a ideia da publi-
cação se tornou um programa na 
rádio Roquette Pinto, do Rio de 
Janeiro, onde foi editor e âncora. 
Apresentou e foi repórter do pro-
grama Cidade Inteligente, produ-
zido pela MultiRio e veiculado pela 
TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. 
Atualmente, é editor e apresenta-
dor do núcleo de jornalismo do Ca-
nal Futura e apresentador do pro-

grama A Rede, um dos líderes de 
audiência na rádio Roquette Pinto. 

FICHA TÉCNICA
Coordenador do núcleo de 
jornalismo: José Brito Cunha 
Editor executivo: Marcílio Brandão
Apresentadores: Juli Wexel, 
Larissa Werneck, Pablo de Moura 
e Thiago Gomide 
Produção de jornalismo: 
Márcio Rezende 
Repórteres: Dani Moura,  
Pablo de Moura e Larissa Werneck 
Produção: Fabianna Amorim
Estagiários: Francielly Baliana, 
João Franco, Érika Zordan e  
Paola Farias
Repórteres cinematográficos: 
Jefferson de Paula e Marcius Clapp
Operadores de câmera: Guilherme 
Chagas e Tiago Oliveira.
Operadores de áudio: André 
Ramos, Ricardo Conque e Marco 
Antonio Pereira 
Assistente de estúdio: 
Natasha Proença
Diretor de imagens: Pierre Bayot 
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico: 
Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e novas 
mídias: Débora Garcia
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Os preparativos para a Copa do Mundo, as melhorias 
na área social e a crescente na economia colocaram 
o Brasil em evidência. Aproveitando este momento o 
Canal Futura e a organização holandesa Lokaalmon-
diaal, junto ao programa Beyond Your World, criaram 
o Brasil Além, promovendo intercâmbio entre jovens 
jornalistas europeus e brasileiros.

O primeiro grupo já está no Rio de Janeiro, onde acon-
tece a fase inicial do projeto. São 21 alunos no total, 
sendo sete da Europa, sete do Rio de Janeiro e sete es-
palhados pelo Brasil, relacionados às TVs parceiras do 
Futura. 

Os participantes se dividiram em trios e farão reporta-
gens individuais e em equipe. “O projeto é interessante 
porque reúne pessoas de diferentes partes do Brasil 
e do mundo para falar sobre os mais diversos temas 
relacionados ao país que sedia a Copa, e não apenas 
sobre futebol”, explica José Brito, coordenador de Jor-
nalismo do Futura.

Após semanas de contato online, onde se conheceram 
e trocaram ideias sobre as pautas, os estudantes final-
mente se encontraram nesta segunda-feira na sede do 

Futura (RJ). Eles receberam orientações sobre o crono-
grama e uso dos equipamentos cedidos pelo Canal e 
pela FACHA, universidade parceira neste projeto.
 
Lúcia Araújo, gerente geral do Canal Futura, deu as 
boas vindas aos jovens e se colocou à disposição deles. 
“É uma oportunidade muito boa para todos nós. Espe-
ro que vocês aproveitem e que esse seja o início de uma 
parceria duradoura e com ótimos frutos”, disse.

O objetivo do Brasil Além é integrar os profissionais e 
promover um novo olhar sobre o Brasil. Nesta primeira 
fase, os jornalistas pensarão os preparativos e a ex-
pectativa para o Mundial e a visão dos brasileiros sobre 
o próprio país. Entre os temas propostos há questões 
culturais, econômicas e sociais, como os rolezinhos.

Motivada pela paixão pela música, a estudante belga 
Britt Van Overloop, de 23 anos, escolheu as escolas de 
samba como temática. Para a reportagem coletiva o 
tema será os protestos contra a realização da Copa no 
Brasil: “Decidimos em equipe e é interessante porque 
outros países esperam por essa Copa, mas há muitos 
brasileiros contra. Na Bélgica, por exemplo, poucos sa-
bem sobre os protestos”, conta.

POR RAFAELLA GIL, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR

Brasil Além: jovens jornalistas 
de diferentes partes do mundo 

investigam o país da Copa
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Loeke de Waal, jornalista holandesa de 24 anos, 
está no Brasil pela segunda vez e destacou a impor-
tância do convívio com os estudantes brasileiros: 
“Os preparativos e os contatos com as fontes fo-
ram feitos antes da viagem. Sem a Nathalia e a Ana 
Luísa (parceiras de equipe) seria impossível, é mui-
to importante ter alguém local para dar essa ajuda 
e apontar o melhor caminho. E, claro, espero levar 
essa amizade para depois do projeto!”.

A estudante Ana Serra, de 20 anos, e a jornalis-
ta portuguesa Margarida Costa, de 24, pretendem 
desconstruir o estereótipo da mulher brasileira na 
percepção do estrangeiro como a ‘garota de Ipa-
nema’. “Queremos mostrar a mulher além da bele-
za, do corpo perfeito, das intervenções cirúrgicas”, 
explica Ana. “Nossa ideia não é criticar a mulher 
bonita, mas mostrar também a mulher comum, 
trabalhadora, real”, complementa Margarida.

Além deste grupo de alunos, dois outros virão em 2014, 
totalizando 63 participantes. O segundo grupo chega em 
junho, com a missão de buscar histórias relacionadas à 
Copa, mas por trás do futebol. Já o terceiro, que desem-
barca em setembro, cobrirá as eleições e o olhar do bra-
sileiro sobre o futuro, além do legado do Mundial.

O lançamento oficial do projeto será nesta quinta-feira no 
RioContentMarket, maior evento audiovisual de televisão 
e mídias digitais da América Latina. Durante esta semana 
os jornalistas filmam no Rio de Janeiro e, na sexta-feira, 
viajam para as cidades que os receberão. São elas: Belém 
(PA), Ilhéus (BA), Novo Hamburgo (RS), Ouro Preto (MG), 
Umuarama (PR), Ribeirão Preto (SP) e Rio Branco (AC).

Ao longo do projeto, 84 matérias jornalísticas serão 
produzidas com a supervisão das instituições parcei-
ras. Os conteúdos serão exibidos nos programas jor-
nalísticos do Futura e em países da Europa.
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Livros Animados – 
A Cor da Cultura 
Na série, a apresentadora Vanessa Pascale se une a um grupo de crianças 
para mergulhar no mundo dos livros infantis. Juntos, eles conhecem dife-
rentes histórias e seus autores, por meio de animações. O programa tam-
bém conta com muitas brincadeiras: as crianças fazem corrida do saco, 
visitam sítios, parques, escolas de samba, tocam instrumentos, pintam 
tecidos, entre outras diversões. Os livros que ilustram os episódios são re-
lacionados à mitologia africana, à manifestação da cultura afro-brasileira 
e ao cotidiano do negro no Brasil, atendendo aos objetivos de valorização 
da identidade negra do projeto A Cor da Cultura.

TEMAS: cultura afro-brasileira; leitura, literatura e linguagem; universo 
infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças, educadores e público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Petrobras, Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial – Seppir, Fundação Palmares, TV Globo e Centro de 
Informação e Documentação do Artista Negro – Cidan 

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(10 x 26 minutos):

Nana e Nilo: que Jogo É Esse? e A 
Menina que Bordava Bilhetes – no 
ar em 23 de julho
O primeiro livro conta a história de 
irmãos gêmeos aprendendo que 
existem brincadeiras em que não 
há perdedores ou vencedores. No 
segundo título, Margarida é uma 
menina talentosa que borda bilhe-
tes com a sua percepção do mundo.

Entremeio Sem Babado e Vida que 
Voa – no ar em 30 de julho
No primeiro título, Kizzi foi apelidada 
pela avó de “entremeio sem babado”, 
que é uma expressão mineira usada 
para quem tem mania de entrar nas 
conversas dos outros sem ser convi-
dado. No segundo título, avó e neta 
contam histórias e se esquecem do 
tempo quando estão na rede. 
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O Mundo no Black Power de Tayó 
e Nikké e a História dos Cabelos – 
no ar em 6 de agosto
No primeiro livro, Tayó é uma ga-
rotinha que possui um penteado 
muito especial, o black power. E 
no segundo, Nikké é uma menina 
esperta que resolve o impasse de 
duas mulheres insatisfeitas com 
seus cabelos. 

Rapunzel e o Quibungo e Joãozinho 
e Maria – no ar em 13 de agosto
Dois clássicos já conhecidos são 
apresentados em novas versões 
com elementos que remetem à 
afrobrasilidade. No primeiro título, 
a saga de Rapunzel, a personagem 
de cabelos muito longos é uma me-
nina negra, e Quibungo, uma figura 
do folclore baiano, é a bruxa. Já a 
adaptação do clássico João e Maria 
faz alusões aos frutos, relevo, ve-
getação e até aos doces brasileiros.

Tequinho, o Menino do Samba e 
Pastinha: o Menino que Virou Mes-
tre de Capoeira – no ar em 20 de 
agosto
No primeiro livro, o menino carioca 
Tequinho, ritmista no carnaval, que 
se orgulha de pertencer a uma fa-
mília de sambistas. O segundo título 

apresenta a história do grande mes-
tre de capoeira Pastinha, mas enfa-
tizando o personagem criança. Este 
ponto de vista da infância é o que 
reapresenta a importância da arte 
que moldou a vida do famoso capo-
eirista. As duas histórias acentuam 
a importância do ensinar e aprender 
compartilhado entre gerações. 

Histórias de Cazumbinha e Madi-
ba, a Lenda Viva – no ar em 27 de 
agosto
A primeira história é contada por 
Cazumbinha, uma menina nascida 
no interior da Bahia, e são as suas 
memórias de infância que cons-
troem um caminho para conhe-
cermos o universo da comunidade 
quilombola Rio das Rãs, à beira do 
rio São Francisco. No segundo títu-
lo, a biografia de Nelson Mandela, 
o Madiba, é contada com aspectos 
da cultura africana que saem da 
realidade para compor uma lenda. 

Krokô e Galinhola e Lendas Africa-
nas e a Força dos Tambores – no ar 
em 3 de setembro
O primeiro livro traça o parentesco 
entre uma galinha d’angola e um 
crocodilo e mostra como a aparên-
cia diferente pode ter um ancestral 

comum. No segundo título, uma 
tartaruga aprende a valorizar a his-
tória dos seus antepassados. 

Minhas Contas e A Lenda da Pem-
ba – no ar em 10 de setembro
Na primeira história, um menino 
com seu colar de contas nos apre-
senta a simbologia de sua religio-
sidade. O segundo título nos traz 
a lenda de Pemba, filha de um rei 
africano que virou um símbolo das 
religiões afro-brasileiras. 

Cheirinho de neném e Akikó – no 
ar em 17 de setembro
Na primeira história, Iara recebe um 
irmãozinho novo e demonstra sua 
alegria com o evento. No segundo 
livro, um ovo cai, acidentalmente, e 
vai parar em outro ninho, o da ave 
Akikó. Quando rompe a casca, no-
ta-se a diferença de aparência.

O Menino, a Goiabeira e a Porta-
-bandeira – no ar em 24 de setembro
Neste programa, é contada a histó-
ria de dois jovenzinhos que se en-
contram debaixo de uma goiabeira 
da comunidade Renascer e desco-
brem afinidades na arte da dança e 
da poesia presentes na musicalida-
de do lugar.
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FICHA TÉCNICA
Direção: Ana Rieper 
Roteiro: Maquinário Criativo
Direção de fotografia e Câmera: 
Marcio Oliveira 
Direção de animação: 
Diogo Viegas 
Assistente de direção: 
Camila Magalhaes 
Produção executiva e Coordena-
dora de produção: 
Jussara Precioso
Consultoria: Heloisa Pires Lima e 
Rosa Maria Tavares 
Figurino: Cris Amorim 
Maquiagem: Camila Crus 

Coordenação de produção: 
Joana Levy
Analista de conteúdo: Nina Quiroga 
Produtoras assistentes: 
Alzira Valéria e Fabianna Amorim
Gerente de mobilização e 
articulação comunitária: 
Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

Assistente de som: João Milese 
Animação: Inova Filmes  
Edição: Leo Alves 
Trilha sonora original: Pedro Cintra 
Elenco: Davi de Carvalho, Felipe 
Izzo, Gabriel Marques, Italo 
Paixão, Lula Montinard, Maira da 
Rocha, Manoela Rosa, Maria Luiza 
Calazães, Mirela Vitória e Tamyres 
Carvalho 

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Sandra Vale
Coordenação artística: 
Marcio Motokane
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TEMAS: identidade cultural; 
esporte
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

APRESENTADOR: Leandro Fir-
mino é ator e apresentador. Foi re-
velado na oficina de atores Nós do 
Morro, no Morro do Vidigal, Rio de 
Janeiro, participando do elenco do 
curta Palace II (2001), de Fernando 
Meirelies e Kátia Lund. No ano se-
guinte, ficou conhecido ao interpre-
tar o traficante Zé Pequeno em Ci-
dade de Deus, também dirigido por 
Meirelles, filme selecionado para 
o Festival de Urines e, posterior-
mente, indicado a quatro Oscars. 
Atuou ainda em Cafundó (2005), 
de Paulo Betti e Clóvis Buena. Na 
televisão, participou do episódio 
“O Cunhado do Cara”, do seriado 
Cidade dos Homens (2002), com 
direção de Kátia Lund e Paulo Lins. 
Em 2006, participou do elenco de 
Trair e Coçar É Só Começar, de Mo-
acyr Góes.

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(13 x 26 minutos):

Surf – no ar em 2 de julho
Entre a efervescência da cidade 
grande e a calmaria da natureza, 
Leandro Firmino visita o bairro de 
Vila Kennedy e revela várias curio-
sidades sobre a prática do surfe. 
Ele vai ao encontro de Sandro Silva, 
de 19 anos, bolsista na Escolinha de 
Surfe Jerônimo Telles, no Recreio, 
onde conversa sobre as aspirações 
do jovem com relação ao esporte, 
descobre como surgiu essa paixão 
e faz sua primeira prática.

Futebol – no ar em 9 de julho
Na Comunidade Mangueirinha, 
lugar onde nasceu o Raça Negra, 
uma equipe de futebol amador que 
conquistou a Baixada Fluminense, 
Leandro Firmino encontra perso-

nagens apaixonados pelo esporte 
e conversa sobre a história do time 
e da comunidade. Na Inglaterra, 
visita ainda dois craques de bola: 
Willian, do Chelsea e da seleção 
Brasileira, e Alejandro Fourlin, jo-
gador argentino do QPR – Queens 
Park Rangers.

Capoeira – no ar em 16 de julho
Leandro Firmino vai à Comunida-
de Jardim Nossa Senhora das Gra-
ças, mais conhecida como Carobi-
nha, conhecer Mestre Célio, e, mais 
adiante, visita a cidade de Londres, 
na Inglaterra, encontrando-se com 
Mestre Axé. Os entrevistados reve-
lam diversas curiosidades sobre a 
arte da capoeira, buscando com-
preender por que a prática do es-
porte migrou das ruas para dentro 
das academias.

Minha Rua
Série documental em treze episódios que retrata a relação de esportistas, 
moradores de periferias e favelas com a rua. A série é apresentada pelo 
ator Leandro Firmino, conhecido do grande público pelo personagem Zé 
Pequeno, do filme Cidade de Deus. A cada episódio, o ator vai ao encontro 
de esportistas, que vão tentar ensiná-lo a praticar as diferentes modalida-
des esportivas. Ainda durante esses encontros, ele passa a conhecer a his-
tória de cada personagem e suas memórias afetivas, valorizando a lógica 
do tempo de cada lugar e, sobretudo, a relação com vizinhos e familiares.
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Tênis e Voo Livre – no ar em 23 de 
julho
A Rocinha, uma das maiores comu-
nidades de baixa renda da América 
Latina, situa-se entre dois bairros 
muito ricos. Leandro Firmino vai 
encontrar-se com Tripa, morador 
da Rocinha e praticante de dois 
esportes não muito comuns entre 
residentes do morro: ele fez do tê-
nis sua profissão, dando aulas par-
ticulares, enquanto que o voo livre 
é o esporte que considera sinônimo 
de lazer! 

Taco – no ar em 30 de julho
Inhaúma é um bairro do subúrbio 
do Rio de Janeiro, com ruas calmas, 
onde crianças ainda brincam e se 
divertem, apesar de ser rodeado 
por complexos de favelas conheci-
dos por confrontos com a polícia e 
o narcotráfico. Leandro Firmino vai 
ao encontro de Roberta, uma mãe 
que não perdeu o espírito jovem e 
que até hoje brinca de taco com a 
criançada. Depois, segue para Lon-
dres, na Inglaterra, onde aprende 
mais sobre a prática do críquete, 
esporte britânico que possivel-
mente deu origem ao taco.

Skate – no ar em 6 de agosto
Interlagos é um bairro da cidade de 
São Paulo que respira velocidade 

ao receber atletas que conduzem 
as máquinas mais velozes do mun-
do durante o mundial de Fórmula 
1. Leandro Firmino vai em busca de 
velocidade, mas não de máquinas. 
Ele encontra Hussein, um mora-
dor do bairro do Ipiranga, que criou 
uma nova modalidade de skate e 
possui uma fábrica e uma loja vir-
tual conhecida mundialmente. 

Parkour – no ar em 13 de agosto
Leandro Firmino vai aprender mais 
sobre um esporte desconhecido do 
grande público e que tem relação 
direta com o deslocamento pela 
cidade, ultrapassando barreiras ar-
quitetônicas, como escadas, pare-
des etc. Para isso, conhece Tatiana, 
moradora da Ilha do Governador, e 
Márcia, moradora de São Gonçalo. 
Ambas integram o grupo Omns Pra 
Parkour e levam Leandro Firmino 
até o experiente JJ, que apresenta 
o esporte e coloca Leandro diante 
de um dos maiores desafios dessa 
temporada. 

Rolimã – no ar em 20 de agosto
Em Minas Gerais, mais especifica-
mente na cidade de Belo Horizon-
te, é na rua que Leandro Firmino 
encontra Bujão, responsável por 
resgatar a prática dos carrinhos de 
rolimã. Ele organiza há três anos 

o único “Mundialito de Rolimã” do 
mundo. Essa competição, onde 
todos descem “rasgando” o asfal-
to, como se diz na gíria local, une 
jovens, idosos, crianças e adoles-
centes.
 
Boxe – no ar em 27 de agosto
Leandro Firmino vai à periferia de 
Londres, na Inglaterra, e conhece o 
All Star, que nasceu do esforço de 
imigrantes africanos e alimenta o 
sonho de jovens boxeadores. De-
pois, visitando o Santa Marta, fa-
vela carioca, encontra-se com Pes-
cada, praticante de artes marciais. 
Pescada foi campeão competindo 
em diferentes modalidades das ar-
tes marciais e hoje ensina crianças 
da comunidade.

Remo – no ar em 3 de setembro
Leandro Firmino vai ao encontro de 
Vick, uma inglesa moradora do Rio 
de Janeiro desde 1975. Militante de 
direitos humanos, ela começou a 
praticar remo, depois de acompa-
nhar o filho em um treino de canoa 
polinésia. Mãe e filho saem de bici-
cleta diariamente às seis da manhã 
rumo à Urca. Vik é a atual campeã 
sul-americana na categoria mas-
ter, e seu filho detém o recorde de 
canoa polinésia no Brasil.
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FICHA TÉCNICA 
Assistente de direção: 
Carolina Amancio
Roteiro: André Tavares e 
Luis Carlos Nascimento
Colaboradores: Beatriz Rosa, 
Thayná Ivo, Thayná Jones, Lucas 
José, Lucas Araújo e João Guimarães
Produção executiva: Mirian Ma-
chado, Mercia Britto e João Tavares
Direção de fotografia: Rafael Eiras 
e Calum Farmer
Câmera adicional: 
Diogo Mirandela
Som direto: Uerlem Queiros
Produção: Dorian Needs e 
Flávia Mesquita
Pesquisa: Uerlem Queiros, 
Raquel Beatriz e Carolina Amancio
Caracterização: Júlia Mathias
Edição: João Tavares e Larissa 
Armstrong
Finalização: João Tavares
Videografismo: Victor Lima e 
Aline Damasceno
Mixagem de som: Daniela Pastore
Abertura e Encerramento: 
Victor Lima e Aline Damasceno
Trilha sonora original: JJ Aquino e 
Jomar Schrank
Produtora realizadora: 
Jabuti Filmes

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Clarice Saliby
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Produtoras assistentes: 
Anne Germano e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

Queimado Gay – no ar em 10 de 
setembro
Cidade de Deus é uma comunida-
de situada na Zona Oeste do Rio 
de Janeiro, onde nasceu e vive até 
hoje nosso apresentador Leandro 
Firmino. E foi com o filme de mes-
mo nome que Leandro e a Cidade 
de Deus ficaram conhecidos no 
mundo inteiro. O apresentador do 
Minha Rua vai ao encontro da tra-
vesti Vanessa e do famoso Nego. 
Ambos mostram o esporte que é a 
sensação da comunidade no mo-
mento.

Basquete – no ar em 17 de setem-
bro
Cruzada São Sebastião, uma co-
munidade muito próxima a um 
dos bairros mais ricos do Brasil, 
o Leblon. Nessa localidade, Le-
andro Firmino encontra Wagner, 
jogador de basquete recém-con-
vocado para a seleção militar 
que disputará o Mundial. Wagner 
acredita que o esporte funciona 
como uma espécie de linguagem 
que o ajuda a dialogar com seu 
território.

Pipa – no ar em 24 de setembro
No Complexo do Alemão e em di-
versas partes do Brasil, a Pipa é 
muito mais que uma brincadeira 
infantil, é uma forma divertida de 
unir pessoas. O jovem Matheus se 
junta a crianças e adultos, mos-
trando ao apresentador Leandro 
Firmino como soltar pipa das lajes 
de um dos maiores conjuntos de 
favelas do mundo.
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MIT Blossoms

As aulas do MIT Blossoms buscam 
enriquecer as experiências da sala 
de aula, envolvendo os alunos na 
resolução de problemas e esti-
mulando o compartilhamento de 
ideias e o pensamento crítico. Cada 
aula se baseia em fundamentos 
de matemática e ciências, relacio-
nando conceitos abstratos com o 
mundo real. Inicialmente produzi-
das por membros do corpo docen-
te do MIT e educadores parceiros 
na Jordânia e no Paquistão, o pro-
jeto agora conta com contribuições 
de educadores do mundo todo. 

TEMAS: escola; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: Massachusetts 
Institute of Technology – MIT

Sinopse e duração por episódio:

Da Adolescência à Maturidade: 
como o Câncer se Desenvolve ao 
Longo do Tempo – no ar em 3 de 
novembro
A aula busca esclarecer como o 
câncer é causado por mutações 
que se acumulam ao longo do tem-

po no DNA das células, como os 
genes cancerígenos estão envol-
vidos no crescimento e na divisão 
das células normais e como dife-
rentes tipos de mutações afetam 
as funções destes genes.
Duração: 20 minutos

Uma Questão Pessoal: Usando o 
DNA para Decidir o Melhor Trata-
mento para o Câncer – no ar em 4 
de novembro
Esta aula analisa diferentes drogas 
contra o câncer, como a quimio-
terapia e terapias direcionadas. A 
discussão enfatiza como a pesqui-
sa de laboratório pode ser utilizada 
para determinar quais as mutações 
que ocorreram no DNA das células 
cancerosas e como estes resul-
tados podem influenciar os trata-
mentos escolhidos para diferentes 
pacientes.
Duração: 18 minutos

Como Equipes de Cientistas De-
senvolvem Medicamentos Contra 
o Câncer – no ar em 5 de novembro
A aula mostra como os diferen-
tes tipos de cientistas, sejam eles 
médicos especialistas, biólogos ou 
químicos, trabalham em coopera-
ção no processo de descoberta de 
novas drogas contra o câncer.
Duração: 24 minutos

Como os Mosquitos Conseguem 
Voar na Chuva – no ar em 6 de no-
vembro
Essa aula ensina como insetos con-
seguem voar na chuva. O objetivo 
é calcular a força do impacto que 
as gotas de chuva exercem sobre 
os mosquitos enquanto eles voam. 
Para isso, são utilizadas as Leis de 
Newton, a coleta de dados de víde-
os e gráficos e, o mais importante, 
as aproximações.
Duração: 24 minutos

Inovação de Engenharia e Empre-
endedorismo – parte 1 – no ar em 
7 de novembro e parte 2 – no ar em 
8 de novembro
Esta aula apresenta as inovações 
nas áreas da engenharia e do em-
preendedorismo. A intenção é in-
centivar os alunos a enxergar no-
vas perspectivas para a inovação 
através do conhecimento de todas 
as etapas de produção: da concep-
ção ao lançamento. 
Duração: 34 minutos

Equações de Segundo Grau: Ser 
ao Quadrado É Demais – parte 1 – 
no ar em 9 de novembro e parte 2 
– no ar em 10 de novembro
Esta aula tem como objetivo ajudar 
os alunos com a função quadrática 
“y = ax2 + bx + c”, passo seguinte à 
função linear “bx + c”.
Duração: 41 minutos

O Caso da Pintura Roubada – Mis-
tério Forense – no ar em 11 de no-
vembro
A aula foi elaborada para que, a 
partir da experiência prática, os 
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alunos possam compreender me-
lhor a classificação das plantas, 
principalmente os detalhes de 
sua anatomia e processo de re-
produção. O objetivo é identificar 
as principais inovações evolutivas 
que separam os diferentes tipos de 
plantas, classificar as plantas atra-
vés de seus métodos de dispersão 
de pólen e analisar os padrões de 
bandas de DNA.
Duração: 28 minutos

Reconhecendo Reações Químicas 
– no ar em 12 de novembro
O que todas as reações químicas 
têm em comum? A maioria dos 
estudantes descreve uma reação 
química como um evento em que 
há uma explosão, uma mudança 
de cor, ou a formação de algum 
gás. O objetivo principal da aula é 
o reconhecimento de que todas 
as reações químicas criam novas 
moléculas e que, nelas, os átomos 
originais são reordenados, religan-
do-se de diferentes maneiras.
Duração: 23 minutos

O Mundo Conectado: a Teoria por 
Trás das Relações Sociais – no ar 
em 13 de novembro
Esta aula apresenta o pensamento 
algorítmico através do uso de um 
campo popular na Teoria dos Gra-
fos: as redes-sociais.
Duração: 15 minutos

Forças de Atrito Estático e Cinéti-
co – no ar em 14 de novembro
A aula trata da importância do atri-

to no dia a dia através da discussão 
de seu significado e de seus dife-
rentes tipos.
Duração: 26 minutos

Expressão Gênica Tecido-específi-
ca – no ar em 15 de novembro 
Como todas as células do nos-
so corpo têm os mesmos genes e, 
ainda assim, em diferentes tecidos, 
expressam genes distintos? Nesta 
aula, o aluno será lembrado de que 
os genes de uma célula/tecido apa-
recem apenas quando certas condi-
ções no núcleo são encontradas.
Duração: 29 minutos

A Biotecnologia a Serviço do Meio 
Ambiente – no ar em 16 de novem-
bro
O objetivo desta aula é apresentar 
uma das questões mais importan-
tes no campo da saúde, no século 
XXI: a aplicação da biotecnologia 
na resolução dos problemas de 
poluição ambiental. A aula busca 
não só envolver os alunos na com-
preensão do papel dos micro-orga-
nismos, como as bactérias, na lim-
peza do ambiente, como também 
provocar a reflexão sobre o tema.
Duração: 23 minutos

Movimento Circular Uniforme e 
Força Centrífuga – no ar em 17 de 
novembro
A aula busca esclarecer o significa-
do da força centrífuga através das 
Leis de Newton, em particular a Lei 
da Inércia. A lição envolve experi-
ências e atividades que permitem 

explorar o fato de que a força cen-
trífuga não existe, confirmando que 
ela é apenas uma força centrípeta.
Duração: 27 minutos

Diabetes – a Doença dos Tempos 
Atuais – parte 1 – no ar em 18 de 
novembro e parte 2 – no ar em 19 
de novembro
Esta aula apresenta uma visão 
abrangente da diabetes, incluindo 
suas causas e sintomas. Fala tam-
bém sobre os processos biológicos 
que levam a ela e quais hábitos 
saudáveis devem ser adotados 
para sua prevenção.
Duração: 32 minutos

A Física da Sinuca – no ar em 20 de 
novembro 
O objetivo desta aula é ilustrar 
como uma experiência diária co-
mum muitas vezes pode propor-
cionar um momento de aprendiza-
gem. O exemplo escolhido, o jogo 
de bilhar, ajuda a explicar alguns 
conceitos-chave da física, como a 
conservação do momento linear, 
as leis de conservação, o momento 
angular e o atrito. 
Duração: 25 minutos

FICHA TÉCNICA 
Direção: Richard C. Larson
Distribuição: Massachusetts 
Institute of Technology

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Ótima notícia para os pequenos! Nesta segunda-feira 
(12), às 12h, o Canal Futura estreia a nova tempora-
da do Mundo da Leitura. Produzido em parceria com a 
Universidade de Passo Fundo (UPF TV), do Rio Grande 
do Sul, o programa, que é sucesso entre o público in-
fantil, apresenta 26 episódios inéditos sobre as aven-
turas de Gali-Leu e sua turma.

Nesta 18ª temporada, Reco-Reco vai se aproximar 
cada vez mais de Alberto e Alice, deixando Ratazana 
preocupada. Alice descobre, por acaso, que Reco-Re-
co é analfabeto. O rato, envergonhado, suplica que ela 
mantenha o fato em segredo e, em troca, se dispõe a 
ter lições de leitura com Alice. Diante de uma ausência 
mais prolongada de Reco-Reco, Ratazana julga que ele 
se bandeou para o lado dos gatos, e vai pessoalmente 
até o Mundo da Leitura para tentar reverter a situação.

Muitas histórias para contar, brincadeiras, poesias e 
dicas culturais são algumas das atrações do Mundo 
da Leitura. No ar deste outubro de 2005, o progra-
ma estreia duas temporadas a cada ano. Valendo-
-se de um formato lúdico e dinâmico, o programa 
apresenta diversas linguagens – como manipulação 
de bonecos, leitura e encenação de textos infantis, 
brincadeiras, artes gráficas, música e poesia – para 
incentivar o desenvolvimento da criatividade, do ra-
ciocínio lógico e, principalmente, do hábito da leitura 
entre as crianças.

Desenvolvido por uma equipe interdisciplinar – que en-
volve a UPFTV e os cursos de Letras, Artes e Comuni-
cação, Educação e Ciências Exatas -, a série conta ain-
da com um site interativo no qual o público encontra 
um conteúdo divertido e educativo.

Novos episódios do ‘Mundo da Leitura’ 
chegam à tela do Futura

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

TEMAS: leitura, literatura e 
linguagem; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Universidade de 
Passo Fundo e UPFTV
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ELENCO:

Nathalia Brasil é graduada em 
Produção Cênica e em Artes Vi-
suais pela Universidade de Passo 
Fundo. No programa atua como 
atriz, produtora e faz a manipula-
ção da personagem Alice.

Giancarlo Rotta de Camargo é 
ator, músico e graduado em Edu-
cação Física pela Universidade de 
Passo Fundo. Trabalhou de 1998 
a 2008 no grupo de teatro da UPF 
e Grupo Viramundos. Hoje, atua 
como ator e manipulador de bone-
cos no programa Mundo da Leitu-
ra, com os personagens Mil-Faces, 
Reco-Reco e Alberto.

Cacá Sena é manipulador e 
construtor de bonecos, sendo da 
terceira geração de uma família 
de marionetistas. Já atuou na TV 
Colosso na Rede Globo e Ilha Ra-
-Tim-Bum na TV Cultura. No pro-
grama faz manipulação e voz do 
gato Gali-Leu. 

Eliana Rodrigues Leite é graduada 
em Produção Cênica e em Edu-
cação Artística com habilitação 

em Artes Plásticas. Desenvolve 
práticas leitoras como assistente 
de criação no Centro de Referên-
cia de Literatura e Multimeios. No 
programa atua como produtora de 
arte e faz manipulação e voz da 
personagem Ratazana.

Aniceia Daltoé é graduada em 
Artes Visuais pela Universidade de 
Passo Fundo. Iniciou no programa 
Mundo da Leitura em 2013 e in-
tegra a equipe como produtora de 
arte, contadora de histórias e faz 
a manipulação e a voz da persona-
gem Borralheira.

QUADROS:

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
O quadro apresenta histórias da 
literatura infantojuvenil, contadas 
através de diferentes técnicas de 
representação como teatro de ani-
mação, teatro de imagens, teatro 
de sombras e elementos cênicos. 

OFICINA
Permite que a criança desenvolva 
atividades lúdicas através da pro-
dução criativa de elementos e ob-
jetos, visando ao desenvolvimento 

de habilidades nas áreas das artes 
plásticas, ciências, música, teatro 
e informática. Essas experiências 
permitem que a criança entre em 
contato com materiais de diferen-
tes naturezas, fazendo com que 
ela também desenvolva o seu ima-
ginário e o senso criativo.

DIA DE GATO
Os personagens Gali-Leu, Borra-
lheira, Ratazana e Reco-Reco vi-
vem diferentes situações que dão 
ao espectador a oportunidade de 
conhecê-los um pouco mais, atra-
vés de aventuras muito divertidas. 
Na segunda temporada, os filhotes 
da Borralheira e do Gali-Leu, Alice 
e Alberto, nascem e se juntam à 
turma.

FIQUE ESPERTO 
Apresentar informações curiosas 
é o foco deste quadro, que mos-
tra, por exemplo, como acontece 
a formação das cores, a gagueira 
infantil, como surgiu o hip-hop, o 
cinema, os cuidados com a obesi-
dade infantil. Além de visitas a ins-
tituições e grupos culturais como 
o Viramundos, um grupo de teatro 
que usa como palco um ônibus que 
percorre o País. Os temas aborda-
dos pelo quadro contemplam artes 
plásticas, ciência, informática, dan-
ça, teatro, literatura, entre outros.

LABIRINTO
O quadro propõe a solução de 
enigmas e charadas para serem 
desvendadas pelo Gali-Leu e pelos 
telespectadores. Os enigmas são 
lançados pelo personagem Mil-Fa-
ces e são solucionados no episódio 
seguinte. 

OUTROS QUADROS
Parlendas, poesias, dicas de leitu-
ra e trava-línguas também fazem 
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parte do Mundo da Leitura, assim 
como o quadro “Com a Pulga Atrás 
da Orelha”, que é um quiz envol-
vendo os temas abordados no pro-
grama, e o quadro “Correspondên-
cia”, que abre espaço para Gali-Leu 
ler os e-mails e as cartas dos teles-
pectadores.

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(28 x 26 minutos):

História dos Dois que Sonharam – 
no ar em 12 de maio
No Mundo da Leitura, Alice, Alberto 
e Reco-Reco jogam dominó. Reco-
-Reco relembra quando conheceu 
Gali-Leu e Borralheira. Acompanhe 
a História dos Dois que Sonharam 
e aprenda com o Mil-Faces a fazer 
um divertido pião. No Fique Esper-
to o tema é daltonismo. 

Gato e Rato em Sociedade – no ar 
em 19 de maio
Na toca dos ratos, Ratazana está 
diante do computador escreven-
do em seu diário, questionando-se 
sobre o porquê dos seus planos 
não terem dado certo. Reco-Re-
co chega e a aconselha ir dormir. 
Reco-Reco estranha o fato de a 
chefinha não ter brigado por ele ter 
chegado tarde. Será que a Rataza-
na está doente? Assista à história 
Gato e Rato em Sociedade e apren-
da na Oficina a fazer um trompete. 
No Fique Esperto, saiba mais sobre 
aranhas. 

A Senhora Holle – no ar em 26 de 
maio
Borralheira está preparando a 
mesa para o almoço, quando Al-
berto e Alice chegam da escola. Os 
dois pedem para Reco-Reco passar 
a noite com eles. Será que a Borra-
lheira vai concordar? Confira a his-
tória A Senhora Holle e aprenda na 

Oficina a fazer um boneco com fio. 
No Fique Esperto saiba mais sobre 
tênis. 

O Velho Sultão – no ar em 2 de ju-
nho
Ratazana dorme até tarde e Re-
co-Reco leva o almoço para ela 
na cama. Ela estranha e acha que 
está sonhando. Enquanto Rataza-
na come, eles conversam sobre o 
estranho sonho que o Reco-Reco 
teve. Acompanhe a história O Ve-
lho Sultão e aprenda com o Mil-
-Faces a fazer um sapo pulador. 
No Fique Esperto saiba mais sobre 
fobias.
 
Rapunzel – no ar em 9 de junho
Gali-Leu e Borralheira passeiam e 
conversam sobre o Reco-Reco ir 
pousar em sua casa. Gali-Leu afir-
ma que essa aproximação com os 
filhotes é saudável, mas Borralhei-
ra acha que a Ratazana vai acabar 
tirando proveito da situação. As-
sista à história Rapunzel e aprenda 

na Oficina a fazer uma piabinha. No 
Fique Esperto saiba mais sobre ca-
belos.

O Rei e o Leão – no ar em 16 de ju-
nho
No Mundo da Leitura, Alice, Al-
berto, Reco-Reco, Nati e Mil-Fa-
ces cantam e se divertem com as 
crianças. Alice entrega para Reco-
-Reco um poema que ela escreveu 
e acaba descobrindo um segredo. 
O que será que a Alice descobre? 
Confira a história O Rei e o Leão 
e aprenda na Oficina a fazer um 
peixe saltador. No Fique Esperto o 
tema é a prevenção de acidentes 
domésticos.

A Princesa Pele de Rato – no ar em 
23 de junho
No Mundo da Leitura, Alice, Alberto 
e Reco-Reco jogam nos computa-
dores, enquanto Nati ensina ori-
gami para uma criança. Alice pede 
ajuda da Nati para encontrar uma 
cartilha de alfabetização, pois pre-
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cisa ensinar um amiguinho a ler e 
escrever. Acompanhe a história A 
Princesa Pele de Rato e aprenda 
com o Mil-Faces a fazer um coelho 
de origami. No Fique Esperto saiba 
mais sobre o coelho.

A Onça e o Bode – no ar em 30 de 
junho 
Na toca dos ratos, Ratazana es-
creve seu diário diante do compu-
tador. Sentindo-se só e sem novos 
planos para dominar o Mundo da 
Leitura, ela escreve e deleta o texto 
várias vezes. O que será que está 
acontecendo com a Ratazana? As-
sista à história A Onça e o Bode e 
aprenda na Oficina a fazer um di-
vertido futebol de sopro. No Fique 
Esperto saiba mais sobre futebol 
de botão.

A Raposa e o Galo – no ar em 7 de 
julho 
Em casa, Gali-Leu e Borralheira 
assistem televisão. Como Alice, Al-
berto e Reco-Reco estão muito si-
lenciosos no quarto, eles resolvem 
ver o que eles estão fazendo. En-
contram os três, concentrados, es-
crevendo letras. É, pelo jeito a Alice 

está mesmo disposta a ensinar o 
Reco-Reco a ler e escrever! Acom-
panhe a história A Raposa e o Galo 
e aprenda na Oficina a fazer uma 
escada de Jacó. No Fique Esperto 
saiba mais sobre lixo eletrônico.

O Espelho Mágico – no ar em 14 de 
julho
No Mundo da Leitura, Nati e Mil-
-Faces se preparam para mais um 
dia de atividades com as crianças. 
Enquanto o Mil-Faces se maquia, 
Nati lhe faz algumas perguntas 
sobre Reco-Reco, pois está des-
confiada de que ele guarda um se-
gredo. Será que ela percebeu que 
Reco-Reco não sabe ler? Assista à 
história O Espelho Mágico e apren-
da na Oficina a fazer uma linda 
borboleta. No Fique Esperto saiba 
mais sobre fotossíntese.

O Caipora – no ar em 21 de julho
No Mundo da Leitura, Nati e Mil-
-Faces ensaiam os últimos deta-
lhes da música enquanto esperam 
as crianças chegarem. Nati corre 
até a porta, após ouvir uma bati-
da e dá de cara, adivinhem com 
quem? Com a Ratazana! O que 

será que ela foi fazer no Mundo da 
Leitura? No Contação, acompanhe 
a história O Caipora e aprenda na 
Oficina a fazer castanholas. No Fi-
que Esperto, o tema é a culinária 
espanhola.

Quirino, Vaqueiro do Rei – no ar 
em 28 de julho
Na toca dos ratos, Ratazana per-
gunta ao Reco-Reco se ele gostaria 
de morar no Mundo da Leitura. Ele 
responde que, se pudesse esco-
lher, se mudaria para lá. Ratazana 
acredita que, enfim, o ratinho está 
se tornando um verdadeiro aliado 
na conquista do Mundo da Leitu-
ra. Essa rata não tem jeito mesmo! 
Assista à história Quirino, Vaqueiro 
do Rei e aprenda com o Mil-Faces a 
fazer uma bacia do mar. No Fique 
Esperto saiba mais sobre percus-
são corporal.

Turma do Gali-Leu 20 – parte 1 – 
no ar em 4 de agosto e parte 2 – no 
ar em 11 de agosto
Reco-Reco se aproxima cada vez 
mais de Alberto e Alice, e deixa 
Ratazana preocupada. Ratazana 
se martiriza por sua trajetória de 
derrotas diante do Gali-Leu e da 
Borralheira. Reco-Reco tenta con-
verter a chefinha para o bem, sem 
muito sucesso. Alice descobre, por 
acaso, que Reco-Reco é analfabe-
to. O rato, envergonhado, suplica 
que ela mantenha o fato em se-
gredo e, em troca, se dispõe a ter 
lições de leitura com Alice. Diante 
de uma ausência mais prolongada 
de Reco-Reco, Ratazana julga que 
ele se bandeou para o lado dos ga-
tos, e vai pessoalmente até o Mun-
do da Leitura para tentar reverter a 
situação. 

O Sonho Infinito de Pao Yu – no ar 
em 24 de novembro
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Ratazana vai até a Biblioteca Mu-
nicipal em busca do livro A Arte da 
Guerra de Sun Tzu. O que será que 
ela está tramando dessa vez? As-
sista à história O Sonho Infinito de 
Pao Yu e aprenda com o Mil-Faces 
a fazer um trompete. No Fique Es-
perto, saiba mais sobre o violão.

A Camisa do Homem Feliz – no ar 
em 1º de dezembro
Borralheira prepara a mesa para 
o almoço, enquanto Gali-Leu lê 
jornal. Os gatinhos chegam da es-
cola e contam para os pais que o 
Alberto perdeu o campeonato de 
xadrez. Gali e Borralheira conver-
sam com os filhos sobre o ocorrido. 
Acompanhe a história A Camisa do 
Homem Feliz e aprenda na Oficina 
a fazer um mosquito. No Fique Es-
perto o tema é atletismo – corrida.

A Velha Feiticeira – no ar em 8 de 
dezembro
Na Biblioteca Municipal, Ratazana 
lê trechos do livro A Arte da Guerra 
de Sun Tzu e reflete sobre as situa-
ções vividas até então na tentativa 
de conquistar o Mundo da Leitura. 
Será que Ratazana não desistiu 
dos seus planos? Assista à histó-
ria A Velha Feiticeira e aprenda na 
Oficina a fazer um divertido jogo da 
memória. No Fique Esperto saiba 
mais sobre gêmeos.

Dr. Grilo – no ar em 15 de dezem-
bro
No Mundo da Leitura, Nati confec-
ciona um jogo da memória para 
ajudar no aprendizado do Reco-
-Reco. Gali-Leu e Borralheira saem 
para um passeio e encontram Re-
co-Reco chegando para sua aula 
com Alice. Confira a história Dr. 
Grilo e aprenda na Oficina a fa-
zer monotipia. No Fique Esperto o 
tema é gravura.

Pássaro Achado – no ar em 22 de 
dezembro
No Mundo da Leitura, Nati trabalha 
monotipias com as crianças, en-
quanto Alberto, Alice, Reco-Reco 
e algumas crianças jogam memó-
ria. De repente, Ratazana aparece 
carregando um saco de aniagem. O 
que será que ela foi fazer no Mundo 
da Leitura? E o que terá dentro do 
saco? Acompanhe a história Pás-
saro Achado e divirta-se fazendo 
uma petarina na Oficina. As mídias 
sonoras é o tema do Fique Esperto.

Os Três Irmãos – no ar em 29 de 
dezembro
Borralheira está prestes a revelar 
o conteúdo do presente que Ra-
tazana deixou para ela, enquanto 
Gali-Leu, Alberto e Alice aguardam 
curiosos. Dentro do saco tem uma 
caixa com vários objetos que Rata-
zana utilizou em seus planos para 
dominar o Mundo da Leitura. O que 
será que essa rata está planejando 
agora? Assista à história Os Três 
Irmãos e aprenda na Oficina a fa-
zer uma camiseta aquarelada. No 
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Fique Esperto saiba mais sobre os 
tipos de lápis.

A Serpente Branca – no ar em 5 de 
janeiro de 2015
Na toca dos ratos, Ratazana pas-
seia de um lado para o outro in-
quieta, curiosa para saber o que 
Borralheira, Gali-Leu e os filhotes 
estão pensando do presente que 
ela entregou. Reco-Reco acaba 
acordando com a voz da chefinha 
e verifica se ela precisa de ajuda. 
Acompanhe a história A Serpente 
Branca e aprenda com o Mil-Faces 
a fazer um jogo de varetas. No Fi-
que Esperto aprenda mais sobre 
gelatina.

O Macaco e o Moleque – no ar em 
12 de janeiro de 2015
Gali-Leu e Alberto disputam uma 
partida de xadrez, enquanto Borra-
lheira e Alice se preparam para fazer 
uma caminhada. Os quatro conver-
sam sobre o que fazer com os obje-
tos que a Borralheira recebeu da Ra-
tazana. Assista à história O Macaco 
e o Moleque e aprenda na Oficina a 
fazer uma máscara de caixa de ovos. 
No Fique Esperto saiba mais sobre a 
cultura indígena.

O Pássaro Mavioso – no ar em 19 

de janeiro de 2015
Borralheira e Alice estão saindo 
do Mundo da Leitura para fazerem 
uma caminhada e dão de cara com 
a Ratazana. Ela pede que a Borra-
lheira a ouça, pois ela mudou e hoje 
é outra pessoa e pede para fazerem 
as pazes. Como será que a Borra-
lheira vai reagir? Acompanhe a his-
tória O Pássaro Mavioso e aprenda 
na Oficina a fazer uma jangada de 
rolhas. No Fique Esperto acompa-
nhe um passeio de Maria-Fumaça.

O Preguiçoso – no ar em 26 de ja-
neiro de 2015
Alberto está diante do tabuleiro de 
xadrez estudando o jogo, quando 
Borralheira e Alice voltam da cami-
nhada. Borralheira pergunta pelo 
Gali-Leu e Alberto avisa que ele foi 
falar com a Ratazana. E essa ago-
ra? Onde será que Gali e Ratazana 
foram? Confira a história O Pregui-
çoso e aprenda na Oficina a fazer 
um monstro de meia. No Fique Es-
perto saiba mais sobre os tipos de 
queijos.

A Mulher Dengosa – no ar em 2 de 
fevereiro de 2015
Gali-Leu chega em casa, não en-
contra ninguém e vai em direção 
aos quartos procurar Borralheira e 

os filhotes. Em seguida, Borralheira 
chega com Alice e Alberto e os três 
discutem se devem procurar ajuda 
para encontrar Gali-Leu. De repen-
te, o Gali aparece e explica que foi 
tomar um café com a Ratazana. 
Assista à história A Mulher Dengo-
sa e aprenda na oficina a fazer uma 
marionete de girafa. No Fique Es-
perto saiba mais sobre araras.

O Cágado e a Fruta – no ar em 9 de 
fevereiro de 2015
No Mundo da Leitura, Alice e Alber-
to jogam dominó, enquanto Nati 
conversa com algumas crianças. 
Reco-Reco avisa que a Ratazana 
está para chegar e Alice vai cha-
mar Gali-Leu e Borralheira. E essa 
agora?! O que será que a Rataza-
na está pretendendo com essa 
“visita”? Acompanhe a história O 
Cágado e a Fruta e aprenda com 
o Mil-Faces a fazer um boneco de 
caixa de fósforos. No Fique Esperto 
saiba mais sobre natação.

Turma do Gali-Leu 21 – parte 1 – 
no ar em 16 de fevereiro de 2015 e 
parte 2 – no ar em 23 de fevereiro 
de 2015
Nesta temporada, Ratazana estu-
da a obra de um antigo estrategista 
militar chinês. Cansada de ver seus 
planos fracassados, a vilã decide 
que, se não pode vencer seu inimi-
go, deve conhecê-lo melhor. Para 
isso, passa a frequentar o Mundo 
da Leitura e tem vários enfrenta-
mentos diretos com a Borralheira. 
Alberto sofre uma derrota no cam-
peonato de xadrez da escola e põe-
-se a praticar o jogo com Gali-Leu. 
Alice e Natália se mobilizam para 
alfabetizar Reco-Reco. 

Consultoria: Paulo Becker gra-
duou-se em Letras pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
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Sul e é mestre e doutor em Teoria 
da Literatura pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Gran-
de do Sul. Desde 1997, leciona 
na Universidade de Passo Fundo, 
onde participa como roteirista e 
consultor da criação do progra-
ma Mundo da Leitura. Publicou 
livros de ensaio, poesia e litera-
tura infantil e tem artigos publi-
cados em revistas especializadas 
em literatura.

FICHA TÉCNICA
UNIVERSIDADE DE PASSO 
FUNDO/RS
Voz e manipulação de bonecos: 
Cacá Sena – Gali-Leu, Aniceia 
Daltoé – Borralheira, Giancarlo 
Camargo – Reco-Reco e Alberto, 
Eliana Rodrigues Leite – Ratazana 
e Nathália Brasil – Alice 
Elenco de apoio: Ana Alice 
Heinsfeld, Antonela Catharina 
Fragomeni Gozzi, Arthur Tagliari 
Donadussi, Bruno Bortolon 
Arendt, Eduarda Dullius Ribeiro, 
Gabriel Pereira Loss, Gionana 
Novelli Rigo, Henry de Moraes 

Menezes, Mariana Medeiros Subtil, 
Milena Alves e Tiana Godinho de 
Azevedo 
Roteiro e consultoria: 
Paulo Becker
Pesquisa: Eliana Teixeira, 
Elisângela de Mello, Lisandra 
Blanck e Lisiane Vieira
Direção: Carlos Teston
Cenários: Paulo Balardim 
Criação e confecção dos bonecos: 
Paulo Balardim e Maria Goreti 
Betencourt
Videografismo e Edição: 
Alessandro Lorenz
Produção: Natália Brasil, Raquel 
Tramontini, Aniceia Daltoé e 
Eliana Leite
Produção de arte: Eliane Leite e 
Aniceia Daltoé
Direção de fotografia e Câmera: 
Leonardo Gobbi
Equipe técnica: Anderson Leiria, 
Sérgio Toscan, Júlio Meira e Luís 
Eduardo de Quadros 
Trilha sonora original: Sandro 
Cartier e Humberto Gessinger
Letra das canções: Paulo Becker
Supervisão UPFTV: Taís Rizzotto 

Gerente executivo de 
comunicação UPF: 
Cristiano Mielczarski Silva
Coordenação do Centro de 
Referência de Literatura e 
Multimeios – Mundo da Leitura: 
Tania M. K. Rösing 

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Clarice Saliby
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Videografismo: 
Herbert Cohn e Jean-Marc Billard
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Analista de conteúdo: 
André Libonati
Produtoras assistentes: Bárbara 
Bergamaschi e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Uma parceria se constrói e se estabelece a partir de 
ações em que as redes colaborativas se complemen-
tam. Há 18 anos o Futura fortalece sua condição de 
projeto social de comunicação de interesse público ao 
buscar nas universidades brasileiras justamente esse 
sentido da complementaridade, valorizando o diálo-
go através da elaboração e da exibição de conteúdos 
audiovisuais, a construção e a cooperação de projetos 
conjuntos e um olhar para diferentes realidades que 
contemplem uma agenda de promoção educacional e 
social do País.

À medida que avançamos em diferentes territórios, res-
peitando-se as especificidades regionais, novos espa-
ços de difusão de conteúdos educativos se abrem. As 

televisões universitárias ampliam a capacidade de co-
municação, conteúdos produzidos pelo Futura passam 
a compor cenários de discussão em salas de aula, e as 
instituições, fonte permanente de pesquisa e inovação, 
nos fornecem uma riqueza de ações, projetos, articu-
lações através de seus projetos de extensão que nos 
permitem abrir novas interfaces locais e, mais uma vez, 
juntos, formar, ampliar e oxigenar novas redes sociais.

Esse exercício foi revigorado em 2014 com coprodu-
ções que nos deixam empolgados. É o caso da produ-
ção de 19 vídeos do projeto Geração Futura Univer-
sidades Parceiras, em que alunos debruçaram o seu 
olhar para os experimentos científicos de suas institui-
ções. Produzido localmente, teve a sua exibição no Ca-

Universidades Parceiras:  
aliança de promoção para  

a educação e transformação 
social do país

POR ACÁCIO JACINTO 
ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM UNIVERSIDADES PARCEIRAS
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nal Futura, nacionalmente, e também numa platafor-
ma internacional através do projeto Árvore da Ciência, 
iniciativa organizada pelo Programa de Televisão Edu-
cativa e Cultural Ibero-Americana (Teib), a Associação 
de Televisões Educativas e culturais Ibero-Americanas 
(Atei) e a Universitat Politécnica de Valência – UPV 
(Espanha), que valoriza o envolvimento de estudantes 
com as áreas de ciência, tecnologia e comunicação.
São ações assim, conjuntas, de mobilização institucio-
nal interna, que estreitam vínculos e valorizam o diálo-
go sistemático e produtivo entre os centros de produ-
ção audiovisual, no caso as televisões universitárias, e 
as atividades-fim das Instituições de Ensino Superior. 

Concluímos a série O Mundo à sua Volta, com 19 epi-
sódios, proposta assumida pelos nossos parceiros e 
que reforça o compromisso mútuo de mostrarmos o 
Brasil, assim, com seus matizes, suas histórias, seus 
sotaques, seus personagens, que acabam nas nomina-
ções de cidades, ruas, praças, rios. 

Nesse esforço institucional de construir uma grade 
de programação que contemple o nosso compromis-
so com a educação, respeitados o pluralismo bra-
sileiro e as características regionais, iniciamos uma 
aproximação também com os canais de rádio univer-
sitários com o objetivo de informar e compartilhar as 
ações da nossa programação e ampliando a divulga-
ção do conteúdo produzido pelo Futura: nasce o “Al-
manaque Futura”. 

Num ano em que reforçamos nossa participação jun-
to às nossas Universidades Parceiras é que se multi-
plicam e se aprofundam os diálogos que nos levam a 
uma reflexão sobre as práticas de produção e difusão 
da informação. É o projeto de renovação do jornalis-

mo do Canal Futura, que tem em seus processos de 
discussão o compromisso cada vez maior de atender 
a uma complexa rede caracterizada por um jornalismo 
que valoriza as boas práticas em educação e responsa-
bilidade social. Essa revisão conta com a participação 
constante de jornalistas, coordenadores e professores 
que integram as equipes das TVs universitárias. Ações 
e reflexões muito próximas, também, dos cursos de 
Jornalismo, que vêm passando por um processo de 
adequação de seus currículos às novas diretrizes do 
MEC. E, de novo, lá está o jornalismo no foco com no-
vas abordagens que contemplem o contexto de uma 
sociedade em transição. 

Nesse exercício de aproximação com as fontes perma-
nentes de ensino, pesquisa e extensão, abrimos novas 
janelas com atores plenamente identificados com a 
nossa causa. 

Como a participação no Forcine, Fórum Brasileiro 
de Ensino de Cinema e Audiovisual, que nos permite 
acompanhar toda essa virtuosidade da produção aca-
dêmica e a contribuição no fomento à produção audio-
visual brasileira. 

Fomos à região amazônica conhecer e interagir com 
projetos do Forproex, Fórum Nacional de Extensão 
Comunitária, envolvendo pró-reitores, coordenadores 
e diretores de universidades brasileiras e o seu tra-
balho com muitas e diferentes iniciativas de atuação 
social, sinérgicas às ações desenvolvidas pelo Futura.

Na serra gaúcha, com a nossa parceira Universidade 
de Caxias do Sul, comemoramos juntos os três anos 
do programa Rede de Olhares. Na Universidade de 
Santa Cruz, em Ilhéus/BA, aproximamos, através da 
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literatura, outra instituição parceira, a Universidade 
de Passo Fundo/RS, em iniciativas conjuntas volta-
das para o incentivo à formação do leitor e promoção 
de políticas públicas de leitura, durante a 2ª Feira 
Universitária do Livro. 

A coprodução se fortalece no Paraná com a Univer-
sidade Paranaense, a Unipar (PR), ao resgatarmos os 
primórdios de missões jesuíticas no oeste do Paraná, 
documentário em fase de levantamento de dados 
históricos. A coprodução também está presente em 
Taubaté, terra de Monteiro Lobato, com a produção de 
dez episódios do Sala de Notícias especial com a Uni-
versidade de Taubaté. A realidade dos personagens, a 
fauna e a flora do semiárido nordestino estão presen-
tes em Viva Caatinga, peças de curta duração produ-
zidas pela Universidade do Vale do São Francisco, a 
Univasf (Petrolina/PE). 

As semanas acadêmicas, debates, congressos, ofici-
nas, reuniões de trabalho com nossas Universidades 
Parceiras nos chamam para reflexões com estudantes, 
professores e colegas de profissão, oportunidades que 
vieram pela Unicesumar, em Maringá/PR, na Unitau, 
em Taubaté/SP, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, 
na Universidade Positivo, em Curitiba/PR, na PUC, em 
Belo Horizonte/MG, na Ufop, em Ouro Preto/MG, na 
UCS, em Caxias do Sul/RS, na Uesc, em Santa Cruz 
do Sul/BA, na UVV, em Vila Velha/ES, na Unimep, em 
Piracicaba/SP, na Fundarte, em Montenegro/RS, junto 
com profissionais das Universidades Feevale, de Novo 
Hamburgo/RS, e Univates, de Lajeado/RS. 

E assim fomos fortalecendo o ano, consolidando ini-
ciativas com as universidades parceiras. Saímos a 

prospectar novas instituições que viessem a reforçar 
o projeto social de comunicação que é o Futura. Já so-
mos um mosaico de 38 universidades, cada qual com 
suas características, cada qual com o seu envolvimen-
to comunitário, cada qual com o seu modelo de TV 
universitária, cada qual com os seus cursos de Comu-
nicação e investimentos em laboratórios e no ensino, e 
cada qual buscando contribuir com o projeto social de 
comunicação que é o Futura. 

O Núcleo de Relacionamento com Universidades Par-
ceiras amplia suas ações para um diálogo mais institu-
cional, envolvendo a Mobilização e a Articulação Comu-
nitária junto à gestão das universidades. Esse processo 
é mais um passo dentro de uma tarefa nada fácil, que 
é a de construir o sentido de pertencimento nas redes 
com as quais dialogamos. Avançamos. As temáticas 
desenvolvidas pelo Futura vêm conquistando espaços 
como ferramentas importantes e de auxilio pedagógi-
co na sala de aula e em projetos de extensão. Em exe-
cução estão as séries No Estranho Planeta dos Seres 
Audiovisuais nos cursos de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e na Pós-Graduação em Comunicação 
da UPF (RS) e Unisinos (RS), Passagem para... América 
Latina, na Unisinos (RS), módulos de formação de pro-
fessores e encontros de apresentação e aplicação da 
Maleta Por que Pobreza? Educação e Desigualdade na 
Fundarte (RS), Univasf (PE), PUC (MG), UPF (RS), UFMS 
(MS), UFBA (BA), UFRB (BA), Uern (RN), Uesb (BA), UFC 
(CE), UFMG (MG), UFCG (PB) e por último na UFPA (PA).

Estamos renovando nossos compromissos. De todos 
sermos protagonistas de uma rede singular no País 
que busca fortalecer essa aliança de promoção da 
educação e da transformação social. 
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Relatório de ações com 
Universidades Parceiras - 2014
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA JORNALISMO NACIONAL
JORNAL FUTURA: 369 MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
 
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS COM O NÚCLEO DE CONTEÚDO
GERAÇÃO FUTURA UNIVERSIDADES PARCEIRAS: OFICINA COM 31 ALUNOS

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A GRADE DE PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA
Mundo da leitura
28 episódios inéditos de 30 minutos
Parceria com a UPFTV, da Universidade de Passo Fundo/RS

INTERPROGRAMAS
O mundo à sua volta
18 peças inéditas de 1 minuto, cujo objetivo foi retratar quem foram os personagens que levaram os nomes de 
túneis, praças, avenidas, ruas, entre outros locais de algumas cidades do Brasil. Abaixo, seguem as Universidades 
envolvidas nas produções bem como o nome de cada interprograma:

INSTITUIÇÃO PEÇA(S)

Universidade Estadual de Santa Cruz do Sul Ilhéus/Praça Paranaguá

Fundação Municipal de Artes de Montenegro Rio Caí

Universidade Federal de Goiás Parque Vaca Brava

Universidade Federal de Ouro Preto Cabeças/Largo da Alegria

Universidade de Fortaleza Mercado dos Pinhões/Praia do Futuro/ 
Rua Azevedo Bolão/ Sabiaguaba

Universidade Metodista de Piracicaba Rua Boa Morte

Universidade do Vale do Rio dos Sinos Buraco do Diabo/ Vila Caída do Céu

Centro Universitário Univates Donga Menezes/Extremosa/ Curva do Canivete/
Morro dos Sete Barulhos

Universidade de Passo Fundo Lagoa Vermelha

Viva Caatinga
63 peças inéditas com durações entre 1 e 3 minutos. Cada interprograma mostra a fauna, a flora e alguns perso-
nagens do sertão.
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NOVAS PARCERIAS

Retransmissão:
FEEVALE – Universidade Feevale (Novo Hamburgo/RS).
Canal universitário no cabo para região de Novo Hamburgo/RS

Acordo de cooperação de natureza educativa (conteúdo):

Unicamp – Universidade Estadual de Campinas (Campinas/SP);
UnB – Universidade Federal de Brasília (Brasília/DF);
ESPM RJ – Escola Superior de Propaganda e Marketing (Rio de Janeiro/RJ);
ESPM SP – Escola Superior de Propaganda e Marketing (São Paulo/SP);
Univasf – Universidade Federal do Vale do São Francisco (Petrolina/BA);
UP – Universidade Positivo (Curitiba/PR);
UFF – Universidade Federal Fluminense (Volta Redonda/RJ);
UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Mossoró/RN).

ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISMO EM REDE
Encontro anual no Canal Futura com jornalista da TVs parceiras para avaliação, reflexão e discussão do telejor-
nalismo educativo e as práticas de produção em rede. 

CURTAS UNIVERSITÁRIOS
Participação das seguintes Universidades Parceiras:

INSTITUIÇÃO ALUNO TÍTULO

Universidade Federal de 
Pernambuco Laís Santos Araújo O Palco do Papa e 

Outras Memórias

Universidade Federal de 
Pernambuco Txai de Almeida Ferraz Quatro Vezes Cidade

Universidade Vila Velha Isis Gaudereto Drumond de 
Abreu O Sorriso da Favela

Universidade Metodista de São 
Paulo Pamela Passarella SP Creolo
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Universidade Federal Fluminense
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Mundo.doc

TEMAS: comportamento; diversi-
dade cultural; história; personali-
dades; vídeos e documentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
LICENCIAMENTO: não liberado
 

Jean-Michel Basquiat – no ar em 
10 de julho
A partir de meados dos anos 1970, 
o movimento Pop Art estava dando 
seus últimos suspiros, aprisionado 
pela sociedade cruel, fria e mecâni-
ca à qual iria representar. Ao des-
crever esse movimento como “uma 
arte que pode ser feita por todos”, 
no começo dos anos 1960, Andy 
Warhol realmente tinha dado sua 
receita. E então surge Jean-Michel 
Basquiat, contando outra história 
nesse período marcado por um 
profundo vazio, rodeado por ima-
gens que neutralizavam umas às 
outras. Warhol, o maior pensador 
deste mundo ocidental, símbolo 
de uma cultura majoritariamente 
branca, se tornaria aluno e apren-

deria sobre o mundo, praticando 
suas escalas desde o começo com 
esse garoto afro-americano. A obra 
de Jean-Michel Basquiat foi apre-
sentada como uma grande expo-
sição no Musée d’Art Moderne de 
Paris, em 2010.
 
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Jean-Michel Vecchiet
Produção: Leslie Grunberg e Pier-
re-Paul Puljiz
Distribuição: Arte France
País de origem: França
Ano de produção: 2010
Prêmio: Pierre-Gilles de Gennes, 
do Pariscience Film Festival (Paris 
2011).
 
Proibido Afixar – no ar em 17 de 
julho
Proibido Afixar existe em todos os 
idiomas. No entanto, em cada país, 
grafiteiros e artistas de rua igno-
ram a proibição. O que eles têm a 
dizer que é tão importante? Qual 
é o verdadeiro significado de suas 
ações? Realizado primeiramen-
te para a web, esse documentário 
explora o que a arte de rua tem a 
dizer sobre as cidades.
Classificação indicativa: livre
Duração: 56 minutos

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 hu-
manos na faixa Mundo.doc. Documentários inéditos e exclusivos redes-
cobrem nosso passado, decifram lendas e mitos de povos que vivem em 
diferentes partes do planeta e celebram a diversidade humana.

FICHA TÉCNICA
Direção: Dimitris Petalas, Lio-
nel Rossini, Trevor Tweeten, Eva 
Munyiri, Laurie Grosset, Pedro 
Watanabe, The Shadow Director, 
Timo Wright
Produção: Jeanne Thibord, Sidonie 
Garnier e François Le Gall
Distribuição: La Maison du Direc-
teur
País de origem: França
Ano de produção: 2012
Prêmios: Festival Visa pour l’ima-
ge RFI – France 24: Melhor Web 
documentário 2012, Caradura (Rio 
de Janeiro, Brasil), Festival Inter-
national du Film d’environnement 
(Paris, França), Dok Leipzig (Leip-
zig, Alemanha) e Webdox (Louvain, 
Bélgica).
 
Marie Curie, Além do Mito – no ar 
em 24 de julho
Desde o seu nascimento, em Var-
sóvia, até o dia em que ela entrou 
no Panteão, as obras e a vida de 
Marie Curie são como uma lenda. 
Ao mesmo tempo em que é ho-
menageada no mundo todo e que 
representa um modelo de excelên-
cia, sua história e sua vida perma-
necem desconhecidas. Para honrar 
esta mulher incrível da ciência e 
por ocasião do centenário de seu 
Prêmio Nobel, em dezembro de 
2011, o filme propõe um retrato de 
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Marie Curie, que, no alvorecer do 
século 20, participou da revolução 
da Física e subverteu a nossa con-
cepção sobre o mundo e a matéria 
a partir de seus trabalhos sobre a 
radioatividade. Para desenhar um 
retrato desta notável cientista, o 
Museu Curie revela seus arquivos, 
incluindo alguns materiais inéditos. 
Através de seus diários e corres-
pondências, e graças aos numero-
sos testemunhos que Marie Curie 
deixou, queremos conhecer a mu-
lher discreta e batalhadora que ela 
costumava ser. Vamos refazer sua 
incrível jornada através do prisma 
de suas emoções e pensamentos.
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Michel Vuillermet
Produção: Géraldine Bergé e Na-
thalie Huchette
Distribuição: Arte France
País de origem: França
Ano de produção: 2011
Prêmio: Prêmio Pierre-Gilles de 
Gennes, do Festival de Filmes de 
Paris (2011).
 

Genghis Khan – Cavaleiro do Apo-
calipse – no ar em 31 de julho
Genghis Khan, o líder cruel dos 
mongóis, que comandou o mais 
vasto império governado por um 
único homem, era ao mesmo tempo 
Deus e diabo – não apenas na Ida-
de Média, mas também nos séculos 
seguintes. Reconstruções históri-

cas de luxo, habilmente reforçadas 
com técnicas de composição, dão 
vida a este programa. A história é 
séria, mas é também emocionante, 
não somente pela arquitetura do 
cenário, mas também pelo traçado 
histórico que nos possibilita reviver 
a antiga cultura mongol.
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Heinz Leger
Produção: Rudolf Klingohr e Wal-
ter Köhler
Distribuição: ORF / Magnatel
País de origem: Áustria
Ano de produção: 2004

Rift Valley – A Grande Fenda
Uma misteriosa fenda surgiu há 35 
milhões de anos na superfície da 
Terra ao longo de 6 mil quilômetros 
entre a África Oriental e a Arábia 
Peninsular. Este fato originou não 
só um fenômeno geológico único, 
mas também paisagens de grande 
beleza. Vamos conhecer os reci-
fes de corais do mar Vermelho, as 
florestas tropicais de Ruanda e as 
estepes de Serengeti e Masai Mara, 
onde podem ser encontrados tu-
barões-baleia, arraias, gorilas da 
montanha, elefantes da floresta, 
rinocerontes, girafas e leões. Este 
documentário, dividido em três 
partes, nos leva em uma viagem de 
tirar o fôlego através de belas pai-
sagens do planeta.

Classificação indicativa: Livre
Sinopses por episódio (52 minutos):
 
O Reino Animal – no ar em 7 de 
agosto
As savanas e as selvas, os lagos e 
os vulcões da Tanzânia e do Qu-
ênia são como sets de filmagem; 
além disso, são verdadeiras fontes 
de mitos ocidentais sobre a África 
e um ímã para os turistas. No en-
tanto, a maior parte destas regiões 
permanece intocável e cheia de 
mistérios.
 
Lagos e Mares – no ar em 14 de 
agosto
Depois de atravessar o deserto 
Rub al-Khali, na Arábia, mergu-
lhamos no paraíso do mar Ver-
melho para visitar os jardins má-
gicos de recifes de corais e seus 
habitantes. Depois, continuamos 
nossa jornada rumo às salinas 
de Dallol e ao vulcão Erta’Ale, no 
norte da Etiópia, onde foram en-
contrados os hominídeos mais 
antigos de que se tem notícia.
 
Do Inferno à Terra Sagrada – no ar 
em 21 de agosto
Nesta parte final, viajamos do les-
te predominantemente seco até 
as cadeias de montanhas férteis 
de Uganda para sermos apresen-
tados à cordilheira de Kilimanjaro, 
que possui os picos mais altos da 
África. Seus vulcões permanecem 
como gigantes solitários entre pas-
tagens e, juntamente com Laka 
Nakuru, formam um dos parques 
naturais mais notáveis   do mundo.
 
FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Harald Pokie-
ser
Distribuição: ORF Enterprise
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 2009
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Deixa Nevar! – no ar em 6 de no-
vembro
Neve é neve, poderíamos ser ten-
tados a dizer. Enquanto as pessoas 
no Ártico têm centenas de nomes 
diferentes para a neve, outras cultu-
ras nunca a viram. A queda da neve 
também não é a mesma sempre. 
Neste documentário extraordinário, 
vamos testemunhar diversos tipos 
e situações de neve: de nevascas 
extremamente fortes até o mais 
gentil e mais belo evento climático, 
desde grãos minúsculos de neve até 
os cristais mais afiados, pesados e 
duros. Neve – o que é realmente? 
Como ela é formada – naturalmen-
te e artificialmente? Graças ao CGI 
e às novas técnicas de câmera, po-
demos realmente ver este processo 
pela primeira vez e ouvir a incrível 
música inaudível da queda da neve, 
de minúsculos cristais tocando a su-
perfície da Terra. Cada floco de neve 
é único e tem mais segredos do que 
poderíamos imaginar. Você sabia 
que os diferentes tipos de música 
influenciam o processo de cristali-
zação e a forma de flocos de neve? 
E você já imaginou que seria capaz 
de produzir neve artificial que derre-
te a 30 graus Celsius?
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Klaus T. Steindl
Distribuição: ORF
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 2008

A Saga Bhutto: Política no San-
gue – no ar em 13 de novembro
Mais do que uma história atormen-
tada sobre uma nação jovem, esse 
documentário é uma tragédia grega 
alimentada por ativismo político. Aos 
35 anos de idade, Benazir Bhutto se 
tornou a primeira mulher a governar 
um país muçulmano – o Paquistão. 
Seu assassinato, em 2007, enquan-
to fazia campanha política para ven-
cer as eleições pela terceira vez, fez 
com que ela se tornasse um ícone ao 
redor do mundo. Seu destino extra-
ordinário foi resultado de uma his-
tória agitada e cheia de fúria – a do 
clã Bhutto. Por quarenta anos, seja 
na posição de poder ou na oposição, 
os Bhuttos sempre estiveram na 
vanguarda da política, mas pagaram 
caro por isso. Sua dinastia invaria-
velmente nos lembra a dos Ghandis 
ou Kennedys. Assim como as duas 
famílias, a história dos Bhuttos é 
marcada pelo sigilo, pela maldição 
e pela morte. O pai de Benazir Bhut-
to, Zulfikar Ali Bhutto, foi o primeiro 
líder do país a ser eleito democrati-
camente, e acabou enforcado. Ele 
tinha quatro filhos. Apenas sua filha 
Sanam, que sempre se recusou a 
entrar para a política, ainda está viva. 
Seus outros três filhos tiveram mor-
tes violentas. No Paquistão, o assas-
sinato é a continuação da política por 
outros meios.
Classificação indicativa: 12 anos
Duração: 56 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Arnaud Mandagaran
Produção: La Generale de Produc-
tion, Histoire
Distribuição: Arte France
País de origem: França
Ano de produção: 2011
 
Mikhail Gorbachev – no ar em 20 
de novembro

Mikhail Gorbachev é um produto tí-
pico do sistema comunista. Ele foi 
chefe do Kremlin de 1985 a 1991, 
reformou um regime doente e se 
tornou um pária em seu próprio 
país, desde o colapso da URSS. 
Mas quem ele é realmente? Com a 
proximidade do seu aniversário de 
80 anos, o último chefe de estado 
da URSS concordou em falar sobre 
os períodos mais importantes de 
sua existência e revelar detalhes 
sobre sua vida, sua juventude e so-
bre as relações de poder.
Classificação indicativa: 10 anos
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Gulya Mirzoeva
Produção: Coproduction .Mille et 
Une. Films / ARTE France / Focus 
Pictures
Distribuição: Arte France
País de origem: França
Ano de produção: 2011
 

Play – no ar em 27 de novembro
O documentário traz uma elabora-
da reflexão sobre a importância do 
esporte para a humanidade, aproxi-
mando as mais diferentes culturas e 
explorando uma das características 
mais intrínsecas ao ser humano: a 
necessidade de se movimentar. O 
esporte, o movimento e a disputa 
estão presentes em todas as cultu-
ras, nas sociedades mais remotas. O 
filme traz um paralelo entre diferen-
tes tipos de competições que pos-
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suem enorme similaridade entre si, 
independente de terem sido criadas 
em contextos completamente dis-
tintos. A narrativa conta com depoi-
mentos de esportistas importantes 
em várias modalidades, como fu-
tebol, mergulho, patinação no gelo, 
paraquedismo, atletismo, natação 
etc. As entrevistas são costuradas 
com imagens belíssimas de momen-
tos peculiares das competições.
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Manuel Herrero
Produção: Bonne Pioche, Red Bull 
Media House, Canal + e Sylicone
Distribuição: Lagardére
País de origem: França
Ano de produção: 2012
 
Enigmas da Esfinge – no ar em 4 
de dezembro
Nada representa melhor os segre-
dos do antigo Egito do que a Gran-
de Esfinge. Como os egípcios cons-
truíram esse leão deitado com uma 
cabeça humana? Quem a cons-
truiu e por quê? A solução desses 
enigmas assumiu uma nova urgên-
cia. Depois de mais de 4 mil anos, 
tendo apenas pirâmides como vi-
zinhas, a Esfinge agora tem à sua 
frente um restaurante fast-food. 
Tráfego, turismo e outras cons-
truções estão modificando a pai-
sagem. Duas equipes de cientistas 
e escultores estão estudando os 
enigmas seculares da Esfinge. Eles 
mergulham no mundo do Egito an-
tigo, um mundo repleto de faraós 
e de pirâmides, de deuses, animais 
e múmias, de adoração ao Sol e 
de sacrifício humano. Será que as 
duas equipes juntas serão capazes 
de resolver os enigmas da Esfinge?
Classificação indicativa: livre
Duração: 53 minutos

FICHA TÉCNICA
Direção: Gary Glassman
Produção: Paula Apsell, Tristan 
Barako, Maureen Barden Lynch, 
Laurie Cahalane, Patrick Carey, 
Gary Glassman, Yves Jeanneau, 
Christine Le Goff, Isabelle Lemon-
nier
Distribuição: PBS
País de origem: Estados Unidos
Ano de produção: 2010
 

Coiote – no ar em 11 de dezembro
É novo, é destemido, e é muito 
real. Um tipo híbrido de coiote, que 
aparenta ser metade lobo, migrou 
para o leste do Canadá. Depois da 
morte de uma jovem em Cape Bre-
ton, o alarme se espalha por toda 
a Nova Escócia. A ampla cobertura 
da mídia e os constantes relatos de 
ataques e aparições incitam o go-
verno local a oferecer uma recom-
pensa para quem matar os coiotes. 
A ironia da história está no fato de 
que esta nova raça substituiu uma 
população de lobos anteriormente 
expulsos por seres humanos pre-
datórios. O filme oferece uma aná-
lise incisiva da política – e do preço 
– de se viver perto da natureza.
Classificação indicativa: 12 anos
Duração: 51 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Jason Young
Produção: Paul McNeill
Distribuição: National Film Board 
of Canada (NFB)

País de origem: Canadá
Ano de produção: 2011
 

Alphée das Estrelas – no ar em 18 
de dezembro
Alphée tem uma doença genética 
rara que dificulta o seu desenvolvi-
mento. No entanto, ela continua a 
desafiar as expectativas médicas. 
Seus pais rejeitam intuitivamente 
a ideia de colocá-la em uma sala 
de aula para alunos especiais e se 
mudam para a Europa por um ano. 
Lá, seu pai – o cineasta Hugo Latu-
lippe – volta seu foco para a apren-
dizagem de sua filha, na esperança 
de, eventualmente, integrá-la em 
uma sala de aula regular. Este fil-
me é uma declaração comovente 
de amor de um pai para sua filha. 
É também a história de uma apos-
ta: a perda de um ano em troca da 
tentativa de mudar o curso dos 
acontecimentos. Um retrato ínti-
mo e revelador, Alphée das Estre-
las coloca os holofotes sobre uma 
garota incomum. Com paciência e 
ternura, Latulippe – que acredita 
em escolas que acolhem a diversi-
dade humana sem discriminação – 
desafia nossas convicções e revela 
um mundo desconhecido que tal-
vez tenhamos deixado para trás no 
corre-corre diário.
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção: Hugo Latulippe
Produção: Éric De Gheldere, Hugo 
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Latulippe e Colette Loumède
Distribuição: National Film Board 
of Canada (NFB)
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2012

Schönbrunn – Palácio da Beleza – 
no ar em 25 de dezembro
Uma transformação como o es-
pectador nunca viu se desenrola 
diante de seus olhos. Na sucessão 
das estações, de luz e sombra, dia 
e noite, o programa é apresentado 
por Sir Peter Ustinov, que leva o 
espectador através do palácio de 
Schönbrunn.
Classificação indicativa: livre
Duração: 52 minutos
 
FICHA TÉCNICA
Direção e Produção: Georg Riha
Distribuição: ORF
País de origem: Alemanha
Ano de produção: 2002
 
CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Anne Germano
Estagiária: Paolla Guimarães
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Na Trilha da 
Energia
Série que atravessa o Brasil de norte a sul para entender o que está por 
trás dos processos de geração, transmissão e distribuição de eletricidade 
no País. Apresentado por Luciano Gatti e composto por cinco episódios, 
o programa mistura turismo e aventura para investigar alternativas mais 
sustentáveis para a produção e o consumo de energia.

TEMAS: energia; sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(5 x 26 minutos):

Episódio 1 – no ar em 2 de junho
A série vai às ruas para saber quais 
são as dúvidas da população sobre 
eletricidade. Para entender como 
ela é gerada, o apresentador visita 
o laboratório de física da USP e o 
Museu de Marmelos Zero, onde 

essa história começou no Brasil. 

Episódio 2 – no ar em 9 de junho
Este episódio mergulha na malha 
do sistema elétrico para entender 
como se dão os processos de gera-
ção, transmissão e distribuição de 
eletricidade no Brasil. O apresen-
tador vai ao ONS (Operador Na-
cional do Sistema) e à comunidade 
Morro da Babilônia. 

Episódio 3 – no ar em 16 de junho
Este episódio visita o Ceará, um es-
tado que está se tornando um polo 
de geração de eletricidade. 
Episódio 4 – no ar em 26 de junho

Rondônia é o destino desse episódio, 
mais especificamente o Complexo 
Hidrelétrico do rio Madeira. O apre-
sentador visita também o Linhão do 
Madeira, maior linha de transmissão 
do mundo, e acompanha o monito-
ramento ambiental na região. 

Episódio 5 – no ar em 30 de junho
No sul do País, o programa verifi-
ca o que aconteceu com os locais 
próximos às usinas construídas há 
mais de 10 anos. 

FICHA TÉCNICA 
Distribuição: Canal Azul 
Consultoria Audiovisual LTDA

CANAL FUTURA:
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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Nota 10  
A Cor da Cultura 
A série coloca na tela experiências bem-sucedidas na área da educação e 
tem como objetivo primordial apresentar iniciativas de boas práticas de 
instituições do País cujas atividades valorizem a cultura afro-brasileira. 
Em 2003, o governo federal sancionou a Lei n. 10.639 que torna obriga-
tório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas esco-
las públicas e privadas. O Nota 10 – A Cor da Cultura pretende ser uma 
ferramenta para auxiliar o professor nessa tarefa. Em cada episódio, dois 
temas são abordados.

TEMAS: cultura afro-brasileira; 
metodologias em educação
PÚBLICO-ALVO: educadores e 
público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Petrobras, Secreta-
ria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial – Seppir, 
Fundação Palmares, TV Globo e 
Centro de Informação e Documen-
tação do Artista Negro – Cidan 

APRESENTADOR: Leo Madeira 
começou sua carreira na MTV, 
onde foi escolhido através de 
um concurso. Nessa emissora, 
apresentou os programas Pulso 
MTV, Câmbio, Mochilão MTV, Top 
Top, entre outros. No Futura, já 
apresentou o programa Nota 10 – 
Enem e o Enem – Ao Vivo.

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(5 x 26 minutos):

Territorialidade e Oralidade – no 
ar em 22 de julho
Muita gente ainda acha que a África 
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é um país, mas vai se surpreender 
com a diversidade e o tamanho 
desse continente. Neste episódio, 
as práticas pedagógicas do Colégio 
Estadual Ernani Vidal e do Neab 
na UFPR, ambas em Curitiba/PR. 
Muitas são as influências africa-
nas na construção da nossa língua 
e cultura. Você sabe de onde vêm 
as palavras que usa no dia a dia? 
É apresentado o trabalho da Ce-
mei Paulo Rosas e alguns projetos 
que abordam o valor da oralidade 
em atividades que envolvem toda a 
comunidade escolar.

Musicalidade e Memória – no ar 
em 29 de julho
A cultura africana é movida a mú-
sica. Tem musicalidade no gingado 
dos corpos e na tradição de tra-
balhar cantando. Neste episódio, 
a Escola Especial da Penitenciária 
Lemos de Brito, em Salvador, na 
Bahia, onde a reintegração à so-
ciedade também é feita através da 
música. A cultura afro-brasileira 
é rica no chamado saber popular. 
Muitos conhecimentos comprova-
dos pela ciência vêm dos saberes 
práticos e da memória de um povo. 
A Creche Centro Infantil Amélia 
Crispim na capital mineira envolve 
as crianças e os pais em atividades 
que ajudam a manter viva a memó-
ria e a cultura afro-brasileira.

Comunitarismo e Ludicidade – no 
ar em 5 de agosto
Que melhorias você já fez na sua 
casa? E para a sua comunidade? 
Costuma fazer algo por ela? O apre-

sentador Leo Madeira inicia este epi-
sódio perguntando para a sociedade 
o que ela faz por si mesma e pela 
escola. A pergunta “De quem é a es-
cola?” tem o intuito de fazer pensar 
e mobilizar. Qual foi a última vez que 
você brincou ou criou alguma coisa 
divertida? Criar, imaginar ou fanta-
siar lhe dá prazer? Falta brincadeira, 
criatividade e poesia no dia a dia? 
Alguns alunos reclamam que a es-
cola é um pouco entediante. Mas na 
Escola Estadual Samuel Bechimol, 
os professores e gestores fazem de 
tudo para tornar o dia do aluno mui-
to mais divertido.

Circularidade e Ancestralidade – 
no ar em 12 de agosto
O círculo é uma figura geométrica 
onde o começo e o fim se encon-
tram. Na cultura afro-brasileira, o 
círculo está sempre ali – nas rodas 
de samba e de capoeira, na dança 
em roda dos terreiros de candomblé 
e nas conversas ao redor da foguei-
ra. No episódio, são apresentadas 
as práticas pedagógicas da Escola 
Municipal Floriano Bucheneki, em 
Cuiabá/MT. É apresentado também 
o valor da ancestralidade para a cul-
tura afro-brasileira. Leo Madeira vi-
sita uma escola em Brasília, no DF, e 
mostra como os saberes ancestrais 
são trabalhados no currículo escolar 
do CEM 01 Gama. 

Energia vital e Corporeidade – no 
ar em 19 de agosto
Na cultura afro-brasileira acredita-
-se que tudo tem energia vital e está 
em interação – planta, pedra e até 
o ar que a gente respira. Se alguém 
morre, a energia vital permanece e é 
transmitida para outra pessoa. Leo 
Madeira visita a Escola Estadual 
Waldemar Barroso, em Fortaleza, 
no Ceará, e mostra que trocar ener-
gia vital também é uma forma de 
aprender. O corpo comunica, e não 

com palavras apenas. Muitos rit-
mos africanos como o kizomba e o 
kuduro se espalharam pelo mundo. 
Nessas e em outras danças e ritu-
ais afro-brasileiros, o corpo é como 
uma orquestra onde cada parte 
se movimenta em harmonia para 
transmitir uma mensagem.

FICHA TÉCNICA
Direção: Luiz Antonio Pilar
Roteiro: Pedro Salomão 
Direção de fotografia e Câmera: 
Fernando Demello Macedo e 
Eric Paiva
Assistente de direção e 
Coordenadora de produção: 
Priscilla Arantes 
Assistentes de produção: 
Mariana Campos 
Figurino: Helena Afonso
Som direto: Vilson Almeida 
Edição: Eric Paiva 
Edição e Mixagem de som: 
Felipe Balbino 
Trilha sonora original:  
Paula Bentes Leal 

CANAL FUTURA
Coordenação de núcleo: 
Sandra Vale
Coordenação artística: 
Marcio Motokane
Coordenação de produção: 
Joana Levy
Analista de conteúdo: 
Nina Quiroga 
Produtoras assistentes: 
Alzira Valéria e Fabianna Amorim
Gerente de mobilização e 
articulação comunitária: 
Ana Paula Brandão
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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O reconhecimento do patrimônio cultural afro-brasi-
leiro é o mote da nova temporada do Nota 10 – A Cor 
da Cultura. Exibido semanalmente a partir desta noite, 
o terceiro ano do programa é conduzido pelo apresen-
tador Leo Madeira.

Os dez episódios inéditos apresentam experiên-
cias bem sucedidas no ensino da história e da cul-
tura afro-brasileiras nas escolas. Nesta temporada, 
o Nota 10 voltar aos municípios onde o projeto de 
formação dos educadores para implementação da 
Lei 10.639/03, A Cor da Cultura, foi aplicado: Cuia-
bá, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus, Forta-
leza, Brasília e Salvador.

Religiosidade, musicalidade, territorialidade, memó-
ria… A cada semana um tema diferente será tratado, 
buscando diferentes pontos de vista em comentários 
de especialistas e entrevistas com educadores e alu-

Valorização da cultura negra: 
Nota 10 – A Cor da Cultura 

estreia nova temporada

nos. No programa de estreia, Leo visita duas institui-
ções em Curitiba: a Escola Estadual Ernani Vidal e o 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAF), na Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR).

O objetivo da série é disseminar iniciativas pedagógicas 
de sucesso que mostram como a cultura africana está 
presente na formação da identidade brasileira. ”Não 
conhecer a África é como não conhecer a família do 
pai, saber apenas sobre a família da mãe. Sempre falta 
algo”, opina um dos entrevistados.

O Nota 10 integra o kit educativo do projeto A Cor da 
Cultura, uma iniciativa do Futura e organizações par-
ceiras. O projeto foi criado há dez anos, em consonân-
cia com a lei que determina a inclusão do ensino da his-
tória e da cultura afro-brasileira no currículo escolar. 
Os conteúdos serão usados em atividades em escolas 
da rede pública de todo o Brasil.

PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Nota 10 - Especial
Nesta série especial do Nota 10, apresentada por Léo Madeira, cada pro-
grama tem como fio condutor um tema específico da educação, apresen-
tando experiências de professores e o comentário de especialistas. Na 
tela, a realidade da sala de aula, as dificuldades e conquistas em prol da 
implementação de uma educação prazerosa e de qualidade. O espaço de 
aprendizagem é mostrado como ele é: com a vivacidade das conversas 
entre alunos, sua relação com professores e com o envolvimento de todos 
que participam do dia a dia da educação. Em Nota 10 Especial, os episó-
dios abordam assuntos como sexualidade, gestão na escola, cidadania e 
meio ambiente, segurança pública, Enem.

Social, Fundação Vale, Gerdau, 
Fundação Bradesco e Votorantim 

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(48 x 26 minutos):

Fiesp – Muitos Textos, Múltiplas 
Leituras – no ar em 5 de maio
O Nota 10 aborda a existência de 
diversas linguagens em nosso coti-
diano e o papel das instituições de 
ensino na preparação dos jovens 

TEMAS: atualidades; cidadania e 
democracia; cultura afro-brasilei-
ra; direitos humanos; ecologia e 
ecossistemas; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: educadores e 
público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: Fiesp, Fundação Itaú 

para as diversas leituras. O conteú-
do é abordado em entrevistas com 
pedagogos, professores e alunos 
do Centro Educacional 166, em 
Santo André e no Centro Educa-
cional 427, em Guarulhos/SP. Da-
dos consolidados e ilustrados por 
grafismo e inserts com Povo Fala 
completam o programa.

Fiesp – Promoção da Saúde (Saú-
de, Nutrição, Esporte e Lazer) – no 
ar em 6 de maio
O Nota 10 aborda o papel da escola 
na promoção da saúde. Em visita à 
escola da professora Luciana Na-
barro, apresenta o Projeto Atleta 
do Futuro, onde alunos e a comu-
nidade desenvolvem atividades fí-
sicas. No segundo bloco, a pauta é 
alimentação saudável. O programa 
chega em São José dos Campos e 
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conversa com a nutricionista do 
Sesi Rita de Cássia Ciceroni sobre 
o projeto Prazer de Estar Bem. En-
trevistas com profissionais da saú-
de, professores e alunos apresen-
tam a importância da alimentação, 
sua relação direta com a saúde e o 
papel da escola como ponto de dis-
seminação desse conhecimento.

Fiesp – Práticas de Projetos So-
ciais e Culturais no Ensino Médio 
– no ar em 7 de maio
O Nota 10 aborda a preparação dos 
jovens para a participação em pro-
jetos 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 cul-
tural protagonizada pelos jovens 
do ensino médio. Dados consoli-
dados e ilustrados por grafismo e 
inserts com Povo Fala completam 
o programa.

Fiesp – Aprendizagem Industrial – 
no ar em 8 de maio
O Nota 10 aborda o novo papel 
da aprendizagem industrial. Em 
visita à Escola Senai Orlando La-
viero Ferraiuolo e ao Centro de 
Formação Profissional Eng. James 
C. Stewart, ambos em São Pau-
lo, o programa entrevista alunos, 
professores e coordenadores pe-
dagógicos para investigar o que há 
de novo no perfil do futuro profis-
sional da indústria. Dados consoli-
dados e ilustrados por grafismo e 
inserts com Povo Fala completam 
o programa.

Fiesp – A Escola e o Meio Ambiente 
– no ar em 9 de maio
O Nota 10 aborda o papel da escola 
na discussão sobre o meio ambien-
te. Em visita ao Centro Educacio-

nal Sesi n. 108, em São Carlos, o 
programa conversa com a adminis-
tradora Doralice da Cunha sobre o 
projeto Compostagem. Na escola 
é feita coleta de lixo orgânico, com 
a participação dos alunos. No se-
gundo bloco, o programa chega em 
Guarulhos para mostrar a Turma 
do Beira-Rio, uma iniciativa da Uni-
dade Educacional Sesi n. 129 que 
visa monitorar o rio Tietê enquanto 
educa seus alunos. Orlando Alves, 
professor de geografia, Sr. Gilber-
to e alunos contam a experiência 
em detalhes. Dados consolidados 
e ilustrados por grafismo, inserts 
com Povo Fala e brincadeiras de 
rua completam o programa.

Fiesp – Cidadania e Inclusão na 
Escola – no ar em 12 de maio
O Nota 10 aborda a Cidadania e a 
Inclusão com foco na escola. Em 
visita a escola Senai Roberto Si-
monsen em São Paulo, o programa 
conversa com o diretor José Carlos 
Dalfré e apresenta o Curso de Me-
cânica para Deficientes Auditivos. 
No segundo bloco, o exemplo cida-
dão é o Núcleo de Artes Cênicas do 
Sesi. A orientadora Yara Lo Martins 
apresenta o projeto que conta com 
portadores de necessidades espe-
ciais para produção e montagem 
de uma peça teatral. Entrevistas 
com alunos, pais e professores de-
talham a iniciativa. Dados conso-
lidados e ilustrados por grafismo, 
inserts com Povo Fala e brincadei-
ras de rua completam o programa.

Fundação Itaú Social – Aprender a 
Fazer – no ar em 13 de maio
O Nota 10 apresenta a chamada 
“educação pelo trabalho”, sob o 
foco da educação integral. A prepa-
ração para que os jovens conquis-
tem autonomia para tornarem-se 
realizadores e transformadores da 

realidade em que vivem. O progra-
ma visita as organizações Projeto 
Radialista do Futuro e a Associa-
ção Civil Crescer no Campo. Da-
dos consolidados e ilustrados por 
grafismo e inserts com Povo Fala 
completam o programa.

Fundação Itaú Social – Convivên-
cia e Participação – no ar em 14 de 
maio
O Nota 10 aborda o potencial edu-
cativo na interação com a diversi-
dade sociocultural e econômica, 
bem como a participação dos jo-
vens nos diferentes espaços que 
podem ocupar ou que podem criar 
na sociedade. As organizações vi-
sitadas no episódio são o Grupo 
Tumm e a Trupe Pedagógica. Da-
dos consolidados e ilustrados por 
grafismo e inserts com Povo Fala 
completam o programa.

Fundação Itaú Social – Leituras e 
Escritas – no ar em 15 de maio
O Nota 10 aborda a “educação in-
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tegral” na formação de jovens ca-
pazes de entender que há várias 
escrituras e várias possibilidades 
de leitura das diferentes escritu-
ras do mundo. As organizações 
visitadas são o Instituto Pombas 
Urbanas e o Bem TV. Dados conso-
lidados e ilustrados por grafismo e 
inserts com Povo Fala completam 
o programa.

Fundação Vale – Sexualidade – no 
ar em 16 de maio
Neste episódio da série Nota 10, 
Elen Vila Nova vai às cidades mi-
neiras de Itabira e Congonhas para 
conhecer duas experiências de 
educação sexual. Através da temá-
tica da sexualidade, jovens e edu-
cadores refletem sobre questões 
de gênero, preconceito, respeito às 
diferenças, cuidados com o corpo, 
afeto, responsabilidade e projetos 
de vida.

Fundação Itaú Social – Educação 
Afetivo-sexual – no ar em 19 de 
maio
Neste programa, o Nota 10 apre-
senta o conceito e a metodolo-
gia da educação afetivo-sexual. A 
apresentadora viaja até Ouro Pre-
to, Minas Gerais, para conhecer de 
perto dois projetos pedagógicos 
que vêm contribuindo para o de-
senvolvimento de relações inter-
pessoais não discriminatórias na 
escola através de uma abordagem 
aprofundada do tema sexualidade.

Votorantim – Arte e Cultura na 
Educação dos Jovens – no ar em 
20 de maio
Valorizar a arte e a cultura na edu-
cação dos jovens pode mudar o 
futuro de uma geração. O Nota 10 
mostra o projeto A Arte do Brin-
cante, dos dançarinos Antônio 
Nóbrega e Rosane Almeida, que 

forma arte-educadores a partir de 
oficinas de canto, dança, teatro 
e percussão popular. E o projeto 
Música nas Escolas, que começou 
com a ideia de contribuir para a for-
mação cultural de 600 crianças e 
adolescentes da rede pública de 
Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e 
hoje envolve mais de 5 mil jovens 
que recebem teoria e prática musi-
cais de qualidade e forma músicos 
e espectadores qualificados.

Votorantim – Cultura e Arte Es-
tão em Toda Parte – no ar em 21 
de maio
Cultura e arte estão em toda parte. 
O Nota 10 mostra a Casa de Cul-
tura da Maré, projeto do Rio de Ja-
neiro que leva oficinas culturais de 
teatro, música e dança a jovens de 
poucas oportunidades no contato 
com arte. E o programa também 
vai a Ronda Alta, interior do Rio 
Grande do Sul, onde o Ação Griô 
Nacional promove o resgate da 
cultura tradicional e oral do saber 

popular da comunidade indígena 
caingangue.

Votorantim – O Jovem por Trás do 
Aluno – no ar em 22 de maio
Recentes estudos indicam que a 
maior causa da evasão escolar en-
tre os jovens é o desinteresse. Nes-
te programa da série Nota 10, uma 
entrevista com a socióloga Ana 
Paula Corti esclarece os princípios 
da chamada pedagogia da juventu-
de, que tem como objetivo ampliar 
os conhecimentos que a escola 
tem de seus alunos e diminuir a 
distância simbólica que os separa. 

Votorantim – Acesso à Cultura É 
um Direito de Todos – no ar em 23 
de maio
Assim como saúde e educação, 
a cultura também é um direito de 
todos. O Nota 10 mostra o proje-
to Quadra – Pessoas e Ideias, que, 
a partir da arte contemporânea, 
dança, performance, vídeo e ci-
nema oferece instrumentos que 
compõem o conceito de Tecnolo-
gia 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 desenvolvi-
mento através de cursos de teatro 
para jovens e apresentações pú-
blicas em Cidade Tiradentes, um 
dos bairros mais marginalizados e 
populosos da cidade de São Paulo.

Votorantim – O Jovem e a Causa 
Ambiental – no ar em 26 de maio
Se no passado a política era o 
grande mote da participação juve-
nil na sociedade, hoje é a questão 
ambiental um dos temas que mais 
atrai o interesse. Neste programa, 
dois projetos de educação que 
vêm ampliando o conhecimento 
sobre meio ambiente na cidade e 
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no campo e promovendo a prote-
ção da biodiversidade, o espírito 
participativo, a cidadania e a gera-
ção de renda.

Consumo Sustentável – Alimen-
tos – no ar em 27 de maio
Atualmente, na América Latina, 
quase 75% da população vivem 
em grandes cidades, sem relação 
direta nem controle sobre a pro-
dução de alimentos. No Brasil, 
81,23% da população são urbanos, 
segundo o IBGE. Neste programa, 
atividades onde educadores mos-
tram a seus alunos a origem do 
alimento que consomem, assim 
como as técnicas empregadas na 
sua produção. Dessa forma, eles 
poderão fazer escolhas mais sau-
dáveis para si mesmos e também 
para o meio ambiente.

Consumo Sustentável – Energia – 
no ar em 28 de maio
Este episódio mostra que para en-
frentar o aumento da demanda no 
futuro, precisamos encarar o uso 
da energia sob a ótica do consumo 
sustentável, ou seja, aquele que 
atende às necessidades da ge-
ração atual sem prejuízo para as 
gerações futuras. Isso significa eli-
minar desperdícios e buscar fon-
tes alternativas mais eficientes e 
seguras para o homem e o meio 
ambiente. Educadores e os alunos 
em atividades mostram iniciativas 
que visam contribuir muito para 
melhorar a qualidade de vida no 
planeta no uso de formas susten-
táveis de energia.

Consumo Sustentável – Água – no 
ar em 29 de maio
A água é um recurso natural essen-
cial para nossa sobrevivência e a de 
todas as espécies que habitam a 
Terra. Este episódio adverte por que 

é tão importante e inadiável conser-
var os recursos hídricos do planeta 
e quais as ações necessárias para 
garantir o seu consumo susten-
tável, ou seja, a utilização que não 
coloca em risco nossa sobrevivência 
nem a das gerações futuras.

Consumo Sustentável – Biodiver-
sidade – no ar em 30 de maio
Nossas florestas concentram a 
maior diversidade biológica do 
planeta. Nenhuma outra nação de 
dimensões continentais detém tal 
proporção de áreas com cobertura 
natural, o que nos dá uma enorme 
responsabilidade e a possibilidade 
de escolher um modelo de desen-
volvimento mais compatível com 
a sustentabilidade das riquezas 
naturais. E a escola? Como pode 
contribuir? Educadores, alunos, 
suas famílias, todos podem se en-
volver, reivindicando formas de 
produção sustentável e adotando 
e divulgando hábitos de consumo 
sustentável.

Consumo Sustentável – Lixo – no 
ar em 2 de junho
Este episódio mostra que, assim 
como não podemos deixar o lixo 
acumular dentro de nossas casas, 
é preciso conter a geração de re-
síduos e dar um tratamento ade-
quado ao lixo no nosso planeta. 
Educadores alertam seus alunos 
sobre o consumo desenfreado, que 
gera cada vez mais lixo, e mostram 
tecnologias que permitem reapro-
veitar e reciclar os materiais em 
desuso.

Enem – Escolas – no ar em 3 de 
junho
Neste episódio, os telespectadores 
conhecem os bastidores de escolas 
de diferentes partes do País. O pro-
grama mostra como as escolas se 

articulam, no dia a dia, para oferecer 
um ensino de qualidade preparando 
os jovens para uma vaga no ensino 
superior. No episódio, escolas de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e 
Acre são apresentadas pelos pró-
prios alunos, e diretores e professo-
res revelam as principais iniciativas 
de seus projetos pedagógicos. O 
programa traz ainda dicas impor-
tantes sobre o Enem.

Enem – Pais – no ar em 4 de junho
Histórias de casais como Jerson e 
Tânia, que incentivam os estudos 
de seu filho Ricardo de forma criati-
va, e também do artesão Mano, que 
aconselha a filha Mayana em seu 
futuro profissional. O programa traz 
ainda debate com os pais e dicas im-
portantes sobre o Enem.

Enem – Diretores – no ar em 5 de 
junho
Professora há 25 anos, Geralda di-
rige, com pulso forte, uma escola 
no Acre, e está sempre trazendo 
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novas ideias para o ambiente esco-
lar. Já a dupla Adilson e Walquíria, 
de São Paulo, investe em projetos 
alinhados com a proposta do Enem 
e mostra que, com criatividade e 
dedicação, é possível garantir uma 
educação de qualidade. O programa 
traz ainda debate com os diretores 
e dicas importantes sobre o Enem.

Enem – Professores – no ar em 6 
de junho
O público conhece a dupla de pro-
fessores Leandro e André, do Co-
légio Vértice, em São Paulo, que 
planejam suas aulas trabalhando 
o conteúdo de forma interdiscipli-
nar. E ainda: o professor Ribamar, 
do Acre, que torceu o nariz para o 
Enem e hoje é grande entusiasta 
da avaliação. O programa traz tam-
bém debate com os professores e 
dicas importantes sobre o Enem.

Enem – Alunos – no ar em 9 de ju-
nho
Este episódio conta a história da 

carioca Ana Daiana, que sonha 
em ser enfermeira e para isso não 
mede esforços nos estudos. Do 
Rio para o Ceará, o telespectador 
poderá conhecer os universitários 
Paula e Leandro, que entraram 
na faculdade por meio da nota do 
Enem e voltam à antiga escola para 
mostrar que vale a pena sonhar. O 
programa traz ainda debate com 
os jovens e dicas importantes so-
bre o Enem.

Fundação Itaú Social – Leitura e 
Escrita – no ar em 10 de junho
O Nota 10 aborda a “educação in-
tegral” na formação de jovens ca-
pazes de entender que há várias 
escrituras e várias possibilidades 
de leitura das diferentes escritu-
ras do mundo. As organizações 
visitadas são o Instituto Pombas 
Urbanas e o Bem TV. Dados conso-
lidados e ilustrados por grafismo e 
inserts com Povo Fala completam 
o programa.

Fundação Bradesco – Lixo e Edu-
cação Ambiental – no ar em 11 de 
junho
A Educação Ambiental nas esco-
las pode desenvolver a consciência 
que vai salvar o planeta no futuro. 
O Nota 10 mostra uma escola do 
Rio de Janeiro onde jovens desco-
brem a importância e as utilida-
des da reciclagem do lixo. E no Rio 
Grande do Sul, alunos implemen-
tam um sistema de saneamento 
que canaliza o esgoto de casas 
de seu bairro, antes a céu aberto, 
usando pneus descartados.

Fundação Bradesco – TICs na Es-
cola – no ar em 12 de junho
O Nota 10 mostra como as Tec-
nologias de Informação e Comu-
nicação, as TICs, podem auxiliar 
a 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 inteiramen-
te incorporados à rotina de sala 
de aula dos estudantes.

Gerdau – Jovem no Trabalho – no 
ar em 13 de junho
O episódio Jovem no Trabalho mos-
tra as principais dificuldades dos 
jovens para entrar no mercado de 
trabalho: como provar que se tem 
experiência, quando não se tem 
experiência? O apresentador visita 
projetos que ajudam a fazer a pon-
te entre jovem e trabalho e a quali-
ficar os jovens 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 na escola. 

Gerdau – Mão na Massa – no ar em 
16 de junho
O episódio Mão na Massa começa 
na praia, num jogo de futebol femi-
nino e discute o lugar que a mulher 
vem ocupando no mundo do traba-
lho. O apresentador visita projetos 
que têm como público-alvo mu-
lheres das mais diferentes faixas-
-etárias. A ONG Fios da Terra, no 
Rio de Janeiro, estimula mulheres a 
conseguir uma nova fonte de renda 
a partir do trabalho de tecelagem. 
O projeto Culinária de Meninas, em 
Porto Alegre, capacita mulheres 
como padeiras para o mercado de 
trabalho.
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Gerdau – GSE 1 – no ar em 17 de 
junho
GSE é a sigla de Gestão para o Su-
cesso Escolar, um sistema que pre-
tende trazer melhores resultados 
ao ensino e que leva o Nota 10 à ci-
dade de Maracanaú, no Ceará, para 
conhecer duas escolas que já vêm 
implementando o GSE. Nessas es-
colas, são prioridades, dentro das 
metas do GSE, problemas como a 
evasão escolar no turno da noite e 
a dificuldade na leitura dos alunos.

A Cor da Cultura – Religiosidade – 
no ar em 18 de junho
A partir do século XVI, milhões 
de negros africanos aportaram na 
costa brasileira. Vinham de diver-
sas regiões, pertenciam a culturas 
variadas, falavam línguas diferen-
tes. Mas tinham uma coisa em co-
mum: tinham sofrido forte ataque 
às suas referências territoriais e 
comunitárias. A dura realidade da 
escravidão forçou essas pessoas 
a recriarem suas culturas para 
conseguir manter seus valores, 
seus princípios. E a religiosidade 
foi um elemento crucial nesse 
processo de sobrevivência e re-
sistência das populações negras. 
Uma história que não se encerra 
com a abolição da escravatura. 
Como trabalhar a questão da re-
ligiosidade, a partir do contexto 
da diversidade, em sala de aula? 
Neste episódio, as experiências 
das escolas Creche Vovô Zezi-
nho, na Bahia, e do quilombo 
Murumurutuba, em Santarém.

A Cor da Cultura – Religiosidade e 
Cultura – no ar em 19 de junho
Uma das perguntas que introduz 
o tema é: qual estado brasileiro 
tem mais pessoas que se decla-
ram adeptas de religiões afro-bra-
sileiras, como o Candomblé e a 

Umbanda? Salvador foi a respos-
ta praticamente unânime. Mas a 
resposta correta é... Rio Grande 
do Sul. O primeiro projeto apre-
sentado neste episódio se chama 
Educafro – Educação e Cidadania 
de Afrodescendentes. São 256 
cursos de pré-vestibular em cin-
co estados brasileiros ministra-
dos por voluntários em espaços 
cedidos como centros espíritas e 
igrejas evangélicas. A segunda ex-
periência mostra como é possível 
divulgar e valorizar a cultura afro-
-brasileira numa escola de forma 
simples e criativa. Escolas: Edu-
cafro – franquia social, São Pau-
lo/SP e Escola Municipal Anísio 
Teixeira, Rio de Janeiro/RJ.

A Cor da Cultura – Educação In-
fantil – no ar em 20 de junho
A palavra kilombo tem origem na 
língua banto e se refere a um tipo 
de instituição sociopolítica mili-
tar conhecida na África Central, 
mais especificamente na região 

entre Angola e a atual República 
do Congo. No Brasil escravocrata, 
a palavra foi usada para designar 
comunidades organizadas por es-
cravos negros fugidos, mas que 
também abrigavam índios e bran-
cos pobres. Um dos quilombos 
mais conhecidos é o de Palmares. 
Mesmo com o fim da escravidão, 
muitas dessas povoações se man-
tiveram. Somente mais tarde, com 
a Constituição de 1988, o governo 
brasileiro reconheceu a legitimida-
de das comunidades remanescen-
tes de quilombo e abriu o espaço 
legal para que elas lutassem pela 
posse coletiva de suas terras. Atu-
almente, existem cerca de 1.408 
comunidades remanescentes de 
quilombos certificadas em todo 
o território nacional. Algumas em 
regiões rurais, outras em áreas su-
burbanas, ou até quilombos encra-
vados nas cidades. Neste episódio 
mostraremos as experiências de 
educação quilombola em duas co-
munidades, Rio das Rãs, em Bom 
Jesus da Lapa/BA, e Murumurutu-
ba, em Santarém/PA.

A Cor da Cultura – Educação In-
fantil – no ar em 23 de junho
A educação infantil é uma etapa 
fundamental no desenvolvimen-
to da criança. E esse momento de 
cuidado e formação pode ter im-
pactos significativos para o resto 
da vida de alguém. Estudos do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada, do Banco Mundial e da Unes-
co mostram que as crianças que 
frequentam a educação infantil 
dos 0 aos 3 anos tendem a estudar 
por mais tempo ao longo da vida, a 
ter menor índice de reprovação e 
a deter uma renda maior quando 
adultos. Mas o acesso à educação 
infantil ainda é desigual do ponto 
de vista étnico e racial. O Nota 10 
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investiga esse assunto e apresenta 
duas experiências bem-sucedidas 
em São Carlos e Diadema.

A Cor da Cultura – Multidisciplina-
ridade – no ar em 24 de junho
O Brasil é um país de cultura di-
versificada, formado por gente 
de múltiplas cores, raças, credos, 
ideias. Mesmo assim, até bem pou-
co tempo, a representação da so-
ciedade brasileira na escola e nos 
materiais didáticos era reduzida e 
pouco plural. O legado africano e 
afrodescendente para a constru-
ção da realidade brasileira era fre-
quentemente desvalorizado ou até 
mesmo omitido. Na tentativa de 
reverter essa situação de exclusão 
dos afrodescendentes no contexto 
escolar, foi criada a Lei n. 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, que al-
terou a Lei n. 9.394/1996 que es-
tabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. A Lei determi-
na a obrigatoriedade do ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileiras 
e Africanas e que esses conteúdos 
devem ser ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar da edu-
cação básica. O Nota 10 mostra 
duas experiências bem-sucedidas 
de inclusão da temática no currícu-
lo: é o caso da Escola Estadual Dr. 
Victor de Britto e da Esc. Mun. de 
Educação Básica Dr. Liberato Sal-
zano Vieira da Cunha, ambas em 
Porto Alegre. 

A Cor da Cultura – Identidade – no 
ar em 25 de junho
Este programa Nota 10 aborda a 
construção da identidade afrodes-
cendente e as diferenças presen-
tes em uma sociedade multicul-
tural como a brasileira. Evidência 
a errônea relação entre diferença 
e desigualdades e revela a dis-
crepância entre os percentuais de 

brancos e negros no ensino supe-
rior e no mercado de trabalho. Mas 
se, por um lado, estes dados so-
cioeconômicos traduzem uma so-
ciedade brasileira em que persiste 
a discriminação étnico-racial, por 
outro, projetos pedagógicos traba-
lham as origens, a religiosidade, as 
tradições afro-brasileiras. Assim, 
elevam a autoestima e fortalecem 
a identidade de estudantes e cida-
dãos negros. As experiências são 
o Centro Educacional Unificado 
Aricanduva e Esc. Estadual Biblio-
tecária Maria Luisa Monteiro da 
Cunha, ambas em São Paulo.

A Cor da Cultura – Arte – no ar em 
26 de junho
O conceito de arte pode variar de 
época para época, de lugar para lu-
gar, de grupo para grupo. Tanto na 
forma de ser produzida como na de 
ser recebida. Afinal, arte é sobretu-
do o resultado da cultura de cada 
povo, dos valores, dos anseios e da 
subjetividade humana ao longo dos 
tempos. Ao longo da história bra-
sileira, a arte denunciou e revelou 
talentos. E também uniu valores 
simbólicos distintos, transformou 
diversidade em solidariedade, co-
laboração e inspiração! A influên-
cia africana na arte, especialmente 
no Brasil, é enorme. Para falar um 
pouco disso e mostrar como este 
tema pode ser trabalhado em sala 
de aula, o Nota 10 traz as experi-
ências da Escola Municipal Daisy 
Amadio Fujiwara, de São Paulo, e 
da Escola Estadual Antonio Lou-
renço Correa, de Araraquara.

A Cor da Cultura – África – no ar 
em 27 de junho
Para introduzir o tema África, o 
apresentador Alexandre Hender-
son pergunta nas ruas que adje-
tivos qualificam a África. Os mais 

citados foram: pobreza, instabi-
lidade política, atraso e doença. 
Dois projetos mostram como se 
pode contar de forma diferente a 
história da África na escola. Uma 
delas utiliza o desenho Kiriku e a 
Feiticeira, em que temos um herói 
muito especial. A outra experiên-
cia utiliza a expressão teatral e a 
discussão sobre temas polêmicos, 
como as cotas nas universidades. 
Escola Emef Gen. Álvaro da Sil-
va Braga, São Paulo/SP e proje-
to Educar para Igualdade Social, 
Aquidauana/MS.

A Cor da Cultura – Material Didáti-
co – no ar em 30 de junho
Temos fotos de duas famílias com 
a mesma roupa. Uma família negra 
e outra branca. O apresentador 
Alexandre Henderson pergunta 
aos pedestres qual das duas fa-
mílias mora em uma mansão e 
qual mora num barraco. Um dos 
passantes respondeu: “Esta mais 
humilde (família negra) deve morar 
nesta casa (barraco)”. Este jogo foi 
feito para introduzir o questiona-
mento sobre a representação dos 
negros nos materiais didáticos. 
Geralmente, aparecem como es-
cravos, com funções inferiores ou, 
pior, não aparecem. O programa 
vai apresentar dois projetos bem-
-sucedidos nesta área: Preconceito 
e Discriminação – Passado e Pre-
sente da escola Emef Dr. João Al-
ves dos Santos de Campinas/SP, e 
Contando a História do Samba da 
Escola Municipal Marlene Pereira 
de Belo Horizonte/MG.

A Cor da Cultura – Corpo – no ar 
em 1º de julho
Será que podemos reconhecer 
através de uma radiografia se a 
pessoa é negra ou branca? Somos 
diferentes por dentro? Alexandre 
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Henderson aborda essas questões 
para introduzir a questão do corpo 
na escola. Desta vez, os projetos 
abordados referem-se a educação 
infantil. Há confecções de bonecas 
negras, peças em que as crianças 
negras são princesas e príncipes 
etc. Escolas: Creche Comunitária 
Caiçaras, Belo Horizonte/MG e Ce-
mei – Margarida Maria Alvez, Cam-
pinas/SP.

A Cor da Cultura – Igualdade de 
Tratamento – no ar em 2 de julho
Alexandre Henderson questiona, 
neste episódio, qualificações que 
são exigidas na busca de emprego. 
Por trás do pedido de “boa aparên-
cia” pode estar evidenciada uma 
ação discriminatória. Os projetos 
abordados que trabalham com a 
questão da igualdade de trata-
mento são: projeto Ibamo do C. E. 
Guadalajara Duque de Caxias/RJ e 
projeto Raiz de Emef Madre Maria 
Emília do Santíssimo de São Pau-
lo/SP.

Segurança Pública – Polícia em 
Ação – no ar em 3 de julho
A abordagem policial costuma ser a 
situação mais delicada, e também 
a mais emblemática, da relação en-
tre polícia e população. Nesse mo-
mento, o cidadão comum, fora da 
situação de crime, tem uma expe-
riência pessoal com a polícia. Para 
o policial, é o momento em que ele 
tem que estar preparado para to-
das as possibilidades; para o abor-
dado, é o momento em que ele se 
descobre percebido como “suspei-
to”. Por que um procedimento tão 
corriqueiro e previsto por lei tor-
nou-se tão polêmico?

Segurança Pública – Quem É o 
Policial Brasileiro – no ar em 4 de 
julho

Vamos tentar entender como fun-
ciona a polícia, o sistema de Justiça 
Criminal, a divisão entre policiais 
civil e militar. E vamos identificar o 
lugar que o policial – um trabalha-
dor como qualquer outro – ocupa 
nessa engrenagem. Vamos acom-
panhar o dia a dia de policiais civis 
e militares para mostrar que, sob a 
farda ou atrás do balcão da delega-
cia há trabalhadores como nós.

Segurança Pública – Juventude e 
Polícia – no ar em 7 de julho
Em qualquer canto do planeta, jo-
vens e policiais costumam estar 
de lados opostos. A garotada quer 
liberdade. A polícia, colocar limi-
te 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.

Segurança Pública – Abordagem 
Policial – no ar em 8 de julho
Mostraremos a grande diversidade 
de atividades que as polícias civil e 
militar desempenham. Todo mun-
do tem uma opinião para dar sobre 
segurança pública. Mas será que 
realmente sabemos o que a polí-
cia faz? Mostraremos que nem só 
de tiroteios e perseguições se faz 
o trabalho da polícia. Ela patrulha 
as ruas da cidade, investiga, faz 
policiamento comunitário, analisa 
dados e tem até cientistas. As fun-
ções da polícia são muito mais va-
riadas do que a gente pode imagi-
nar quando vê uma viatura na rua, 
lê o noticiário policial ou vai a uma 
delegacia. Neste capítulo, vamos 
ver a polícia em ação.

Segurança Pública – Segurança: o 
Que Eu Tenho a Ver com Isso? – no 
ar em 9 de julho

O quinto e último episódio da sé-
rie Nota 10 – Segurança Pública 
faz a pergunta: segurança, o que 
eu tenho a ver com isso? Ao lon-
go da série, mostramos como as 
polícias funcionam, quem são os 
policiais, o que fazem, quais são os 
conflitos principais no debate so-
bre segurança. Mas que contribui-
ções o cidadão comum pode dar? 
O capítulo mostra que o combate à 
violência se faz com participação e 
exercício da cidadania.

FICHA TÉCNICA
Apresentador (cabeças): 
Leo Madeira
Roteiro: Ana Chaves de Melo
Direção: Marcio Motokane
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos

CANAL FUTURA
Coordenador a de núcleo: 
Rosi Escobar 
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Produtores assistentes: 
Eduardo Callado e Juliana Oliveira
Coordenador de conteúdo: 
Kitta Eitler
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria
Gerente-geral: Lucia Araújo
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O Porco  
e o Magro
A série O Porco e o Magro conta com 19 novos episódios criados pela 
BM&FBovespa para o público infantil com o objetivo de estimular o apren-
dizado dos conceitos básicos de educação financeira.

TEMAS: culinária e nutrição; educação financeira; universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2010
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(19 x 20 minutos):

Espuma Rosé – no ar em 5 de maio
O chef das Receitas Econômicas, 
nosso amigo Magro, coloca em 
prática na culinária uma das lições 
de economia do Porco: poupar 
agora para ganhar no futuro. Con-
fira você mesmo as impressões 
do casal Porco e Pig ao saborear 
a vitamina de morango Espuma 
Rosé (merveilleux!), com essência 
de educação financeira, preparada 
pelo chef Magro. Descubra qual a 
fruta da estação, chame os amigos 
e bon appétit! 

Arroz Colorido – no ar em 6 de 
maio
Neste episódio, nosso amigo Ma-
gro, o chef das Receitas Econô-
micas, surpreende o Porco e a 
Pig com uma lição de economia, 
preparando de uma só vez várias 
porções de seu arroz colorido 
que, congeladas, estão sempre 
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prontinhas para situações impre-
vistas ou de emergência. Confira 
a arrasadora receita do arroz co-
lorido, saboroso e supernutritivo 
do chef Magro!

Biribinhas – no ar em 7 de maio 
O talento de chef do Magro é he-
rança de família. Inspirado na re-
ceita de biribinhas da sua Tia Ma-
grelle, ele encontrou a solução 
para servir a todos os seus convi-
dados um quitute delicioso e bem 
baratinho. Confira a receita dessa 
delícia em espetinhos e chame os 
amigos para saborear esse sonho!

Cartola – no ar em 8 de maio
Cartola é o nome da sobremesa de 
banana que vai fazer a sua cabe-
ça. E foi preparando esse delicioso 
prato que o chef Magro descobriu 
que, para evitar desperdício, é pri-
mordial planejar antes de fazer as 
compras. Descubra como se pre-
parar (e bem!) para saborear essa 
sobremesa básica, econômica e 
deliciosa.

Brusquetas – no ar em 9 de maio
Sabia que a sua geladeira pode 
ser uma passagem para a culinária 
do outro lado do mundo? Confira 
como o Magro aproveita alimen-
tos disponíveis na geladeira e sur-
preende os amigos com um primo 
piatto italiano de abrir ainda mais 
o apetite: a sua deliciosa, criativa 
e econômica receita de brusqueta. 
Buon appetito!

Pãezinhos Caseiros – no ar em 12 
de maio
Neste episódio, o chef Magro en-
sina uma receita que é uma das 
mais antigas do mundo, o pãozi-
nho. Uma verdadeira maravilha! O 
Porco fica preocupado, pois acha 
que o Magro fará poucos pãezi-

nhos, mas vê que com paciência a 
massa cresce e rende muitas uni-
dades! Do mesmo modo, também 
temos que ter paciência com nos-
so dinheiro, pois bem investido ele 
também cresce!

Merengue – no ar em 13 de maio 
Com ajuda de seu mestre Porqui-
nho, nosso chef se lembra de uma 
incrível receita de sobremesa usan-
do frutas da estação: “Merrengue 
de Morrangos”. Fique esperto! Com 
frutas da estação, que são mais 
baratas, o chef Magro faz uma deli-
ciosa sobremesa, um merengue de 
morango!

Sorvete Crocante de Farelos – no 
ar em 14 de maio
Use a criatividade! Biscoitos são 
uma ótima opção para um lanche 
rápido e nutritivo. Mas o que fazer 
quando só tem resto de biscoito? 
Nosso querido Magro tem a solu-
ção! Utilizando restos de outros 
alimentos gostosos, ele faz um 
delicioso sorvete crocante! Lem-
brem-se: comida quando sobra, 
não chegou ao fim!

Pavê de Ameixa – no ar em 15 de 
maio
Às vezes, precisamos resistir às 
coisas boas para termos coisas 
melhores ainda. O chef Magro 
resistiu à tentação de comer bis-
coitos de madrugada e no dia se-
guinte fez um lindo pavê para o 
Porco e a Pig. É assim que funcio-
na com nosso dinheiro também. 
Quando queremos uma coisa 
maior, não podemos gastar com 
coisas menores.

Pizza no Pão Pita – no ar em 16 de 
maio
As habilidades do nosso chef não 
são só na cozinha. Durante três 

meses ele cultivou um lindo pé de 
manjericão (muito “cheirroso”) e 
agora poderá nos ensinar a receita 
de uma pizza marguerita! Igual ao 
pé de manjericão, temos que cui-
dar de nosso dinheirinho com paci-
ência para ele dar resultado positi-
vo. Mangia che te fa bene!

Biscoito de Castanha-do-pará – 
no ar em 19 de maio
Mais uma vez o Magro se inspira 
em uma receita de sua tia Magrelle 
para fazer muitos biscoitos e, com 
a ajuda do mestre Porquinho, bus-
ca uma solução para não desperdi-
çar a comida.

Brigadeiro de Páscoa – no ar em 
20 de maio
O chef Magro se desespera por não 
ter dinheiro para comprar um doce 
de Páscoa para o Porco. Mas, apro-
veitando o que tem na cozinha, ele 
faz lindos brigadeiros e consegue 
economizar, não se endividar e ain-
da agradar seus amigos!

Barquinhos de Queijo – no ar em 
21 de maio
O planejamento é muito importan-
te, mas dessa vez nosso chef Ma-
gro “pisou na bola” e, por não ter 
se planejado, teve que gastar suas 
economias para fazer seus barqui-
nhos de queijo. Planeje-se e chame 
seus amigos para saborear delicio-
sos barquinhos de queijos!

Sucos Variados – no ar em 22 de 
maio
Magro aproveitou que as frutas 
estão boas e com um bom preço e 
comprou várias, mas isso não é tão 
boa ideia assim, né? As frutas es-
tragam com facilidade! Então, ele 
pede uma ajudinha à tia Magrelle, 
congela as frutas e faz diversos sa-
bores de sucos fresquinhos. Confi-
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ra que maravilha ficaram os sucos 
do nosso chef!

Biscoito de Canela – no ar em 23 
de maio
Nosso querido chef não consegue 
segurar a ansiedade e faz o que 
não devia, mas, com muita criati-
vidade, consegue resolver o pro-
blema! Ele faz deliciosos biscoitos 
de canela para vender e pagar sua 
dívida. Usar habilidades culinárias 
para ganhar dinheiro é uma ótima 
solução!

Ratinhos de Ovos – no ar em 26 de 
maio
Ratos e cozinha não combinam, 
a não ser que sejam os ratinhos 
de ovos que o nosso chef prepara 
neste episódio. Com ingredientes 
bem baratos, nosso querido Magro 
se planeja direitinho e prepara um 
prato lindo e divertido.

Chocolate Quente – no ar em 28 
de maio
O chef Magro está se saindo 
muito bem na arte de improvi-
sar, trocando ingredientes caros 
por outros que já tinha em casa. 
Aprenda neste episódio uma re-
ceita de chocolate quente para 
esquentar os dias frios.

Brie com Mel e Amêndoas – no ar 
em 29 de maio
Pesquisar e ficar atento às promo-
ções são ótimas dicas para comprar 
produtos que já têm um preço mais 
elevado. O chef Magro aproveita 
uma promoção e faz um banquete 
de rei para seus amigos, um delicio-
so queijo brie com mel e amêndoas.

Forminhas de Milho – no ar em 30 
de maio
Seja na vida ou na cozinha é sem-
pre bom ter reservas. Neste episó-
dio, o Magro ensina um prato muito 
“saborroso”: forminhas de milho 
verde em porções individuais! Já 
conhecendo seu amigo porquinho, 
que é bem guloso, Magro preparou 
porções extras e todos saborearam 
à vontade esse delicioso prato do 
chef Magro!

FICHA TÉCNICA 
Produção: 
Overfilm Vídeos Ltda ME
Direção e Distribuição: 
BM&FBOVESPA

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães
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A partir do dia 13, a dupla Paio & Dongo anima as manhãs 
da garotada. Paio, um cachorro criado por uma moderna 
senhora, encontra Dongo, um camundongo de rua, para 
aventuras diárias, reais ou imaginárias, mas sempre mui-
to bem humoradas. Os dois bonecos muppets interagem 
entre si em episódios lúdicos do novo programa exibido 
na faixa infantil, fazendo paródias e anunciando os dese-
nhos do Canal. A ideia é estimular ainda mais a imagina-
ção das crianças por meio de brincadeiras.

No mesmo dia, o público mirim do Futura confere a estreia 
da série de animação Aventuras com os Kratts. A cada 
episódio, os irmãos Chris e Martin Kratt se transformam 
em versões animadas de si mesmos e viajam aos locais 
mais exóticos do mundo para viver divertidas aventuras.

Outra novidade é a série Crianças do Brasil, que 
também estreia na segunda-feira, na faixa Sala de 
Notícias. Do extremo norte ao extremo sul do país, 
o roadmovie percorre diversas cidades brasileiras 
buscando o olhar infantil. Crianças de diferentes 
classes sociais, idades e culturas se encontram e 
mostram seu cotidiano, suas brincadeiras e progra-
mas favoritos.

No primeiro episódio crianças ribeirinhas de Iran-
duba, na Amazônia, mostram suas aventuras coti-
dianas. Elas convivem intimamente com a natureza 
exuberante e seus perigos: caçam cobras, pescam 
piranhas e perseguem jacarés, além de nadar lado a 
lado com os botos.

Mês das crianças traz  
novidades na faixa infantil

PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Paio & Dongo
A grande ênfase da série Paio & Dongo é promover o brincar, ao dar relevo 
para experiências lúdicas em seus roteiros e situações ficcionais. A brinca-
deira é uma condição essencial para o desenvolvimento da criança, pois 
desenvolve capacidades importantes como a atenção, a memória, a imi-
tação e a imaginação. É brincando que se exploram a realidade e a cultura 
na qual estão inseridas, questionando regras e papéis sociais. Paio, um 
cachorro criado por uma moderna senhora numa casa encontra Dongo, 
um rato de rua, para aventuras diárias, reais ou imaginárias, mas sempre 
humoradas e cheias de nonsense.

FICHA TÉCNICA
Personagens: Paio – Quiá Rodri-
gues, Dongo – Renato Spinelli e 
Rita – Silvia Camargo 
Confecção dos bonecos: 
Oba Oficina de Bonecas Animados
Grafite: Pedro Themótheo
Roteiro: Juliana Calafange e 
Quiá Rodrigues
Coordenação e Direção de arte: 
Heloísa Dile
Produção executiva: 
Andrea Claudia Bernardino
Câmera: Ricardo Guerreiro
Som: Henrique Campos e 
Caíque Mello
Edição: Thiago Magalhães e 
Aline Vieira
Efeitos e Pós-produção: 
Marcelo Brandão 
Trilha sonora: Márcio Lo Miranda
Direção: Quiá Rodrigues
Produtora realizadora: 
Janela Filmes

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Rosi Escobar 
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Produtores assistentes: 
Eduardo Callado e Juliana Ventura
Analistas de conteúdo: 
Ana Melo e Nina Quiroga
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

TEMA: universo infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 13 de outubro
DURAÇÃO: versões de 60 e 90 
minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: somente as 
cabeças 
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Pequenas 
Empresas & 
Grandes 
Negócios
O programa orienta empresários 
de pequenos e médios empreendi-
mentos e apresenta oportunidades 
de negócios, novos mercados, ten-
dências, franchising e sugestões 
para gestão de empresas. Em 2014, 
foram exibidos 53 programas.

TEMA: empreendedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
No ar a partir de 4 de janeiro
Duração: 30 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado 
PARCEIRO: TV Globo
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É digno de nota que 2014 foi para os brasileiros um ano 
intenso e tenso, repleto de grandes acontecimentos. 
De cara, logo pensamos na Copa e nas eleições. Porém 
não só esses eventos, mas muitos outros fatos impor-
tantes também aconteceram, trazendo implicações e 
consequências para as nossas vidas e o futuro.

Um desses fatos, que passou despercebido para a 
maioria das pessoas, foi a aprovação do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), que já tramitava há dois anos 
no Congresso Nacional. Contudo, para muitos forma-
dores de opinião e instituições, essa aprovação e seus 
desdobramentos representam um marco importante 
para o desenvolvimento do País. Esse conjunto de in-
divíduos e instituições está ciente de que não iremos 
muito longe sem o cumprimento das metas e diretri-
zes do PNE em articulação com outras ações inter-
setoriais, fundamentais para o desenvolvimento de 
crianças e jovens. Ou seja, esse grupo tem a clareza de 

que o desafio da educação é uma tarefa coletiva, e que 
só assim será possível construir uma nação que cresça 
com base na valorização do conhecimento, de seu pa-
trimônio cultural e ambiental, e de sua pluralidade. O 
Futura faz parte desse grupo de instituições.

E enquanto TV Pública, sempre inquieta, define es-
tratégias e se engaja em projetos com o objetivo de 
contribuir para a transformação e a difusão do conhe-
cimento para diferentes públicos. Como diz o jorna-
lista Antônio Gois, o nosso maior desafio é fazer essa 
educação, que é DE interesse público, tornar-se de 
interesse DO público. Temos em torno de 40 milhões 
de pessoas com hábito de assistir ao Canal. Elas bus-
cam no Futura conhecimentos para aprimorar a vida 
pessoal, o convívio em família e na comunidade, como 
também a relação com o meio ambiente. Esse anuário 
registra o conjunto de programas e projetos de 2014 e 
é importante fazer aqui alguns destaques:

POR MÔNICA DIAS PINTO
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Futura, o Canal do 
Conhecimento e seus 
parceiros. O que os 

reúne e mobiliza?
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. viabilizamos com nossos parceiros mantenedores e 
parceiros de projetos especiais muitos conteúdos para 
jovens via TV e web, com foco em ciências, empreen-
dedorismo, profissões do futuro, protagonismo juvenil, 
produção audiovisual, educação financeira e Enem;

. implementamos um Plano de Ação, com foco em 
educadores, com diferentes frentes de produção e 
distribuição de conteúdo (TV, web e kits), mobilização 
presencial e digital. Ampliamos o nosso relacionamen-
to com empresas e instituições do Terceiro Setor que 
têm grande foco nas questões de educação. Com isso, 
qualificamos ainda mais a nossa cobertura de ques-
tões específicas de educação, ampliamos a audiência 
de seminários e congressos da área, viabilizando exi-
bições on-line, ocupamos novos espaços em sites e 
redes sociais;

. promovemos a formação de professores e educado-
res sociais para uso de kits e metodologias nos temas 
Educação e Desigualdades, Eficiência Energética, His-
tória e Cultura Afrobrasileira, Juventudes.

Acreditamos que somar esforços e competências é 
peça-chave para disseminar conhecimentos e aprendi-
zagens. Acreditamos no trabalho em rede, no diálogo 
e no compartilhamento de saberes. Oxalá o Futura e 
seus parceiros* possam colher os frutos dessa aliança, 
cuja bandeira reside na construção de uma sociedade 
onde a valorização e o acesso de todos ao conheci-
mento seja uma realidade!

*
Parceiros mantenedores: CNI, Fundação Bradesco, 
Fundação Itaú Social, Fecomércio/Senac RJ, Sesc RJ, 
Firjan, Fiesp, Gerdau, Globo, Sebrae, Turner e Votoran-
tim.
Parceiros de projetos especiais: Bovespa, CAF, Cidan, 
Fundação Vale, Fundação Palmares, Fundação Telefô-
nica, Instituto Unibanco, Neoenergia, Petrobras, MEC, 
Seprir, Sebrae e Senai DN.
Parceiros institucionais: Cenpec, Infoglobo, Instituto 
Inspirare, Instituto Península, Ipea, Fundação Lemann, 
Fundação Vitor Civita, Movimento Todos Pela Educa-
ção, Secretarias Municipais e Estaduais de Educação.
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Profissão 
Repórter

TEMAS: atualidades; formação 
audiovisual; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIRO: TV Globo

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

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(37 x 26 minutos):

Garotos de Programa – no ar em 5 
de janeiro
A equipe de Caco Barcellos mostra a 
vida do garoto que quer abandonar a 
prostituição, a rotina de um acompa-
nhante no Rio e a história de um cri-
me que começou numa sauna gay.

Classificação indicativa: 18 anos

Briga de Casais – no ar em 12 de 
janeiro
O Profissão Repórter mostra como 
as brigas de casais afetam os fi-
lhos, acompanhando a rotina de 
uma vara de família e de quem pro-
cura reunir pais e filhos separados 
há muito tempo.
Classificação indicativa: 18 anos

Crimes Passionais – no ar em 19 
de janeiro
Caco Barcellos e sua equipe regis-
tram a história de vítimas e órfãos 
do crime passional. Em Belo Hori-
zonte, eles acompanham a cober-
tura do desaparecimento de Eliza 
Samudio e uma história que não 
gerou nenhuma manchete nos jor-
nais: o apedrejamento de Daniele, 
23 anos, pelo ex-marido em frente 
aos filhos. 
Classificação indicativa: 18 anos

Cuidados Paliativos Antes da 
Morte – no ar em 26 de janeiro
O programa acompanha o traba-
lho da Enfermaria de cuidados 
paliativos do Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo no 
atendimento a pacientes no final 

O programa mostra os bastidores do jornalismo, os vários ângulos de um 
mesmo assunto e as questões éticas, pessoais e profissionais vividas pe-
los repórteres. Apresentado por Caco Barcellos. Foram 30 episódios exi-
bidos em 2014.

da vida. Os repórteres entrevistam 
a Dra. Maria Goretti Sales Maciel, 
que enfatiza a importância dos cui-
dados paliativos e fala como está 
esta área no Brasil.
Classificação indicativa: 18 anos

Hospitais do SUS – no ar em 2 de 
fevereiro
O programa mostra a situação caó-
tica de hospitais do SUS pelo Bra-
sil. São retratados hospitais de São 
Paulo, Pará e Ceará. Em todos eles a 
situação é alarmante, com pessoas 
esperando há dias nas filas, mesmo 
em casos graves, e sem esperança 
de atendimento de qualidade.
Classificação indicativa: 18 anos

Mulheres Alcoólatras – no ar em 9 
de fevereiro
O Profissão Repórter vai atrás de 
histórias de mulheres que sofreram 
uma reviravolta na vida por conta do 
consumo excessivo de álcool. Os re-
pórteres entrevistam mulheres que 
se recuperam em uma clínica de re-
abilitação, uma jovem que está em 
vias de perder a guarda dos filhos 
por conta do alcoolismo e estudan-
tes de repúblicas de Ouro Preto, que 
evitam as câmeras.
Classificação indicativa: 18 anos
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Conflito entre Israelenses e Pales-
tinos – no ar em 16 de fevereiro
A equipe do Profissão Repórter 
mostra os dois lados do pior con-
fronto entre israelenses e palesti-
nos dos últimos anos, e acompa-
nha o dia a dia de brasileiros que 
vivem na região. Caco Barcellos 
entra em Gaza após o cessar-fogo 
e mostra a destruição de grandes 
prédios e a situação de hospitais e 
mercados da cidade. 
Classificação indicativa: 18 anos

Complexo do Alemão – no ar em 
23 de fevereiro
As dificuldades, o relacionamento 
com a polícia, o projeto da UPP, o 
comércio, os turistas, as festas... 
Repórteres do programa passam 
uma semana no Complexo do Ale-
mão e mostram histórias como as 
de pessoas que trabalharam no 
tráfico e hoje saíram do crime, a 
Via Sacra que acontece todas as 
sextas-feiras e a lembrança do as-
sassinato do jornalista Tim Lopes, 
antes da pacificação.
Classificação indicativa: 18 anos

Pessoas que Querem Ser Famosas 
– no ar em 2 de março
O episódio acompanha a rotina de 
pessoas que fazem de tudo para 
aparecer na mídia. Os personagens 
principais são um agente de aspi-
rantes a celebridade, que vive no 
eixo RJ-SP, uma colunista social de 
Palmas, no Piauí, e dois promoters 
de festas – um do Copacabana Pa-
lace e o outro da favela Dona Mar-

ta, ambos no Rio de Janeiro.
Classificação indicativa: 18 anos

Uso Abusivo de Medicamentos – 
no ar em 9 de março
O programa mostra histórias de 
pessoas que se tornaram viciadas 
em medicamentos controlados.
Classificação indicativa: 18 anos

Cresce o Número de Transplantes 
no Brasil – no ar em 16 de março
Neste episódio, os repórteres 
acompanham histórias de doado-
res e transplantados, em Santa 
Catarina, no Ceará e em São Paulo. 
Eles retratam as decisões dos fa-
miliares, cirurgias de transplante e 
a volta para casa de um dos trans-
plantados.
Classificação indicativa: 18 anos

Crimes Violentos e a Dor das Fa-
mílias – no ar em 23 de março
O programa apresenta casos de 
violência como o crime em uma 
pizzaria em São Paulo, onde o 
proprietário e o sobrinho foram 
mortos e a versão dos acusados, a 
carta de suicídio de uma mãe que 
não suportou saber que sua filha 
estava envolvida no assassinato de 
seu patrão e a volta do ex-presidi-
ário para sua casa, a relação com 
a família e o desejo de reencontrar 
sua vítima para pedir perdão.
Classificação indicativa: 18 anos

Baile Funk – no ar em 30 de março
O programa mostra o universo dos 
bailes funks, trazendo reportagens 

em bailes no Rio e em São Paulo, 
além de retratar a rotina do M. Ca-
tra, funkeiro mais requisitado do 
País. Ele, duas de suas mulheres 
e seus 22 filhos convivem em uma 
dinâmica diferente do padrão acei-
to socialmente.
Classificação indicativa: 18 anos

Famílias que Sofrem com a De-
pendência Química – no ar em 6 
de abril
O desespero e a busca por ajuda 
de famílias que convivem com a 
dependência química dentro de 
casa. Pais que se tornam refém 
dos filhos, filhos que assumem o 
papel de pais, mulheres que ten-
tam salvar seus maridos do vício. 
O programa entra em clínicas de 
reabilitação e entrevista pessoas 
em tratamento e mostra o difícil 
recomeço e confiança em si mes-
mo e nos seus entes.
Classificação indicativa: 18 anos

Cresce a Violência Contra Crian-
ças e Adolescentes Pobres no Bra-
sil – no ar em 13 de abril
Os repórteres estão nos muni-
cípios de Laura de Freitas/BA e 
Montes Claros/MG e mostram as 
vítimas da violência física e aciden-
tes de trânsito, principais causas 
de morte de crianças e adolescen-
tes. Casos de bala perdida e o risco 
frequente de atropelamentos no 
caminho da escola à beira de rodo-
vias. O programa apresenta, ainda 
em Itapetim/PE, o trabalho de vo-
luntárias da Pastoral da Criança 
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que fez reduzir consideravelmente 
a mortalidade infantil no sertão.
Classificação indicativa: 18 anos

Cresce Número de Estupros no 
País – no ar em 20 de abril
O sofrimento das vítimas e a di-
ficuldade em superar o trauma. 
Repórteres conversam com inte-
grantes da Banda NewHit, de Per-
nambuco, acusada de violentar 
duas fãs após um dos shows na 
Bahia e com uma moça de 22 anos 
que foi estuprada dentro de uma 
van, no Rio de Janeiro. O apresen-
tador Caco Barcellos conversa ain-
da com fiéis que acusam o pastor 
Marcos – preso em Bangu II – de 
estupro e seu envolvimento com 
tráfico e homicídio.
Classificação indicativa: 18 anos

Prostituição – no ar em 27 de abril
O programa mostra o cotidiano 
de prostitutas em várias partes do 
Brasil. Em Belo Horizonte, uma as-
sociação ajuda as garotas de pro-
grama a se prevenirem. Em São 
Paulo, a história de uma prostituta 
de mais de 50 anos, que sustenta 
toda a família. No Rio, a luta dos 
transexuais que querem sair da 
prostituição e não conseguem ou-
tros empregos.
Classificação indicativa: 18 anos

Preparativos para a Copa – no ar 
em 11 de junho
A menos de um mês para a aber-
tura da Copa do Mundo no Brasil, 
o programa acompanha situações 

distintas envolvendo o evento. Em 
Camaragibe, Pernambuco, a equi-
pe de reportagem registra as de-
molições e os protestos dos mora-
dores que questionam o valor das 
indenizações. A obra, atrasada, é 
para a construção de um terminal 
rodoviário. Em São Paulo, o pro-
grama conhece o operário Carlão, 
que trabalha na construção do es-
tádio de abertura da Copa desde o 
início. E no Rio de Janeiro, ao redor 
do Maracanã, palco da grande final, 
a repórter Eliane Scardovelli tem 
uma grande missão: conseguir um 
imóvel com preço acessível para 
passar o fim de semana.
Classificação indicativa: livre

Falta de Leitos de UTI em Vários 
Estados – no ar em 18 de junho
O programa retrata diversos casos 
de pacientes que correm risco de 
vida, mas não conseguem vagas 
em UTIs por todo o Brasil, princi-
palmente no sistema público. Os 
repórteres acompanham casos 
dramáticos de pacientes em Ma-
ceió, Curitiba, Brasília e Cuiabá. 
Alguns deles precisam recorrer à 
Justiça para conseguir a internação. 
Classificação indicativa: livre

Vida de Atleta – no ar em 25 de 
junho
O programa mostra a luta de jo-
vens atletas que sonham em se 
profissionalizar, mas esbarram em 
impedimentos financeiros e difi-
culdade de conseguir patrocínio. 
O episódio conta ainda a história 

de Marilson dos Santos, um dos 
maiores vencedores do atletismo 
brasileiro.
Classificação indicativa: livre

Médicos Estrangeiros no Brasil – 
no ar em 2 de julho
O episódio acompanha a vinda 
do primeiro grupo de médicos es-
trangeiros que foram selecionados 
para o programa Mais Médicos, do 
governo federal. São profissionais 
da Espanha, Guiné Bissau e Cuba. 
Eles chegam para atuar em locais 
remotos no interior do Rio Grande 
do Sul, da Bahia e do Amazonas. 
Os repórteres abordam também a 
polêmica em torno do pagamento 
dos médicos cubanos, que rece-
bem um pequeno repasse do di-
nheiro, que é enviado ao governo 
de lá. 
Classificação indicativa: livre

Transplante Renal – no ar em 9 de 
julho
O episódio mostra as histórias de 
quem espera para receber um novo 
rim. Cerca de 100 mil pessoas pre-
cisam fazer hemodiálise por conta 
de doenças renais. Os repórteres 
vão até a central de transplantes 
de Porto Alegre, a um centro de 
transplante para crianças e ado-
lescentes em São Paulo, e a uma 
clínica de doentes renais em Feira 
de Santana.
Classificação indicativa: livre

Médicos Mostram a Dificuldade 
para Atender Pacientes nos Hos-
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pitais – no ar em 16 de julho
O programa mostra a imensa di-
ficuldade que médicos do setor 
público enfrentam para atender 
pacientes em locais onde faltam 
equipamentos, estrutura, leitos e 
até mesmo higiene. Os repórteres 
retratam situações alarmantes 
no Ceará, no Maranhão e em São 
Paulo.
Classificação indicativa: livre

Festa do Peão de Boiadeiro – no ar 
em 23 de julho
A equipe do programa vai para 
a Festa do Peão, em Barretos, e 
se divide para retratar diferen-
tes aspectos do megaevento. Um 
repórter francês acompanha o 
“acampamento dos solteiros” e 
destaca suas impressões a respei-
to do evento. O espectador acom-
panha também os peões do rodeio, 
os bastidores nos camarins dos ar-
tistas e a multidão nos shows.
Classificação indicativa: livre

O Maior Congestionamento de 
São Paulo – no ar em 30 de julho
Repórteres acompanham a rotina 
no trânsito de São Paulo nos horá-
rios de rush e também durante o dia 
em que o congestionamento bateu 
um recorde histórico. Era véspera 
do último feriado prolongado de 
2013 e as retenções chegaram a 
309km. Cada repórter passa esse 
momento sob uma perspectiva: na 
moto, nos carros (de carona) e no 
ônibus. Eles também entrevistam 
trabalhadores que lidam com essa 

realidade diariamente, como mo-
tobóis e guardas de trânsito.
Classificação indicativa: livre

Casos de Corrupção no Ceará – no 
ar em 6 de agosto
O Ceará é o estado que mais pren-
de pessoas por corrupção no Bra-
sil. Na cidade cearense de Guaiuba, 
Caco Barcellos registrou a discus-
são de moradores contra e a favor 
do prefeito. A prefeitura de lá tro-
cou de mãos duas vezes em uma 
única semana. Durante quatro 
meses, o repórter Caio Cavechini 
acompanhou a rotina da Procap 
– Procuradoria dos Crimes à Ad-
ministração Pública, o órgão mais 
ativo de combate à corrupção no 
Ceará. João Vianey, morador de 
Maracanaú, é fiscal do Detran e já 
levou até o Procap centenas de de-
núncias. Além disso, uma vez por 
semana ele protesta em uma pra-
ça contra as compras da prefeitura 
que considera abusivas.
Classificação indicativa: livre

Prédios Invadidos no Centro de 
São Paulo – no ar em 13 de agosto
O Profissão Repórter mostra quem 
são e como se organizam as pesso-
as que vivem nos prédios invadidos 
no centro de São Paulo. A maior 
parte é de hotéis abandonados, 
que abrigam centenas de famílias. 
Além disso, os repórteres também 
acompanham a situação de con-
domínios do projeto do governo 
Minha Casa, Minha Vida que estão 
ocupados.

Classificação indicativa: livre

Histórias de Sucesso dos Milio-
nários do Brasil – no ar em 20 de 
agosto
O Profissão Repórter mostra as 
histórias de decadência e sucesso 
dos homens mais ricos do Brasil. 
Eike Batista, mais famoso empre-
sário brasileiro, enfrenta uma crise 
em suas empresas. Com as dívi-
das, boa parte de seus funcionários 
foi demitida. Em São Paulo, o pro-
grama acompanha Carlos Martins, 
dono da rede Wizard. E em Belo 
Horizonte, as histórias de sucesso 
dos empresários Eugênio Mattar, 
dono da empresa de locação de 
automóveis Localiza, e Hermes 
Gazzolla, do ramo de alimentação. 
Ainda na capital mineira, a em-
presária Ângela Gutierrez mostra 
como investe na herança deixada 
pelo pai, um dos donos da empresa 
Andrade Gutierrez.
Classificação indicativa: livre

Deficiência Intelectual – no ar em 
27 de agosto
O episódio apresenta a vida de 
quem tem ou convive com a defi-
ciência mental. Em São Paulo, uma 
ONG que capacita pessoas para 
o mercado de trabalho num país 
onde a ocupação profissional para 
portadores de alguma síndrome é 
de apenas 15%. A vida de uma mãe 
que cuida sozinha de um filho com 
uma doença rara e sua luta para 
a conquista de uma vaga escolar 
para a criança. E desafio dos pro-
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fessores e o papel da escola regu-
lar na inclusão de alunos especiais.
Classificação indicativa: livre

O Nascimento dos Bebês – no ar 
em 3 de setembro
O programa acompanha um mo-
mento especial na vida de uma fa-
mília: o nascimento de um bebê. Os 
repórteres registram o nervosismo 
dos pais, mostram na cidade gran-
de o cotidiano de uma maternida-
de que recebe os bebês com festa e 
onde a taxa de nascimento por ce-
sariana é de 95%. Em Santana, no 
Amapá, o trabalho das parteiras. E 
ainda o drama das mães que dão 
à luz mas não podem levar seus fi-
lhos para casa.
Classificação indicativa: livre
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No Mês do Empreendedorismo, Futura 
exibe programação especial para quem 

sonha com o próprio negócio

Com aproximadamente 40 milhões de empreende-
dores, o Brasil é o quarto país que mais empreende, 
ficando atrás somente da China, da Índia e da Nigéria. 
Para motivar quem quer dar o primeiro passo em dire-
ção ao próprio negócio e estimular iniciativas criativas 
que gerem novas oportunidades, o Futura apresenta, 
no Mês do Empreendedorismo, uma programação es-
pecial em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Do jornalis-
mo às séries documentais, o Canal aborda o tema com 
base em de histórias reais e inspiradoras.

No último dia 19, o Futura estreou a série de interpro-
gramas “Microempreendedores Individuais: Gestão 
é Sucesso”, que mostra a história de empreendedo-
res brasileiros, como a capixaba Regina Celia, de Vila 
Velha (ES). Ela produz e comercializa o Sabão Lelê, e 
trabalhou por um ano e meio na informalidade antes 
de fazer parte do grupo de se tornar uma microempre-
endedora individual (MEI). “Eu não podia emitir notas, 
e por isso perdi muitas vendas. Eu me preparei para ser 
uma Microempreendedora Individual”, afirma Regina.

Você confere os episódios da série nos intervalos da 
programação do Futura e no nosso canal no Youtube. 
Conheça outras histórias de sucesso:

Também em parceria com o Sebrae, o #projetoem-
preender, outro destaque da programação especial, 
apresenta a história de 78 jovens, entre 13 e 24 anos, 
de diferentes lugares do país, que criaram produtos e 
serviços com grande potencial, a partir de sua própria 
vivência pessoal. Eles atuam em diversos segmen-
tos, como música, moda, artes visuais, gastronomia 

PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR

e digital. O #projetoempreender contempla ainda in-
terprogramas de animação, de um minuto cada, com 
orientações e dicas para montar o seu próprio negó-
cio. O objetivo é levar ao público, de forma simples e 
bem-humorada, conceitos e conhecimentos sobre 
empreendedorismo, como a necessidade de pesquisa 
de mercado para alavancar o negócio e as diferentes 
formas de registrar uma empresa.

Na internet, o público já pode acessar o jogo CDF – 
Clube Desafio Futura. Por meio de perguntas e res-
postas, os internautas testarão conhecimentos sobre 
empreendedorismo em sala temática específica, de 
maneira lúdica e divertida. Totalmente interativo, o 
jogo reproduz um programa de auditório, no qual o jo-
gador cria o seu próprio avatar para participar do quiz. 
É possível enviar perguntas para o acervo do jogo e há 
um ranking que classifica o melhor jogador da semana 
ou mês. Basta acessar: www.cdf.org.br

Entre os dias 24 e 28 de novembro, o Jornal Futura apre-
senta a série de reportagens “Empreendedorismo”. 
São cinco matérias sobre encadeamento produtivo nas 
micro e pequenas empresas, cooperativismo empreen-
dedor, empreendedorismo social, start-ups no Brasil e 
empreendedorismo aliado à sustentabilidade, com di-
cas de como as empresas podem reduzir desperdícios 
e gastos com medidas simples. No dia 25, terça-feira, o 
programa Sala Debate também aborda o tema.

A Semana Global do Empreendedorismo acontece si-
multaneamente em 140 países e o Futura tem o obje-
tivo de estimular iniciativas criativas que gerem novas 
oportunidades de negócios.
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#projetoempreender 
Em 26 episódios de 30 minutos, a série mostra 78 histórias de jovens em-
preendedores de todo o Brasil. Com múltiplos interesses, idades e áreas 
de atuação diversas, esses jovens, juntamente com seus amigos, familia-
res, mentores e parceiros dividem com o público como surgiram seus pro-
jetos e como vem sendo o processo de desenvolver os empreendimentos, 
revelando seus objetivos e obstáculos enfrentados. Mapeando personali-
dades ricas e sonhos ambiciosos num produto altamente inspiracional, a 
série prova que o espírito empreendedor não tem idade, não demanda um 
talento nato e pode transformar o mundo.

TEMAS: comportamento; 
empreendedorismo; juventude
PÚBLICO-ALVO: jovens e público 
em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sebrae

206



SINOPSES POR EPISÓDIO 
(26 x 20 minutos):

Episódio 1 – no ar em 22 de outu-
bro
Neste episódio da série #projeto-
empreender, a história de Johny 
Hederson, criador do aplicativo 
Find People, que ajuda na localiza-
ção de pessoas desaparecidas. No 
Rio, Luana Cavalcanti conta como 
sua condição de cadeirante a fez 
perceber uma oportunidade de ne-
gócio no ramo da moda. Já em São 
Paulo, Bruno Anjulleto revela como 
transformou seu dom para o dese-
nho em uma marca.

Episódio 2 – no ar em 29 de outu-
bro
A carioca Bruna Andrade mostra 
que arte também é negócio e que 
é possível conciliar paixão com 
empreendedorismo. Natan Gorin 
prova que idade não é documen-
to: com apenas 13 anos ele já pro-
grama e desenvolve aplicativos. Já 
Guilherme Leite e seu site Hora do 
Presente resolvem os problemas 
daqueles que têm dificuldades na 
hora de presentear alguém.
 
Episódio 3 – no ar em 5 de novem-
bro
Neste episódio a história de Gio-
vanni, que empreende em todas 
as áreas da sua vida, do videoga-
me à sala de aula, passando pela 
música. Talita fala de sua paixão 
pela fotografia e de seu projeto 
artístico com os amigos. Por fim, 
Carlos Henrique conta a história 
de seu robô, que promete ajudar 
turistas a se locomoverem em 
grandes cidades.

Episódio 4 – no ar em 12 de no-
vembro
A paulistana Caroline Ferraz vai 

contar como surgiu a ideia de mon-
tar uma plataforma colaborativa 
chamada “Não Aguento Quando”. 
Já o jovem Eduardo Franciscatto 
fala sobre a paixão pelo marketing 
olfativo que o fez criar a empresa 
Olyra. No sul do País, Bruno Paz-
zim mostra como desenvolve pro-
dutos digitais para os clientes de 
uma forma diferenciada.

Episódio 5 – no ar em 19 de no-
vembro
A história de Isadora Faber, que 
comprou uma briga em nome de 
uma educação de qualidade e es-
creveu um livro sobre isso; André 
Camargo, que criou um aplicativo 
para facilitar as compras em sho-
pping; e ainda Leonardo Birk que 
quer ajudar mais pessoas a se acos-
tumarem com uma postura correta.

Episódio 6 – no ar em 26 de no-
vembro
Alexandre Amorim, criador de um 
projeto que ajudar crianças com 
necessidades especiais. O motivo 
que fez Murilo Azevedo a criar uma 
empresa que desenvolve softwa-
res para celular. E a petropolitana 
Lívia Simas mostra como engajou a 
família num programa de receptivi-
dade aos turistas. 

Episódio 7 – no ar em 3 de dezem-
bro
A gaúcha Ana Paula conta como foi 
todo o processo de criação da sua 
doceria Preta Pretinha. Em São 
Paulo, inspirado na história do pai, 
Juan Raul De La Jara desenvolveu 
um sistema de apoio aos deficien-
tes visuais. Já o DJ Flávio Oliveira 
leva alegria e música eletrônica às 
noites da cidade carioca.

Episódio 8 – no ar em 10 de de-
zembro
O adolescente João Camargo con-
ta como nasceu a sua marca de do-
ces Do João. A dificuldade dos sur-
dos de se socializar e se comunicar 
sensibilizou Julia Maria, que desen-
volveu um painel para eles pedirem 
lanches em cantinas e lanchone-
tes. Já Murillo Henrique desenvol-
veu em Taubaté um aplicativo que 
economiza bateria de celular. 

Episódio 9 – no ar em 17 de dezem-
bro
Neste episódio da série #projeto-
empreender, o jovem violonista 
Marlon Yuri revela como funciona 
seu método de ensino de música 
para crianças, jovens e adultos. O 
catarinense Tulio Baars conta de 
que forma ajuda a NASA e a Uni-
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versidade de Stanford a mapear a 
radiação cósmica. Ainda no sul do 
País, Eduardo Brito está desenvol-
vendo um facilitador de socorro 
para acidentes automobilísticos.

Episódio 10 – no ar em 24 de de-
zembro
Kawoana Vianna revela como criou 
um tecido que visa ajudar pessoas 
vítimas de amputação a não recor-
rerem a esse método. No Sul, Fer-
nando Henrique conta como aban-
donou a carreira em um grande 
banco para montar seu negócio. Já 
Enrique Coimbra criou o Vlog sem 
H, onde compartilha seus pensa-
mentos e visões de mundo.

Episódio 11 – no ar em 31 de de-
zembro
Em Recife, o programa apresenta 
Gisely e sua ONG Farol 52, que visa 
criar uma rede de solidariedade em 
prol de quem precisa. Já o catari-
nense André Ferreira mostra como 
foi o processo de unir sua paixão 
por videogames à sua veia empre-
endedora. No Rio de Janeiro, Lor-
ran Félix apresenta a fórmula do 
sucesso da sua marca de alimen-
tos saudáveis.

Episódio 12 – no ar em 7 de janeiro 
de 2015
Juliana Hespanhol conta como surgiu 
a ideia de criar bolos, cupcakes e do-
ces personalizados para vender. No 
interior de Alagoas, Manoel Roberto 
revela como desenvolveu um for-
micida natural e barato para acabar 
com as formigas. Já o jovem Vinícius 
Tavares mostra como a sua paixão 
pelos super-heróis saiu dos quadri-
nhos e virou um empreendimento. 

Episódio 13 – no ar em 14 de janei-
ro de 2015
A série #projetoempreender vai até 

Palmeira dos Índios, em Alagoas, 
conhecer Samantha Mendonça, 
que, junto com a amiga Thaísa, 
criou um tijolo sustentável feito 
do bagaço da cana. Já o niteroiense 
Thiago Lehmann conta como con-
seguiu transformar seu dom para 
o desenho em negócio. O apaixo-
nado por tecnologia Silas Limeira 
apresenta a Vooglass, sua start up 
focada em realidade aumentada.

Episódio 14 – no ar em 21 de janei-
ro de 2015
#projetoempreender mostra como 
depois de alguns fracassos o parai-
bano Vitor Assis conseguiu sucesso 
com sua brownieria. No Sul, Lucas 
Strasburg mostra como desenvol-
veu uma prótese de PET, barata e 
ecológica, para quem não tem os 
membros inferiores. Em Recife, 
Raiane Maria fala de sua marca de 
Botão de Flor, criada a partir de seu 
dom para criar e vender acessórios 
femininos.

Episódio 15 – no ar em 28 de janei-
ro de 2015
Em João Pessoa, Jorge Lucas Wa-
nderley e seu empreendimento: a 
Tot Coworking. No sul do País, o 
gaúcho Cleiton Boufleuher desco-
briu que uma popular semente tem 

potencial para funcionar como um 
energético natural. Já em Alagoas, 
Paula Kedouk mostra como trans-
formou uma película para decorar 
unhas em um negócio lucrativo. 
 
Episódio 16 – no ar em 4 de feve-
reiro de 2015
#projetoempreender vai até o in-
terior de Alagoas conhecer Car-
los André e seu projeto de criar 
uma pomada a partir da planta 
sambacaitá. Já a baiana Thainara 
mostra como um perfil empreen-
dedor a ajudou a correr atrás de 
uma carreira de atriz e bailarina. 
Em Maceió, Davi Braga, de apenas 
13 anos, revela que seu já bem-su-
cedido aplicativo List it é apenas o 
primeiro de muitos projetos.
 
Episódio 17 – no ar em 11 de feve-
reiro de 2015
Este episódio mostra como Monique 
Evelle, uma baiana de 19 anos mo-
bilizou sua comunidade em torno do 
seu projeto Desabafo Social. No Rio 
Grande do Sul, o estudante de quí-
mica, Leonardo Bodo explica como a 
teia de aranha pode gerar poderosos 
antibióticos. Já o soteropolitano José 
Moura conta por que decidiu abrir 
mão das carreiras convencionais 
para virar mágico profissional.
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Episódio 18 – no ar em 18 de feve-
reiro de 2015
A série #projetoempreender viaja 
até Salvador para revelar como em 
apenas dois dias o jovem Mateus 
lançou seu projeto de comerciali-
zação de pastos. Já a carioca Tuany 
mostra que seu projeto Na Ponta 
dos Pés ajudou meninas do Com-
plexo do Alemão a descobrirem a 
magia do balé. E o jovem Danilo, 
criador do app Sustenapp, prova 
que a sustentabilidade pode ser 
valorizada por qualquer tipo de 
empresa. 
 
Episódio 19 – no ar em 25 de feve-
reiro de 2015
A vida do velejador-empreende-
dor Thomas Low Beer, criador do 
Navegue Temporada. Em Alagoas, 
Karine mostra como teve a ideia 
de usar o bagaço da cana-de-açú-
car para criar tijolos sustentáveis e 
mais baratos que os tradicionais. Já 
o carioca Vinícius Terranova explica 
o conceito da Compre.la, um site 
que promove a venda de serviços a 
um preço fixo.
 
Episódio 20 – no ar em 4 de março 
de 2015
Maiwsi, uma estudante de moda 
cheia de atitude que criou a grife 
By Maia. Já o pernambucano Juan 
mostra como o mercado de estéti-
ca masculina é um grande filão de 
negócios. No Rio, Davi conta o que o 
motivou a criar o Mobilty, um aplica-
tivo que informa os usuários de ôni-
bus sobre o tráfego das diferentes 
linhas que operam na cidade. 

Episódio 21 – no ar em 11 de março 
de 2015
#projetoempreender mostra que 
Gabriel Baum, de apenas 12 anos, 
já criou um canal de vídeos de re-
ceitas, um livro e oficinas de gas-

tronomia para crianças. O curiti-
bano José, vulgo Zéh, explica como 
funciona a Bliive, um site de com-
partilhamento de tempo que vem 
fazendo o maior sucesso. Por fim, 
Roger apresenta a YouGreen, uma 
cooperativa que promove a coleta 
e reciclagem do lixo. 

Episódio 22 – no ar em 18 de mar-
ço de 2015
O episódio mostra como o video-
maker autodidata Kaíque começou 
a ganhar dinheiro com videoclipes 
musicais que fazem sucesso na in-
ternet. Já o comediante de apenas 
17 anos Victor Meyniel nos conta 
como a visibilidade de seus víde-
os possibilitou que ele lançasse o 
primeiro stand up adolescente do 
Brasil. Em São Paulo, Juliana Pies-
co fala de seus portais Fala Cultura 
e SP Cultural.

Episódio 23 – no ar em 25 de mar-
ço de 2015
Jéssica mostra como se valeu de 
seu talento para trabalhos manu-
ais e criou a Jess Toy Art. Em Var-
ginha, Minas Gerais, o jovem Bre-
no explica como a sua rede social 
Save Companies ajuda empresas a 
se comunicarem e fazerem negó-
cios. Já os irmãos e sócios Isabela e 

Davi mostram a rotina de seu hos-
tel Santê, que funciona dentro da 
antiga casa da família.

Episódio 24 – no ar em 1º de abril 
de 2015
A série #projetoempreender vai 
até Goiânia conhecer a história 
de Erika Santos e sua marca de 
roupas Njinga, focada na valori-
zação da cultura e estética afro. 
Em Belo Horizonte, Matheus 
Goyás explica como seu aplica-
tivo AppProva virou um bem-su-
cedido negócio no ramo da edu-
cação. Já Rayane Jacobson bota 
a mão na massa com sua Arte 
Gourmet, uma empresa de solu-
ções gastronômicas. 

Episódio 25 – no ar em 8 de abril 
de 2015
No Rio de Janeiro, o jovem cineas-
ta Kenzo, que montou sua própria 
produtora de audiovisual, o Es-
túdio Pavio. Em Belo Horizonte, a 
estudante de engenharia de pro-
dução Petrina fala como sua em-
presa Aggio Ambiental recicla óleo 
de cozinha. Já Frederico Amorim 
comemora sua decisão de abrir a 
Mix Lanches e ser um exemplo de 
sucesso na comunidade de Morro 
das Pedras.
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Episódio 26 – no ar em 15 de abril 
de 2015
No últimoepisódio de #projetoem-
preender, o mineiro Thiago conta 
como com apenas 24 reais ele criou 
sua lucrativa empresa Barril Criati-
vo. Já a brasiliense Juliana Mergener 
revela como transformou sua re-
ceita de hambúrguer na já conhe-
cida marca StreeburguerZ. Por fim, 
o carioca Charles explica o DDPED, 
seu desfibrilador muito mais bara-
to e eficiente que o tradicional. 

FICHA TÉCNICA 
Direção-geral: Belisario Franca
Direção: Guilherme Fernandez
Editoria de conteúdo: 
Juliana Oliveira
Roteiro: Renan Wilbert e 
Stephany Bizzo
Direção de fotografia: Mario Franca 
Técnico de som direto: Akira Band
Coordenação de produção: 
Cláudia Lima

Produção: Olivia Buarque
Edição: Julia Favoretto e 
Guaracy Carioca
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Produtora realizadora: Giros
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Qual o seu 
Veneno?

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(5 x 27 minutos)
 
Nicotina: a Droga Desejada – no ar 
em 12 de janeiro
O que faz a nicotina ser tão atraen-
te e viciante? Há razões científicas 
que explicam por que os fumantes 
acreditam que o cigarro ajuda a en-
frentar a rotina do dia a dia. O ato 
de fumar é bastante criticado, é 
socialmente inaceitável e faz mal 
para a saúde. Ainda assim, há quem 
veja um lado positivo no consumo 
de nicotina.
Produtor: Ian Watson
Repórter: Geoffrey Burchfield

A Droga de Todos: Cafeína – no ar 
em 19 de janeiro

A cafeína é a droga mais comumente 
utilizada: o mundo consome por dia 
o equivalente a uma dose de cafeí-
na por pessoa. Ela está tão presente 
no cotidiano que nem sequer é con-
siderada uma droga. No entanto, 
pesquisas mostram que alguns dos 
efeitos da cafeína são semelhantes 
aos experimentados em drogas pe-
sadas. Mas existe um lado bom: ela 
traz benefícios no tratamento de 
bebês prematuros e idosos.
Produtor: Ian Watson
Repórter: Geoffrey Burchfield

Maconha: a Droga Proibida – no ar 
em 26 de janeiro
Por mais de meio século, a ma-
conha tem sido considerada uma 
droga perigosa. Dois terços dos 

A série apresenta cinco substâncias que fazem parte do nosso dia a dia e 
que podem ser consideradas drogas: nicotina, cafeína, maconha, álcool e 
ecstasy.

TEMAS: saúde; vídeos e docu-
mentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIOS: American Medical As-
sociation’s International Health & 
Medical Film Competition – ven-
cedor Melhor Série; Australian 
Council of Deans of Education 
Excellence in Education Journalism 
Awards – vencedor Melhor docu-
mentário para televisão: Episódio 
“Nicotina”; MBF Health & Well 
Being Awards – vencedor Regional 
e Nacional; Australian Teacher’s of 
Media Awards – vencedor Melhor 
Documentário de Ciência.
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jovens de 20 anos e um em cada 
oito adultos já a experimentaram. 
Usuários defendem que ela é ino-
fensiva, mas as autoridades conti-
nuam a bani-la, alegando que ela é 
viciante, cancerígena e prejudicial 
ao cérebro. A ciência descobre que 
a verdade está em algum lugar no 
meio dessas afirmações.
Produtor: Janet Bell
Roteirista: Norman Swan

Álcool: a Droga da Ilusão – no ar 
em 2 de fevereiro
Beber é uma atividade social muito 
bem aceita, por isso não surpreende 
que a maioria das pessoas mantenha 
esse hábito, mesmo sabendo que 
ele pode ser destrutivo. Mas, afinal, 
a vontade é genética ou adquirida? 
Existe um limite, depois que o fígado 

FICHA TÉCNICA 
Repórter/Apresentador: Geoffrey 
Burchfield
ABC Commercial
Produtor: Richard Campbell
Produtor executivo: Alison Leigh

CANAL FUTURA
Equipe Aquisições
Coordenadora: Priscila Beleli
Analista: Renata Lima
Estagiária: Paolla Guimarães

já foi danificado? O consumo mode-
rado de álcool realmente nos prejudi-
ca ou pode até nos trazer benefícios?
Produtor: Janet Bell
Roteirista: Geoffrey Burchfield

Ecstasy: a Droga da Festa – no ar 
em 9 de fevereiro
Os efeitos dessa droga, incluindo 
a morte, são amplamente conhe-
cidos, mas isso não impede que 
muitos ainda a utilizem. Este epi-
sódio vai aos bastidores de uma 
festa rave e da publicidade que essa 
droga atrai. Os resultados podem 
surpreender, especialmente porque 
muitos defendem que os efeitos do 
ecstasy são bem menos devastado-
res que os de algumas drogas legais.
Produtor: Richard Campbell
Roteirista: Norman Swan
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Que Abuso 
É Esse?
Série baseada em uma narrativa de ficção em que três personagens – fei-
tos em bonecos marionetes – convivem e discutem sobre os principais te-
mas relacionados ao abuso sexual. A professora Elvira, o agente de saúde 
Damião e a dona de casa e artesã Neusa, a menos informada do trio, que 
vai “aprendendo” sobre o abuso no decorrer do episódio. Os três moram 
na mesma vila e sempre iniciam os episódios sentados em um banco, ob-
servando as crianças brincarem em um tipo de pracinha. O trio comenta 
sobre assuntos que servirão para “puxar” os temas. As crianças não se-
rão vistas ao longo de cada episódio: é como se elas estivessem “atrás da 
câmera”. Somente no fim do último episódio elas serão mostradas, em 
primeiríssimo plano. As histórias que os três conversam rendem flashba-
cks de experiências que viram ou que viveram. Estes flashbacks são rea-
lizados com teatro de sombras, aproveitando apenas a silhueta dos per-
sonagens. Além da dramaturgia com bonecos, teremos depoimentos de 
especialistas e apresentação de dados em cartelas a cada um dos oito 
episódios, de forma a complementar e aprofundar a abordagem do con-
teúdo. Ao final de cada episódio, uma cartela informa sobre o Disque 100, 
estimulando seu uso.

TEMA: direitos humanos
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 
anos
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Fundação Vale 
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(8 x 8 minutos):

Desmascarando o Abuso – no ar 
em 11 de dezembro
Neste episódio esclarecemos o que 
é o abuso sexual e como diferenciar 
de exploração, pedofilia, assédio e 
estupro, além de apresentar as 
questões legais. 

É Só Carinho? – no ar em 18 de de-
zembro
O abuso sexual nem sempre é 
identificado pelas vítimas como 
violência, pois muitas vezes está 
associado ao prazer. Qual é o toque 
“legal” e qual não é? Sem sermos 
alarmistas, vamos sinalizar para a 
criança que o corpo dela não está 
aberto para todos e que ela pode 
dizer não.
 
Perigo no Lar – no ar em 25 de de-
zembro
Os traumas psicológicos da trans-
missão da violência familiar in-
fluenciam diretamente na ocor-
rência de mais casos de violência. 
Vítimas de violências graves e 
abusos sexuais têm mais probabi-
lidades de se tornar futuros agres-
sores/abusadores. O programa vai 
mostrar formas que podem ajudar 
a interromper o ciclo de violência 
intergeracional.

Onde Há Fumaça... – no ar em 1º de 
janeiro de 2015

Sintomas e mudanças no compor-
tamento de crianças e adolescen-
tes que sejam indícios de abuso. 
Sempre tomando cuidado para não 
dar “receitas de bolo”, pois os mes-
mos sintomas podem ser sinais de 
outros tipos de trauma.

É Preciso Ouvir – no ar em 8 de ja-
neiro de 2015
A importância de manter aberta a 
escuta da criança e tomar todo cui-
dado para avaliar qual é a melhor 
maneira de reagir. Como falar? O 
que falar? Em que momento falar? 
É importante também quebrar o 
mito de que a criança está men-
tindo. Propiciar a possibilidade de 
pedir ajuda.

A União Faz a Proteção – no ar em 
15 de janeiro de 2015
Exemplificar situações que mos-
trem a importância das ações e 
do diálogo de cada agente da rede 
de proteção. É responsabilidade 
de todos garantir os direitos das 
crianças e dos adolescentes e to-
mar atitudes para interromper as 
situações de violência que estejam 
ocorrendo.

Lobos em Pele de Cordeiro – no ar 
em 22 de janeiro de 2015
Desfazer a ideia de “monstro”, pois 
a relação de ódio da criança com o 
abusador pode não existir – o que 
dificulta a identificação e a confis-
são para ambos. Apresentar o tra-

tamento qualificado para abusador 
simples e pedófilo – responsabili-
zado legalmente e apresentando 
tratamento psicológico adequado.

O Caminho da Denúncia – no ar em 
29 de janeiro de 2015
Existe vida após a violência. Como 
e para quem fazer a notificação? 
Entrar ou não com um processo 
legal? Após a notificação, quais 
são as possibilidades de encami-
nhamentos e atendimentos para 
a reconstrução da vida individual, 
familiar e social? O programa irá 
ressaltar os fluxos de atendimento 
público previstos no Plano Nacio-
nal de Enfrentamento da Violência 
Sexual Infantojuvenil.

FICHA TÉCNICA 
Consultoria: Childhood Brasil
Roteiro: José da Silva 
Produtora realizadora: 
Casa de Cinema 

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Rosi Escobar
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
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Analista de conteúdo: 
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Equipe de mobilização: 
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Eduarda Vieira e Juliana Oliveira
Gerente de mobilização e articula-
ção comunitária: 
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Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

217



11/12/2014           1/1
  

www.videoclipping.com.br

JORNAL DO COMÉRCIO - RS
Panorama Pág.:6

A TARDE - BA
+2

10/12/2014            1/1
  

www.videoclipping.com.br

Pág.: 5

A 
Ta

rd
e,

 B
A 

| 1
0/

12
/2

01
4

Jo
rn

al
 d

o 
C

om
ér

ci
o 

| 1
1/

12
/2

01
4

218



Futura lança série Que Abuso É Esse? 
e investe na atenção à infância

POR NINA ULUP*

de que a violência acontece apenas entre a população 
de baixa renda e problematiza os conceitos de abuso, 
pedofilia, violência intergeracional, encaminha para a 
identificação do problema, além de ressaltar a impor-
tância de todos na proteção de crianças e adolescentes.
 
Para Itamar Gonçalves, gerente de programas da Chil-
dhood Brasil, parceira de ambas as séries, “vivemos em 
um país turístico com sol e praia, local onde circulam 
muitas crianças e adolescentes. As estradas são outros 
locais onde a atenção deve ser redobrada. As crianças 
e adolescentes estão suscetíveis à violência nos dois 
cenários. Por isso é necessária a articulação de toda a 
rede de proteção à infância, organizações da sociedade 
civil que fazem atendimento direto das crianças e ado-
lescentes, Estado, UNICEF, entre outras.”

E complementa: “Estamos trabalhando com formação 
de educadores e sensibilização das famílias, cada um 
dos adultos que se relacionam com crianças, para que 
possamos ampliar a compreensão de abuso sexual, 
pois sua incidência é maior do que a de exploração. En-
tre os jovens adolescentes a exploração sexual cresce 
devido às drogas. Muitas vezes o corpo é uma forma de 
pagamento para sua aquisição”.

*Especial para a Mobilização do Canal Futura

Desde 2009 a equipe de mobilização e articulação co-
munitária trabalha com as redes das quais participa 
para discutir temas que dialoguem com a infância bra-
sileira , organizando fóruns e avaliação de programas 
já produzidos. A partir daí, o Canal Futura vem repen-
sando sua programação para o público infanto-juvenil 
e para toda a rede de atores que trabalham no Sistema 
de Garantia de Direitos.

Com a meta de tratar do tema das violências sexuais con-
tra crianças e adolescentes visando a prevenção, o canal 
já lançou duas séries, Que Exploração É Essa? e, recente-
mente, Que Abuso É Esse?, ambas resultado do trabalho 
de articulação com instituições de referencia para definir 
o conteúdo dos programas: o que deve ser tratado, como 
tratar, o que não pode faltar e como encaminhar as situ-
ações de violência contra a criança e o adolescente em 
uma perspectiva positiva para encontrar soluções.

Ambas as iniciativas fazem parte de um projeto mais 
amplo que o Canal denominou Crescer sem violên-
cia. A série Que Exploração É Essa? teve como mote 
pensar as políticas públicas já consolidadas pelo go-
verno e auxiliar nesse encaminhamento, além de lan-
çar luz sobre o conceito de exploração sexual de crian-
ças e adolescentes e ajudar a desconstruir estigmas.
Já a série Que Abuso É Esse? tenta desconstruir a ideia 
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Sala de Notícias 
visuais de qualidade para o Sala de 
Notícias.

No ano de 2014, o programa desen-
volveu duas grandes ações de par-
ceria com colaboradores externos, 
além do lançamento de mais um 
Chamado Público para produção 
independente. A primeira delas foi 
direcionada a estudantes universi-
tários. Lançamos o “3º Chamado 
Público do Núcleo de Jornalismo 
do Canal Futura – Edição Especial 
para Audiovisuais Realizados por 
Estudantes”, uma parceria do Ca-
nal Futura com a Associação Bra-
sileira de Televisão Universitária 
(ABTU) e a Rede Globo. O objetivo 
do chamado foi selecionar propos-
tas de produção apresentadas por 
estudantes universitários em fase 
de conclusão de cursos de Comuni-
cação Social, Cinema, Audiovisual, 
Artes e Design ou qualquer outro 
curso que envolvesse a formação 
para a produção audiovisual e que 
estivessem preparando seus Traba-
lhos de Conclusão de Curso (TCC). 
Além de apresentar os projetos 
nas universidades, os estudantes 
tiveram a oportunidade de receber 
apoio financeiro para veiculação 
dos vídeos na faixa Sala de Notí-
cias através do Núcleo de Jornalis-
mo do Canal Futura. Os projetos 
foram veiculados em abril e maio 

de 2014. Vinte estudantes foram 
contemplados no edital. Como par-
te da proposta de qualificação dos 
jovens, houve uma visita à Central 
Globo de Produção (Projac) e parti-
cipação de uma oficina de audiovi-
sual com profissionais de Núcleo de 
Jornalismo do Canal Futura. Além 
disso, a faixa, mais uma vez, abriu 
sua janela para exibição de obras 
dos mais variados contextos e es-
tilos. Entre produções internas do 
Departamento de Jornalismo do 
Futura, aquisições em festivais e 
outras parcerias, levamos ao públi-
co um olhar mais aprofundado so-
bre recortes do Brasil e do mundo. 
Destaque para produção de docu-
mentários sobre “Desenvolvimento 
Urbano”, em parceria com a Vale e 
com consultoria técnica do Minis-
tério das Cidades, sobre os gar-
galos que ainda dificultam o bom 
planejamento das cidades. Outras 
produções retrataram a memória 
da Era Vargas, os momentos que 
antecederam o golpe de 1964 e as 
consequências dos brasileiros que 
carregam o nome Getúlio. Uma 
produção inédita com adaptação 
para Libras – Língua Brasileira de 
Sinais – com um relato sobre famí-
lias de ouvintes e surdos também 
marcou a temporada, que contou 
ainda com produções do outro lado 
do planeta, no Timor Leste. 

Espaço para reportagens docu-
mentais com 13 minutos de dura-
ção, que contempla diversidade 
de olhares, linguagens e narrativas 
com relevância contemporânea 
para o Brasil e para o mundo. Vai 
ao ar na faixa de programação de 
segunda a sexta-feira, às 14h30, 
com reprise quinta-feira, às 21h. 
O programa é um importante es-
paço de promoção da pluralida-
de de pontos de vista. Da mesma 
maneira, valoriza o contraponto 
de opiniões, a informação de qua-
lidade e de interesse público. Entre 
as conquistas recentes do Sala de 
Notícias está a produção em rede 
e a capacidade de gerar outros 
debates na grade de programação 
do Canal Futura. Em 2014, foram 
exibidos 67 episódios, entre eles 
produções internas, aquisições e 
projetos selecionados através de 
Chamados Públicos do Núcleo de 
Jornalismo. Esta iniciativa marcou 
uma nova fase do programa, onde 
a busca por narrativas inovadoras 
e contextualizadas se transformou 
em foco estratégico para a produ-
ção de novos conteúdos em parce-
ria com realizadores independen-
tes de todo o País. Desde então, a 
prática da seleção de projetos vem 
conquistando cada vez mais profis-
sionais de cinema e comunicação 
dispostos a viabilizar obras audio-
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TEMAS: atualidades; vídeos e do-
cumentários
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 1997
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PRÊMIO: a faixa Sala de Notícias 
foi vencedora na categoria Grande 
Destaque do Prêmio TAL (Televi-
são América Latina), associação de 
TVs públicas e educativas da Amé-
rica Latina. A categoria reconhece 
ações, iniciativas, atividades, pro-
postas e/ou projetos que contri-
buem para o desenvolvimento da 
TV pública participativa e aberta, 
na transformação construtiva da 
sociedade. 

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(67 x 13 minutos):

Geração Z Rural – no ar em 11 de 
fevereiro
Taíza e Patrícia são moradoras da 
Zona Rural de Alagoas e fazem 
parte da Geração Z, definida como 
aquela que não conhece o mundo 
sem as facilidades da tecnologia. 
Elas vêm de uma família essen-
cialmente rural e, diferentemente 
de todos eles, ainda que se utili-
zem do “pau de arara” como meio 
de transporte e carreguem água 
em baldes para o uso doméstico 
diário, têm como objetos de uso 
constante seus tablets e celula-
res, conectados à internet 24 ho-
ras por dia. De que forma elas se 
conectam com o mundo? Quais os 
conflitos que enfrentam? De que 
forma o termo “inclusão digital” 
cumpre o que propõe dentro dessa 

de um Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), na Zona Sul do Rio 
de Janeiro, e apresenta diferentes 
pontos de vista sobre a polêmica 
internação compulsória como op-
ção de tratamento.
Direção: Cristiano Reckziegel

A Arte de Ser Músico – no ar em 27 
de fevereiro
Muitos jovens aspiram à carreira 
de músico de banda ou à trajetória 
solo. Outros sonham em tocar em 
uma orquestra. Mas o que é preci-
so para se tornar um concertista 
e integrar uma orquestra como a 
Osesp, a Orquestra Sinfônica de 
São Paulo? O documentário viaja 
pela sonoridade produzida pela 
Osesp e mostra o percurso de 
dois instrumentistas de diferen-
tes naipes e suas experiências no 
palco da música clássica no Brasil.
Direção: Rosí Fer

realidade? O programa mostra os 
contrapontos que permeiam essa 
história.
Direção: Melina Vasconcelos

Além da Dependência – no ar em 
20 de fevereiro
Trata da relação de usuários, fa-
miliares e profissionais de saúde 
com a dependência química. Com 
foco no uso do crack, este curta 
documentário acompanha a luta 
emocionante, comovente e dolo-
rosa das pessoas contra o próprio 
vício. A partir da observação de 
quem está diretamente envol-
vido com o cotidiano e as reper-
cussões inerentes à dependência 
química, o programa se propõe a 
desmistificar a imagem sobre o 
perfil de quem usa crack e discu-
te opções de tratamento ofereci-
das pelas redes de saúde pública 
e privada, acompanha as rotinas 
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Centelha – no ar em 4 de março
Centelha registra as atividades de 
duas jovens artistas argentinas que 
transformaram uma tricicleta em 
uma biblioteca móvel para fomen-
tar a literatura e o uso do livro pelas 
crianças. Elas tentam combater a 
ideia da biblioteca como um quarto 
fechado e entediante, e transportar 
o livro para os espaços públicos. Re-
centemente, também editaram três 
contos infantis em um formato pe-
queno e com curta tiragem. Através 
destas ações cheias de simplicidade 
e delicadeza, elas vão ampliando o 
imaginário de um número significa-
tivo de crianças.
Direção: Emiliano Goyeneche e 
Clarissa Moser

Ocupar, Resistir e Produzir: Em-
presas Recuperadas Argentinas – 
no ar em 6 de março
Uma das respostas à constante 
precarização do trabalho, intrínse-
ca à economia capitalista, são as 
empresas geridas pelos próprios 
trabalhadores. Na Argentina, a ex-
periência é conhecida como Em-
presas Recuperadas, onde fábricas, 
hotéis, restaurantes e outras insti-
tuições que estiveram sob ameaça 
de serem fechados são ocupados 
e continuam a produzir sob gestão 
operária, sem patrões. O documen-

tário Ocupar, Resistir, Produzir vai 
ao encontro de algumas empresas 
recuperadas para conhecer a his-
tória, a organização e os benefícios 
na vida dos trabalhadores e da co-
munidade argentina.
Direção: Francisco Andrade San-
tos e Rafael Mellim, com a colabo-
ração de Flavio Chedid e Henrique 
Novaes.

Quilombos e Quilombolas – no ar 
em 11 de março
Há mais de 400 comunidades qui-
lombolas no estado do Pará. Por 
falta de uma educação particulari-
zada que leve em conta as caracte-
rísticas etnoculturais, grande parte 
dessa população acaba ficando 
fora da escola pública tradicional e 
são pouquíssimas as comunidades 
que têm escola quilombola. E estas 
poucas, como funcionam? Como 
o governo estadual trata da ques-
tão? Quais as diferenças básicas da 
educação quilombola para a insti-
tucionalizada? Essas são algumas 
das questões apresentadas no pro-
grama Quilombos e Quilombolas. 
A equipe esteve em comunidades 
quilombolas no Pará e registrou 
um pouco da vida escolar e das di-
versas dificuldades das crianças e 
dos professores da região, como a 
falta de material específico sobre a 

própria tradição. Em uma das pou-
cas escolas quilombolas, no baixo 
Acará, próximo à capital do esta-
do, Belém, as professoras fazem 
de tudo para manter viva a cultura 
afrodescendente e estimulam os 
alunos através de uma educação 
particularizada e diferenciada.
Direção: Jorge Mansur

O Dia da Invenção – no ar em 13 de 
março
Numa viagem pelo sertão do Piauí, 
O Dia da Invenção revela a reali-
dade arquitetada por três perso-
nagens: o jogo da poesia de cordel 
sonhada por Chico do Romance, a 
fé que busca a ciência de seu Cito-
nho e o devaneio na criação de José 
Renato.
Direção: Otávio Almeida

Biblioteca da Rua Glauber – no ar 
em 20 de março
O documentário apresenta o incen-
tivo à leitura de Vanilda que traba-
lhava como doméstica e foi demitida 
do emprego porque estava lendo um 
livro, Escrava Isaura. Depois deste 
fato marcante em sua vida, decidiu 
que teria muitos livros e os empres-
taria a quem quer que fosse.
Direção: Cardes Amâncio

Daguestão, a República que Desa-
fia a Rússia – no ar em 27 de março
Um atentado a bomba na Marato-
na de Boston chamou a atenção 
do mundo para o Cáucaso do Nor-
te, região separatista da Rússia de 
onde eram provenientes os respon-
sáveis pelo ataque. “Daguestão, a 
república que desafia a Rússia” ten-
ta explicar, sob o ponto de vista de 
um jovem estudante daguestanês, 
quem são e o que querem os habi-
tantes de repúblicas russas cauca-
sianas, que mantêm movimentos 
separatistas ainda sufocados pela 
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mãe Rússia por meio de incursões 
militares.
Direção: Marina Darmaros e Wis-
sam Moukayed

Políticas Públicas – Educação na 
Amazônia – no ar em 3 de abril
A educação no Brasil, apesar de os 
números terem melhorado nos úl-
timos anos, ainda carece de muitos 
investimentos. E se, mesmo nas 
regiões Sul e Sudeste, notoriamen-
te mais desenvolvidas e ricas, os 
problemas são graves, o que dizer 
da região norte do País? É lá onde 
estão os piores resultados não só 
na educação, mas como em vários 
outros setores. O que fazer para 
mudar? Por onde começar? A im-
portância dos movimentos sociais 
na melhoria da qualidade da edu-
cação naquela região e no Brasil; os 
investimentos que o governo fede-
ral faz e que por inúmeros motivos 
acabam não chegando nas escolas; 
o que o governo do Pará pretende 
com a criação do Pacto pela Edu-
cação. Esses são alguns dos te-
mas abordados no documentário 
Educação na Amazônia, políticas 
públicas. Ao longo da reportagem 
especial, especialistas em educa-
ção no estado do Pará, professores 
e representantes de importantes 
ONGs traçam um perfil da educa-
ção naquela área e reforçam a ne-
cessidade de mudanças imediatas 
partindo das comunidades e tam-
bém do poder público.
Direção: Jorge Mansur

A Alma das Ruas – Curtas Univer-
sitários – no ar em 7 de abril
As ruas têm alma, afirmava o jor-
nalista e cronista carioca João do 
Rio. Este documentário traz uma 
livre adaptação da obra do escritor 
e capta a essência das vias centrais 
da cidade de Campina Grande, lo-

calizada no interior da Paraíba. O 
flâneur acompanha os movimen-
tos dos cidadãos e as relações que 
se desenvolvem, dando vida ao es-
paço urbano. A partir de uma nar-
ração poética, o filme mostra o que 
muitas vezes passa despercebido 
aos olhos das pessoas.
Direção: Jaime dos Santos Guima-
rães | Universidade Estadual da 
Paraíba

Estradas Gerais – no ar em 8 de 
abril
Minas Gerais é o estado brasileiro 
que possui a maior malha rodoviá-
ria do País. Todos os dias, milhares 
de pessoas cruzam suas estradas, 
levando de um lugar a outro, mer-
cadorias, encomendas, histórias de 
vida e sonhos. Dentre estas pes-
soas estão caminhoneiros – traba-
lhadores que passam grande parte 
de suas vidas dirigindo, deixando 
em casa suas famílias e amigos, 
criando vínculos em cada lugar 
que passam. Em Estradas Gerais 
acompanhamos na boleia do cami-
nhão as histórias de alguns destes 
personagens, cruzando rodovias, 
cidades e memórias. 
Direção: Matheus Peçanha Navar-
ro Oliveira | Universidade Federal 
Fluminense

Mamulengo – Nas Linhas da Mão – 
no ar em 9 de abril
Os aspectos que constroem a re-
lação entre criador e criatura no 
teatro de bonecos são o fio con-
dutor deste programa. A partir das 
experiências de marionetistas do 
grupo mineiro, Giramundo, o ator-
-bonequeiro e o boneco manipulado 
se transformam em personagens 
principais deste programa. Durante 
os ensaios e apresentações da tur-
nê “Trilogia do Mundo Moderno”, do 
grupo mineiro Giramundo, integran-
tes da trupe se juntam a Fernanda 
Takai e John Ulhoa, do Pato Fu, para 
compor a trilha do espetáculo, dan-
do voz a alguns dos personagens.
Direção: Natalia Lucia Alvarenga 
Medeiros | Centro Universitário 
UMA

Adeus à Síria – no ar em 10 de abril
Em 1968, Nancy Blum, brasileira 
de origem judaica, embarcou para 
a Síria a fim de se casar com um 
sindicalista sírio que conheceu du-
rante viagem a Moscou. No ano se-
guinte, nasce Huda Blum Bakkour, 
primeira e única filha do casal. 
No início de 2012, o jovem Adel 
Bakkour chega ao Brasil em com-
panhia de seu irmão, Hadji. Fugiam 
da guerra civil síria, que já vitimou 
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mais de 200 mil pessoas. A logísti-
ca da fuga foi organizada por Huda, 
que buscava livrar os irmãos dos 
horrores do conflito. Adeus à Síria 
é um documentário sobre a difícil 
tarefa de superação dos traumas 
de guerra e reconstrução da vida. 
Direção: João Ademir Meira Santos 
| Escola de Cinema Darcy Ribeiro

Andarilhas – no ar em 11 de abril
Com objetivo de aprofundar as dis-
cussões sobre mobilidade urbana, 
duas drag queens vão às ruas do 
Distrito Federal para conhecer de 
perto algumas das dificuldades que 
diversos brasilienses enfrentam to-
dos os dias. As drag queens com-
põem, em cada espaço por onde 
passam novas formas de percepção 
da mobilidade urbana. Ao mesmo 
tempo, trazem à tona uma discus-
são sobre a integridade da mulher 
no transporte público, os espaços 
LGBT e a integração com a cidade.
Direção: Gustavo Freitas | Universi-
dade de Brasília

Abya Yala – no ar em 14 de abril
Abya Yala significa Terra de Sangue 
Vital, nome dado pelos índios Kuna 
ao continente americano antes da 
colonização. É o caminho que as 
realizadoras percorreram do Mé-
xico ao norte do Brasil retratando 
os lugares e pessoas que ao fala-
rem sobre suas vidas e sua manei-
ra de ver o mundo nos revelam a 
riqueza cultural e a força da iden-
tidade latina que une a todos nós 
de Abya Yala.
Direção: Fernanda Bigaton e Clara 
Facuri | Universidade Federal do 
Rio de Janeiro

O que Só se Ouve Falar – no ar em 
15 de abril
Espaços pacatos e o universo da 
oralidade contrastam com a dinâ-

mica de grandes cidades brasileiras, 
onde há um fluxo intenso de infor-
mações. Este Sala de Notícias mos-
tra algumas das diferentes nuances 
do analfabetismo no Brasil e procu-
ra relativizar a linguagem, a grafia e 
a convivência dos indivíduos com o 
mundo exterior. Baseado em uma 
narrativa de relatos pessoais e sub-
jetivos, através dos quais questões 
sobre educação, desigualdade e 
exclusão são flagrantes, a obra mer-
gulha nas relações dos personagens 
com a sua própria língua. 
Direção: Julia Tami Ishikawa | Uni-
versidade de São Paulo

Tons na Música – no ar em 16 de 
abril
O programa mostra exemplos de 
musicistas negras que trabalham 
com música erudita em importan-
tes instituições do estado de São 
Paulo. Em um meio de tradição 
europeia, essas pessoas procuram 
romper as fronteiras impostas pela 
cor da pele e enfrentar o estigma 
que as associa a estilos musicais 
populares como os únicos nichos 
culturais permitidos aos negros. 
Tons na Música provoca o espec-
tador.
Direção: Elioenai Paes Gonçalves | 
Faculdade Cásper Líbero

Futuros Engenheiros – no ar em 17 
de abril
Jovens estudantes constroem pro-
tótipos veiculares dentro das Uni-
versidades e participam anualmente 
da Maratona Universitária da Efici-
ência Energética. O evento acontece 
no Kartódromo Ayrton Senna, em 
São Paulo. A conversa com os futu-
ros engenheiros traz à tona o perfil 
desses estudantes e das escolas a 
que pertencem, mostrando a impor-
tância do empreendedorismo para 
superação das dificuldades do dia a 
dia dos novos profissionais do mer-
cado de trabalho. 
Direção: Maria Luiza Buriham de 
Siqueira | Universidade Federal de 
Santa Catarina

Vida em Canoa – no ar em 18 de 
abril
Às margens do rio Amazonas, a fa-
mília Barros, formada por quatro 
membros ribeirinhos, veem na na-
tureza seu sustento, o lazer e as di-
ficuldades de um viver inimaginável 
às mentes urbanas.
Direção: Laís Lima | PUC-SP

Gaguinho: Ideia e “Corajo” – no ar 
em 21 de abril
Um sertanejo de meia-idade, po-
bre e analfabeto, decide fazer do 
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cinema sua forma de expressão. 
Para isso, ele registra os faroestes 
cotidianos do povo de uma comu-
nidade da zona rural de Vitória da 
Conquista, na Bahia.
Direção: Alice Lacerda Pio Flores | 
Universidade Estadual de Santa Cruz

Lápis de Cor – no ar em 22 de abril
Lápis de Cor retrata a percepção 
sobre o significado político da ex-
pressão “cor de pele”, que nomeia 
uma cor de lápis no universo esco-
lar. As crianças utilizam a cor bege 
para representar a si mesmas e as 
pessoas do seu convívio, compon-
do, nos desenhos, um fenótipo de 
pessoas brancas – olhos claros, ca-
belos louros e pele bege –, mesmo 
quando são negras as pessoas a 
serem representadas. 
Direção: Larissa Santos Andrade | 
Universidade Federal do Recônca-
vo Baiano

A boa Vizinhança – no ar em 23 de 
abril
Em uma sociedade onde as pes-
soas se distanciam cada vez mais 
uma das outras e do ambiente em 
que vivem, um grupo de moradores 
de um tradicional bairro do Rio de 
Janeiro procura quebrar este pa-
radigma ao se reunir virtualmente 

pelas redes sociais. O objetivo é 
promover o debate e busca por so-
luções aos problemas da vizinhan-
ça, gerando projetos comunitários 
e soluções criativas.
Direção: Pedro Riguetti | PUC-RJ

Cidade Reinventada – no ar em 24 
de abril
O documentário Cidade Reinven-
tada buscou pessoas que procuram 
maneiras diferentes de se relacio-
nar com os espaços públicos. Cada 
vez mais complicada, São Paulo 
mostra que, entre seus congestio-
namentos e todo o cinza, existem 
alternativas para uma vida mais 
agradável. Os integrantes de dois 
coletivos, MUDA e SampaPé, con-
tam o que fazem e como agem para 
construir a cidade que desejam. 
Direção: Gabriela Leite Martins | 
PUC-SP

Cortina de Bambu – no ar em 25 de 
abril
A Colônia Padre Damião recebeu, 
por mais de 30 anos, através de 
internação compulsória, pacien-
tes para tratamento de hansenía-
se. Paulo Pereira, o Paulinho, nos 
conduz por lugares e personagens 
da comunidade, cenário de grande 
parte da sua vida.

Direção: Renata Meffe Franco | Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora

Izabel – no ar em 28 de abril
Em São Carlos, cidade conhecida 
por ter sido a última a abolir de fato 
a escravidão no Brasil, o documen-
tário faz um passeio pelo bairro 
Vila Izabel, a fim de conhecer seus 
antigos moradores e compreender 
como suas histórias de vida se re-
lacionam com a história do bairro 
fundado por ex-escravos.
Direção: Maria Julia Andrade Car-
valho | Universidade Federal de 
São Carlos

Menos É Mais – no ar em 29 de abril
O crescimento como valor abso-
luto, um dos pilares da economia 
contemporânea, é apresentado 
através de três iniciativas empre-
endedoras que desafiam a lógica 
organizacional. 
Direção: Priscila Pacheco dos San-
tos | Universidade Positivo

Tudo que Movimenta – no ar em 
30 de abril
No interior de Minas Gerais, pe-
quenas comunidades rurais guar-
dam histórias de pessoas que se 
desprenderam de suas raízes em 
busca de uma vida melhor nos cen-
tros urbanos. A população desses 
distritos, esvaziada e envelhecida 
pela migração de seus jovens, vive 
uma cultura de “ausência”, alimen-
tando saudades dos filhos, netos, 
irmãos que abandonaram o campo 
atrás do sonho da cidade grande. 
O programa faz um recorte do co-
tidiano solitário dos moradores de 
Belisário e retrata o êxodo rural por 
uma ótica inversa: a partir das mu-
danças na ordem das famílias do 
interior, ou seja, as mudanças na 
vida de quem fica, quando o outro 
vai embora.
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Direção: Thamara Silva Pereira | 
Universidade de Brasília

No Olho da Rua – no ar em 1º de 
maio
Dois moradores de rua e dois jor-
nalistas compartilham uma visão 
em comum: de que a comunica-
ção pode e deve ajudar a mudar a 
realidade de quem mora nas ruas. 
Francisco alimenta um blog com 
fotos que registram o cotidiano das 
ruas de várias cidades brasileiras e 
ministra oficinas de fotografia para 
outros moradores de rua. Adriano 
ajuda a compor as pautas do jornal 
A Laje, produzido pelo Movimento 
Estadual de População em Situa-
ção de Rua e por alunos de jornalis-
mo da UFPR. Enquanto José Carlos 
e Mauri consideram um dever do 
jornalismo pautar temas sociais na 
imprensa diária.
Direção: Paula Setsuko Nishizima | 
Universidade Positivo

Recife que Pulsa – no ar em 2 de 
maio
O vendedor de CDs e DVDs pira-
tas Antônio Pacas é um homem de 
coração mole e de histórias impos-
síveis. Fã de Roberto Carlos, ele 
compõe e canta suas próprias can-
ções em homenagem a um grande 

amor. Jamaica ama se comunicar, 
trabalha comprando e vendendo 
ouro em um pátio, onde as amiza-
des surgem naturalmente. Gilson 
considera a rua sua casa, onde gas-
ta as tardes dançando e oferece 
um pouco de magia aos transeun-
tes apressados. Estas são algumas 
histórias dos arredores da capital 
pernambucana registradas no pro-
grama Recife que Pulsa.
Direção: Marina Barbosa Mahmood 
| Universidade Federal de Pernam-
buco

Visuais de Teerã – no ar em 6 de 
maio
O documentário Visuais de Teerã 
mostra o trabalho e um pouco do 
cotidiano de três artistas contem-
porâneos do Irã. A fotógrafa Sara 
Mobayen, Peyman Shafieezadeh, 
artista plástico, e Cassra Abedini, 
um renomado calígrafo e artis-
ta gráfico, contam como levam a 
vida na capital do país e apresen-
tam visões bem peculiares sobre a 
questão “política e religião” e sobre 
a cidade onde vivem.
Direção: Rafael Bacelar e Maria Pe-
reira

Irã entre Sons e Movimentos – no 
ar em 8 de maio

O documentário propõe uma intro-
dução ao contexto da dança e da 
música contemporânea na atual 
cena de Teerã, a partir do encontro 
com Mohammad Abbasi (coreógra-
fo), Shahram Sharbaf, Nima Rame-
zan e Kian Pourturab (músicos), que 
falam de sua trajetória artística e 
mostram um pouco de seu trabalho 
e de seu cotidiano na capital do Irã.
Direção: Rafael Bacelar e Maria Pe-
reira

Acarajé É Fogo – no ar em 15 de 
maio
No Brasil, onde a intolerância reli-
giosa é discutida na mídia, redes e 
círculos sociais, eis aqui um caso 
que envolve as tradições culinárias 
do povo baiano: a venda do acara-
jé. Com duas perspectivas antagô-
nicas: a de uma baiana com seus 
preceitos fincados no candomblé 
e a de uma quituteira evangélica, a 
reportagem mostra o cotidiano de 
suas vidas, suas distintas religiosi-
dades, o preparo e comercialização 
do acarajé em Salvador, onde a 
padronização imposta pela prefei-
tura gera expectativas positivas, 
mas também muita polêmica para 
quem insiste em descaracterizar a 
tradição afrodescendente.
Direção: Claudia Chávez

Cinema de Guerrilha da Baixada – 
no ar em 22 de maio
Um açougueiro. Um funcionário 
público. Um câmera amador. Eles 
tinham uma câmera e algumas 
ideias, e, juntos, em uma mesa de 
bar, fundaram o Cinema de Guer-
rilha da Baixada. A ideia era falar 
de São João de Meriti, município 
periférico à capital carioca, um dos 
maiores da Grande Rio de Janeiro. 
Desde então, tratando dos habi-
tantes, do cotidiano e das particu-
laridades da região, o CGB já soma 
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37 curtas, 208 participações em 
festivais pelo Brasil e no exterior, 
além de um cineclube e algumas 
oficinas. Este episódio do Sala de 
Notícias pretende revelar as nuan-
ces deste movimento. 
Direção: Marina Pessanha e José de 
Aguiar

Morri na Maré – no ar em 29 de 
maio
Documentário sobre o impacto da 
violência sobre as crianças da fa-
vela Complexo da Maré, no Rio de 
Janeiro, contado a partir da visão 
delas. Foi realizado por dois jorna-
listas franceses, Marie Naudascher 
e Patrick Vanier, ambos radicados 
no Rio. Este vídeo faz parte do Pro-
jeto Reportagem Pública, que foi fi-
nanciado por crowdfunding. Com o 
suporte de 808 doadores, a Agên-
cia Pública distribuiu 12 bolsas de 
reportagem para investigações in-
dependentes.
Direção: Marie Naudascher e Patri-
ck Varnier/ Agencia Pública

Cine Rolândia – no ar em 5 de ju-
nho
Rolândia, cidade próxima a Lon-
drina, no interior do Paraná, não 
tem nenhuma sala de cinema des-
de 1985, ano do fechamento do 
enorme Cine Rolândia. Moradora 
da cidade, a documentarista Carol 
Gorla foi atrás de histórias do lugar 
que marcou uma geração e até hoje 
deixa saudades nos antigos espec-
tadores.
Direção: Carol Gorla e Daniel Gon-
çalves

Olhar Bom de Bola – no ar em 10 
de junho
Um fotojornalista francês da AFP 
(Agence France-Presse) lança uma 
oficina de fotografia na Cidade de 
Deus para que as crianças e os 

adolescentes mostrem através do 
seu olhar a paixão pelo futebol no 
Brasil.
Direção: Vincent Rimbaux

Quatro Brasileiros, uma Copa – A 
Copa no Quintal – no ar em 12 de 
junho
Em Itaquera, quatro vidas se trans-
formam com a chegada da Copa do 
Mundo. No primeiro episódio da sé-
rie A Copa no Quintal, são apresen-
tados quatro brasileiros: Drancy, 
Djair, Raquel e Douglas, com his-
tórias completamente diferentes 
e que estão envolvidos no even-
to, cada um à sua maneira. O que 
eles esperam para si mesmos, para 
suas famílias e Itaquera como um 
todo? Como eles vão se preparar?
Direção: Veerle Denissen

Frans Krajcberg, uma Causa Pla-
netária – no ar em 17 de junho
Curta-metragem que apresenta o 
depoimento imagético do artista 
sobre a sua obra enquanto denún-
cia socioambiental. O programa 
mostra o registro e a paixão do ar-
tista pela fotografia.
Direção: Renata Rocha Silva

A Vida na Periferia – A Copa no 
Quintal – no ar em 19 de junho 

O segundo episódio da série A Copa 
no Quintal mostra a vida na peri-
feria de São Paulo. Drancy espera 
obter clareza sobre o seu futuro, 
mas é confrontado com o círculo 
vicioso das questões de habitação 
em São Paulo. Djair está enfren-
tando problemas com as vendas de 
camisas de clubes de futebol. Ra-
quel acompanha um turno da noite 
emocionante com a polícia, e Dou-
glas grava uma canção rap sobre os 
protestos em São Paulo.
Direção: Veerle Denissen

A Véspera – A Copa no Quintal – no 
ar em 26 de junho
Com a chegada da Copa do Mun-
do, os quatro personagens da série 
A Copa no Quintal se mobilizam 
de diferentes formas. Enquanto 
Drancy lida com a possibilidade de 
ter sua casa removida do entorno 
do estádio de Itaquera, Douglas se 
junta a um protesto na cidade por 
melhores condições na região.
Direção: Veerle Denissen

O Jogo – A Copa no Quintal – no ar 
em 3 de julho
O último episódio da série A Copa 
no Quintal acompanha a rotina 
dos quatro protagonistas durante 
o jogo Holanda x Chile no Itaque-
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rão. O que as nossas personagens 
estão fazendo durante a partida? 
Será Djair capaz de aumentar a 
venda de camisetas? Como os 
moradores da Vila da Paz acompa-
nham a chegada da polícia para o 
evento? Será que Douglas continua 
interessado por protestos? E como 
está sendo o dia de Raquel?
Direção: Veerle Denissen

A Noiva de São João – no ar em 10 
de julho
Em Corumbá, município da Re-
gião Centro-Oeste do Brasil, si-
tuado no estado de Mato Grosso 
do Sul, quem organiza a festa de 
São João é chamado de santeiro, 
e ser santeiro é um compromisso 
para a vida toda. Através do olhar 
de Bianca Machado, que promove 
uma das centenas de festas na ci-
dade há mais de 20 anos, A Noiva 
de São João vai mostrar detalhes e 
curiosidades da festa que mistura 
sacro e profano, atraindo milhares 
de pessoas no Porto Geral, ponto 
histórico da cidade.
Direção: Priscila Midori e Victor 
Marcello

Estrelas Mudam de Lugar – no ar 
em 17 de julho
Revela ao público o projeto Moradia 

Assistida, que é direcionado para 
pessoas com transtornos mentais 
como uma alternativa à internação. 
O filme propõe um registro realis-
ta sobre a casa de Sérgio, Rogério, 
Bebel e Stela, onde eles desenvol-
vem sua autonomia, mas também 
aprendem a viver em grupo, divi-
dindo os espaços, compartilhando 
experiências e, acima de tudo, res-
peitando uns aos outros em suas 
diferenças. Essas moradias for-
mam um mosaico de experiências 
que apresentam ao espectador o 
conceito de inclusão social das 
pessoas com transtornos mentais. 
Afinal, citando a psiquiatra Patrícia 
Schmid: “A loucura pertence à vida. 
Ela não está nos hospícios, ela está 
no dia a dia, de todas as formas e 
todas as maneiras”.
Direção: Susanna Lira

La Samba – no ar em 29 de julho
O samba é o ritmo brasileiro de 
maior visibilidade no exterior. Para 
muitos, ele forma a “imagem” do 
Brasil. Em Paris, porém, os princi-
pais protagonistas deste ritmo não 
são brasileiros... Este programa 
investiga alguns dos músicos fran-
ceses que elegeram o samba como 
sua música de expressão e lança 
um olhar sobre as razões desta es-

colha. Busca as nuances afetivas 
desta relação, e antes de tudo, se 
deixa encantar pelo samba francês.
Direção: Hidalgo Romero

Relatos da Segunda Guerra: um 
Ucraniano na FEB – no ar em 31 de 
julho 
O documentário apresenta o prin-
cipal tradutor do russo para o 
português: o ucraniano de nasci-
mento e escritor Boris Schnaider-
man (97 anos). Ele nos conta como 
emigrou para o Brasil logo após 
a Revolução Russa e das contra-
dições de um soviético se alistar 
como voluntário na FEB. Nos anos 
60 escreveu um romance autobio-
gráfico sobre sua participação na 
Segunda Guerra: A guerra na sur-
dina. Todo este depoimento épico 
de Boris contrasta com seu anoni-
mato na gigantesca São Paulo.
Direção: Vicente Ferraz

CES: Ontem e Hoje – no ar em 5 de 
agosto
A primeira organização estudantil 
do Brasil, o CES (Centro dos Estu-
dantes de Santos), 82 anos após 
sua fundação, continua viva na ci-
dade de Santos. No documentário 
CES: Ontem e Hoje um pouco mais 
da história do centro estudantil 
que desde 1932 promove ações 
culturais, sociais e de transforma-
ção política em estudantes.
Direção: Thaianne Espinássio

Benzedeiras – no ar em 7 de agosto
Investiga um ofício perdido no tem-
po. Se antigamente elas eram re-
ferência na comunidade quando o 
assunto era saúde, hoje as benze-
deiras resistem à margem dos gran-
des centros urbanos e desafiam os 
conceitos da ciência moderna. O 
documentário mostra os esforços 
dessa resistência que, na pequena 
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vila de Macacos, há 20 quilômetros 
de Belo Horizonte, continua sendo 
uma importante fonte de cura. 
Direção: Sílvia Batista Godinho

Reuben e o Beat Box – no ar em 14 
de agosto
Reuben, jovem londrino filho de 
imigrantes, cruza a cidade com seu 
patinete fazendo beat box. O filme 
acompanha o jovem, sua namora-
da e o pensamento dele sobre a 
vida e a cidade.
Direção: Marcus Faustini

Homens da Torre – no ar em 19 de 
agosto
Do alto das torres das igrejas de 
São João del-Rei – MG, os sinos 
ganham status de veículo de co-
municação pelas mãos e os ouvi-
dos hábeis de homens que fizeram 
da arte centenária uma profissão. 
Nilson, Rodrigo, Guilherme e tan-
tos outros, cada qual comandando 
sua torre, aprenderam e passam 
um ofício que, na ausência de car-
tilha, chega-lhes à alma através da 
dedicação e da responsabilidade 
peculiar a sentinelas. Eles cuidam 
para que o ato de tocar sinos não 
sofra alterações drásticas a cada 
nova geração. Sem o zelo desses 
homens das torres, a tradição pro-
vavelmente já teria se perdido.
Direção: Marcus Vinícius Martins 
dos Rei

Getúlios – no ar em 21 de agosto
Em agosto de 1954, com um tiro no 
peito, o presidente Getúlio Vargas 
saiu da vida para entrar na história. 
Este ano, o suicídio do ex-presiden-
te completa seis décadas. A história 
oficial já foi contada em reportagens, 
documentários, filmes, teses e livros. 
No entanto, a proposta deste curta-
-metragem é abordar o tema de for-
ma diferente. A narrativa é contada a 

partir de cinco personagens que são 
homônimos do ex-presidente. Cada 
um deles conta como é “carregar” o 
nome Getúlio Vargas. Qual a relação 
que eles têm com o ex-presidente? 
Gostam do nome? Não gostam? E 
da pessoa? O documentário é com-
posto por imagens de arquivo, áu-
dios, além de fotografias que ajudam 
a contextualizar o período conhecido 
como “Era Vargas”.
Direção: Pablo de Moura

Baile dos Fandangueiros – no ar 
em 26 de agosto
O fandango reúne a cultura mate-
rial de diferentes povos e de dife-
rentes épocas, eclodindo especial-
mente no processo de colonização 
europeia no Brasil. O documentário 
viaja por Cananeia, litoral sul de 
São Paulo, para encontrar, do pe-
queno centro da cidade a comuni-
dades isoladas, esta expressão em 
plena transformação, reagindo à 
sociedade e oscilando entre a po-
tência do encontro coletivo e a me-
mória do que já não é mais vivido.
Direção: Francisco Santos e Rafael 
Mellim

Camarada Juan – no ar em 28 de 
agosto
Juan Melquíades Delgado é um dos 

11 mil cubanos que desembarcaram 
no Brasil para integrar o programa 
Mais Médicos, do governo federal. 
Hostilizado na chegada ao aero-
porto de Fortaleza por um grupo 
de médicos brasileiros, em agosto 
de 2013, ele hoje trabalha como 
médico de família em um peque-
no posto de saúde indígena em Zé 
Doca, nordeste do Maranhão, onde 
faltam recursos e estrutura. Dr. Juan 
atende indígenas dos povos ka’apor 
e awa-guajá que vivem na Terra In-
dígena Alto Turiaçu. Cerca de 90% 
deles não falam português. Cama-
rada Juan acompanha o dia a dia do 
posto de saúde de Zé Doca após a 
chegada do médico cubano.
Direção: Juliana Borges

Meu Lugar na Broadway – no ar em 
4 de setembro
O documentário conta a história de 
Geraldine Tisser, que tinha o sonho 
de dançar na Broadway. Na juven-
tude, foi selecionada para uma bol-
sa de estudos de dança em Nova 
York, mas desistiu da viagem para 
viver um grande amor. Mesmo sem 
realizar o sonho, hoje ela vive em 
um espetáculo à parte. A bailarina, 
que visita Nova York quase todos 
os anos, continua dançando, ape-
sar da idade avançada – e que ela 
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não revela de jeito nenhum.
Direção: Ana Julia Isse

A Pietá de João Turin – no ar em 9 
de setembro
Apresenta o registro do processo 
de moldagem da obra Pietá, do es-
cultor João Turin, na cidade de Con-
dé-Sur-Noireau, Baixa Normandia, 
França. A história da escultura pos-
sui algumas curiosidades: o artista 
teria se inspirado na fisionomia da 
célebre dançarina Isadora Duncan 
para esculpir o rosto da Virgem. 
Além disso, durante o bombardeio 
da Normandia pelas tropas aliadas, 
durante a Segunda Guerra, toda a 
cidade, incluindo a igreja onde es-
tava a escultura, foi reduzida a es-
combros. A Pietá, no entanto, esca-
pou ilesa.
Direção: Fabrício da Rosa e Souza

Aldeia Branca – no ar em 11 de se-
tembro
Os alentejanos se habituaram 
desde sempre a ver as suas ca-
sas brancas, fazendo da tradição 
de caiar um ritual de purificação, 
renovação e limpeza. Apesar dos 
evidentes sinais de mudança, o 
abandono da cal pelas novas ge-
rações e o aumento da utilização 
da tinta, o branco tende a persistir 
como elemento caraterizador da 

casa popular alentejana, apresen-
tando-se como elo entre o passado 
e o presente. O branco é a cor uti-
lizada pelo artista coletivo na pre-
servação da sua obra, uma enorme 
mancha branca no imenso espaço 
da planície, a imagem de identifi-
cação das povoações no Alentejo 
(Portugal).
Direção: Carlos Lima

Onde Deus É uma Nota de 100 – 
no ar em 18 de setembro
O documentário é uma imersão 
no universo do funk ostentação, 
mostrando quem são os músicos 
e produtores do gênero em seu co-
tidiano, para além dos videoclipes 
endinheirados. Apresenta ainda o 
que pensam sobre o mercado da 
música, as transformações sociais 
e de padrão de consumo.
Direção: Alice Riff e Luciano Onça

Mar Verde – no ar em 25 de setem-
bro
Localizado no estado de Goiás, o 
rio São Marcos faz a divisa entre 
os municípios de Catalão e Campo 
Alegre. Essa região era composta 
de diversas fazendas habitadas por 
membros de uma mesma família. 
De algumas dessas fazendas res-
tam apenas as ruínas, lembranças 
insistentes que não deixam esque-

cer que um dia alguém morou ali. 
Os poucos habitantes que ficaram 
perdem, a cada dia, mais espaço 
para as grandes lavouras de soja e 
a represa da Hidrelétrica Serra do 
Facão. Mar Verde é sobre a rotina e 
o dia a dia dessas pessoas.
Direção: Daniel Nolasco

Os Olhos das Ruas – no ar em 2 de 
outubro
O documentário pretende lançar 
luz sobre o trabalho dos fotojorna-
listas que cobriram as manifesta-
ções de junho de 2013 no País. O 
documentário enquadra e examina 
o trabalho e a vivência dos profis-
sionais de fotografia que registra-
ram os protestos nas ruas. A partir 
disso, aborda os desafios, perigos e 
prazeres com que se depararam no 
exercício da profissão.
Direção: Fabrício Pereira Mota

Paris: Música Subterrânea – no ar 
em 9 de outubro
A rede de metrô de Paris é uma das 
maiores do mundo e, em cada um 
de seus inúmeros corredores sub-
terrâneos, centenas de músicos 
tornam um pouco melhor a vida 
dos apressados transeuntes. Eles 
tocam em troca de moedas, olha-
res, um pouco de atenção. Paris: 
Música Subterrânea mostra a rela-
ção desses músicos com o público 
e suas motivações. O documentá-
rio foi selecionado para a Mostra 
Competitiva de Pilotos do Festival 
Internacional de Televisão.
Direção: Hidalgo Romero

Ainda Ribeirão Arrudas – no ar em 
30 de outubro
Desde o início da construção de 
Belo Horizonte, capital de Minas 
Gerais, várias intervenções foram 
realizadas no Ribeirão Arrudas, 
que corta a cidade de leste a oes-
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te. Retificaram seu traçado, apro-
fundaram e concretaram seu leito. 
A última e derradeira modificação 
está em curso: a construção de 
uma avenida por cima do ribeirão, 
chamada pela prefeitura de boule-
vard. Ainda Ribeirão Arrudas ques-
tiona se há um modelo alternativo 
ao que vem sendo implantado e se 
a cidade é pensada para as pessoas 
ou para os automóveis.
Direção: Cardes Monção Amâncio

O Comício da Central do Brasil, o 
Último Ato – no ar em 6 de novem-
bro
Em 2014, o golpe militar que derru-
bou o presidente João Goulart com-
pletou 50 anos. Entre os muitos 
motivos que provocaram a conspi-
ração que acabou por derrubar Jan-
go estava a decisão do presidente 
de realizar uma série de reformas 
que mudariam o País, principal-
mente a Reforma Agrária. Os mi-
litares também reagiam à mobili-
zação dos subalternos, soldados, 
cabos e sargentos que, através de 
suas organizações de classe, ques-
tionavam os comandos militares. 
No dia 13 de março, aconteceu a 
última demonstração de força de 
Jango: um grande comício, com a 
participação de mais de cem mil 
pessoas, em frente à estação de 
trem Central do Brasil, no centro 
do Rio de Janeiro – ao lado do então 
Ministério da Guerra. Os discursos 
eram inflamados e os presentes ao 
comício pareciam dispostos a tudo 
para garantir as reformas. Mas, in-
felizmente, a demonstração de for-
ça não tinha base real, e Jango caiu 
13 dias depois. Neste documentá-
rio, são ouvidos personagens que 
viveram o período intensamente, 
como José Serra, então presidente 
da União Nacional dos Estudantes, 
o fotógrafo Evandro Teixeira, os en-

tão professores universitários José 
Gregory, da USP, e Edivaldo Cafe-
zeira, da UFRJ, o advogado e políti-
co Marcelo Cerqueira, que era vice-
-presidente da UNE, e João Vicente 
Goulart, filho de João Goulart.
Direção: Jorge Melo

A Ilha de Anthony – no ar em 13 de 
novembro
Em 2009, o diretor deste docu-
mentário, Pablo de Moura, conhe-
ceu um adolescente de 14 anos de 
idade, Anthony Nunes, morador da 
Praia da Longa, na Ilha Grande-RJ, 
e na época, um filme foi feito sobre 
a relação deste jovem com o local 
em que vivia. Passaram-se cinco 
anos e o contato entre os dois foi 
perdido. Daí nasceu o mote deste 
documentário – descobrir o para-
deiro do jovem Anthony Nunes em 
2014. O filme retorna ao ponto de 
partida para contar como está An-
thony hoje em dia e o que mudou 
nesse intervalo de cinco anos.
Direção: Pablo de Moura

Fragmentos de Memória Vargas – 
no ar em 20 de novembro
O documentário busca uma melhor 
compreensão do impacto do suicídio 
do presidente Getúlio Vargas entre 
seus descendentes, a partir dos de-

poimentos de 5 dos 7 netos de Ge-
túlio e de um bisneto, jovem que se 
inicia na militância política. As entre-
vistas foram feitas durante o período 
em que o País registrava os 60 anos 
de morte de Vargas – entre 18 e 24 
de agosto, no Rio de Janeiro, em Por-
to Alegre e em São Borja, terra natal 
dele. São depoimentos ainda emo-
cionados e reveladores de uma famí-
lia marcada pela dor de uma tragé-
dia, mantida em silêncio na memória 
de filhos e netos de Getúlio.
Direção: Marcílio Brandão

Ouvir com o Coração – no ar em 27 
de novembro
Duas famílias, duas histórias de 
vida, surdos e ouvintes ligados por 
laços de consanguinidade e com o 
desafio de se comunicar sem con-
tar com o pleno sentido da audição. 
Paulo e Elaine, surdos com três 
filhos ouvintes. Nilda e Samuel, 
ouvintes com uma filha surda. O 
cotidiano dessas famílias que se 
expressam utilizando línguas di-
ferentes é muito comum: de acor-
do com o Censo 2010, existem no 
Brasil cerca de 9,7 milhões de pes-
soas com os mais variados níveis 
de surdez. O documentário retrata 
o dia a dia dessas duas famílias.
Direção: Denise Costa
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Relatos da Segunda Guerra: um 
Soldado Perdido na Floresta – no 
ar em 4 de dezembro
Neste documentário Nikolaus Hitt, 
de 87 anos, ambientalista do inte-
rior do Estado do Rio. Filho de pai 
brasileiro e mãe alemã, lutou na 
Frente Russa pela Wermarch. De-
pois da guerra, veio ao Brasil e se 
dedicou às suas paixões: a preser-
vação da Mata Atlântica e a cultu-
ra indígena. Seu sítio fica próximo 
de Lídice, um pequeno vilarejo que 
recebeu esse nome em homena-
gem à cidade da Checoslováquia 
arrasada por Hitler. Uma ironia do 
destino para este homem trauma-
tizado pelo nazismo.
Direção: Vicente Ferraz

A Hora de Deixar a Quadra – no ar 
em 11 de dezembro
O documentário conta a história de 
determinação de Anderson Dias, 
jogador profissional de futebol para 
cegos que, aos 34 anos, se aproxi-
ma do momento de parar de prati-
car o esporte. Quando é a hora de 
parar? O que sente o atleta ao se 
aproximar do momento de deixar o 
esporte que o proporcionou tudo? 
A Hora de Deixar a Quadra busca 
responder a essas perguntas atra-
vés do olhar não convencional de 
Anderson Dias. O documentário é 
acessível para pessoas com defici-
ência através dos recursos de au-
diodescrição, legendagem adapta-
da e interpretação para Libras.
Direção: Mauana Simas

FICHA TÉCNICA 
Coordenador do núcleo de 
jornalismo: José Brito Cunha
Produtoras de conteúdo: Renata 
Ferraz e Maíra Fernandes de Melo
Coordenadoras de produção: 
Joana Levy e Luciana Souza
Produtora assistente: 
Fabianna Amorim
Editor de imagem: 
Paulo Eduardo B. Rodrigues
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
 João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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O jovem e o 
protagonismo 
no audiovisual
Muito antes do sétimo gol da Alemanha marcado pelo 
atacante André Schürrle  na Copa do Mundo de 2014, 
os brasileiros já se preparavam para um ano intenso 
e repleto de emoções. Aquela triste tarde de 8 de ju-
lho em Belo Horizonte entraria, definitivamente, para 
a história do futebol mundial. No entanto, 2014 re-
servava ainda importantes surpresas aos que acom-
panharam de perto a frenética rotina da produção e 
análise da informação contemporânea. Ano em que só 
faltaram chuvas e trovoadas no estado de São Paulo. 
Entre o aniversário dos 50 anos do Golpe Militar e a 
espetacularização da corrida presidencial ao Palácio 
do Planalto, houve espaço para embates ideológicos 
e histórias capazes de munir a sociedade de mais co-
nhecimento a respeito de seus próprios flagelos, con-
quistas e, ao mesmo tempo, expor a público a catarse 
filosófica dos teoremas e preconceitos sobre a evolu-
ção da espécie humana. 
 
Na busca constante pelo exercício da crítica qualifica-
da frente aos assuntos mais relevantes do nosso dia-
-a-dia, sobretudo no campo da Educação, o jornalismo 

do Futura acompanhou este calendário com ações iné-
ditas e projetos especiais.
 
Na editoria política, o jornalismo abriu portas para a 
promoção de debates com jovens jornalistas. Foram 
mais de 60 produções, entre artigos e reportagens, 
realizadas em parceria com a LokkalMondiaal – ONG 
holandesa que atua no campo da formação de jovens 
comunicadores – a Faculdade Hélio Alonso e a rede 
de universidades parceiras do Futura. O projeto Bra-
sil Além proporcionou o intercâmbio de 63 estudan-
tes europeus e brasileiros pelo interior do país. Juntos, 
eles exerceram o exercício do olhar coletivo enriqueci-
do pela troca de ideias ao redor de temas em comum. 
Assista em: https://www.youtube.com/user/canalfu-
tura/search?query=brasil+al%C3%A9m
 
No campo da inovação destaque para o projeto #enem-
nofutura, que acompanhou a rotina de três adolescen-
tes do Ensino Médio na preparação para a prova do 
ENEM. Douglas, Luana e Yuri protagonizaram a primei-
ra webserie promovida pelo Futura. Com câmeras fo-

POR JOSÉ BRITO CUNHA
COORDENADOR DE JORNALISMO 
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tográficas e smartphones eles registram semanalmen-
te detalhes de suas rotinas diretamente relacionados 
aos principais dilemas da juventude e também aos 
conteúdos da prova. A experiência durou oito meses e 
está disponível em www.futura.org.br/enemnofutura. 
Foram 23 episódios, que proporcionaram outras dis-
cussões nas redes sociais, em programas de TV, entre-
vistas e, ainda, às vésperas do ENEM, a realização de 
4 debates em escolas públicas dos estados do Rio de 
Janeiro, Ceará, Pará e Goiânia, onde estudantes foram 
convidados a participar das entrevistas com especia-
listas do  Instituto Unibanco e Secretarias de Educa-
ção, parceiros da iniciativa.
 
Na faixa Sala de Notícias, o projeto Curtas Universitá-
rios avançou em sua segunda temporada. Como uma 
das mais bem-sucedidas experiências recentes do jor-
nalismo, a iniciativa foi realizada em parceria com a Rede 
Globo e a Associação Brasileira de Televisão Universitá-
ria. Estudantes em final de período dos cursos de gradu-
ação foram selecionados para produzem documentários 
para TV e Internet. O projeto vem se consolidando com 
um incentivo à entrada ao mercado de trabalho e palco 
de revelações na arte da produção cinematográfica. 
Assista aos curtas em: http://www.futura.org.br/sala-
denoticias/curtas-universitarios/. 

Por esta e outras práticas dialógicas de produção em 
rede, a faixa Sala de Notícias recebeu o Grande Des-
taque em 2014 do Prêmio TAL, que reconhece as ini-
ciativas mais relevantes e inovadoras no âmbito da 
produção audiovisual de emissoras da América Latina. 
Das redes sociais um conselho especial. Mais do que 
curtidas no Facebook e compartilhamentos, um grupo 
dedicado de professores veio para auxiliar na produção 
de reportagens. A partir de sugestões de pauta enviadas 
pelo Conselho de Educadores do Futura no Facebook 
– são mais 2.500 profissionais de Educação cadastra-
dos – equipes do Jornal Futura iniciaram em maio deste 
ano a produção coletiva de reportagens semanais sobre 
temas relacionados às rotinas escolares identificados 
pelos mestres. O resultado, que é fruto de uma parceria 
com a Fundação Ford, já levou à tela mais de 30 repor-
tagens e vem colaborando com a formação técnica dos 
jornalistas que cobrem a editoria Educação. 
Assista em: https://www.youtube.com/results?sear-
ch_query=conselho+de+educadores+jornal+futura 

Um olhar minucioso sobre o período da Ditadura Mili-
tar trouxe à tona novas pautas. Destaque para docu-
mentários sobre a era Vargas a partir da relação de sua 
família com o momento do golpe; o retorno ao históri-
co comício de Jango sobre as reformas trabalhistas na 
Central do Brasil em 1964; e ainda a série Jogo Duro, 
que mostrou os enlaces entre o estreito relacionamen-
to da seleção brasileira de futebol com os generais que 
comandavam o Brasil nas copas de 1966 a 1974. 
Assista em: https://www.youtube.com/results?sear-
ch_query=jogo+duro+jornal+futura 

Estes e outros projetos foram contemplados no III 
Pitching de Reportagens Especiais produzidas pelos 
funcionários do departamento, que contou ainda com 
obras relacionadas ao universo dos surdos, os brasi-
leiros que carregam o nome de Getúlio e a vida de um 
ilhéu na Baía da Ilha Grande-RJ. 

Assista em: http://www.futura.org.br/saladenoticias/
Enquanto a Alemanha fazia mais um gol no Brasil e a 
Holanda se preparava para encerrar de vez a participa-
ção do escrete canarinho na copa, uma dupla de ho-
landesas trocava prosa com moradores dos arredores 
do Itaquerão-SP. Era a vez da Copa no Quintal, série 
de quatro episódios com quatro personagens locais 
sobre os desafios da construção de um estádio de fu-
tebol no Brasil e suas relações com a comunidade de 
seu entorno. Assista em: http://www.futura.org.br/sa-
ladenoticias/?s=a+copa+no+quintal
 
Durante as tardes de segunda à sexta novas parcerias 
conquistaram a faixa Conexão Futura para a qualifica-
ção do discurso e crítica das entrevistas sobre Educação. 
Jornalistas que produzem conteúdos dentro desta edito-
ria em outros veículos passaram a participar ao vivo, pela 
internet, de debates com outros convidados no estúdio. 
Destaque para a atuação de profissionais do Blog Edu-
cação (Instituto Votorantim), da agência de notícias POR-
VIR (Instituto Inspirare) e da  Revista Nova Escola. Assis-
ta em: http://www.futura.org.br/saladenoticias/
 
Outros profissionais do mercado juntaram-se à 
equipe do Futura para reforço na produção de con-
teúdos. A Coluna “Olho na Escola”, com o jor-
nalista Antônio Gois, faz um balanço das prin-
cipais notícias no campo da Educação a cada 
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semana no Jornal Futura https://www.youtube.com/
results?search_query=olho+na+escola+antonio+gois. 
Do caderno Razão Social e do portal G1, convidamos 
a jornalista Amélia Gonzalez para uma série de Entre-
vistas sobre empreendedorismo e sustentabilidade. 
Assista em: http://www.futura.org.br/entrevista/
 
Nossas equipes estiveram presentes também no cam-
po e na floresta. A partir do cruzamento de dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, 
com indicadores socioeconômicos do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, INPA, surgiu a série Empre-
gos na Floresta. Em três reportagens no Centro-Oeste, 
a série revela como uma região dominada pelo cultivo 
da soja e da pecuária extensiva, começa, ainda que de 
forma incipiente, a buscar alternativas de trabalhos sus-
tentáveis, que visem à manutenção da floresta em pé. 
Bons exemplos estão em organizações de catadores de 
sementes e beneficiadores de óleo de copaíba. 
Assista https://www.youtube.com/results?search_
query=empregos+na+floresta+jornal+futura

Duas outras séries tiveram destaque no Jornal Futu-
ra ao longo do ano Educação Integral e Intervenções 
Artísticas Urbanas. A primeira fez um recorte de al-
gumas das principais metas do PNE - Plano Nacional 
de Educação - com os resultados do IDEB - Índice do 
Desenvolvimento da Educação Básica. Em visitas a es-
colas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, nossos 
repórteres conversaram com estudantes, educadores 
e famílias sobre o que está em jogo quando o assunto 
é educação integral. Pelas ruas do grafitadas Rio de 
Janeiro e viadutos recheados de música em São Pau-
lo, conversamos com alguns dos maiores expoentes 
brasileiros no campo das artes. Entender a relação da 
sociedade com as cidades a partir do olhar artístico foi 
o foco de uma série de cinco reportagens especiais. 
 
Por trás de toda papelada e burocracia necessárias 
para regulamentação do uso do solo nas grandes 
metrópoles e também em pequenos municípios, uma 
novidade que está saindo do forno promete facilitar a 
vida dos que buscam entender a realidade jurídica do 
direito à propriedade. Assunto árido, complexo, mas 
que na forma de documentário e baseado em histórias 
reais é capaz de trazer mais esclarecimentos e dicas 
sobre planejamento urbano. Fruto de uma parceria 

com a VALE com consultoria técnica do Ministério das 
Cidades, realizamos em 2014 um Fórum Temático 
para produção de 10 documentários sobre Desen-
volvimento Urbano. Desde o cadastro territorial ao 
direito à moradia, passando pela importância do pla-
nejamento dos bairros no ordenamento de cidades, a 
série busca personagens para aproximação deste tema 
do público. Projeto em produção. Novidades em 2015.
Na internet, reforçamos nosso diálogo com o público 
que consome informação por outras telas. Atualmen-
te, todos os programas do jornalismo disponibilizam 
conteúdos em alta qualidade para internet. Lançamos 
dois sites exclusivos para que o público possa assistir 
quando quiser parar por 15 minutos para contemplar 
entrevistas e documentários: Assista em: http://www.
futura.org.br/saladenoticias/ e http://www.futura.org.
br/entrevista/. Da mesma maneira, melhoramos a in-
dexação e qualidade técnica das reportagens disponi-
bilizadas na rede no site do Futura e no YouTube. http://
www.futura.org.br/  

Na cola das ações sobre investimento social privado, 
educação, participação e organização social, além da 
cobertura de assuntos ligados à infância, adolescên-
cia e juventude, a equipe do interprograma Você Faz a 
Diferença percorreu todas as regiões do país, marcan-
do presença em eventos como entregas de prêmios, 
campeonatos esportivos, feiras de moda, empreen-
dedorismo e festivais de cinema promovidos pelos 
parceiros mantenedores do Futura. Foram 370 peças 
veiculadas ao longo de 6 intervalos diários, de segunda 
a sexta-feira, e 1 intervalo por dia, nos fins de semana. 
Assista em: www.youtube.com/vocêfazadirefença

E por falar em rede, ela cresceu. Já são 37 universida-
des parceiras. Em 2014 8 novas universidades estrei-
taram seus laços com o Futura (UFF-RJ, FEEVALE-RS, 
ESPM-SP, ESPM-RJ, UNIVASP-PE, POSITIVO-PR, 
UNB-DF, UNICAMP-SP). Em nosso encontro anual de 
jornalismo em rede os debates sobre a produção de 
um Guia Modular de Curadoria Editorial e Produção 
em Rede ganhou a cena. Com apoio da Consultoria 
do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo 
– PROJOR, com Eugênio Bucci, Carlos Eduardo Lins da 
Silva e Caio Túlio Costa, estamos desenvolvendo esta 
carta de compromissos para auxílio na produção co-
laborativa  e curadoria editorial de nossos conteúdos.  
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Sala Debate
TEMA: atualidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2005
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições
PARCEIROS: Rede de 
Universidades Parceiras (UCS, 
Univali, Univates, Fundarte, 
UVV, UFPE, ESPM-RJ, ESPM-SP, 
Feevale, UNB, Unicamp, Uesc, 
UniCesumar, Unifor, Unisinos, 
Unisc, UPF, Unipar, Umesp, 
Unimep, Unitau, PUC Minas, 
Ufop, UFG, Serra Azul, Univasf, 
Unama, UCPel, Furb, Unaerp, 
UFPI, Pitágoras, Ufam, IFF, Unifra, 
USP, Universidade Positivo. 
ONGs: Redes da Maré, Auçuba, 
Fundação Casagrande, Saudáveis 
Subversivos e Cipó Comunicação. 
Produtora: BDT Filmes-SP. Núcleo 
de Mobilização Comunitária do 
Futura. 

APRESENTADORES: José Brito 
Cunha é jornalista com pós-gra-
duação em Cinema-Documentário 
pela FGV-Rio e Direção Editorial 
pela ESPM-SP. Atualmente, é coor-
denador de Jornalismo do Futura, 
onde já atuou como repórter, editor 
e apresentador de TV. Estudou 
jornalismo na Facha – Faculdades 
Integradas Hélio Alonso –, onde 
graduou-se em 2000 como publi-
citário e, em seguida, como jorna-
lista. Iniciou a carreira em 1998 em 
uma produtora de vídeo (Savaget 
Comunicação), quando trabalhou 
como repórter e roteirista do pro-
grama Globo Ecologia, exibido 
semanalmente na Rede Globo. 

Programa de debate com o objetivo de ser um espaço editorial amplo do 
jornalismo do Canal Futura. A construção das pautas se dá, em grande 
parte, a partir do que foi destaque ao longo da semana nos demais progra-
mas da casa e do que está em evidência no País. Além disso, o Sala Debate 
se propõe a aproximar temas tratados pela mídia tradicional ao perfil dos 
telespectadores do Canal Futura. A participação de internautas é um dos 
pontos fortes do programa, que, por uma hora nas noites de terça-feira, 
recebe contribuições constantes do público pela internet.

Em 2014, o programa acompanhou três dos principais eventos do ano, 
entre eles os preparativos para a Copa do Mundo, os 50 anos do golpe 
militar e as eleições. Em paralelo ao que se previa, o programa esteve 
perto das principais discussões contemporâneas, que inflamaram redes 
sociais e trouxeram à tona o que de mais intenso há no conflito de opini-
ões. Destaque para onde dos rolezinhos que surpreendeu o País no iní-
cio do ano. As perspectivas de retração na economia já se anunciavam 
e reformas ganharam a pauta. Antes mesmo do caos vivido em 2015, 
tanto o setor energético quanto o setor hídrico já enunciavam o cami-
nho tortuoso pelo qual passaríamos. O Plano Nacional de Educação, 
aprovado no apagar das luzes, chamou a atenção ao listar os desafios 
impostos para o setor, entre eles a necessidade de se discutir a elabo-
ração de uma Base Nacional Curricular Comum. Com tantos assuntos, 
o Sala Debate representou uma oportunidade ao público para colocar 
sua opinião na tela. Como uma via de mão dupla e de produção coletiva 
do conhecimento, o programa viu nas redes sociais muito do que se 
transformaria nos maiores embates do estúdio. 
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Membro, desde 2002, da Rede 
Brasileira de Jornalistas Ambientais. 
Atuou como repórter-fotográfico 
freelancer da Folha de S. Paulo 
(2003) e recebeu menção honrosa 
do Prêmio de Reportagem sobre 
Biodiversidade da Mata Atlântica 
(2003 e 2004). Produtor de cam-
po na Amazônia para TV japonesa 
NHK e colunista da revista de bor-
do Flying Magazine (2004 e 2005). 
Em 2006, ingressou no Futura. Foi 
âncora de programas de entrevista, 
telejornais e debates. Autor de arti-
gos para a Revista Terra da Gente, 
da EP TV, afiliada da Rede Globo 
em Campinas, entre 2007 e 2008. 
Diretor do documentário J. Carlos 
– a Figura da Capa, longa-metra-
gem sobre o papel da caricatura 
na imprensa da primeira metade 
do século XX (2009). Bolsista do 
Programa de Formação de Jornalis-
tas da National Press Foundation, 
em Washington, EUA, em 2010. 
Desde 2011 coordena equipes de 
telejornalismo, fazendo a curadoria 
editorial e articulação de uma rede 
de tevês universitárias, jornalis-
tas e produtores independentes. 
Cursou Design de Narrativas no 
Departamento de Artes e Design da 
PUC-Rio (2011). Integrou a equipe 
vencedora do Prêmio CNT de Jor-
nalismo em 2012 com o programa 
Cicloativistas. Membro, desde 
2013, da ABRAJI – Associação Bra-
sileira de Jornalismo Investigativo. 
Vencedor do Grande Destaque do 
Prêmio TAL 2014, como referência 
em produção audiovisual coletiva. 
Compôs a banca de jurados do 
Prêmio Roche de Jornalismo em 
Saúde, da Fundación Gabriel García 
Márquez, Colômbia. É professor 
universitário do curso de graduação 
em Jornalismo da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing, no Rio 
de Janeiro.

Thiago Gomide é jornalista e publi-
citário. Formado na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janei-
ro (PUC-Rio), trabalhou na editoria 
de cultura no jornal O Pasquim e na 
emissora de televisão REDETV!. Na 
Rede Globo, estagiou nos núcleos 
de criação e produção de progra-
mas de entretenimento. Criou e 
editou a Embranco, revista univer-
sitária pioneira no formato wiki e 
ganhadora de diversos prêmios. 
Anos após, a ideia da publicação 
se tornou um programa na rádio 
Roquette Pinto, do Rio de Janeiro, 
onde foi editor e âncora. Apre-
sentou e foi repórter do programa 
Cidade Inteligente, produzido pela 
MultiRio e veiculado pela TV Ban-
deirantes do Rio de Janeiro. Atual-
mente, é editor e apresentador do 
núcleo de jornalismo do Canal Fu-
tura e apresentador do programa A 
Rede, um dos líderes de audiência 
na rádio Roquette Pinto. 

Larissa Werneck atua como re-
pórter e apresentadora do Canal 
Futura. Formada em Comunicação 
Social na Facha – Faculdades Inte-
gradas Hélio Alonso, com pós-gra-
duação em Comunicação e Imagem 
pela Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro. Foi repórter do 
Núcleo de Produtos para Internet 
da MultiRio – Empresa Municipal de 
Multimeios e do portal de notícias 
em vídeo sobre ciência e inova-
ção Gente que Inova. Em 2012, foi 
selecionada para o Curso de Jor-
nalismo Investigativo realizado no 
Brasil pela Fundación Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano. Foi repórter 
das séries especiais Fora da Escola 
– produzida em parceria com o Uni-
cef – e Territórios da Cidadania, que 
fez parte das ações do Canal Futu-
ra para o projeto internacional de 
combate à pobreza Why Poverty?

SINOPSES POR EPISÓDIO 
(43 x 60 minutos):

O Futebol no País da Copa – no ar 
em 13 de janeiro
Mais de cem times disputam a 
Copa São Paulo de Futebol Junior 
em busca de promoção e de uma 
grande oportunidade. O que nos 
leva a pensar no atual momento 
do futebol de base no Brasil. Em 
2012, a legislação foi alterada para 
regular o mercado de transferência 
de jogadores abaixo dos 16 anos. 
Mas a legislação tem sido suficien-
te para amparar estes jovens? Até 
que ponto a preocupação de mos-
trar um bom futebol é acompanha-
da pela preocupação dos jogadores 
e dos clubes de proporcionar uma 
formação cidadã? Ainda restam 
dúvidas de como o conhecimento 
em outras áreas pode ajudar den-
tro de campo? E será que quem 
corre atrás da bola pode ser benefi-
ciado pela Copa? Faltam menos de 
seis meses para o Mundial e estu-
dos internacionais mostram que a 
realização de uma Copa do Mundo 
não garante crescimento econômi-
co ao país que a recebe. Pelo con-
trário, traria impacto negativo ao 
PIB, a soma de todas as riquezas 
produzidas por um país ao longo 
de um ano. Ao mesmo tempo, os 
pesquisadores também dizem que 
a Copa traz geração de emprego 
e a melhoria da imagem do país. 
Imagem que ficou bem prejudicada 
com os episódios de violência. Nun-
ca antes o código 213, que trata de 
desordem na praça de desporto, foi 
tão desrespeitado em nosso país.
Convidados:
Maurício Murad, sociólogo e pro-
fessor aposentado da Universidade 
do Estado do Rio De Janeiro
Luís Léo, professor de Marketing 
Esportivo da PUC-Rio
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Pedro Trengrouse, coordenador do 
curso de Gestão, Marketing e Direi-
to no Esporte da FGV-Rio e Con-
sultor da ONU para o Mundial 
Pela internet:
Paulo André, zagueiro do Corin-
thians, líder do Bom Senso F.C. 

Esquizofrenia – no ar em 20 de ja-
neiro 
O Sala Debate fala sobre esquizo-
frenia, uma doença caracterizada 
pela perda do contato com a re-
alidade. O paciente pode ficar fe-
chado em si mesmo, indiferente ao 
que se passa ao redor ou, nos ca-
sos mais clássicos, ter alucinações 
e delírios. No Brasil, cerca de 1,6 
milhões de pessoas têm a doença 
e a cada ano cerca de 50 mil mani-
festam a doença pela primeira vez. 
Antes, os esquizofrênicos eram co-
locados em sanatórios para loucos 
devido às poucas informações a 
respeito da patologia. No entanto, 
nas últimas décadas, houve grande 
avanço no estudo e no tratamento 
da esquizofrenia, que, quanto mais 
precocemente for tratada, menos 
danos trará aos doentes. Recen-
temente, a esquizofrenia voltou a 
ser tema de discussões, por con-
ta da morte do cineasta Eduardo 
Coutinho. Segundo a polícia, o filho 
do diretor teria cometido o crime 
durante um surto esquizofrênico, 
também sem confirmação do diag-
nóstico. O que a lei prevê nesses 
casos? Quais os sintomas da doen-
ça? Qual o tratamento? O Sala De-
bate faz também uma homenagem 

ao cineasta Eduardo Coutinho, as-
sassinado no dia 2 de fevereiro.
Convidados:
Leonardo Palmeira, pesquisador do 
Instituto de Psiquiatria da UFRJ e 
membro da Sociedade Internacio-
nal de Pesquisa em Esquizofrenia
Wilson Fraga, aposentado e porta-
dor de esquizofrenia
Helio Antonio Rocha, mestre em 
Psiquiatria pela UFRJ e psiquiatra 
do Hospital Municipal Pedro II
Pela internet:
Eduardo Sá, psiquiatra forense do 
STJ 

Trotes Universitários – no ar em 27 
de janeiro 
O início da carreira universitária 
é um marco para os recém-apro-
vados. Um período de festas, co-
memorações, entrosamento e, às 
vezes, abuso dos veteranos. Nessa 
discussão, existe um limite muito 
tênue entre o que é apenas um rito 
de passagem – muitas vezes até 
esperado pelos calouros – e o que 
pode se tornar ofensivo e precon-
ceituoso. Todos os anos, o número 
de calouros reclamando de abusos 
por parte dos veteranos vem au-
mentando. Quando podemos con-
siderar como brincadeira ou hu-
milhação? Até onde os veteranos 
podem decidir que tipo de trotes 
serão realizados? Quem é respon-
sável por alguma atitude que possa 
ser considerada abusiva? Essas, e 
outras questões, fazem parte des-
te debate. 
Convidados:
Wellington Andrade, doutor em li-
teratura brasileira na USP e profes-
sor de técnica de redação da Facul-
dade Cásper Líberol
Mario Miranda, presidente da Co-
missão de Direito da Educação da 
OAB/RJ
Luís Felipe Sá, estudante de Co-

municação da UFRJ
Pela internet:
Antônio Almeida, pesquisa-
dor e autor do livro Univer-
sidade, Preconceito e Trote 
Taís do lago, militante do coletivo 
de mulheres – Caaso

Jogos Eletrônicos – no ar em 4 de 
fevereiro 
O fascinante mundo dos jogos ele-
trônicos tem atraído cada vez mais 
o brasileiro. Só no mês passado, em 
São Paulo, cerca de oito mil pesso-
as compareceram à “Campus Par-
ty”, principal evento de tecnologia 
do País. De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Gfk, empresa 
especializada em pesquisas, até 
2016 os fãs de games devem movi-
mentar 4 bilhões de reais no Brasil. 
Um incentivo e tanto para a indús-
tria nacional de jogos. O videoga-
me, que antes era considerado um 
brinquedo para crianças, hoje atrai 
públicos de todas as idades. Prova 
disso é o mercado de trabalho nes-
ta área em constante crescimento. 
A estimativa da Associação Brasi-
leira dos Desenvolvedores de Jogos 
Digitais é um aumento de 13,5% 
nos próximos cinco anos. Ter nível 
superior não é a principal exigência, 
apesar de 80% dos profissionais 
empregados nesta área terem ní-
vel superior. Mas como se preparar 
profissionalmente? E quais são as 
oportunidades existentes nesse 
mercado?
Convidados:
Bruno Vasone, gerente de e-sports 
e da Riot Games
Paulo Marcos Figueiredo, professor 
e coordenador de cursos de Design 
da Universidade Veiga de Almeida
Jairo Werner, psiquiatra e professor 
da UFF, especialista em crianças 
e adolescentes viciados em jogos 
eletrônicos
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Pela internet:
Jéssica Nozaki, educadora do cen-
tro de estudos e pesquisas em edu-
cação cultura e ação comunitária

Reforma Tributária – no ar em 11 
de fevereiro
O ano mal começou e a enorme lis-
ta de impostos a pagar já preocupa 
os brasileiros. É IPTU, IPVA e o te-
mido imposto de renda. Tudo isso 
pesa no bolso. Isso sem contar os 
mais de oitenta tributos que pa-
gamos quase que diariamente: IPI. 
ICMS e IOF. Só em 2013, o gover-
no bateu mais uma vez o recorde 
de arrecadação: cerca de 1 trilhão 
e 700 bilhões de reais. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Planejamen-
to Tributário, cada brasileiro preci-
sa de pelo menos cinco meses do 
ano só para ficar em dia com todas 
as taxas. Mas por que pagamos 
tantos impostos? Como tirar do 
papel uma reforma tributária que 
já tramitou três vezes pelo Con-
gresso Nacional? Desde 88, todos 
os presidentes defenderam a ideia, 
mas até agora ela não saiu do pa-
pel. Uma das barreiras à reforma é 
o fim dos benefícios fiscais, como 
ocorre com o ICMS, o imposto so-
bre circulação de mercadorias e 
serviços. Os estados travam bata-
lhas para atrair empresas em troca 
da redução do tributo. Mas o País 
ganha com isso? E o famoso custo 
Brasil? Essa guerra fiscal e os altos 
impostos interferem nessa conta?
Convidados:
Cheryl Berno, chefe da divisão tri-
butária do sistema Firjan
Milena Lukic, doutora em direito tri-
butário e professora da Fundação 
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
Paulo Tafner, subsecretário-geral 
de Fazenda do Rio
Murilo Junqueira, mestre em ciên-
cias políticas

Rolezinhos – no ar em 18 de feve-
reiro 
Desde dezembro de 2013, o fe-
nômeno em que milhares de ado-
lescentes marcam encontros para 
passear e paquerar em shoppings 
da capital paulista e da Grande São 
Paulo tem chamado a atenção da 
sociedade. Polêmicos, os “rolezi-
nhos”, como ficaram conhecidos, 
ganharam uma dimensão ainda 
maior, depois que a polícia usou de 
repressão, utilizando bombas de 
gás lacrimogêneo e balas de bor-
racha para dispersar cerca de mil 
participantes, no Shopping Metrô 
Itaquera, zona leste de São Paulo, 
no último dia 11 de janeiro. O episó-
dio deu início a uma série de outras 
manifestações a favor e contra os 
“rolezinhos”. Essa discussão tem 
permeado os movimentos sociais e 
universitários, com contornos que 
vão além da visão ingênua dos jo-
vens, em sua maioria da periferia, 
que defendem os encontros como 
sendo um “grito por lazer” e ne-
gam qualquer intenção de bader-
na. Lojistas, políticos, juristas e até 
especialistas em comportamento, 
divergem sobre as causas e os efei-
tos desse fenômeno. A polêmica 
em restringir o acesso gira em tor-
no do estigma aos grupos. O veto 
a estes locais pode ser caracteri-
zado como uma forma de selecio-
nar quem frequenta os shoppings, 
estigmatizando jovens pobres. Os 
eventos continuam a ser promo-
vidos, mas agora por todo o País, 
como forma de protesto contra o 
preconceito e a segregação social.
Convidados:
Breno Melaragno, presidente da 
Comissão de Segurança Pública da 
OAB/RJ
Ivana Bentes, pesquisadora e pro-
fessora de Comunicação da UFRJ
Jorge Luiz Barbosa, doutor em Ge-

ografia Humana pela Universidade 
de Barcelona e coordenador do 
Observatório de Favelas do Rio
Luiz Fernando Veiga, presidente da 
Associação Brasileira de Shopping 
Center
MC Danadinho

Bolha Imobiliária – no ar em 25 de 
fevereiro 
O Sala Debate quer saber se o Bra-
sil vive mesmo a ameaça de uma 
bolha imobiliária, como a que ex-
plodiu nos Estados Unidos, entre 
2008 e 2009. Por aqui, o preço 
dos imóveis disparou muito nos 
últimos cinco anos. No Rio de Ja-
neiro, que tem o metro quadrado 
mais caro do País, os imóveis ti-
veram uma valorização de 225%. 
São Paulo e Distrito Federal tam-
bém não ficaram atrás, com altas 
de mais de 100% de 2008 para 
cá. Em visita ao Brasil no ano pas-
sado, o vencedor do prêmio Nobel 
de Economia Robert Shiller alertou 
para essa escalada dos preços e 
disse que sim: o País vive uma bo-
lha imobiliária. E isso significa que 
de uma hora para outra os preços 
que estão lá no alto podem cair de 
repente. Mas as autoridades e os 
especialistas brasileiros descartam 
a hipótese. A nosso favor, eles lem-
bram que o aumento dos preços 
acompanha o crescimento eco-
nômico do País, diferente do que 
aconteceu nos Estados Unidos. 
Convidados:
Leonardo Schneider, vice-presi-
dente do Sindicato de Habitação 
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do Rio de Janeiro (Secovi-Rio)
Luis Carlos Ewald, professor de 
finanças da Fundação Getúlio Var-
gas do Rio (FGV-Rio)
Laudimiro Cavalcanti, diretor do 
Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis do Rio (Creci-RJ)
Carlos Quandt, investidor imobili-
ário
Andrea Loureiro, relações públicas

Mulher e o Mercado de Trabalho – 
no ar em 11 de março
Acabou de sair uma pesquisa do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) que diz o seguinte: 36% das 
mulheres empreendedoras abriram 
ou abririam mão do relacionamen-
to afetivo caso este se tornasse 
uma barreira ao sucesso profissio-
nal. Outras 40% das entrevistadas 
afirmaram que precisariam pensar 
mais a respeito antes de tomar 
uma decisão – não descartando a 
possibilidade de romper com o rela-
cionamento. Somente 25% das mu-
lheres afirmaram que com certeza 
não abririam mão do relacionamen-
to. De acordo com especialistas, 
esse fenômeno é resultado de uma 
maior presença das mulheres no 
mercado de trabalho. 
Convidados: 
Cíntia San Martin Fernandes, soci-
óloga e professora da Uerj
Luiza Betina Petroll Rodrigues, 
economista do SPC
Cristiane da Silva de Oliveira, em-
preendedora

Justiceiros e a Segurança Pública 
no Brasil – no ar em 18 de março
Há um mês, os veículos de comuni-
cação não param de noticiar o apa-
recimento de casos e mais casos de 
pessoas que estão sendo vítimas 
dos chamados “justiceiros”, aque-
les que pregam e fazem justiça com 
as próprias mãos. O fenômeno não 
é novo, nasceu, no Brasil, ainda no 
período colonial. O pintor francês 
Jean Baptiste Debret, por exemplo, 
retratou essa realidade em diver-
sas obras. O Sala Debate aponta 
os holofotes para a segurança pú-
blica, utilizando como pano de fun-
do as atitudes dos justiceiros. Você 
é a favor da justiça com as próprias 
mãos? Para onde está caminhando 
a segurança pública do Brasil, um 
país que tem mais de 50 mil homi-
cídios por ano? 
Convidados:
Alba Zaluar, professora titular de 
antropologia e coordenadora do 
Núcleo de Pesquisa das Violências 
da Uerj e pesquisadora do Instituto 
de Estudos Sociais e Políticos (Ies-
p-Uerj)
Breno Melaragno, presidente da 
comissão de segurança pública da 
OAB/RJ.
Orlando Zaccone, delegado titular 
da 30ª DP e autor do livro Acionis-
tas do nada.

Ensinos Técnico e Universitário no 
País –– no ar em 25 de março
Mais de um milhão de pessoas se 
inscreveram no Sistema de Sele-
ção Unificada da Educação Profis-
sional e Tecnológica, o Sisutec. Co-
memorando esse feito e também 
de olho em um nicho do mercado 
de trabalho cada vez mais promis-
sor, a presidente Dilma Rousseff 
disse que os técnicos são muito im-
portantes para o desenvolvimento 
do nosso país. Uma recente pesqui-

sa da CNI, a Confederação Nacio-
nal das Indústrias, corrobora para 
esse sentimento otimista: 70% dos 
ex-alunos de cursos técnicos con-
seguem emprego após um ano de 
formado. Por falar em formação, 
uma outra pesquisa, agora do MEC, 
indica que mais de 50% dos univer-
sitários não pegam o diploma, não 
finalizam o curso desejado. Quan-
do vale a pena um curso técnico, 
um tecnológico e um universitário? 
Nós ainda temos uma cultural do 
bacharel? O ensino médio do sé-
culo XXI é aquele que está atrelado 
ao curso técnico?
Convidados:
Cipriana Nicolitt, vice-reitora de 
Extensão, Cultura e Educação 
Continuada da Universidade Está-
cio de Sá (Unesa)
Márcio Guerra, gerente-executivo 
adjunto da Unidade de Estudos e 
Prospectiva (Uniepro) da CNI
Maria Cristina Lacerda Silva, vice-
-presidente Educacional da Fun-
dação de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec)
Pela internet: 
Luiz Edmundo Rosa, diretor de 
Educação da ABRH-Nacional (As-
sociação Brasileira de Recursos 
Humanos)

Crise Energética – no ar em 1º de 
abril
Apesar das promessas e dos avan-
ços, o setor vem enfrentando al-
guns riscos e desafios. O principal 
deles é o “apagão”. O programa de-
bate se vivemosuma crise, e mos-
tra que apesar da matriz energética 
nacional ser basicamente hidrelé-
trica, o País tem investido bastante 
em outros tipos de fontes alterna-
tivas, como, por exemplo, a eólica, 
a solar e a bioelétrica, que é prove-
niente da cana-de-açúcar. 
Convidados:
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Marcos Freitas, professor da COPPE
Roberto Pereira D’Araújo, ONG Ilu-
mina
Maurício Tolmasquim, presidente 
da Empresa de Pesquisa Energéti-
ca (EPE)

50 Anos do Golpe Militar – no ar 
em 8 de abril
O Sala Debate discute os 50 anos 
do golpe militar. Pontos nevrálgicos 
do regime foram debatidos, como a 
censura, a atuação dos grupos ar-
mados, torturas, exílios, o apoio de 
parte da sociedade civil, a briga de 
determinadas entidades a favor da 
democracia, a resistência das uni-
versidades, a relação com o esporte 
e também a abertura. Trouxemos 
conhecidos pensadores que es-
tão revisitando e publicando novas 
obras sobre o tema. E uma entrevis-
ta com o poeta Ferreira Gullar. 
Convidados:
Daniel Aarão Reis, historiador e 
professor
Maria Celina D’Araújo, cientista po-
lítica e professora
Roberto Sander, jornalista

Migrações Contemporâneas – no 
ar em 15 de abril
Nos dias de hoje, é cada vez mais 
comum pessoas que trocam o cor-
re-corre das grandes cidades em 
que moram por uma vida mais tran-
quila em pequenas e médias cida-
des, dentro ou fora da própria região 
metropolitana em que vivem. Se an-
tes a violência era a principal causa 
desse tipo de migração, hoje os mo-
tivos dela variam mais. Dentre eles, 
destacam-se o encarecimento dos 
preços dos aluguéis e dos serviços, 
o trânsito caótico e o estresse coti-
diano enfrentado nos grandes cen-
tros urbanos. Movidas por um senti-
mento de insatisfação com o desejo 
de melhoria da qualidade de vida 

por preços menores, essas pessoas 
compõem o novo retrato das migra-
ções ocorridas no Brasil. 
Convidados:
José Eustáquio Alves, demógrafo
Danielle Cereno Fernandes, soció-
loga
Alberto Jakob, demógrafo
Pela internet:
Ralfo Edmundo da Silva Matos, ge-
ógrafo

Saneamento Básico – no ar em 22 
de abril
Em 1904, o Rio de Janeiro, então 
capital da república, tinha cerca de 
700 mil habitantes. O cenário era o 
seguinte: a cidade tinha uma rede 
insuficiente de água e esgoto, to-
neladas de lixo nas ruas, cortiços 
superpovoados, resumindo, um 
ambiente propício à proliferação de 
várias doenças, como, por exem-
plo, tuberculose, febre amarela, 
peste bubônica e varíola. As epide-
mias batiam à nossa porta. Um dos 
principais causadores desse pro-
blema era a falta de saneamento 
básico. O prefeito Pereira Passos e 
o sanitarista Oswaldo Cruz resol-
veram dar um basta nessa situa-
ção. Entre tantas ações, uma cam-
panha de vacinação obrigatória foi 
instaurada. A população, num mis-
to de descrença e desgosto com a 
maneira que aquela medida foi to-
mada, protestou. Nascia a famosa 
revolta da vacina. O tempo passou, 
ou melhor, 110 anos se passaram, e 
a realidade do saneamento básico 
não melhorou. Segundo o censo do 

IBGE de 2010, quase 50% da po-
pulação brasileira não tem rede de 
esgoto. O Sudeste é a região com 
maior cobertura. O Norte e o Nor-
deste têm os piores índices. Isso 
acontece em um país que tem a Lei 
n. 11.445 de 2007, conhecida como 
Lei do Saneamento, que estabele-
ce a universalização do saneamen-
to básico como um “compromisso 
de toda a sociedade brasileira”. 
Convidados: 
Dante Ragazzi, presidente da Abes
Haroldo Mattos de Lemos, presi-
dente do Instituto Brasil Pnuma

Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – no ar em 29 de abril
O Sala Debate fala sobre “Os Direi-
tos da Criança e do Adolescente”. 
Especialistas vão conversar conos-
co sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, mais conhecido como 
ECA, uma lei que enumera todos 
os direitos e deveres de crianças, 
adolescentes e adultos. Criado em 
1990, o ECA garante proteção, res-
peito e cuidados especiais para to-
das as crianças e os adolescentes, 
independente de classe social, cor 
ou etnia. Durante o programa fare-
mos uma revisitação a famosos cri-
mes contra crianças que chocaram 
o Brasil, dentre eles, os casos do 
menino Bernardo, Isabela Nardoni, 
e a menina Taninha, assassinada 
pela “Fera da Penha”, em 1960. Você 
também verá o que leva os próprios 
pais, madrastas ou padrastos a co-
meterem crimes de maus-tratos, 
agressões e até homicídios contra 
seus próprios filhos ou enteados.  
Convidados:
Siro Darlan, desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro e 
Membro da Associação Juízes para 
a Democracia
Doutor Rogério Borba, presidente 
da Comissão OAB-RJ Vai à Escola
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Paula Braga, assessora jurídica da 
Coordenadoria-Geral dos Direitos 
Humanos e coordenadora da Equi-
pe de Assessoria aos Conselhos 
Tutelares no Rio de Janeiro

Direito à Greve – no ar em 6 de 
maio
Desde Getúlio Vargas até a Era 
Lula e Dilma Rousseff, as relações 
de trabalho sempre foram marca-
das por impasses, afinal, o empre-
gado e o empregador possuem in-
teresses opostos. Assegurada pela 
Constituição Federal de 1988, o 
direito de greve é legítimo para to-
dos os tipos de trabalhadores. Sua 
finalidade é a solução das diver-
gências através da conciliação dos 
objetivos trabalhistas. Será que o 
direito realmente atende a expec-
tativa do trabalhador? Será que a 
greve é a melhor forma de alcance 
dos interesses? 
Convidados:
Deborah da Silva Felix, procurado-
ra Regional do Trabalho da 1ª Re-
gião (RJ)
Paulo Guilherme Perissé, presiden-
te da Amatra (Associação dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho da 
1ª região)
Luciana Lombardo Costa Pereira, 
professora de História da PUC-RIO
Pela internet:
Marlei Fernandes, presidente da 
ABP, Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação Pública do Paraná 
(PR)

Plano Nacional de Educação – no 
ar em 13 de maio
Previsto no artigo 214 da Consti-
tuição Federal de 1988, o plano 
estabelece 20 metas que buscam 
universalizar e ampliar o acesso à 
educação nos níveis básico, médio 
e superior, a serem alcançadas no 
prazo de dez anos. Aprovado re-

centemente na Câmara dos Depu-
tados, o plano tramita no Congres-
so Nacional como uma lei ordinária 
que terá vigência de dez anos a par-
tir de sua promulgação. 
Convidados:
 Alejandra Meraz Velasco, gerente 
de área técnica do Todos pela Edu-
cação
Júlio Furtado, consultor e confe-
rencista na área da educação
Salomão Ximenes, coordenador do 
programa ação educativa
Pela internet: 
Ernesto Faria, coordenador de pro-
jetos da fundação Lemann

Crise no Abastecimento de Água – 
no ar em 20 de maio
Hoje, pelo menos 19 regiões me-
tropolitanas do País – onde está 
um terço da população – correm 
risco de colapso. A crise atinge Rio 
de Janeiro e São Paulo, mas ela é 
ainda mais crítica no estado de São 
Paulo, onde o Sistema Cantareira, 
que abastece a maioria das cida-
des da Grande São Paulo, atingiu a 
preocupante e recordista marca de 
15% do total. O governo nega a pos-
sibilidade de racionamento, mas as 
ameaças na produção industrial e 
agrária já são visíveis. Uma das al-
ternativas estudadas é a captação 
das águas do rio Paraíba do Sul, 
que abastece a região metropolita-
na do Rio. A proposta gera uma dis-
puta entre os dois estados, pois a 
medida afetaria uma grande quan-
tidade de lares fluminense. 
Convidados:

Ricardo Toledo, ex-secretário ad-
junto de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo
Isaura fraga, presidente do Inea
David Zee, professor de Oceano-
grafia da Uerj
Pela internet:
Anivaldo Pinto, presidente do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco

Intolerância Religiosa – no ar em 
27 de maio
Definida como o desrespeito ao 
credo do próximo, através de atos 
ou palavras ofensivas às crenças 
alheias, a intolerância religiosa é 
mais comum contra as religiões 
afrodescendentes. A Constituição 
Federal de 1988 e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
asseguram a liberdade religiosa 
e a igualdade de tratamento a to-
dos perante a lei, independente de 
orientação religiosa. Durante o pro-
grama, foi debatido quais são as 
políticas públicas voltadas para a 
liberdade de credo, como os juízes 
têm interpretado a lei nos tribunais 
do País e outros diversos aspectos 
sobre o assunto. 
Convidados:
Muniz Sodré, professor de Comu-
nicação, sociólogo e autor de algu-
mas obras
Vanuce Barros, presidente da Co-
missão de Combate à Intolerância 
Religiosa da OAB-RJ
Lusmarina Garcia, presidente do 
CONICRJ (Conselho das Igrejas 
Cristãs do Estado do Rio de Janeiro)  
Pela internet:
Flávia Pinto (Mãe Flávia), coorde-
nadora do Mapeamento de Terrei-
ros do RJ e sacerdotisa de umban-
da da Casa do Perdão

Traduzindo a Economia – no ar em 
10 de junho
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Os reflexos atuais e as tendências 
da economia do Brasil. Somos a 
sétima maior economia do mundo, 
mas também somos um dos paí-
ses com uma das maiores diferen-
ças socioeconômicas. Nos últimos 
anos, houve um aumento da cadeia 
produtiva dos incentivos fiscais e 
do crédito facilitado, elevando o 
poder de consumo da classe mé-
dia. Entretanto, a inflação dispa-
rou. Mesmo controlada pela má-
quina pública, o povo vem sentindo 
no bolso o aumento nos preços dos 
itens básicos, tais como, alimentos, 
vestuário, imóveis e aluguéis.
Convidados:
Virene Matesco, economista e pro-
fessora da FGV
Maria Beatriz de Albuquerque Da-
vid, professora de Economia da 
Uerj 
Guilherme Lemos, professor de Di-
reito do Ibemec

A Realidade da Pesquisa Científica 
no Brasil – no ar em 17 de junho
Atualmente, cerca de 2% do PIB 
nacional são investidos em ciência 
e tecnologia. Para alguns especia-
listas, esse número é bem abaixo 
do necessário, em um país que, em 
2014, comemora 10 anos da Lei n. 
10.973, a Lei da Inovação. Está na 
nossa Constituição que devemos 
incentivar a inovação e a pesquisa 
científica e tecnológica, porém, Se-
gundo a Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual, vinculada 
à Organização das Nações Unidas 
(ONU), estamos na 19ª posição do 
ranking de países que mais criam 
produtos. No bloco dos BRICS, to-
dos estão na nossa frente. O que 
nos espera? Como fazer para que 
nos tornemos uma potência nessa 
área? 
Convidados:
Rodrigo Stabeli, vice-presidente de 

Pesquisa e Laboratórios de Refe-
rência da Fiocruz
Jessé de Souza, professor do De-
partamento de Ciências Políticas 
da UFF
Suzana Herculano Houzel, neuro-
cientista e professora do Instituto 
de Ciências Biomédicas da UFRJ

Festival 72h – no ar em 24 de junho  
Festival de cinema que desafia 
diretores a produzir curtas-me-
tragens em até 72 horas. As fil-
magens são realizadas na Zona 
Portuária do Rio de Janeiro e con-
tam com a participação de mo-
radores locais na realização de 
documentários, obras de ficção e 
animações. Filmes exibidos: Que a 
Saudade se Faz Tarde, Recantos, 
O Caminho, Marimel e Terra Limite. 
Convidados:
Cristiano Vicente, idealizador do 
Festival 72 horas
Milton Teixeira, historiador
Ádria Sandrade, diretora do filme 
O Caminho

Brasil e os Vizinhos Latinos – no ar 
em 8 de julho
A Copa do Mundo no Brasil está 
sendo marcada pela boa atuação 
dos times latino-americanos. Den-
tro de campo, uma rivalidade imen-
sa. Fora de campo, uma relação de 
hermanos, de companheiros que 
dividem experiências de políticas 
públicas, de avanços em combates 
à desigualdade social, de estímulo 
à sustentabilidade, de intercâm-
bios culturais e, claro, de negocia-

ções de serviços e produtos. Em 
um mundo onde a globalização já 
está sedimentada, interferências 
e trocas são muito comuns. Nesse 
programa, discutimos como an-
dam as nossas relações com os pa-
íses latino-americanos que vieram 
para Copa do Mundo.
Convidados: 
Beatriz Bissio, uruguaia e profes-
sora do curso de ciência política 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro
Marcos Azambuja, embaixador bra-
sileiro
Maria Theresa Toríbio, professora 
titular de História da América na 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro

Código Florestal – no ar em 15 de 
julho
Quando o escritor Pero Vaz de Ca-
minha pisou no Brasil, ficou im-
pressionado com a terra que tudo 
dá. A Mata Atlântica estava ali na 
frente dele, com poucos arranhões, 
com uma biodiversidade de encher 
os olhos. 514 anos se passaram e 
o cenário é completamente dife-
rente: somente 8,5% da cobertura 
original está presente. E, de acordo 
com estudos, a realidade tende a 
piorar: o Inpe, o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais, e a Funda-
ção SOS Mata Atlântica divulgaram 
que, do ano de 2012 a 2013, hou-
ve um aumento de 9% no desma-
tamento, atingindo o maior nível 
desde 2008. Muitos especialistas, 
brasileiros e estrangeiros, defen-
dem que esse é um dos biomas 
mais ameaçados do mundo. Essa 
destruição é resultado de anos de 
exploração, já tivemos ou ainda 
temos, entre tantos exemplos, a 
extração de pau-brasil, de madei-
ra, de carvão vegetal, a agricultu-
ra da cana-de-açúcar e do café, a 
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implantação da pecuária e também 
o crescimento desordenado. Isso 
acontece em um país que tem a Lei 
da Mata Atlântica, de dezembro de 
2006, e o novo Código Florestal, 
de 2012.
Convidados:
Leopoldo do Erthal, consultor de 
meio ambiente da Faerj
Oscar Couto, professor de direito 
ambiental, PUC-Rio
Márcia Hirota, diretora-executiva 
da Fundação SOS Mata Atlântica
 
Limites do Humor – no ar em 22 de 
julho
Será que o humor tem limites? Ou 
tudo vale quando o cenário, quan-
do a finalidade é o riso? A história 
conta que o humor nasceu na Gré-
cia antiga, aproximadamente qui-
nhentos anos antes do nascimento 
de Cristo. Nessa época, as mudan-
ças políticas e as transformações 
comportamentais eram os alvos 
das piadas. Com o tempo, esses fa-
tores que estimulavam o escárnio 
foram sendo acompanhados por 
diversos assuntos, como religião, 
por exemplo. Muitos humoristas, 
na Idade Média, ficaram bem per-
to da fogueira. O riso como arma, 
como pedra, sempre esteve presen-
te, sempre sofreu com as críticas e 
sobreviveu e sobrevive no teatro, 
no cinema, no rádio, no picadeiro, 
na rua, na televisão, com um ou um 
milhão de humoristas, para um ou 
um milhão de espectadores. Será 
que esses estereótipos acentuam 

ou alertam para o preconceito?
Convidados:
Karla Conca, palhaça do grupo Ma-
rias da Graça
Edson Aran, jornalista e cartunista
Marcio Acselrad, coordenador do 
Laboratório de Estudos do Humor 
e do Riso, da Unifor
Rogério Vilela, comediante stand 
up, blogueiro e um dos criadores 
do Mundo Canibal
Sylvio Capanema, desembargador 
aposentado, advogado e professor 
de Direito Civil

Inovação e Tecnologia no Brasil – 
no ar em 29 de julho
A inovação faz parte da história 
do Brasil. Desenvolvemos, por 
exemplo, uma maneira de aferir 
os votos eletronicamente, o que 
acelerou a resolução de um pro-
cesso democrático: a urna eletrô-
nica. Porém, o DNA inovador não 
necessariamente significa mais e 
mais estímulos e, por consequên-
cia, mais e mais inventos. Segun-
do o Ministério da Tecnologia, nós 
investimos cerca de 1% do nosso 
Produto Interno Bruto, que é a 
soma de todos os bens e servi-
ços finais produzidos do País, em 
tecnologia e inovação. Você acre-
dita que isso é o suficiente ou é 
pouco? O IBGE defende que as 
políticas públicas não têm sido 
capazes de aumentar a inovação 
na economia do País. Discutimos 
esses e outros assuntos nesse 
programa.
Convidados:
Lindalia Reis, diretora de inovação 
da Universidade Estácio de Sá
Jorge Muzy, presidente do Grupo 
Muzy
Camila Fernandez Achutti, diretora 
nacional da Technovation Challenge, 
uma iniciativa que estimula o empre-
endedorismo entre mulheres jovens

Controle Emocional – no ar em 5 
de agosto
De acordo com especialistas, o 
descontrole emocional pode gerar 
diferentes tipos de doenças, entre 
elas ansiedade, depressão, trans-
torno do pânico e até problemas 
cardíacos. É possível se prevenir? 
Como reconhecer que se está des-
controlado emocionalmente? No 
programa, discutimos a importân-
cia do controle emocional para o 
sucesso de atletas, para o rendi-
mento de estudantes, para a har-
monia da família e também para o 
crescimento de profissionais em 
um mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo. 
Convidados:
Ilana Levinson, psicóloga clínica e 
desportiva
Tadeu da Ponte, especialista em 
avaliações educacionais e pesqui-
sador do Mind Group
Yuri Machado, psicólogo clínico es-
pecializado em Inteligência Emo-
cional

Os Museus no Brasil – no ar em 12 
de agosto 
O fenômeno dos museus no Bra-
sil é bastante recente. Para se ter 
uma ideia, no começo do século XX 
só existiam 12 museus no Brasil. Já 
no início do século XXI, podíamos 
contar com mais de 3 mil, de tama-
nhos, propostas, filosofias e tam-
bém financiamentos diferentes. 
Aos poucos, a ideia sacralizada do 
artista e do acervo intocáveis dá o 
lugar ao encontro, à interatividade 
do visitante com o local visitado e 
até com o próprio criador/artista. 
Para alguns especialistas, essa ala-
vancagem é fruto também das po-
líticas públicas. Desde 2003, com a 
criação da Política Nacional de Mu-
seus, tem crescido a organização e 
o aperfeiçoamento dessa área no 
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País. Nesse programa, discutimos 
a realidade e os rumos dos museus 
no Brasil.
Convidados:
Maurício Vicente, diretor do Museu 
Imperial
Luis Mendes, consultor de Comu-
nicação para Museus 
Mario Chagas, museólogo e diretor 
do Museu de Favela (MUF)

Fim dos Lixões no Brasil – no ar em 
19 de agosto
No dia 2 de agosto, terminou o 
prazo para que os municípios de-
sativassem os lixões. Porém, de 
acordo com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil 
ainda tem 2.810 lixões ativos. Ou-
tro grande desafio não é apenas a 
desativação de todos os lixões, mas 
a disposição adequada de resíduos 
sólidos. Mas para isso temos que 
fazer a coleta seletiva. Mas como 
fazer? É caro? Por que poucas ci-
dades brasileiras conseguiram fa-
zê-la? Acompanhe aqui a discussão 
sobre essas e outras questões que 
envolvem o lixo no Brasil.
Convidados: 
Geraldo Antônio Reichert, coor-
denador da Câmara Temática de 
Resíduos Sólidos da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Abes)
Luciano Basto, pesquisador da Co-
ppe/RJ
Gabriela Otero, coordenadora téc-
nica da Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe)

Alimentação do Brasileiro – no ar 
em 26 de agosto
Segundo o Ministério da Saúde, 
mais de 50% da população brasi-
leira, entre crianças, adolescentes 
e adultos está acima do peso ideal 
e 18% das pessoas estão obesas. 

O sinal está vermelho, pois esse 
excesso de peso pode causar di-
versas doenças, como o diabetes 
e até alguns tipos de câncer. Mas 
quais os motivos desse ganho de 
peso tão severo? Será que se ali-
mentar bem é caro? No programa, 
contamos com a participação de 
vários especialistas, que dão dicas 
de como se prevenir contra a obe-
sidade e como se alimentar bem, 
mesmo nos dias mais corridos.
Convidados:
Marcelo Barros, nutricionista do 
Instituto Nacional de Cardiologia
Helena Pombo, nutricionista da Se-
cretaria Municipal de Saúde
Renata Machado Soares, chef de co-
zinha e professora de Gastronomia

Medidas Socioeducativas e Jovens 
em Conflito com a Lei – no ar em 2 
de setembro
No Brasil, cerca de 18 mil jovens es-
tão cumprindo medidas socioedu-
cativas em unidades de internação. 
O Conselho Nacional de Justiça 
descobriu que duas das principais 
razões para isso são o roubo e o 
tráfico. De tempos em tempos, 
nós vemos surgir em diferentes ca-
madas da sociedade a discussão 
sobre a pertinência das medidas 
educativas, a estrutura das casas 
que trabalham com esse jovem em 
conflito com a lei, a educação e a 
preparação para o regresso e, cla-
ro, sobre a queda ou a permanência 
da maioridade penal. Adianta re-
duzir essa idade? Essa é a solução 
para um problema que se arrasta 
há décadas? Será que eles saem 
dessas instituições melhor do que 
entraram? 
Convidados:
Eufrásia Maria Souza, defensora-
pública da Coordenadoria de De-
fesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

Ariel de Castro Alves, advogado, 
membro do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente de São Paulo e professor do 
instituto de educação da UFF
Elionaldo Julião, professor do Insti-
tuto de Educação da UFF

Transplante de Órgãos no Brasil – 
no ar em 9 de setembro
De acordo com o Ministério da Saú-
de, nos últimos três anos, o número 
de transplantes cresceu em 11% no 
Brasil. Porém, essa prática que pode 
salvar vidas ainda encontra muitas 
dificuldades para se consolidar no 
País. Segundo a Associação Bra-
sileira de Transplantes de Órgãos 
(ABTO), 47% das famílias que po-
diam doar órgãos de um parente que 
teve morte cerebral se recusaram a 
autorizar o procedimento, e alguns 
estados brasileiros não têm uma 
estrutura básica para que aconte-
ça um transplante de forma segura, 
a desigualdade entre as regiões é 
altíssima. Quais são os maiores de-
safios em doar um órgão? O que os 
estados com poucos índices de do-
adores podem fazer para aumentar 
esses números? E você, pensa em 
ser doador? Acompanhe a discussão 
dessas e outras questões acerca dos 
transplantes no Brasil.
Convidados:
Rodrigo Sarlo, coordenador-geral 
do Programa Estadual de Trans-
plantes
Dr. José Carlos Arenhart, chefe de 
Depto. de Transplantes do Hospital 
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Santa Isabel/SC 
Lúcio Pacheco, presidente da As-
sociação Brasileira de Transplante 
de Órgãos (ABTO)

Educação Inclusiva – no ar em 16 
de setembro
Em 2007, uma convenção da ONU 
assegurou que todos os sistemas 
educacionais têm que ser inclu-
sivos em todos os níveis. O novo 
Plano Nacional de Educação, em 
sua meta de número 4, estabele-
ce que alunos com qualquer tipo 
de deficiência estejam nas escolas 
regulares. Mas alguns educadores 
têm opiniões divergentes, alguns 
defendem que os alunos com defi-
ciência devam ser educados em es-
colas especiais, à parte dos demais 
alunos. E você, é a favor da educa-
ção inclusiva ou da escola espe-
cial? Quais são as questões que 
circundam cada uma das práticas?  
Convidados:
Luciane Frazão, professora da 
Rede Municipal de Ensino 
Denize Lima, coordenadora de 
Educação para o Trabalho da Fede-
ração das APAEs do Estado do Rio 
de Janeiro
Mônica Pereira dos Santos, pesqui-
sadora da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, UFRJ

Crises Epidêmicas – no ar em 23 
de setembro
A epidemia de Ebola já fez mais de 
2.400 vítimas, sobretudo na África. 
A Organização Mundial da Saúde 
considera a migração de pessoas 
como um dos pontos mais críticos 
para evitar a propagação da doen-
ça pelo mundo. É bom lembrar que 
crises epidêmicas não são novida-
des nem no exterior nem aqui no 
Brasil. Na nossa história, já enfren-
tamos as mais diversas epidemias. 

No começo do século XX, a cidade 
do Rio de Janeiro assistia a um sur-
to de febre amarela e varíola. Es-
tamos nos protegendo de maneira 
adequada dessas doenças? Que in-
vestimentos devem ser feitos para 
as epidemias que acontecem aqui, 
como a Dengue e a Tuberculose? 
Convidados:
 Otília Lupi, infectologista do Insti-
tuto Nacional de Infectologia (Fio-
cruz)
Edimilson Migowski, professor de 
Infectologia da UFRJ
Bernardo Wittlin, médico da UPA 
de Manguinhos

Educação Sexual na Infância – no 
ar em 30 de setembro
De acordo com a última Pesqui-
sa Nacional de Saúde Escolar, em 
2012 40% dos alunos que frequen-
tam o nono ano do ensino funda-
mental tiveram relação sexual pelo 
menos uma vez e 23% não utiliza-
ram nenhum tipo de proteção a 
doenças sexualmente transmis-
síveis e também a uma gravidez 
indesejada. Esses dados chamam 
atenção para a necessidade de de-
batermos sobre a educação sexual 
para jovens e adolescentes. Esse 
tema ainda é um tabu para muitos 
pais e educadores, e as dúvidas são 
muitas: qual é a idade ideal para se 
introduzir o tema? Como a escola 
pode apoiar os pais? Como educá-
-los de forma eficaz no que diz res-
peito à prevenção? 
Convidados:
Giovana Simas, supervisora do 

Programa Saúde na Escola da Se-
cretaria Municipal de Saúde e Edu-
cação de Itajaí
Marcos Ribeiro, consultor em Edu-
cação Sexual
Rubens Oda, professor de Biologia 
do Colégio Pedro II

A Universidade É o Único Caminho 
para o Jovem? no ar em 14 de ou-
tubro
O primeiro de quatro especiais 
sobre educação e juventude, vai 
discutir os caminhos da formação 
dos jovens. Será que a universi-
dade é a única opção? E o ensino 
técnico, que já conta com mais de 
um milhão de estudantes em todo 
o País, tem qual valor na formação 
dos jovens? No debate, olhares so-
bre os estudos fora dos grandes 
centros e as escolhas profissionais 
dos jovens, que cada vez mais são 
diversas. A plateia formada por es-
tudantes do terceiro ano do ensino 
médio do Colégio Estadual Pré-U-
niversitário, de Goiânia, capital de 
Goiás, faz perguntas e os especia-
listas respondem e também discu-
tem as provocações.
Convidados:
Jéssica Lorrane Reis, estudante
Daniel Cara, cientista social, coor-
denador-geral da Campanha Na-
cional pelo Direito à
Educação
Carlos Martins Alves, professor de 
História e Filosofia do Colégio Es-
tadual Mansões Paraíso
  
O Jovem e o Medo de Sobrar – no ar 
em 21 de outubro
O segundo Sala Debate especial 
sobre juventude e educação dis-
cute o medo de sobrar dos jovens, 
que acontece por diferentes moti-
vos. Questões culturais, financei-
ras, sociais, tecnológicas e o mer-
cado de trabalho são algumas das 
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questões que podem propiciar aos 
jovens um sentimento de exclusão. 
O programa também contempla 
discussões sobre a presença da 
internet na sala de aula, a prepara-
ção para o mercado de trabalho e 
a importância da família no desen-
volvimento do estudante.
Convidados:
Rodrigo Ednilson de Jesus, profes-
sor da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG)
Landim Neto, professor de mate-
mática
Vinícius França Barbosa, estudante 
universitário
 
O que Querem os Jovens? – no ar 
em 28 de outubro
O Sala Debate aterrissa no estado 
do Pará. A escola Jaderlândia, em 
Ananindeua, região metropolita-
na de Belém, serviu como estúdio 
para a discussão dos desejos dos 
mais distintos grupos de jovens, 
desigualdades na preparação para 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
e também os protagonismos juve-
nis. Afinal, o que querem os jovens? 
É o tema desse terceiro especial 
sobre educação e juventude. 
Convidados:
Diego Souza Teófilo, historiador e 
educador popular
Paulo Roberto Corbucci, coorde-
nador da área de Educação da Di-
retoria de Estudos e Políticas So-
ciais do IPEA
Orlando Abraão Junior, professor 
da Escola Jaderlândia

Raio-x do ENEM – no ar em 4 de 
novembro
O quarto Sala Debate especial so-
bre juventude educação faz um 
raio-x do ensino médio e do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Será que a prova é a melhor ma-

neira de aferir o conhecimento dos 
alunos? Quais são os próximos 
passos da prova? Como adminis-
trar a ansiedade na hora da reali-
zação das provas? Essas e muitas 
outras questões foram respondi-
das pelos nossos convidados.
Convidados:
Daniel Remilik, professor e estu-
dante de pedagogia na Uerj
Ricardo Henriques, economista e 
superintendente executivo do Ins-
tituto Unibanco
Paulo Carrano, professor da UFF 
e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Fe-
deral Fluminense

Educação em Prisões – no ar em 
25 de novembro
Está na Constituição brasileira: 
a educação é direito de todas as 
pessoas, incluindo aquelas em sis-
temas de privação de liberdade. O 
direito à educação dos presos está 
previsto, também, na Lei de Exe-
cução Penal de 1984. Mas, mesmo 
previsto em lei, o ensino só chega a 
8,9% dos presos no Brasil, segundo 
dados do Departamento Penitenci-
ário Nacional do Ministério da Jus-
tiça. Nesse programa discutimos o 
direito dos presos ao estudo e os 
desafios de oferecer educação de 
qualidade nos presídios brasileiros. 
Convidados:
Mara Fregapani Barreto, coordena-
dora-geral de reintegração social e 
ensino do Depen
Henrique Silva Gomes, gerente de 
educação e qualificação profissio-

nalizante da Secretaria Executiva 
de Ressocialização de Pernambuco
Marcos Pereira de Sá, professor 
da Rede Estadual de Ensino do 
Rio de Janeiro

Empreendedorismo e Empregabi-
lidade – no ar em 2 de dezembro
De acordo com a pesquisa “Em-
preendedores Brasileiros, Perfis 
e Percepções”, realizada pela En-
deavor em parceria com o Ibope, 
3 em cada 4 brasileiros têm von-
tade de empreender. No entanto, 
desses, apenas 19% acha prová-
vel abrir o próprio negócio nos 
próximos cinco anos. Já no campo 
da empregabilidade, os desafios 
também são grandes. Entre abril 
e junho de 2014, a taxa de de-
semprego no País ficou em 6,8% 
segundo dados da PNAD, a Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, do IBGE. Diante des-
se cenário, o que é melhor: man-
ter o emprego ou abrir o próprio 
negócio? Em que áreas o poder 
público deve focar esforços para 
impulsionar a geração de vagas? 
E a abertura de novas empresas? 
Nesse programa, discutimos es-
sas e outras questões sobre em-
preendedorismo e empregabili-
dade.
Convidados:
Ana Paula Alfredo, superintenden-
te de produtos educacionais do Se-
nac Rio de Janeiro
João Lins, sócio da PwC Brasil e 
professor da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo, da 
Fundação Getúlio Vargas
Anauã Abreu, empresário

Lei do Aborto no Brasil – no ar em 
9 de dezembro
O aborto é considerado crime con-
tra a vida humana pelo Código Pe-
nal Brasileiro, mas pode ser realiza-
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do gratuitamente no Sistema Único 
de Saúde em três situações: quan-
do há risco de vida para a mulher, 
quando a gravidez é resultante de 
um estupro ou se o feto for anence-
fálico. No entanto, de acordo com a 
Pesquisa Nacional do Aborto, uma 
em cada cinco mulheres já realizou 
pelo menos um aborto. Outro dado 
referente ao assunto também cha-
ma atenção: a cada dois dias uma 
brasileira morre em decorrência de 
um procedimento ilegal, segundo 
a Organização Mundial da Saúde. 
Diante disso, devemos tratar o as-
sunto como um tema moral ou de 
saúde pública? Nesse programa, 
discutimos essa e outras questões 
a respeito do aborto no Brasil.
Convidados:
Regina Soares Jurkewicz, coorde-
nadora da ONG Católicas pelo Di-
reito de Decidir
Dom Antônio Augusto, bispo auxi-
liar da Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil, do Rio de 
Janeiro 
Pela internet:
Débora Diniz, coordenadora da 
Pesquisa Nacional do Aborto

Base Nacional Curricular Comum 
– no ar em 16 de dezembro
Sancionado pela Presidência da 
República em 2014, o Plano Na-
cional de Educação prevê 20 me-
tas para a educação brasileira que 
devem ser alcançadas no prazo de 
dez anos. Segundo os educadores, 
a meta número 7 é a que precisa 
de mais estratégias para ser alcan-
çada. Seu objetivo é fomentar a 
qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem. Uma das ações 
para o cumprimento dessa meta 
é a criação de uma base nacio-
nal comum da educação, também 
chamada de base nacional comum 
curricular, ou seja, um descritivo de 
conteúdos e saberes necessários 
para cada ano e cada segmento 
da educação básica. No entanto, a 
criação dessa base curricular úni-
ca para todo o País gera polêmica. 
De um lado estão os defensores, 
que acreditam que essa base na-
cional irá garantir aos estudantes 
conteúdos essenciais ao desen-
volvimento educacional. Do outro, 
estão aqueles que não acreditam 
na viabilidade da proposta, dadas 
as dimensões do nosso país e a sua 
variedade cultural. 
Convidados:
Guiomar de Mello, educadora
Nilma Fontanive, coordenadora do 
Centro de Avaliação da Fundação 
Cesgranrio
Alice Casimiro Lopes, professora 
da Uerj
Pela internet: 
Roberto Franklin Leão, presidente 
da Confederação Nacional dos tra-
balhadores da Educação

CANAL FUTURA
Coordenador do núcleo de 
jornalismo: José Brito Cunha 
Produção de rede: Juliana Wexel
Repórteres: Dani Moura e Pablo 
de Moura 
Produção: Luciana Souza 
Estagiários: Bianca Queiróz, 
Filippo Cavalcanti e Paula Pontes
Operadores de câmera: Guilherme 
Chagas e Tiago Oliveira.
Operadores de áudio: 
André Ramos, Ricardo Conque e 
Marcos Pereira
Assistente de estúdio: 
Natasha Proença
Diretor de imagens: Pierre Bayot 
Videografismo: Herbert Cohn
Coordenador artístico: 
Márcio Motokane
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria
Gerente-geral: Lúcia Araújo
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Tempos 
de Escola
Programa de entrevistas com apresentação de Serginho Groisman que se 
propõe a revisitar os tempos de escola de personalidades do esporte, da 
música, das artes e da televisão. Os convidados relembram professores, 
amigos e situações, analisam fatos históricos que marcaram o País e o 
mundo na época em que estudaram e refletem sobre a importância do 
colégio em suas escolhas de vida. Em função do grande evento de 2014, a 
Copa do Mundo no Brasil, esta temporada revisita os tempos de escola de 
personalidades que giram em torno do universo do futebol.

TEMAS: escola; esporte; persona-

lidades 

PÚBLICO-ALVO: público em geral

ESTREIA: 2005

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 

livre
LICENCIAMENTO: liberado 
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(12 x 26 minutos): 

Mano Menezes – no ar em 3 de junho
O treinador Mano Menezes pre-
cisou de força de vontade para 
se formar na faculdade. Aluno da 
Universidade Santa Cruz do Sul, 
conciliou os estudos com o início 
da carreira. No curso de Educação 
Física aprendeu a didática necessá-
ria para treinar. Para ele, os conhe-
cimentos são para a vida toda. Se-
gundo os professores, Mano já era 
focado no futebol. “Depois da aula, 
vinha conversar conosco sobre téc-
nica e tática. Era um aluno muito 
interessado”, conta um dos educa-
dores. A família, de origem alemã, 
sempre foi exigente em relação aos 
estudos. Para o treinador, a baixa 
escolaridade dos jogadores de fu-
tebol é um problema no esporte. 
“Minha indicação é que continuem 
estudando depois. A carreira é cur-
ta, é preciso buscar conhecimento”. 

Glenda Kozlowski – no ar em 10 de 
junho
A jornalista esportiva Glenda Ko-
zlowski é enfática ao falar da im-
portância que a Escola Municipal 
Sérgio Buarque de Holanda teve 
em sua vida. “Foi essencial na mi-

nha formação como ser humano e 
no meu incentivo para continuar no 
esporte.” Entre os anos de 84 a 89, 
quando estudou na escola, Glenda 
começou a competir no bodyboar-
ding. “Os professores me ajudavam 
e me deram muita força para con-
tinuar. Talvez, sem eles, eu tivesse 
desistido.” A professora de Edu-
cação Física recorda da “melhor 
aluna que tinha na época”. “Glenda 
gostava de todos os esportes, era 
o sonho de consumo de qualquer 
professor de Educação Física.” Ou-
tra educadora ressalta que a jorna-
lista se destacava na turma. “Era 
uma garota muito feliz e comunica-
tiva.” A apresentadora diz se orgu-
lhar de ter estudado em escola pú-
blica. “Eu tinha ótimos professores 
e uma diretora espetacular.” 

Leonardo Gaciba – no ar em 17 de 
junho
“É um bom exemplo de escola pú-
blica que dá certo.” A declaração do 
árbitro de futebol Leonardo Gaciba é 
sobre a Escola Municipal Pelotense, 
na qual estudou entre os anos de 83 
a 87. Foi na instituição de ensino que 
Gaciba desenvolveu seu interesse 
pelo esporte. O futebol, entretanto, 
não foi a primeira opção do também 
comentarista esportivo, pois Gaci-

ba jogou handebol pela seleção da 
escola e pelo município de Pelotas. 
“Conheci estádio de futebol já api-
tando”, conta. Como a mãe era pro-
fessora da escola, o estudante tinha 
que dar exemplo de respeito. “Se eu 
e meus irmãos fôssemos mandados 
para a sala do diretor, íamos nos ver 
com ela em casa”, lembra. Apesar de 
sempre ter preferido o esporte aos 
estudos, o árbitro prestava bastante 
atenção na aula. “A atenção em sala 
de aula poupa tempo de estudo em 
casa. Então, eu podia fazer as mi-
nhas outras atividades”, explica. 

Milene Domingues – no ar em 24 
de junho
“Nesses tempos, eu já era apaixo-
nada por futebol”, explica Milene 
Domingues sobre sua época de 
escola. Da 6ª série do ensino fun-
damental ao 3º ano do ensino mé-
dio, ela estudou na Escola Estadu-
al Joaquim Leme do Prado, em São 
Paulo. Foi nesse período que sua 
habilidade com as embaixadinhas 
começou a chamar atenção. Já nos 
anos de ensino médio, teve dificul-
dade para acompanhar o ritmo de 
estudos por causa das viagens de 
trabalho. “Nós ajudávamos ela com 
a lição em troca do bolo de chocola-
te que a mãe dela fazia”, conta uma 
amiga. Os professores davam uma 
ajudinha nos prazos e nas reposi-
ções para a aluna famosa. O antigo 
docente de Educação Física relata 
que Milene fazia embaixadinhas 
até nas aulas de vôlei. A mãe de 
Milene, por sua vez, cobrava que a 
filha tivesse um bom desempenho 
na escola. “Eu era meio menininho, 
só queria saber de jogar futebol”, 
conta a rainha das embaixadinhas. 

Raimundo Fagner – no ar em 1º de 
julho
Antes de pensar em ser músico, Fag-
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ner tinha adoração pelo futebol. Foi 
no Colégio Salesiano Dom Bosco, 
em Fortaleza, que ele teve contato 
com as duas paixões. A passagem 
pela escola foi entre os anos de 65 a 
69. “Foi um período maravilhoso, no 
qual eu desabrochei pra muita coisa 
na minha vida. Tudo aconteceu na-
quele colégio”, conta o músico. Mes-
mo não estando entre os melhores 
alunos, Fagner era bem quisto pelos 
colegas e professores. “Ele sempre 
foi muito bem conceituado. Era gen-
te fina”, conta um dos funcionários. 
As maiores dificuldades eram em ci-
ências exatas. Português e Literatu-
ra estavam entre as matérias prefe-
ridas. “Tive um grande professor de 
Português. Foi com ele que comecei 
a me interessar por poesia”, lembra 
Fagner. A primeira guitarra do cantor 
foi feita por um funcionário do Sale-
siano Dom Bosco.

Erika Cristiano – no ar em 8 de julho

Érika Cristiano chamava atenção 
na Escola Estadual Condessa Filo-
mena Matarazzo por jogar futebol. 
“Eu jogava com os meninos. Era a 
única garota. Na Filomena, eu deci-
di que ia jogar futebol de qualquer 
jeito.” Enquanto cursava o ensino 
médio, foi convocada para a sele-
ção de futebol feminino. Para uma 
amiga, a jogadora sempre foi foca-
da em seus objetivos. A ajuda dos 
professores e das colegas também 
foi importante para que ela com-
pletasse os estudos. “Em nenhum 
momento pensei em parar de es-
tudar, mas tive muita dificuldade”, 
lembra. Os pais de Érika também 
investiram na educação da filha. 
“Eles cobravam e não permitiram 
que eu desistisse.”

Alessandro Mori Nunes – no ar em 
15 de julho
No ensino fundamental, Alessan-
dro Nunes se dividia entre os es-

tudos e a escolinha de futebol. O 
ex-jogador e atual coordenador 
técnico do Corinthians é lembra-
do pelos colegas como um menino 
tímido e educado. Apesar de bom 
aluno, gostava de escapar para o 
campo na hora do intervalo. “Eu 
tentava melhorar no futebol o 
tempo todo”, relata. A professora 
de Educação Física lembra que ele 
não gostava de fazer as outras ati-
vidades da aula que não fosse jogar 
futebol. “Quando ele despontou na 
carreira esportiva, foi um orgulho 
muito grande pra nós”, relata uma 
colega. Morando num sítio, Ales-
sandro acordava bem cedo para 
pegar o ônibus escolar. Quando 
voltava para casa, ainda trabalhava 
na lavoura junto com o pai. 

Renata Leite – no ar em 22 de julho
“A escola era a continuidade da 
casa”, explica a árbitra Renata Lei-
te. Nascida em Monteiro, interior da 
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Paraíba, Renata estudou no Colégio 
Nossa Senhora de Lourdes. Os cole-
gas lembram dela como “briguenta” 
e a árbitra não nega. “Não aliviava 
pra ninguém. Ia pra cima até dos me-
ninos, não importava se eu era me-
nor.” Na sala, era boa aluna e sempre 
teve boas notas, apesar da rigidez da 
escola. Os pais também cobravam 
que a filha não entregasse notas 
vermelhas no boletim. Para Renata, 
a paixão pelo esporte veio de casa e 
da escola. Os jogos de futebol com o 
irmão a influenciaram, bem como o 
time de handebol.

Velloso – no ar em 29 de julho
Antes de iniciar sua carreira no 
Palmeiras, aos 14 anos, Velloso 
estudou na Escola Lions Club, em 
Araras/SP. Desde criança, já tinha 
vocação para goleiro. Suas aulas 
preferidas eram as de Educação 
Física, mas ele também gostava de 
Matemática e Geografia. Um amigo 

lembra dele como um rapaz tímido 
e sério. A professora, por sua vez, 
recorda do aluno de personalidade 
quieta e disciplinada. “Um dia ele me 
chamou no canto e disse que ia pra 
São Paulo jogar no Palmeiras”, con-
ta. Os pais sempre apoiaram o so-
nho do filho, mas a mãe não gostava 
tanto das viagens. “Eu tinha medo 
de ser chamado para um time mais 
longe e ela não deixar.” Para Velloso, 
os jogadores de futebol precisam 
se preparar para o fim da carreira e 
continuar estudando. “A gente fica 
um pouco sem chão. É difícil tocar 
a vida no pós-futebol. Ter uma base 
familiar é muito importante”, reflete.
 
 Mauro Silva – no ar em 5 de agosto
A entrada do ex-jogador de fute-
bol Mauro Silva na Escola Estadual 
Clodoveu Barbosa veio junto com a 
mudança de cidade. Após a morte 
do pai, ele foi morar com a família 
em Monte Alegre do Sul, São Paulo. 

Lembrado pelos professores como 
ótimo aluno, Mauro conta que o 
futebol ajudou a fazer amizades. 
Ele ia bem em todos os esportes e 
foi campeão no time de basquete. 
O ex-jogador lembra que sua mãe 
nunca o deixou parar de estudar. 
Entre as matérias preferidas estava 
Português. “Tive uma professora 
que me estimulou muito.” Na esco-
la, Mauro já era disciplinado e meti-
culoso. Para ele, é importante que 
os clubes estimulem os jogadores 
a continuar estudando. “Tudo que 
conquistei na vida foi graças à base 
que eu tive na escola.” 

Carlos Germano – no ar em 12 de 
agosto
Carlos Germano cursou o ensino 
fundamental na Escola Teófilo 
Paulino, a Polivalente. Entre 81 e 
84, ele frequentou a instituição, 
no Espírito Santo. O futebol esta-
va presente na vida do aluno, que 
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jogava na hora do intervalo e de-
pois da aula. “Às vezes, ficávamos 
até 15h. As mães apareciam pro-
curando os filhos.” Apesar da pre-
ferência, o ex-goleiro e treinador 
do Vasco ia bem em todos os es-
portes. Em competições na cida-
de, foi descoberto por um olheiro 
do time cruz-maltino, onde co-
meçou sua carreira aos 14 anos. 
Os professores concordam sobre 
a timidez do aluno. “Era muito 
quietinho. Sentava nas primeiras 
cadeiras e prestava atenção na 
aula”, conta uma educadora. Mes-
mo tímido, Carlos participou do 
grêmio estudantil como diretor 
de esportes. Sobre os estudos, 
ele diz que era “um cara de passar 
de ano”.

Fernanda Gentil – no ar em 19 de 
agosto
Da 7ª série do fundamental até o 3º 
ano do ensino médio, a jornalista 
esportiva Fernanda Gentil estudou 
no Colégio PH, no Rio de Janeiro. 
“Ela sempre se preocupou com o 
bem-estar do grupo. Era uma pes-
soa que queria unir”, conta a direto-
ra. Fernanda, que praticava muitos 
esportes, era ativa nas gincanas do 
colégio. “Eu sempre participava das 
modalidades esportivas.” Apesar de 

não estar entre as melhores alunas, 
sempre ficava na média. “Minha 
vida sempre foi jogar bola na rua. 
Eu estudava pra passar”, confessa. 
Para uma amiga, Fernanda sempre 
se destacou das outras alunas por 
não ter “estilo menininha”. A jorna-
lista praticava todas as atividades 
físicas do colégio, menos balé. Para 
ela, o período foi inesquecível. “É 
quando você começa a formar seus 
valores e ver que tipo de pessoas 
quer ter por perto.”
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Um Pé de Quê?
Em 2014, Um Pé de Quê? foi em busca das árvores de diferentes nacio-
nalidades. Desde as exóticas, como o caqui, passando pela brasileira ma-
mão, até chegar nas americanas e asiáticas, árvores viajantes do século 
XVI à época das grandes navegações europeias, quando plantas de todos 
os continentes foram transplantadas de um lugar para o outro. E encerra 
a temporada, numa expedição até a Amazônia rumo à sabedoria ancestral 
da população local, ao mostrar árvores sagradas como a copaíba, o jeni-
papo e a cuieira.

TEMAS: ecologia e ecossistemas; 
identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado com 
restrições

APRESENTADORA: Regina Casé 
é uma das criadoras do extinto 
grupo Asdrúbal Trouxe o Trombo-
ne. Chegou à TV Globo e trabalhou 
em novelas e programas de humor 
como TV Pirata, Programa Legal, 
Brasil Legal e Muvuca, além de 
quadros no Fantástico. Atualmen-
te, apresenta o programa Esquen-
ta, na TV Globo.
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SINOPSES POR EPISÓDIO 
(7 x 26 minutos):

Caqui – no ar em 24 de setembro
Regina vai à colônia japonesa de 
conquista, em Nova Friburgo, esta-
do do Rio de Janeiro, para conhecer 
uma fruta do Extremo Oriente que 
recebeu por aqui o seu nome japo-
nês: Caqui. Saborosa, de alto valor 
nutritivo, o caqui chegou ao Brasil 
e se adaptou nas regiões de clima 
temperado, sendo seu consumo 
amplamente apreciado pela popula-
ção brasileira. Na alta gastronomia, 
ele também é estrela: o convidado 
Claude Troigros faz um prato de viei-
ras com caqui de dar água na boca. 
Não é à toa que o nome científico da 
árvore é dyospiros kaki, traduzido 
como caqui, o fruto dos deuses.

Mamão – no ar em 1º de outubro
Este episódio apresenta o mamão, 
a árvore-mãe dos quintais brasilei-
ros. E não é só por que ela tem ma-
mas e dá leite. Ela, como uma boa 
mãe, pensa em tudo, brinca com a 
gente, cuida dos nossos machuca-
dos e lava a roupa suja das brinca-
deiras. Dentro de casa, ela amacia 
a carne que a gente come, ajuda a 
gente a ir ao banheiro e ainda mata 
os vermes que estão dentro da 
nossa barriga. De manhã cedo, ela 
é a companhia perfeita para come-
çar o dia. E quando a vida tá difícil, 
ela é um doce.

Árvores Viajantes 1: a Aventura 
das Árvores Americanas – no ar 
em 8 de outubro
Sabemos que plantas da Ásia e da 
África vieram para o Brasil, mas 
quais saíram daqui para coloni-
zar novos territórios? O caso mais 
curioso é de uma planta carioquís-
sima que todos identificam como 
exótica, a começar pelo nome: 

bougainvillea. Ela se espalhou pelo 
mundo e hoje floresce em jardins 
dos cinco continentes. Houve ca-
sos também de árvores traficadas 
daqui para a Ásia, como é o caso 
da seringueira, que transformou 
a Malásia no principal produtor de 
borracha, um produto originário 
da Amazônia. Mas talvez a história 
mais curiosa seja a de uma palmeira 
americana que deu a volta ao mun-
do por conta própria, espalhando 
a crença, por onde passou, de que 
era originária dali: o coqueiro. 

Árvores Viajantes 2: a Aventura 
das Árvores Asiáticas – no ar em 
15 de outubro
Já podemos dizer que a manga, a 
banana e a fruta-pão são frutas 
brasileiras. Ou pelo menos ganha-
ram a nacionalidade brasileira após 
mais de 500 anos por aqui. E, tal-
vez, por serem tão gostosas e espe-
ciais, apagaram o brilho das frutas 
brasileiras. Mas devemos admitir 
que ser brasileiro é um título mais 
que merecido por elas. Totalmente 
adaptada, a tailandesa banana, por 

exemplo, é árvore do nosso quintal. 
Outra vinda do Extremo Oriente foi 
a laranja da china, originária das 
encostas do Himalaia, e que ga-
nhou até apelido: laranja bahia. Ela 
se deu tão bem que seu cultivo en-
riqueceu muitos fazendeiros e hoje 
coloca o Brasil em pé de igualdade 
na disputa do mercado mundial de 
suco de laranja com o nosso vizi-
nho Estados Unidos. 

Copaíba – no ar em 22 de outubro
A Amazônia nunca foi uma terra to-
talmente inóspita, vivemos aqui há 
mais de 15 mil anos. É a mais anti-
ga ocupação humana no território 
que hoje chamamos Brasil. Mas os 
povos amazônicos não ergueram 
monumentos com pedras, nem 
descobriram como extrair metais e 
viveram na idade da pedra lascada. 
Seus vestígios estão na humaniza-
ção das florestas, em marcos vivos 
como os castanhais do Pará, as flo-
restas de bambu do Acre, as terras 
pretas do noroeste amazônico e o 
valioso conhecimento do uso de 
plantas como a copaíba.
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Cuieira – no ar em 29 de outubro
A cuieira é uma árvore encontrada 
em toda a América tropical, e seus 
frutos em formato de cuia são 
usados desde a pré-história. O 
mais antigo registro data de 3 mil 
anos atrás pelo povo Maia. Hoje, 
seu fruto está presente nas prin-
cipais manifestações da cultura 
popular amazônica. Quem visita 
o Pará, fatalmente vai conhecer 
a cuia ou cabaça, seja nas feiras 
populares ou nos tradicionais res-
taurantes. O famoso tacacá, culi-
nária típica amazônica, é servido 
em uma cuia rústica ou pintada 
por artistas da região com paisa-
gens ou folclores da Amazônia. O 
carimbó, manifestação popular 
de dança e música, em vias de 
ser registrado como patrimônio 
cultural imaterial brasileiro pelo 
Iphan, é tocado com tambores e 
maracás, espécie de chocalho fei-
to com os frutos da cuieira. E em 
Santarém, as cuieiras são encon-
tradas em abundância e seus fru-
tos são coletados por mulheres. 

Jenipapo – no ar em 5 de novembro
A casca e os frutos verdes do je-
nipapo contêm a genipina, uma 
substância corante violeta ou azul-
-escuro solúvel na água e no álcool 
mas que se torna preta em contato 
com o ar. É muito usada pelos ín-
dios para se pintarem de preto e 
empregada na marcação de peças 
de roupas, pintura de tecidos de 
palha e outros utensílios domésti-
cos. Hoje, seu uso chegou nas cida-
des e até o homem branco se ren-
deu ao poder dessa tinta ancestral.

FICHA TÉCNICA
Direção: Estevão Ciavatta
Assistente de direção: Raquel 
Valadares
Produção executiva: 
Susana Campos
Equipe de produção: Monique 
Almeida e Catarina Morgado
Roteiro: Estevão Ciavatta e 
Pedro Motta Gueiros 
Pesquisa: Renata Than
Figurino: Cláudia Kopke 
Maquiagem: Ricardo Tavares 
Fotografia: Fernando Acquarone 
Segunda câmera: Carlos Henrique 
Nascimento 
Produtora de finalização: 
Soni Adílio
Edição: Fernando Acquarone
Correção de cor: André Pantoja
Mixagem: Florida Musica
Trilha: Maravilha 8
Videografismo: Chapa Estudio
Produtora realizadora: Pindorama

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Rosi Escobar
Coordenador artístico: 
Márcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Produtores assistentes: 
Eduardo Callado e Juliana Ventura
Analista de conteúdo: 
André Libonati
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Alimente-se Bem
A série apresenta receitas especiais para aqueles momentos de come-
moração entre amigos e familiares. Lanches rápidos, sucos nutritivos e 
aperitivos criativos, sempre utilizando integralmente os alimentos, como 
cascas de frutas e legumes, e talos de verduras. Todas as receitas da série 
Alimente-se Bem foram desenvolvidas por nutricionistas do Serviço So-
cial da Indústria (Sesi), e sugerem modificações nos hábitos alimentares e 
nas formas de higienização e aproveitamento dos alimentos.

TEMA: culinária e nutrição
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 16 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sesi-SP/Fiesp

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

23 peças entre 1 minuto e 30 segundos a 3 minutos:
Tomate Cereja Recheado com Creme de Cebolinha
Sanduíche de Pasta de Lentilha
Suco de Uva com Tomate e Tangerina
Café com Leite Cremoso
Chips de Batata-doce Assados
Coquetel Saudável
Creme de Queijo com Couve e Goiabada
Vitamina de Castanha-do-brasil
Canapés de Queijo Coalho com Talos
Sanduíche de Legumes com Molho de Caju
Sanduíche de Sardinha com Banana
Espetinho de Banana-da-terra e Abacaxi
Aperitivo de Feijão-fradinho
Salada de Frutas com Creme de Jatobá
Batata Aperitivo ao Vinagrete de Tamarindo
Rolinhos de Frango com Quiabo
Suco de Umbu com Casca de Laranja
Angu com Camarão e Agrião
Milk-shake de Graviola com Rapadura
Legumes com Dip de Casca de Maracujá
Paçoca de Castanha Baru
Patê de Pinhão
Bruschetta de Casca de Abóbora

FICHA TÉCNICA 
Direção: Rafael Oliveira Barion 
Coordenador de produção: Rune 
Hamalainen Tavares Bastos Gama 
Editor: Fernando Rezzadori 
Produção: Ananda Protti Morais 
Trilha: Fernando Moura 

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo:  
Rosi Escobar
Coordenador artístico:  
Marcio Motokane
Coordenadora de produção:  
Joana Levy
Produtores assistentes:  
Eduardo Callado e Juliana Ventura
Analista de conteúdo:  
André Libonati
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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As Aventuras da Teca

TEMA: universo infantil 
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 13 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

20 peças com 3 minutos:
Classe-meia
Plana Carnívora Tem Estômago?
Barulho ou Silêncio?
A Receita de Bia para Sabonete Lí-
quido
Princesa Nara
O Cocô de Todos Nós
A Água e Sal o Dia Todo
O Bebê de Rosalinda
Badulaque
O Rio
Supergêmeas
Cenoura à Vista
Água Caída do Céu
Meus Olhos Ardem
Chá da Tarde
Tarefa de Casa
A Menor Montanha do Mundo
Qual o Trabalho do Moço?
Objeto Misterioso
Quem Trabalha no Caixa Eletrônico?

FICHA TÉCNICA
Produção executiva: 
Celia Catunda, Kiko Mistrorigo e 
Ricardo Rozzino
Direção: Kiko Mistrorigo
Gerência de produção:  
Veronica Vieira
Coordenação de produção:  
Carolina Fregatti
Direção de animação:  
Kiko Mistrorigo e Veronica Vieira
Storyboards e Animatics: 
Fabrício Pretti, Ivanildo Soares e 
Jonatas Tobias
Cenários e Props: Jefferson Costa 
e Jonatas Tobias
Rigging: Bradley Menezes, 
Jean Setton e Ricardo Cypriano
Set-up: Arthur Amaral e 
Ricardo Cypriano
Animação: Allan Sanches, Alvaro 
Bautista, Paula Urbinati e Ricardo 
Cypriano
Supervisão de pós-produção: 
Cristhiane Vasconcellos
Montagem e Pós-produção: 
Cristiano Garcia e Thayná Crispim
Tema de abertura: Felipe Ribeiro
Trilha sonora, Efeitos e Mixagem: 
Morgan Music
Compositor e Músico: 
Marcelo Morgan
Estúdio de voz: Zeger Estúdio 
Direção de voz: Ramon Campos
Captação e Edição de voz: Ricardo 
Bennhein
Elenco de vozes: Flora Paulita – 
Teca; Flávia Narciso – Bia; Maíra 
Paris – Nara; Fernanda Bock – 

Em formato de animação, Teca e sua turma garantem presença nos inter-
valos da faixa infantil, vivendo histórias de três minutos de duração que 
falam de amizade, brincadeiras, companheirismo, família, cuidados com 
o corpo e com o que nos rodeia, sempre de forma cativante e divertida.  

Guto; Rita de Cássia F. Almeida 
– Vitor; Shallana Rodrigues – Marí-
lia; Igor Lott Zeger – Zé Maria; Luiz 
Carlos De Moraes – Aristeu; Leticia 
Bortoletto de Camargo – Vera; e 
Priscila Concepcion – Goela
Finalização e Masters: Dot
Produtora realizadora:  
TV Pinguim

CANAL FUTURA
Líder de programa: Marília Cruz
Coordenador artístico:  
Márcio Motokane
Coordenadora de produção:  
Joana Levy
Produtora assistente:  
Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Novos interprogramas  
do Futura trazem dicas  
de português e ciências 
exatas

público em 2010, o próprio título é uma provocação que 
tem como intuito realçar a amplitude e a criatividade 
da língua. As 30 peças de animação apresentam de 
maneira simples e lúdica alguns dos “erros” linguísticos 
mais comuns no dia a dia do brasileiro e, em seguida, a 
maneira “correta” de falar, segundo a norma culta.

Além da ajudinha em português, as ciências exatas tam-
bém têm vez entre as novidades do mês no Canal. A série 
de interprogramas Ciência em Quadro aborda princípios 
da matemática e da física por meio de diferentes moda-
lidades esportivas. A partir de um movimento ou mano-
bra de esportes como o basquete, a bicicleta, o skate e o 
surfe, será explicado um conceito que tenha uma relação 
direta com aquele movimento ou espaço.

Para completar o quadro de estreias, duas séries iné-
ditas de interprogramas abordam a temática do olhar: 
Jovens Olhares e Foto-grafias. Na primeira, produzida 
em parceria com alunos do colégio CAP-UERJ, no Rio 
de Janeiro, estudantes criam histórias fictícias a par-
tir de temas que fazem parte do seu cotidiano. Após 
oficinas de fotografias, as imagens produzidas foram 
animadas e sofreram interferências gráficas.

Já o Foto-grafias apresenta uma sequência animada de 
imagens do fotógrafo Walter Firmo, que registrou ações 
educativas do Canal Futura em diferentes cidades do 
Brasil. O objetivo das séries é apresentar diferentes 
recortes do Brasil pela lente de fotógrafos brasileiros 
com trabalhos reconhecidos dentro e fora do país.

Fique de olho nos intervalos!

POR RAFAELLA GIL, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR

Você já pensou na física por trás de uma manobra de 
skate? Será que saber matemática ajuda a ficar fera 
no surf? E como se fala gratuito? Sabe quando se usa 
“onde” e “aonde”? Bateu a dúvida em português? O 
Futura ajuda!

Para este mês preparamos uma leva de novos interpro-
gramas para todos os gostos: de dicas sobre o uso da 
linguagem e ciências exatas até histórias criadas por es-
tudantes e uma animação com as fotografias de Walter 
Firmo. Tudo isso nos intervalos da programação!

Mas você sabe o que são interprogramas? Eles são 
conteúdos curtos, entre um e dois minutos, exibidos 
nos intervalos. “Como não temos comerciais, os inters 
no Futura vão além de preencher um tempo: represen-
tam mais um conteúdo. É entretenimento e educação, 
mas em um ritmo diferente dos programas convencio-
nais, mais longos” explica Marcio Motokane, coordena-
dor artístico do Canal.

CONFIRA O QUE VEM POR AÍ!

Mesmo sabendo que “menos” é um advérbio, portanto, 
invariável, quantas vezes já não ouvimos a “concor-
dância” com o gênero feminino por pessoas das mais 
diferentes classes e idades? Produzida em parceria 
com o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, a 
série Menas: o certo do errado, o errado do certo mos-
tra a norma culta do nosso idioma sem menosprezar 
as apropriações da linguagem oral.

Baseado na exposição homônima, que foi sucesso de 
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Ciência em Quadro 

TEMAS: esporte; física; matemá-
tica
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 3 de fevereiro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

Surf
Isolamento Térmico 
Comprimento de Onda
Circunferência
Torque 
Hidrodinâmica 

Kitesurf
Velocidade de Arraste
Densidade
Decomposição de Forças 
Força-peso 
Perímetro 

Skate
Ação e Reação 
Acústica
Inércia
Parábola
Movimentos Linear e Angular 

Futebol
Energia Potencial Gravitacional
Força Resultante
Quantidade de Movimento
Ângulo
Relações Trigonométricas

Série que aborda princípios de matemática e física através dos esportes, 
com linguagem simples e associando esses conhecimentos às práticas 
do dia a dia do espectador. São seis esportes (basquete, bicicleta, skate, 
patins, surf, kitesurf e futebol) e cinco episódios por esporte, resultando 
numa série de muita ação e informação. 

35 peças com 1 minuto:

Bike
Ângulos e Trajetórias 
Forças Centrífuga e Centrípeta 
Giroscópio
Centro de Massa 
Processos Químicos 

Patins
Força e Aceleração 
Resistência do Ar 
Atrito
Vetores 
Trabalho 

Basquete
Impulso 
Choques Inelásticos 
Conservação de Energia Mecânica 
Movimento Circular
Segunda Lei de Newton

FICHA TÉCNICA
Direção: Felipe Nahon
Roteiro: Diogo de Almeida Gardoni
Produção: Mariana Carpenter 
Genescá e Erika Candido Lourenço
Fotografia: Rudá Chayb Capriles
Trilha sonora original: Tiago 
Santos Azevedo de Amorim
Consultoria: Gabriel Di Lemos 
Santiago Lima
Produtora realizadora: 
TVa2 Filmes
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5 Atitudes

Como contribuir com a escola na construção de uma educação de quali-
dade para as crianças e jovens? O movimento Todos Pela Educação per-
correu as cinco regiões do País e ouviu pais de alunos e educadores sobre 
as ações e os comportamentos que podem transformar em realidade essa 
parceria. A equipe identificou nessas práticas elementos comuns e, com 
base nelas, propôs cinco atitudes que podem fazer a diferença e trazer 
resultados para a Educação das crianças e dos jovens se incorporadas na 
rotina.

TEMAS: escola; metodologias em 
educação
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 3 de dezembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Movimento Todos 
Pela Educação

5 peças com 1 minuto:

FICHA TÉCNICA
Parceria Institucional: 
TPE – Todos pela Educação
Direção: Estevão Ciavatta
Produção: Susana Gouvea Fajardo 
de Campos 
Edição: Clarice Mittelman
Trilha sonora original: Bernard 
Ceppas de Carvalho e Farias
Produtora realizadora: Pindorama

Novos 
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Conhecendo os 
Países da Copa
Pela segunda vez, o Brasil foi o país-sede do maior evento esportivo ligado 
ao futebol: a Copa do Mundo. Os brasileiros, que tradicionalmente param 
o País para acompanhar os jogos da seleção, estiveram envolvidos ativa-
mente nessa grande festa popular. O futebol representa um forte aspecto 
da nossa cultura, sendo também um importante elemento de aproxima-
ção entre as classes sociais. Pensando nisso, o Canal Futura entrou em 
campo para participar dessa grande celebração, enfatizando o viés cul-
tural e educacional do esporte que arrasta multidões pelo mundo todo. 
Além de alguns programas de linha “embalados” pela temática do futebol, 
a Gerência de Conteúdo e Mídias Digitais criou peças inéditas que também 
podem ser aproveitadas por educadores em sala de aula e em diferentes 
disciplinas, porque trabalham com aspectos geográficos, históricos, língua 
portuguesa e comportamento. Conhecendo os Países da Copa faz parte 
da série especial e são peças em animação sobre curiosidades históricas e 
culturais dos países que participaram da Copa do Mundo de 2014.

TEMAS: diversidade cultural; es-
porte; história; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2012
No ar a partir de 13 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

32 peças com 1 minuto:
Brasil
Espanha
Costa do Marfim
Holanda
Chile
Austrália
Japão
Colômbia
Grécia
Croácia
Bósnia
México
Camarões
Itália
Alemanha

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: 
Fábio Escovedo 
Conteúdo: André Libonati e 
Ana Chaves 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: 
Fabio Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 
Locução: Ricardo Juarez
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

Rússia
Bélgica
Inglaterra
Suíça
Uruguai
Costa Rica
Equador
França
Honduras
Argentina
Irã
Nigéria
Portugal
Gana
Estados Unidos
Argélia
Coreia do Sul
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Nova série Conhecendo os Presidentes estreia 
no Futura nesta quarta-feira (20)

De maneira simples e didática, a série apresenta uma 
breve contextualização do país no período de cada go-
verno, mostrando quais eram os principais desafios da 
época e como foram enfrentados. “O intuito é ajudar 
as pessoas a compreender a presidência da República 
como um processo histórico, e não como uma pessoa”, 
explica João Alegria, Gerente de Programação, Jorna-
lismo e Engenharia do Canal Futura.

Ao falar sobre o momento histórico dos mandatos e 
apontar suas diferenças e semelhanças, a série Co-
nhecendo os Presidentes contribui para a compre-
ensão dos desafios da administração pública de uma 
nação. “A ideia é que a série seja um ponto de partida 
para que qualquer pessoa interessada busque mais 
informações, aprenda mais”, diz Ana. “É também um 
conteúdo interessante para ser usado em sala de aula”, 
completa.

A série Conhecendo os Presidentes do Brasil tem ro-
teiro assinado por Ana Chaves de Melo e Nina Quiroga, 
analistas de Conteúdo do Canal Futura, e consultoria 
de história e política do pesquisador Nelson Santonieri. 
As ilustrações são produzidas pelo chargista e roteiris-
ta Zé Dassilva.

Pense rápido no nome de cinco presidentes brasilei-
ros! Agora fale sobre uma medida importante tomada 
no governo de cada um deles. E aí, conseguiu? Foi difí-
cil? Esse pequeno desafio serve apenas para mostrar 
como a história republicana do Brasil não costuma fa-
zer parte das nossas conversas e do nosso dia a dia.

Conhecer a própria história, no entanto, é fundamen-
tal para compreender a situação atual, cobrar soluções 
para os problemas do presente e votar com consciên-
cia. Pensando nisso, o Futura estreia nesta quarta-fei-
ra, dia 20, a série Conhecendo os Presidentes. São 32 
episódios ao todo, que explicam através de charges os 
principais acontecimentos de cada mandato, desde 
Deodoro da Fonseca até Lula, o último presidente elei-
to antes do governo vigente.

Assinadas por Zé Dassilva, as charges são feitas no 
estilo draw my life, aquele em que você acompanha o 
desenho sendo produzido em tempo acelerado. “Esco-
lhemos as charges porque elas sempre foram usadas 
para ilustrar a história dos presidentes, desde os pri-
meiros jornais impressos no Brasil até os dias de hoje”, 
explica Ana Chaves de Melo, analista de Conteúdo do 
Canal Futura.

POR BRUNA VENTURA, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Conhecendo os 
Presidentes do Brasil

Conhecer a própria história é fundamental para compreender a situação 
atual, cobrar soluções para os problemas do presente e votar com consci-
ência. Pensando nisso, o Canal Futura criou a série Conhecendo os Presi-
dentes, que traz os perfis de todos os ex-presidentes do Brasil desde De-
odoro da Fonseca até Lula. Cada interprograma tem duração entre 1’30 
e 3’ e conta com charges para retratar os acontecimentos marcantes do 
período de governo em questão. Idealizada pela Gerência de Conteúdo e 
Mídias Digitais, os desenhos são feitos seguindo o estilo draw my life, com 
o traço do chargista Zé Dassilva sendo desenvolvido em frente à câmera 
enquanto o locutor narra os fatos. 

TEMAS: cidadania e democracia; 
história; identidade cultural; per-
sonalidades
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 20 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
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32 peças de 2 minutos:
Deodoro da Fonseca  
Floriano Peixoto  
Prudente de Morais  
Campos Sales  
Rodrigues Alves  
Afonso Pena  
Nilo Peçanha  
Hermes Fonseca  
Venceslau Brás  
Delfim Moreira  
Epitácio Pessoa  
Artur Bernardes  
Washington Luís  
Júlio Prestes e a Junta Governativa  
Getúlio Vargas – parte I
Getúlio Vargas – parte II  
José Linhares e Eurico Gaspar Dutra 
Getúlio Vargas – parte III 
Café Filho 
Juscelino Kubitschek 
Jânio Quadros  
João Goulart  
Castelo Branco  
Junta Militar e Artur Costa e Silva
Emílio Garrastazu Médici 
Ernesto Geisel  
João Baptista Figueiredo 
Tancredo Neves e José Sarney 
Fernando Collor de Mello 
Itamar Franco  
Fernando Henrique Cardoso  
Luiz Inácio Lula da Silva 

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: 
Fábio Escovedo 
Conteúdo: Ana Chaves e Nina 
Quiroga 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: Fabio 
Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 

Locução: Silvio Guindane
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Ilustrações: Zé Dassilva 
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Copa na Escola
Espírito esportivo, a física do fute-
bol, o trabalho em equipe, história 
dos países... As peças ajudam a 
deixar a sala de aula mais diver-
tida com as dicas e sugestões de 
professores para o uso da Copa do 
Mundo na escola. 

TEMAS: escola; esporte; identida-
de cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 13 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

12 peças com 2 minutos e trinta 
segundos:

Biologia – Metabolismo Celular
Biologia – Impactos Ambientais e 
Tecnologia Verde
Ensino Fundamental – Mascotes 
das Copas
Ensino Fundamental – Formação 
de Palavras
Ensino Fundamental – Bandeiras 
dos Países da Copa
Ensino Fundamental – Alfabeto 
Ciências – Antidoping nas Copas
Ciências – Produção do Suor pelo 
Corpo Humano
Ensino Fundamental – Leitura de 
Texto e de Imagens
Ensino Fundamental – Localiza-
ção das Cidades-sedes da Copa
Espanhol – Cultura 
Ensino Fundamental – Música e 
Meio Ambiente

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: 
Fábio Escovedo 
Conteúdo: André Libonati e 
Ana Chaves 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: Fabio 
Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 
Locução: Ricardo Juarez
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Copinha
Animação de desenhos enviados 
por crianças de 5 a 12 anos sobre 
futebol na promoção “Mundo da 
Leitura”.

TEMAS: esporte; protagonismo 
infantil
PÚBLICO-ALVO: crianças
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 13 de maio
DURAÇÃO: 1 minuto e 45 segun-
dos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: Fábio 
Escovedo 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: Fabio 
Augusto, Rodrigo Delbello e Rosa 
Monteiro 
Locução: Ricardo Juarez

Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

276



Dinheiro no Bolso 
A série Dinheiro No Bolso pretende mobilizar e transmitir conceitos sobre 
educação financeira. Em formato de quiz, com apresentação de Rafael 
Losso e consultoria de Ricardo Humberto Rocha, dez peças apresentam 
perguntas sobre finanças, economia, empreendedorismo e planejamento 
de futuro aos jovens brasileiros. 

TEMA: educação financeira
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2011
No ar a partir de 25 de agosto
DURAÇÃO: 30 a 45 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: BM&FBovespa

FICHA TÉCNICA
Apresentação: Rafael Losso
Direção: Fernando Soares 
Assistente de direção: Renata 
Bianchi 
Roteiro: Márcio Araújo 
Locução: Luiz Eduardo Baiano
Produção executiva: Tathiana 
Pires 
Direção de fotografia: Césio Lima
Direção de arte: 
Marcos Carvalheiro
Consultoria: Ricardo Rocha
Coordenação de produção: 
Anita Cintra 
Produção: Paula Loyola 
Assistente de produção: 
Letícia Faria
Assistente de arte: Maíra Suzuki
Figurinista: Juliana Maia 
Maquiagem: Beto Gomes
Produção de elenco: 
Diogo Ferreira 
Edição: Davi Campos, Kazem Serri 
Coordenador de pós-produção: 
Daniel Reis 
Produtor de finalização: Felipe 

Serrano
Videografismo: Flávio Reis 
Abertura e encerramento: 
Audiovisualismo
Trilha sonora original: 
Estúdio Plug In 
Direção de imagem: 
Daniel dos Santos 
Produtora realizadora: Mixer

BM&FBOVESPA 
Diretoria: Marita Bernhoeft
Gerência: Daniel Pfannemuller 
Conteúdo: Christianne Bariquelli, 
Gustavo de Souza e Silva, José 
Alberto Netto Filho e 
Mirella Marcos Santolia

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Tatiana Milanez
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Coordenadora de produção: 
Joana Levy
Coordenadora de conteúdo: 
Kitta Eitler
Produtoras assistentes:  
Marília Cruz e Juliana Oliveira
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Espírito Esportivo
Você sabe o que é fair play? Esta expressão vem do inglês e significa “agir 
com lealdade” durante uma competição. Afinal, para jogar é preciso ter es-
pírito esportivo! Produzida em parceria com a Unesco e o canal SPORTV, 
a série Espírito Esportivo mostra situações em que o fair play é praticado 
e incentiva o jogo justo e limpo.

TEMAS: cidadania e democracia; 
esporte; identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 1º de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
PARCEIROS: SporTV e Unesco

9 peças com trinta segundos:
Calor
Chuteira
Táxi
Sem Violência
Se Joga
Lado a Lado
Orientação
Rojão
Barreira

FICHA TÉCNICA 
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane 
Direção: Felipe Nahon
Assistente de direção: 
Antonia Quintaes
Produtora executiva: 
Mariana Genescá
Coordenadoras de produção: 
Liara Castro e Erika Cândido
Produtora de elenco: 
Carolina Davila
Diretor de fotografia: 
Neto de Oliveira
Produtora de arte e figurino: 
Joana Silva Lima
Trilha: Jean Pierre 
Sonorização: Tostão Queiroga
Direção musical: Lula Queiroga
Produção musical: Luni Áudio
Produtora realizadora: 
TVa2 Filmes
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Foto-grafias
Após se inspirar nas ações de Mo-
bilização Comunitária do Futura, 
Walter firmo apresenta seu traba-
lho num belo ensaio fotográfico em 
movimento. Seis peças.

TEMA: arte e estética
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 1º de fevereiro
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
 
FICHA TÉCNICA
Fotos: Walter Firmo
Animação: Andiara Ramos e 
Herbert Cohn
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
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Geração Educadores:  
oficina de audiovisual para professores 

começa hoje no Canal Futura

O tempo passou, a tecnologia transformou nossa for-
ma de ver o mundo e o quadro negro ficou pequeno 
para comportar todo o conhecimento que os professo-
res gostariam de transmitir aos seus alunos. Estreitan-
do ainda mais seu diálogo com a educação, ao longo 
da semana o Canal Futura recebe professores de dife-
rentes escolas da rede pública e privada na 1ª Oficina 
de Vídeos para Educadores.

O Geração Educadores começa nesta segunda-feira 
(27) e propõe a imersão dos mestres na produção au-
diovisual. Sempre adaptando o conteúdo das oficinas à 
realidade das escolas, a ideia é ouvir as sugestões dos 
professores, conhecer seus anseios, trocar experiências 
e fornecer diferentes ferramentas que possam ser úteis 
ao ensino e à vivência em sala de aula. “Minha expecta-
tiva é ter mais intimidade com as mídias que eu já uso 
nas minhas aulas e me aproximar ainda mais do Canal 
Futura”, diz Daniela Valla, professora de Biologia da rede 
pública na Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Professor de História na Escola Municipal Anísio Teixeira, 
na Ilha do Governador (RJ), Diego Knack pretende inserir 
o vídeo e o cinema em sua aulas: “Além do conhecimen-
to técnico, estou em busca de ideias. Afinal, é assim que 
qualquer coisa começa”, diz ele. “Temos que nos familia-
rizar e usar elementos que já fazem parte do cotidiano 
dos alunos e a tecnologia é um deles”, completa.

Entre os 15 professores que compõem a turma pionei-
ra do Geração Educadores, alguns já tiveram experiên-
cia com edição de texto e vídeos, como Laura Fantti, 
que edita no Portal RioEduca, e Moema Lemos e Le-
nora Abreu, que já realizaram projetos audiovisuais em 
suas escolas, e buscam aperfeiçoamento e novas fer-
ramentas. Outros estão se deparando com este uni-
verso pela primeira vez. O que eles têm em comum? 
Criatividade, profissionalismo e força de vontade para 
aprender coisas novas e repassar aos seus alunos, que 
só têm a ganhar com esta experiência.

A turma do Geração Educadores conta com profes-
sores da Alfabetização à Universidade, passando pela 
Educação Infantil, Ensino Fudamental, Médio, Classe 
Especial e pela Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ney Mello, que dá aulas de Biologia do ensino básico ao 
superior, fala com entusiasmo: “Espero usar as mídias 
para transformar, por exemplo, o conteúdo de pesqui-
sas científicas, que é bem complexo, em algo acessível 
para os alunos”. Diego Roquette, que também dá aulas 
de Biologia na rede pública e privada, completa: “Estou 
em busca de aprendizagem. A maior parte dos alunos 
já têm acesso à tecnologia e é interessante que o pro-
fessor use mídias alternativas adaptadas ao contexto 
da escola, que muitas vezes carece de uma estrutura 
básica”, conclui.

POR BRUNA VENTURA, PUBLICADO ORIGINALMENTE EM WWW.FUTURA.ORG.BR
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Em 2014 foi criada uma nova modalidade do projeto Geração Futura. Com pro-
fissionais de educação de escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro, o 
Geração Futura Educadores permite que esses profissionais conheçam de per-
to o funcionamento de um canal de TV, entendam como funciona o processo de 
realização de um programa, desde o roteiro até a edição, passando pela produ-
ção, gravação até sua exibição, e traz para a programação do canal conteúdos 
genuinamente pensados e realizados por educadores, com novos temas, expe-
rimentos de formato e linguagem. Na edição 2014, 14 participantes produziram 
duas peças com os títulos Desapega, sobre consumo consciente, e É Lixo ou 
Não É Lixo?, sobre o que pode ou não ser descartado e considerado lixo.

Geração Futura 
Educadores – 2014

TEMAS: comportamento; 
formação audiovisual; 
sustentabilidade
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 17 de outubro
CLASSIFICAÇÃO 
INDICATIVA: livre
LICENCIAMENTO: liberado

Peças de 2 minutos:
 
Grupo “Desapega”
Daniela Valla – professora de Ciên-
cias
Diego Roquette – professor de Ci-
ências e Biologia
Érika Lupinacci Massa – professora 
do ensino fundamental
Lúcia Assis – professora de Filosofia
Marilda Pontes Mattos – professo-
ra do ensino fundamental
Moema Lemos – alfabetizadora
Ruth Gigante – professora do ensi-
no fundamental

Grupo “É Lixo ou Não É Lixo?”
Diego Knack – professor de História
Gilmarta Dias e Silva – coordena-
dora pedagógica
Laura Fantti – professora do ensino 
fundamental
Lenora Abreu – professora de Artes 
Plásticas
Marcele Rocha – professora de Ci-
ências
Ney Mello – professor de Ciências 
e Biologia
Priscila Damásio – professora do 
ensino fundamental

GALILEU
Etc – Ciência da Ficção

SETEMBRO/2014     1/1
  
  

www.videoclipping.com.br
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FICHA TÉCNICA 
Coordenação do projeto: 
André Libonati
Produtor: Arllen Saqueta
Analista de conteúdo: Ana Chaves 
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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O Geração Futura é um projeto de experimentação au-
diovisual que utiliza o potencial do Canal Futura como 
televisão educativa. Sua estrada é longa. Em seu pri-
meiro ano de existência, em 2003, o Geração era vol-
tado exclusivamente para estudantes do ensino médio 
de escolas municipais do Rio de Janeiro. Os alunos fica-
vam durante um mês, por meio período, conhecendo 
as instalações do Canal Futura e da Fundação Roberto 
Marinho, tendo oficinas teóricas e práticas sobre audio-
visual, e, no final, apresentavam peças de curta duração 
produzidas por eles, desde o roteiro até a edição. Após 
quinze edições, em 2010, esse modelo foi extinto.
 
Em 2006, o projeto “passou no vestibular” (sim, sou 
dessa época!) e deu um grande passo: chegou aos es-
tudantes de Comunicação Social das universidades 
parceiras do Futura espalhadas pelas cinco regiões 
brasileiras. Durante duas semanas, jovens, de inúme-
ros lugares, fazem uma imersão no campo do audio-
visual, participando de workshops com profissionais 
do mercado televisivo e colocando também em prá-
tica tudo que é ensinado em suas instituições. Além 
de gravarem matérias para o jornalismo do Canal, os 
selecionados, ao retornarem para as suas localidades 
e com apoio das suas universidades, produzem vídeos 
de dois minutos de duração sobre um tema estabele-
cido durante a oficina.
 
A partir da edição 2014, através de uma parceria entre 
o Canal Futura, a Asociación de Televisiones Educati-

POR ANDRÉ LIBONATI 
COORDENADOR DE PROJETOS DA GERÊNCIA DE CONTEÚDO E MÍDIAS DIGITAIS

O Geração 
Futura dá certo

vas y Culturales Iberoamericanas – Atei, o Programa de 
Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana – Teib 
e a Universitat Politècnica de València – UPV, o Gera-
ção Futura Universidades Parceiras ganhou visibilidade 
internacional ao fazer parte do projeto El Árbol de la 
Ciencia, uma iniciativa para que jovens estudantes, es-
pecialmente de ciência, tecnologia e comunicação, das 
universidades ibero-americanas participem enviando 
seus vídeos através de uma plataforma de web – http://
www.nci.tv/index.php/home-arbol-de-la-ciencia.
 
Ainda em 2014 o projeto ganhou mais um novo mode-
lo, o Geração Futura Educadores. Visando uma fideli-
zação entre o Canal Futura e seu público mais presen-
te, profissionais da rede pública de educação do Rio 
de Janeiro presenciaram, ao longo de uma semana, o 
funcionamento de um canal de TV e colocaram a mão 
na massa, na produção de vídeos roteirizados e edita-
dos pelos próprios. Um dos objetivos é contribuir na re-
lação professor-aluno, visto que os jovens estão cada 
vez mais familiarizados com as novas ferramentas au-
diovisuais. A próxima etapa é expandir para educado-
res de outros estados.
 
Mas, afinal, onde eu entro nisso? Nos primeiros meses 
de 2013, o projeto retornou para o Conteúdo, área que o 
criou, e o convite para comandar essa tripulação me foi 
feito. Acompanhei as edições anteriores (Ensino Médio 
e Universidades Parceiras) a distância e, por isso, o im-
pacto foi grande. O desafio era tentador, mas bastante 
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complexo. Pela responsabilidade em proporcionar ofici-
nas cativantes e edificantes, além de cuidar de toda a 
logística – sobretudo no Geração Futura Universidades 
Parcerias, ao trazer mais de trinta estudantes de dife-
rentes cidades para o Rio de Janeiro, em pleno verão. 
Conseguem imaginar algo mais convidativo para um jo-
vem? E eu, que na época, estava com oito anos de casa, 
achava que já tinha sido desafiado o suficiente.
 
O início do Geração Futura Universidades Parceiras 
2013, confesso, foi bem laborioso, porque recebi o pro-
jeto após a fase inicial das oficinas. Ou seja, não conhe-
cia quase nenhum estudante, não sabia quais eram os 
projetos, roteiros e o grau individual de interação. Mas 
com o tempo – e muito mantra – os pingos nos “is” fo-
ram sendo colocados e os vídeos entregues.
 
Mas a ansiedade tinha data marcada: 13 de janeiro de 
2014. Primeiro dia da nona edição. Primeiro dia de uma 
nova turma com 33 estudantes. E como foi gratificante... 
Logo no início, no momento das apresentações individu-
ais, percebi o quanto eu era um felizardo, um sortudo de 
poder ouvir aqueles sotaques tão distintos, de poder co-
meçar a conferir a história de cada um, de saber como foi 
que eles chegaram até ali e o que esperavam para aque-
las duas semanas tão ansiosamente aguardadas.
 
E foram dias arrebatadores. Das oficinas internas para 
as gravações de matérias, visitas ao Projac e Cristo 
Redentor. E, claro, os momentos de descontração 
nas atividades extras como soltar a voz no karaokê da 
Feira de São Cristóvão e uma boa noite de samba na 
quadra da Verde e Rosa. E que turma. Baianos, paulis-
tas, gaúchos, piauienses, pernambucanos, mineiros... 
Diferentes culturas e características em um grupo tão 
voraz e entregue para essa experiência.
 
E o dia 24 de janeiro chegou. Dia do término da fase 
presencial. Como disse anteriormente, eu observava 
de longe o projeto e não entendia como, em um curto 
período, era possível ter uma interação tão forte entre 
os alunos e com as outras pessoas que coordenavam 
o projeto. E, mais uma vez, o susto foi grande. Na dinâ-
mica de encerramento, onde todos fazem uma avalia-
ção da oficina e de tudo que aconteceu durante esse 

curto e intenso espaço, pude constatar – após a estia-
gem dos rios de lágrimas que inundaram o auditório 
– o quanto esse projeto é diferenciador e o quanto o 
Futura, talvez sem ter a ideia da dimensão, invade e re-
vira positivamente a mente desses jovens estudantes 
e lhes proporciona, sem dúvida, umas das experiências 
mais enriquecedoras de suas vidas.
 
Na segunda-feira seguinte, mais um turbilhão de 
sensações: começava a primeira turma do Geração 
Futura Educadores. Eu, que venho de uma família 
de professoras, sempre soube dar o real valor com 
que esse profissional merece ser tratado. E respei-
tado. E eles estavam ali, sentados nas “carteiras”, 
ávidos por mergulharem no universo televisivo. Era 
instigante ver 14 professores, agora alunos, darem 
uma pausa no cotidiano louco e maçante (mas isso 
é papo para outro artigo) para terem um momen-
to de aprendizado, de revigoramento, de respiro. 
E, acima de tudo, de valorização. O resultado: uma 
semana produtiva, estimulante e com duas peças 
inteiramente produzidas por eles sobre os temas 
consumo e lixo.
 
No início de 2015, mais duas oficinas foram realizadas: 
a segunda edição do Geração Futura Educadores e a 
décima do Geração Futura Universidades Parceiras, 
com 12 e 31 participantes, respectivamente. Mais uma 
vez, personalidades, histórias e saberes distintos e sin-
gulares ao mesmo tempo.
 
Mais do que peças exibidas na nossa programação, 
acredito que o principal legado do Geração Futura, 
independentemente da modalidade, seja formar uma 
rede de pessoas que acredita no poder do conheci-
mento como ponte para uma sociedade mais igualitá-
ria e justa. E assim o Futura faz o seu papel de trans-
formador social, chegando de cidade em cidade, de 
porta em porta, e não saindo mais.
 
*O título, originalmente #ogfdacerto, foi “roubado” de 
uma mensagem encaminhada pela estudante Sara Pa-
vani, da UVV (ES), ao descrever o entusiasmo de ver sua 
família reunida, ao redor da TV, para assistir a uma ma-
téria para o projeto, na qual ela foi uma das realizadoras.
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Geração Futura 
Universidades 
Parceiras – 2014

Interprogramas realizados por jo-
vens participantes da nona oficina 
de audiovisual Geração Futura Uni-
versidades Parceiras. O tema es-
colhido, Experimentos Científicos, 
é oriundo do projeto El Árbol de la 
Ciencia, através de uma parceria 
entre o Canal Futura e  a Atei – As-
sociação das Televisões Educativas 
e Culturais Ibero-americanas. Total 
de 21 peças exibidas. 

TEMAS: ciência e tecnologia; for-
mação audiovisual; juventude;
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2006
No ar a partir de 3 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA 
Coordenação do projeto: 
André Libonati
Analista de relacionamento com 
universidades parceiras: 
Acácio Jacinto
Produtor: Arllen Saqueta
Analista de conteúdo: Ana Chaves
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo

Peças de 2 minutos:
Adriane Amantino Machado – UCS
Adriano Geraldo da Silva – Facul-
dade Pitágoras
Adriel Ansanello Arvolea e Thiago 
de Moura Gonçalves – Unimep
Amanda Laís Pereira Noleto e Isa-
dora Maria Gomes da Silva – UFPI
Ana Carolina de Almeida Nasci-
mento – PUC Minas
Ana Cecília Pará Láua e Daniel 
Wander Corrá – Unitau
Ana Luísa Mendes de Oliveira e 
Tcharly Magalhães Briglia – Uesc
Anderson Rafael de Lima Neris 
Reis – UFG
Bárbara Müller Silva e Gabriela 
Vieira Boesel – Unisinos
Camila Ehle Joras e Nayara Lunkes 
– Unifra
Elizandra Inês Ferreira – Unisc
Giovana Arduino e Mariana Costa 
Souto – Unaerp
Isis Gaudereto Drumond de Abreu 
– UVV 
Mayara Mattar Paiva – Univali
Laís Santos Araújo e Rinaldo da 
Silva Pereira Júnior – UFPE
Larry Sullivan Machado e Yasmin 
de Lima Pereira – UEG
Luana Moura Barros e Lucas Ma-
chado de Oliveira – Ufop
Luiza Bedin Hager – Umesp 
Mateus João Marques – Ucpel
Mônica Silva Barbosa – Univap
Priscila Rodrigues Garcia – Unipar
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Jovens Olhares
Duas peças onde jovens estudan-
tes criam histórias fictícias a partir 
de temas que fazem parte do seu 
cotidiano.

TEMAS: comportamento; identi-
dade cultural; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 1º de fevereiro
DURAÇÃO: 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

FICHA TÉCNICA
Roteiro: Diego Albuquerque
Animação: Andiara Ramos, 
Herbert Cohn, Marcelo Liuzzi e 
Jean-Marc Billard
Fotos: Estudantes do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da 
Silveira Cap-Uerj
Locução: Andiara Ramos
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro

Lugar de Mulher  
É no Gramado
Se antes elas chegavam, no máxi-
mo, às arquibancadas, mostramos 
histórias que provam de uma vez 
por todas que lugar de mulher é no 
gramado! Conheça árbitras, ban-
deirinhas e jogadoras que batem 
um bolão e mostram que a paixão 
pelo futebol é incondicional! 

TEMAS: comportamento; esporte; 
gênero
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 12 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

5 peças com 2 minutos e 30 se-
gundos:
Marcelle
Patrícia
Simone
Camila e Maria Paula
Andréa

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: 
Fábio Escovedo 
Conteúdo: André Libonati e 
Ana Chaves 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 

Edição e finalização: 
Fabio Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 
Locução: Ricardo Juarez
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Menas – 
O certo do errado,
o errado do certo

Série de interprogramas inspirada 
na exposição “Menas: o certo do 
errado, o errado do certo”, realiza-
da pelo Museu da Língua Portu-
guesa. As 30 peças abordam erros 
frequentes cometidos no uso colo-
quial da língua portuguesa. 

TEMA: leitura, literatura e lingua-
gem
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 1º de fevereiro
DURAÇÃO: 15 a 30 segundos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

FICHA TÉCNICA
Roteiros adaptados: Lúcia Tupiassú
Videografismo: Herbert Cohn, 
Jean-Marc Billard, Marcelo Liuzzi e 
Andiara Ramos
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Sonorização: Luiz Carlos Carneiro
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Microempreendedores 
Individuais: Gestão É Sucesso

Série sobre empreendedores que 
se encaixam no perfil de MEI – Mi-
croempreendedor Individual. Uma 
parceria do Sebrae e do Canal Fu-
tura em formato documental com 
algumas intervenções videográfi-
cas. Cada peça é baseada na his-
tória profissional do personagem 
apresentado e em sua trajetória 
até se tornar microempreendedor 
individual. Os empreendedores vão 
esclarecer o que os levou a optar 
pelo MEI e como essa iniciativa fa-
cilitou e/ou alavancou os negócios. 
A ideia é mostrar que qualquer pes-
soa, com perseverança e buscando 
a informação adequada, pode se 
tornar um microempreendedor in-
dividual bem-sucedido. 

TEMAS: comportamento; empre-
endedorismo
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 17 de novembro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sebrae
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Sabão Lelê
Em 2008, uma crise financeira fez 
com que Regina Célia de Oliveira 
virasse MEI e inventasse o Sabão 
Lelê, um produto ecológico que 
deu tão certo que se expandiu e vi-
rou mais do que um ganha-pão: um 
negócio do qual Regina tem orgu-
lho de ter se preparado para cuidar.

Restauração Magno Torenzani
Carlos Magno Nascimento come-
çou a trabalhar aos 17 anos como 
ajudante de pedreiro. Logo desco-
briu a pintura e se aperfeiçoou em 
pintura de prédio. Em 2008, sentiu 
necessidade de se profissionalizar e 
emitir nota fiscal, virou MEI, criando 
a Restauração Magno Torenzani.

Creme de Alho 
Em 2009, o genro de Cirlene Sardá 
fez um desafio: fazer creme de alho 
para pão de churrasco. Ela aceitou. 
A primeira leva não foi das melhores, 

Peças com 2 minutos: mas Neni insistiu até conseguir. Com 
uma boa receita, resolveu investir na 
produção. Procurou o Sebrae, virou 
MEI e hoje vende 1.500 potes do 
Creme de Alho Tia Neni por mês.

Ide Turismo
Aldeni de Sousa Damaceno, desde 
criança, sonhava em ser uma em-
preendedora. Grande apreciadora 
de viagens, virou agente e guia de 
turismo. Ide se preparou muito an-
tes de virar MEI e realizar seu so-
nho: abrir a Ide Turismo.

Casa do Barro
Paulo de Paula é artesão, faz peças 
utilitárias e decorativas de cerâmica 
e produz a própria argila. Precisava 
crescer mais e ter se tornado MEI 
lhe permitiu emitir notas, ampliar 
suas vendas e aprimorar sua loja, a 
Casa do Barro. Paulo também tem 
um ateliê em casa, onde, além de 
produzir suas peças, dá aulas.

Espaço Viva Estética
Raidenilza Ferreira de Jesus come-
çou a vida como manicure, mas 
sempre sonhou em ter o próprio 
negócio. Fez cursos e começou a 
trabalhar como esteticista autôno-
ma. Primeiro atendia em domicílio, 
mas, quando se tornou MEI, mon-
tou o Espaço Viva Estética – Ques-
tão de Bem-estar.

Quitutes Orgânicos
Após o nascimento do segundo fi-
lho, Helena Schilling frequentava a 
pracinha do bairro sempre carrega-
da de lanches naturais. As amigas 
começaram a encomendar e foi aí 
que começou a produção das comi-
das saudáveis na cozinha de casa. 
Para crescer, Helena virou MEI e 
criou a Quetuttis Orgânicos.

Margot Mariani
Em 2010, Margot Mariani e o ma-
rido trabalhavam na lavoura e cul-
tivavam parreiras no terreno da 
casa. Para aumentar a renda fami-
liar, resolveu resgatar receitas da 
avó e fazer molhos e geleias natu-
rais e orgânicos. Começou a rece-
ber pedidos maiores, se tornou MEI 
e montou a Margot Mariani.

291



Telecomunicações
Nivaldo Valença, 62 anos, eletricis-
ta e técnico em telefonias, traba-
lhava como autônomo, mas sofria 
com os altos impostos para realizar 
suas atividades. O negócio acaba-
va dando prejuízo. Virou MEI e, de 
posse da nota fiscal, conseguiu 
mais clientes, ganhou status pro-
fissional e mais credibilidade para 
exercer sua profissão.

Espetos
Andrea de Fátima Freitas de Lima, 
do Rio Grande do Sul, trabalhava 
alugando materiais e utensílios de 
cozinha para eventos em salões, 
clubes, residências... Mas foi traba-
lhando em um Centro de Tradições 
Gaúchas, os CTGs, que surgiu a 
ideia de virar MEI e montar a R. A. 
Espetos, para oferecer como dife-
rencial peças personalizadas com 
os nomes dos clientes.

FICHA TÉCNICA
Direção: Rodrigo de Araujo Ponichi
Roteiro: Ana Isabel da Frota Morei-
ra Azevedo Cunha
Produção: Julyene Ferré
Fotografia: 
Rodrigo Gonçalves de Lima e Silva
Trilha sonora original: 
Felipe Kramer Storino
Produtora realizadora: 
Plano Geral
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O Mundo à sua Volta

Rio Caí 
Universidade parceira: Fundarte 
Captação de imagens e Edição: 
Diego Ká 
Jornalistas: Carine Klein e 
Priscila Mathias

Ilhéus e Palácio Paranaguá
Universidade parceira: Uesc
Produção: Thais Santos e 
Jonatas Davi
Edição de imagem: Letícia Félix e 
Pedro Lourenço
Reportagem: Thaís Santos, 
Jonatas Davi e Ana Luisa
Roteiro: Thais Santos e 
Jonatas Davi
Imagem: Pedro Lourenço e 
Marcos Roberto
Computação gráfica: Letícia Félix
Coordenação de produção: 
Betânia Vilas Bôas e Karen Ramos
Coordenação geral: 
Marlúcia Mendes
Coordenação de jornalismo: 
Rita Argollo
Gerência de laboratório: 
Emiron Gouveia

Parque Vaca Brava
Universidade parceira: UFG
Produtora: Milena Nominato 
e Brunno Favacho
Repórter: Brunno Favacho

Cinegrafista: Charles Hellmer 
Assistente de cinegrafia: 
Ubiracy Salomão
Roteirista: Ana Carolina Castro
Editor: Pedro Caixeta
Coordenadora de produção: 
Vanessa Bandeira 

Cabeças e Largo da Alegria
Universidade parceira: Ufop 
Roteiro: Bruna Silveira e 
Adriano Menezes 
Locução: Thiago Bob Meira 
Imagens: Elias Figueiredo 
Edição: Yura Netto
Transporte: Suzana Barboza
Sonora: Du Sarto e 
Thiago Bob Meira 
Áudio: Matheus Ferro e 
Juliano Pires 
Coordenação de conteúdo: 
Fernanda Luiza Lima
Coordenação técnica: Yura Netto 
Coordenação geral: Chico Daher

Mercado dos Pinhões, Praia do 
Futuro, Sabiaguaba e Rua Azeve-
do Bolão
Universidade parceira: Unifor 
Operadores de câmera: Cláudio 
Silva, Weffiston Brasil, Robson 
Barbosa e Rômulo Fonseca
Repórteres: Halder Alvez e 
Letícia Lima 

A série, com 20 peças e desenvolvi-
da com as universidades parceiras 
do Canal Futura, busca estimular 
os moradores de diversas regiões 
do Brasil a terem um olhar mais 
aguçado e curioso sobre as ruas e 
praças das cidades e, assim, reve-
lar algumas histórias dos lugares, 
nomes e datas.

TEMA: identidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 10 de setembro
DURAÇÃO: 1 minuto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
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Professores orientadores: Adriana 
Helena Santos Moreira da Silva, 
Janayde de Castro Gonçalves Fer-
nandes, Carolina Quixadá e 
Wilton Martins
Editores: Gazzineu Marcus e 
Ricardo Nunes
Coordenação: Helena Cláudia 
Fernandes dos Santos 

Rua Boa Morte
Universidade parceira: Unimep
Produção: Caroll Beraldo
Produção e Edição: 
Danielle Moura
Direção e Edição: Matheus Ferrari

Buraco do Diabo e Vila Caída do 
Céu
Universidade parceira: Unisinos
Diretor de fotografia e Cinegrafis-
ta: Mike Bittencourt
Cinegrafista: Pedro Farias
Diretora de produção: 
Priscila Gomes
Edição e Finalização: 
Joana Bernardes e Diego Oliveira
Assistente de externa: 
Ricário Lenz

Donga Menezes, Rua Extremosa, 
Curva do Canivete e Morro dos 
Sete Barulhos
Universidade parceira: Univates
Coordenador TV Univates: 
Sandro Kirst
Editor Chefe: Marcus Staudt
Repórter: Camila Diesel
Produtor: Ronaldo Rempel
Cinegrafista: Felipe Stefani

Lagoa Vermelha
Universidade parceira: UPF
Coordenação de projeto:  
Raquel Tramontini 
Imagens: Claiton Abreu, 
Gilmar Lima e Moacir Prestes
Produção: Lauren Portella, 
Regiele Oliveira e Thaís Almeida
Editores de texto e vídeo: Keli 
Flores, Inês Moretti, Jeancarlos 
Marmentini e Raquel Tramontini
Pós-produção: Bruno Queiróz

Petrópolis
Túnel Zuzu Angel
Produção interna
Direção: Marcio Motokane
Assistente de direção: 
Juliana Chagas
Líder de projeto: Luciana Souza

CANAL FUTURA
Coordenadora de núcleo: 
Rosi Escobar
Analista de relacionamento com 
universidades parceiras: 
Acácio Jacinto
Estagiário de relacionamento com 
universidades parceiras: 
Ana Karolina Oliveira
Coordenador artístico: 
Marcio Motokane
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos
Coordenador de produção: 
Joana Levy
Produtores assistentes: 
Eduardo Callado e Juliana Oliveira
Analista de conteúdo: Ana Chaves
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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#orgulhodeterprofessor
TEMAS: escola; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2013
No ar a partir de 1º de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIROS: Fundação Victor 
Civita e Nova Escola
 
Peças entre 30 segundos e 1 mi-
nuto:
Fernanda Abreu
Fernanda Gentil
Glenda Koslowski
Thalita Rebouças

A Fundação Victor Civita, a revista 
Nova Escola e o Canal Futura ho-
menagearam os educadores bra-
sileiros no Dia do Professor com a 
campanha #orgulhodeterprofessor 
na internet. A iniciativa ressaltou a 
relação entre o docente e o estu-
dante, baseada em admiração, res-
peito e confiança, e a importância 
dos profissionais do ensino para a 
formação de cidadãos.

A página da campanha no Face-
book mostrou depoimentos de 
artistas, como Fernanda Abreu e 
Glenda Koslowski, no programa 
Tempos de Escola, apresentado 
por Serginho Groisman no Futura. 
Os ex-alunos relembram experiên-
cias valiosas vividas com seus pro-
fessores e que carregam até hoje.
Para fortalecer a campanha em 
homenagem aos mestres, os inter-
nautas puderam compartilhar seu 
orgulho pelos educadores publi-
cando histórias, vídeos ou fotos em 
www.facebook.com/orgulhode-
terprofessor e/ou marcando seus 
exemplos e suas recordações com 
#orgulhodeterprofessor na web.
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Ouviram do Ipiranga 
Expressões retiradas do Hino Na-
cional que geram dúvidas quanto 
ao significado são esclarecidas em 
peças com animação.

TEMAS: história; identidade 
cultural; leitura, literatura e 
linguagem; música
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 12 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

10 peças com 1minuto e trinta se-
gundos:
Plácidas
Brado
Penhor
Resplandecer
Impávido/Colosso
Fulguras/Florão
Garrida
Lábaro
Flâmula
Clava

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: Fábio 
Escovedo 
Conteúdo: André Libonati e 
Ana Chaves 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: Fabio 
Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 
Locução: Ricardo Juarez
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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#projetoempreender 
Série de interprogramas sobre em-
preendedorismo jovem. No formato 
de animação, as peças retratam jo-
vens com capacidade de se dedicar 
a uma atividade e com ela conse-
guir se inserir no mercado de tra-
balho. Através dos personagens, os 
interprogramas abordam o conteú-
do que fará a diferença na vida pro-
fissional do jovem empreendedor. 

TEMAS: comportamento; 
empreendedorismo; juventude
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 22 de outubro
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado
PARCEIRO: Sebrae

26 peças com 1 minuto:

Mercado: o Espaço do Empreende-
dor 
O mundo do trabalho está mais 
aberto para pessoas empreendedo-
ras e com múltiplas competências. 
Como o jovem pode se preparar 
para ocupar seu lugar nesse mundo 
complexo e competitivo? O interpro-
grama mostrará a necessidade de se 
conhecer esse mundo, preparando-
-se para aproveitar as oportunidades 
e se livrar de possíveis ameaças.

Oportunidades de Negócios 
Um empreendedor e uma ideia. Será 
que essa ideia é uma oportunidade 
de negócio? Que aspectos devem 
ser observados para se obter a res-
posta? Ela atende a uma demanda 
de clientes, representa um nicho de 
mercado, pode gerar lucro? 

CCE – Busca de Informação
Como um jovem empreendedor 
deve buscar informações para sa-
ber se sua ideia é uma oportunida-
de de negócio? A busca de informa-
ção vai além da pesquisa. É preciso 
dedicar-se pessoalmente na busca 
de especialistas e pessoas impor-
tantes para o negócio – clientes, 
fornecedores e concorrentes, ob-
tendo dados que não seriam obti-
dos de outra maneira. 

Empreendedorismo
O interprograma explica o conceito 
de empreendedorismo e por que 
o tema vem ganhando espaço nos 
currículos de escolas e universida-
des brasileiras.
 
Empreendedor e/ou Empresário 
O interprograma explica a diferen-
ça entre os dois conceitos e como 
a união de empreendedor e empre-
sário pode fortalecer os empreen-
dimentos, com respostas mais rá-
pidas às necessidades do mercado 
em que estão inseridos.

CCE – Estabelecimento de Metas 
Qual é a importância do estabele-
cimento de metas no empreende-
dorismo? O empreendedor esta-
belece metas claras, com prazos 
definidos. Quando pensa no seu 
empreendimento, já visualiza os 
resultados que deseja. O interpro-
grama vai mostrar como uma meta 
precisa ser estabelecida para que 
seja possível alcançá-la.

Plano de Negócios 
O interprograma explica o que é o 
plano de negócios, definido pelo Se-

brae como o documento que des-
creve os objetivos de um negócio e 
quais passos devem ser dados para 
que esses objetivos sejam alcança-
dos, diminuindo os riscos e as incer-
tezas. Para ficar mais claro, mostra 
o exemplo do modelo Canvas.

Escolha do Mercado Consumidor 
Conhecer o mercado consumi-
dor é fundamental para o sucesso 
de qualquer empreendimento. O 
empreendedor precisa conhecer 
sua fatia de atuação, já que não é 
possível atender todo mundo. O 
interprograma vai mostrar como 
se faz a segmentação do mercado 
para definir quem serão os clientes, 
onde estão e como pensam.

Identificação de Desejos e Neces-
sidades 
Saber a diferença entre desejos e 
necessidades é fundamental para 
o empreendedor orientar o seu 
negócio. Sabendo se seu empreen-
dimento vai satisfazer desejos ou 
necessidades, o empreendedor po-
derá traçar estratégias para atingir 
suas metas.
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Diferencial em Relação aos Con-
correntes 
Ao entrar no mercado, o empre-
endedor precisa conhecer sua 
concorrência para saber primeiro 
se poderá competir e depois para 
estabelecer um diferencial com-
petitivo. É fundamental saber se 
os clientes da concorrência estão 
satisfeitos ou não. Só a partir daí é 
possível avaliar as estratégias para 
se diferenciar no mercado.

O Papel do Empreendedor para os 
Negócios e para a Economia 
O interprograma explica como o 
empreendedorismo alavanca a 
economia de um país. O empre-
endedor gera emprego e renda ao 
criar postos de trabalho, gera im-
postos e ajuda a movimentar a ca-
deia produtiva. 

Os Valores a Serem Investidos 
O interprograma explica o que o 
empreendedor precisa saber do 
ponto de vista financeiro para abrir 
o seu negócio: quanto precisará 
para adquirir máquinas e equipa-
mentos, para realização de obras e 
formação de capital de giro. 

Tipos de Pesquisa 
Como saber o que oferecer ao 

cliente do seu negócio? O interpro-
grama explica o que o empreende-
dor precisa fazer para segmentar o 
mercado a ser atendido e as formas 
de pesquisar coisas como hábitos 
de consumo, marcas preferidas e 
perfil dos consumidores. 

Atendimento 
O interprograma explica a diferen-
ça entre tratamento e atendimento 
e mostra que investir no conheci-
mento do cliente pode ser um dife-
rencial nos negócios, construindo 
uma imagem do empreendimento 
ao longo do seu relacionamento 
com os clientes e a comunidade.

CCE – Exigência de Qualidade e 
Eficiência 
A exigência de qualidade e eficiên-
cia é uma das características de 
comportamento do empreendedor 
(CCE). O interprograma explica que 
ações ele pode realizar para me-
lhorar o seu negócio, buscando a 
satisfação dos clientes.

Concorrentes: Quem São, Pontos 
Fortes e Fracos 
O interprograma explica por que o 
empreendedor precisa conhecer 
o mercado concorrente e como, 
a partir desse conhecimento, ele 

sabe se poderá competir e, num 
segundo momento, estabelecer o 
diferencial do seu produto/serviço.

Fornecedores: Quem São, Pontos 
Fracos e Fortes 
O interprograma explica como o 
empreendedor deverá identificar 
seus fornecedores sabendo sua lo-
calização, qualidade e preços dos 
produtos, política de vendas, cum-
primentos de prazos e da sua repu-
tação no mercado.

Parcerias com Concorrentes e 
Fornecedores 
O interprograma explica como é 
possível fazer parcerias com con-
correntes e fornecedores e como 
elas proporcionam aumento de 
produtividade, otimização nos pro-
cessos de compras, capacidade de 
atendimento ao cliente e qualidade 
na prestação de serviços, favore-
cendo o aumento da competitivi-
dade.

CCE – Persuasão e Rede de Con-
tatos 
O interprograma explica como a 
capacidade de persuasão e uma 
rede de contatos, características 
do comportamento do empreen-
dedor, podem ser utilizadas na 
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hora de identificar seus concorren-
tes e fornecedores.

CCE – Correr Riscos Calculados 
O interprograma explica como o 
empreendedor pode calcular os 
riscos que envolvem o seu negócio 
e que precauções precisam ser to-
madas para reduzi-los e conseguir 
os resultados desejáveis para o 
empreendimento.

CCE – Comprometimento 
O interprograma explica como o 
comprometimento com o negócio 
pode levar o empreendedor a to-
mar decisões já sabendo com an-
tecedência que consequências elas 
terão, ainda que seja simplesmente 
atender a um pedido de desconto. 

Os Indicadores de um Negócio 
O interprograma explica como o 
empreendedor pode conhecer os 
indicadores de processos (produti-
vidade e qualidade/satisfação dos 
clientes) para acompanhar o de-
sempenho da empresa e para pro-
jetar resultados. 

Lucratividade 
Como o empreendedor pode anali-
sar os acontecimentos financeiros 
de seu negócio? O interprograma 
explica como ele pode ter os corre-
tos parâmetros da movimentação 
dos recursos que serão investidos, 
das vendas a serem realizadas e dos 
pagamentos que serão efetuados.

CCE – Persistência 
O que fazer quando a lucrativida-
de do negócio não é a esperada? 
O interprograma vai explicar a im-
portância da persistência, uma das 
características de comportamento 
do empreendedor.

CCE – Planejamento e Monitora-
mento Sistemáticos 
O interprograma fala sobre a ne-
cessidade de monitorar o resultado 
das estratégias adotadas no negó-
cio, através do planejamento, divi-
são de tarefas, definição de prazos, 
revisão de planos em função dos 
resultados obtidos e de mudanças 
circunstanciais e manutenção de 
registros financeiros.

CCE – Independência e Autocon-
fiança 
O interprograma explica como a 
independência e a autoconfiança, 
aliadas a um plano de negócios, 
fazem com que o empreendedor 
busque autonomia e confie na sua 
própria capacidade de enfrentar 
um desafio.

FICHA TÉCNICA 
Direção: Márcio Motokane
Roteiro: Márcia Chaves
Produção: Bárbara Bergamaschi
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Videografismo: Estúdio Pira
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Quer Saber? 
Eleições

Você conhece as funções de cada 
cargo, os detalhes do processo 
eleitoral e a organização política do 
nosso país? Você sabe, por exem-
plo, que o Poder Legislativo brasi-
leiro é exercido pelo Congresso Na-
cional, que, por sua vez, é composto 
pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal? Qual é a diferen-
ça entre votar nulo ou branco? São 
muitas perguntas!!! Pensando nes-
sas e em outras questões, a série 
busca esclarecer dúvidas para ga-
rantir o voto consciente e bem in-
formado. Os internautas enviaram 
suas questões através do site do 
Futura, por meio de vídeos no for-
mato selfie gravados pelo celular e, 
de forma clara e direta, o cientista 
político Jairo Nicolau, especialista 
em sistemas eleitorais, pesquisa-
dor e professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, responde 
dúvidas enviadas pelos eleitores na 
tela do Futura.

TEMA: cidadania e democracia
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 21 de agosto
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

29 peças entre trinta segundos e 1 
minuto e quarenta segundos:
Candidato sem Partido
Voto no Exterior
Voto Maioria Nulo
Cálculo de Vagas
Propaganda Antecipada
Urna Eletrônica
Formação de Partidos
Coligação Partidária
Três Poderes
Voto em Trânsito
Voto em Qualquer Cidade
Voto com Identidade
Votos Brancos e Nulos
Obrigação de Votar
Penalidades por Não Votar
Votos Especiais
Voto de Protesto
Votos Proporcionais
Função do Senador
Acompanhar Candidatos
Mesário Pode Recusar
Tempo de Propaganda
Ficha Limpa
Senado e Câmara
Biometria
História
Urna Eletrônica
Voto dos Idosos
Seleção de Mesários

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: Fábio 
Escovedo 
Conteúdo: Ana Chaves e 
Nina Quiroga 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: Fabio 
Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, 
jornalismo e engenharia: 
João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Supermestre
Professores de Educação Física 
mostram como o esporte traz im-
portantes aprendizados: de um dri-
ble ao valor da solidariedade. 

TEMAS: escola; esporte
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 12 de maio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: liberado

10 peças com 2minutos:
Antônio 
Antônio 2
Marcela 
Marcela 2
Paulo
Paulo 2
Vítor
Vítor 2
Bolinha
Bolinha 2

FICHA TÉCNICA
Direção: Marcio Motokane 
Assistente de direção: 
Fábio Escovedo 
Conteúdo: André Libonati e 
Ana Chaves 
Videografismo: Herbert Cohn, 
Marcelo Liuzzi, Jean-Marc Billard e 
Andiara Ramos 
Edição e finalização: 
Fabio Augusto, Rodrigo Delbello e 
Rosa Monteiro 
Locução: Ricardo Juarez
Trilha sonora original: 
Fernando Moura
Gerente de produção e ativos: 
Vanessa Jardim 
Gerente de conteúdo e mídias 
digitais: Débora Garcia 
Gerente de programação, jornalis-
mo e engenharia: João Alegria 
Gerente-geral: Lucia Araújo
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Viva Caatinga 
Interprogramas que retratam a 
fauna e a flora da caatinga. Região 
de clima semiárido e solo raso e 
pedregoso, o bioma ocupa uma 
área equivalente a 11% do território 
nacional e abrange os estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Para-
íba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, sul e leste do Piauí e norte 
de Minas Gerais. Rico em biodiver-
sidade, abriga, segundo o Ministé-
rio do Meio Ambiente, 178 espécies 
de mamíferos, 591 de aves, 177 de 
répteis, 79 espécies de anfíbios, 
241 de peixes e 221 abelhas.

TEMAS: diversidade cultural; iden-
tidade cultural
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2014
No ar a partir de 4 de junho
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado

63 peças entre 45 segundos e dois 
minutos:

Jacaré-de-papo-amarelo
Um animal que costuma viver em 
pântanos e pequenos rios, co-
mum nos estados da Bahia, Per-
nambuco e Rio Grande do Norte. 
Essa espécie é carnívora e se ali-
menta de peixes, anfíbios, mamí-
feros e aves.

Caititu
Esse animal também é conhecido 
como porco-do-mato. É um ma-
mífero que se alimenta de grãos 
e sementes. Quando a espécie 
se sente ameaçada, levanta seus 
pelos para parecer maior e ame-
drontar o predador.

Canário-da-terra
Uma ave da caatinga comum nas 
regiões do Maranhão, Ceará, Per-

nambuco e Bahia. Os filhotes e as 
fêmeas são acinzentados, já nos 
adultos machos a cor que predo-
mina é o amarelo.

Cardeal
Ave mais conhecida como carde-
al-do-nordeste e comum nas regi-
ões de caatinga, agreste e sertão. É 
uma espécie muito caçada por ser 
conhecida pelo seu canto e a bele-
za física.

Macaco-prego
Um mamífero típico da região de 
caatinga e mata atlântica. A espé-
cie tem hábitos diurnos e aprendeu 
a usar ferramentas como paus e 
pedras para quebrar sementes e se 
alimentar.

Gato-mourisco
Um felino que tem cerca de 
60cm de comprimento de cor-

po e 45cm de cauda. É respon-
sável pelo controle populacional 
do ambiente onde vive, já que se 
alimenta dos animais doentes e 
mais velhos.

Jabuti
Um réptil que tem hábitos diur-
nos e vive em bandos, passando a 
maior parte do tempo procurando 
alimento. Ele não tem dentes e 
sim uma placa óssea que funciona 
como lâmina. Essa espécie se di-
ferencia do cágado, porque só vive 
em ambientes terrestres.

Jaguatirica
Um animal noturno que vive na 
caatinga e durante o dia passa a 
maior parte do tempo dormindo 
nos galhos das árvores ou escondi-
do entre a vegetação. Ela vive so-
zinha e só procura um parceiro no 
período de acasalamento.
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raposa, animal que vive na Europa. 
Ele é encontrado em toda área da 
caatinga, cerrado e matas próxi-
mas aos centros urbanos. Ele se 
alimenta de répteis, roedores, fru-
tos da caatinga, aves e lagartos.

Carcará
Essa é uma espécie cosmopolita, 
ou seja, é uma ave que se adapta a 
qualquer ambiente.
Suas presas preferidas são as aves, 
mas o carcará também se alimenta 
de lagartos, roedores e animais em 
decomposição, ajudando a manter 
o equilíbrio biológico.

Salamanta
Uma cobra que fica da cor do ar-
co-íris quando está ao sol. Outra 
curiosidade sobre essa espécie é 
que ela não é venenosa, e além da 
caatinga ela também pode ser en-
contrada em todo o País.

Tuim
Essa ave tem hábitos diurnos, 
vive sempre em bando e pode ser 
encontrada em toda a região da 
caatinga. O tuim tem como base 
alimentar as sementes e alguns 
frutos, por isso ajuda a reflorestar 
a natureza através das suas fezes.

Rato-bico-de-lacre
Esse pequeno roedor tem hábitos 
noturnos e se alimenta de frutos, 
raízes e sementes. Ao carregar o 
alimento, ele deixa as sementes 
caírem pelo caminho e acaba aju-
dando a reflorestar a natureza.

Tamanduá-mirim
Os cupins que eles comem são ne-
cessários para a saúde do mamífe-
ro. Além de se alimentar de cupim, 
o tamanduá também come formi-
ga, ajudando a natureza a controlar 
os insetos.

Papagaio
Como animal doméstico, essa 
ave é conhecida como louro, mas 
poucas pessoas sabem que o pa-
pagaio-verdadeiro, como essa es-
pécie é conhecida, tem um papel 
fundamental na natureza. Você 
pode ver essa espécie na natureza 
nas horas mais frescas do dia, pois 
ela é mais ativa no início da manhã 
e no fim da tarde.

Arara-maracanã
Ela também é conhecida como ara-
rinha, mulata-maracanã, papagaio-
-da-cara-branca e arara-pequena, 
já que nomes variam de acordo 
com cada região. Ela constrói seus 
ninhos em ocos de árvores e sai de 
casa para se alimentar apenas du-
rante a noite.

Aratinga
Essa ave é a Aratinga cactorum, ou 
simplesmente periquito-da-caatin-
ga. A espécie gosta de frutas, prin-
cipalmente de umbu, que só nasce 
no sertão do Nordeste.

Acauã
Uma ave pequena que se alimenta 
de serpentes morcegos e lagartos. 
O nome dessa ave foi inspirado em 

Gato-do-mato-pequeno
O menor felino do Brasil costuma 
se alimentar de pequenos mamífe-
ros. A gestação desse animal dura 
em torno de setenta dias e a fêmea 
dá à luz de um a dois filhos.

Macaco bugio 
Esses mamíferos são comuns em 
regiões da caatinga nos estados da 
Bahia e do Piauí. É um animal de 
hábitos diurnos que vive sempre 
em bando e em árvores, e o ma-
cho é quem domina todo o grupo. 
Essa espécie costuma usar a cau-
da como quinto membro do corpo 
para auxiliar no manuseio dos ali-
mentos e na locomoção.

Veado-catigueiro
Um animal típico da caatinga que se 
alimenta de folhas secas e capim. 
Quando come uma planta, aquela 
mesma espécie rebrota, permitin-
do que a vegetação se renove.

Guaxinim
Animal conhecido como urso-la-
vador, porque vive próximo a curso 
d’água e costuma lavar as mãos e os 
alimentos. Ele é um animal onívoro.

Suçuarana
Animal de hábitos noturnos e que 
só vive em ambientes controlados 
ecologicamente. Ela é nativa da 
caatinga arbórea e se alimenta de 
pequenos mamíferos.

Cachorro-do-mato
Animal muito confundido com uma 
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seu canto, que é repetido seguida-
mente durante alguns segundos, 
produzindo um som parecido com 
a palavra acauã.

Gavião-de-coleira
Ave que se alimenta de morcegos, 
insetos, aves, ratos e pequenos la-
gartos e por isso ajudando no con-
trole dessas espécies na natureza. 
O gavião-de-coleira captura suas 
presas com habilidade tanto du-
rante o voo como no chão.

Arara-vermelha
A ave pode ser encontrada na caa-
tinga e, apesar de ter desaparecido 
em boa parte da Bahia, ainda não 
é considerada como uma espécie 
ameaçada de extinção. A arara-ver-
melha tem hábitos semelhantes ao 
de outras araras e se alimenta de 
sementes e frutos.

Siriema
Ave de pernas finas e longas conhe-
cida no Ceará como sariema e em al-
guns lugares também é chamada de 
seriema-de-pé-vermelho. Ela mata 
as presas com o bico, já que os de-
dos são relativamente pequenos e 
sem garras. Ela se alimenta de ser-
pentes, lagartos, roedores, grama, 
frutos e insetos, ajudando a contro-
lar a quantidade dessas espécies no 
ambiente onde vivem.

Cascavel
A cascavel se alimenta de peque-
nos mamíferos e roedores. O cho-

calho da cascavel é formado pelas 
sobras das peles antigas da cobra, 
ou seja, quanto mais ela troca de 
pele, maior é o chocalho.

Jiboia
Citada em várias lendas como uma 
cobra imensa, mas na verdade ela é 
uma serpente de médio ou grande 
porte e não ultrapassa os 4 metros 
de comprimento. Embora o tama-
nho dessa cobra assuste algumas 
pessoas, ela é muito pacífica e ex-
tremamente lenta e pode demorar 
até uma hora para percorrer uma 
distância de 500 metros.

Jararaca
Essa espécie é conhecida como ja-
raraca-da-seca, porque é a única 
jararaca que habita a caatinga. Essa 
espécie pode ser encontrada em 
margens de rios e em moitas de ca-
pim onde busca alimento e abrigo.

Muçuã ou cágado-d’água
Parecido com uma tartaruga, é 
muito comum em regiões onde 
prevalece o bioma caatinga. Eles 
vivem principalmente em locais 
como riachos e lagoas.

Camaleão
Também conhecido como iguana-
-verde, é um réptil comum na ca-
atinga. Vive em árvores, mas pode 
ser encontrado no solo.

Lagartixa-de-muro
Também conhecido como calango 

ou lagartixa-de-parede. É um ani-
mal terrestre muito comum nas 
áreas de caatinga.

Baraúna
Flores com cheiro adocicado, es-
pinhos nos ramos e grande porte. 
Essas são as principais caracterís-
ticas da baraúna, uma planta que, 
apesar de ser típica da caatinga, 
também pode ser encontrada nas 
regiões de Minas Gerais e do Cen-
tro-Oeste.

Baronesa
A Heycornia azuria, ou simples-
mente baronesa, é uma espécie 
comum em rios e lagos da caatin-
ga. Em outros estados a baronesa 
também é conhecida como aguapé 
pelo fato de ser uma erva aquática, 
ou seja, só se desenvolve em am-
bientes com muita água.

Canafístula ou cássia imperial
Muito utilizada para a ornamenta-
ção de casas, essa planta tem um 
porte arbusto, o que significa dizer 
que ela pode alcançar até seis me-
tros de altura. Da mesma família 
que o feijão e a soja, a canafístula 
ou cássia imperial é uma espécie 
muito comum na caatinga.

Piriqueta duarteana e Richardia 
grandiflora
Ervas típicas do bioma caatinga, a 
Piriqueta duarteana e a Richardia 
grandiflora são espécies importan-
tes para o controle ecológico do 
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ambiente onde vivem. Essas plan-
tas rasteiras são caracterizadas 
como herbáceas ou ervas, porque 
seus caules não crescem.

Caroá
O caroá é uma planta típica da re-
gião de caatinga, muito utilizada 
para a fabricação de cordas, já que 
sua folha é rica em fibras, que du-
ram por muito tempo.

Coroa-de-frade
A coroa-de-frade é um cacto típico 
da caatinga. O néctar das flores des-
sa espécie atrai alguns pássaros, a 
exemplo do beija-flor. Já os frutos da 
coroa-de-frade servem de alimento 
para muitos animais como os pe-
quenos mamíferos e répteis.

Cascudo
As flores amarelas do cascudo são 
vistosas e importantes para a poli-
nização, que é processo de distri-
buição de sementes para o desen-
volvimento das espécies. 

Faveleira
Umas das plantas mais comuns 
das áreas de caatinga é a faveleira. 
Ela cumpre um papel importante 
para a recuperação de áreas degra-
dadas, já que é considerada uma 
espécie pioneira, ou seja, aquela 
que chega primeiro, e controla o 
ambiente para o desenvolvimento 
de outras espécies.

Jurema-preta
A tonalidade escura do caule é o 

que dá nome a essa planta típica 
de regiões da caatinga, a jurema-
-preta ou arranha-gato, espécie 
que se adapta ao maior número de 
ambientes de caatinga. O principal 
papel dessa planta na natureza é 
servir de alimento para os animais.

Palma
A palma forrageira ou simplesmente 
palma é uma espécie rica em vitami-
na A e totalmente livre de agrotóxi-
cos. A planta pode ser utilizada como 
principal alimento para os animais na 
época da seca, já que é fácil de mani-
pular e não contém espinhos.

Macambira
A macambira ou Bromelia laci-
niosa pertence à família bromeli-
áceas. Essa espécie serve para a 
ornamentação e também como ali-
mento para o gado, mas, como sua 
folha é espinhenta, ela precisa ser 
queimada antes de ser oferecida 
aos animais.

Ingazeira
O ingá, árvore que também é co-
nhecida como ingazeira, ingá-de-
-beira-de-rio ou ingá-de-brejo. Es-
pécie pioneira ao longo das matas 
ciliares do rio São Francisco, o ingá 
tem a capacidade de suportar água 
por um longo período.

Ipomeia
Conhecido como canudeiro ou al-
godão-bravo, o nome científico 
dessa espécie é Ipomea carnea. O 
canudeiro ocorre em todo o Brasil 

em áreas úmidas e alagadas como 
na margem de rios.

Marmeleiro
Conhecida como marmeleiro, essa 
planta tem um porte considerado 
pequeno porque cresce até 4 me-
tros de altura. A árvore pertence 
à família Euphorbiacea, e entre os 
cientistas é conhecida como Cro-
ton blanchetianus.

Marmeleiro-branco
Conhecida popularmente como 
marmeleiro-branco, esse nome 
faz referência à cor das suas flo-
res. Seu nome científico é Valterya 
practipetra, e pode ser encontrada 
em toda a região da caatinga.

Angico-de-bezerra
O angico-de-bezerra é uma planta 
nativa das caatingas mais secas, 
como nas cidades de Petolândia, 
Cabrobó, Floresta e Petrolina. Ela 
é importante porque produz néctar 
para alguns polinizadores, os ani-
mais que participam do processo 
de reprodução de algumas plantas.

Angico
O angico alcança até dez metros de 
altura, e no Brasil ela é mais comum 
na região onde predomina o bioma 
caatinga e é muito explorada pela 
boa qualidade da madeira, utilizada 
para fazer carvão e construir cercas.

Quipá
Quipá ou palmatória é o nome popu-
lar dessa planta que pertence à mes-
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ma família do mandacaru, as cactá-
ceas. Essa espécie é muito comum 
na caatinga e é planta xerófita, ou 
seja, está adaptada a climas semiá-
ridos, desérticos ou regiões úmidas.

Umburana-de-cheiro
Umburana ou imburana-de-cheiro. 
A maneira como as pessoas cha-
mam essa espécie varia de acordo 
com a região. Apesar de ser nativa 
da caatinga, ela também é comum 
no cerrado e na mata atlântica.

Umburana-de-cambão
Umburana-de-cambão, imburana-
-de-espinho, imburana-vermelha, 
jamburana. Muitos são os nomes 
populares dessa espécie. 

Xique-xique
Dizem que a cidade de Xique-xique 
na Bahia recebeu este nome em 
função do cacto que é tão comum 
naquela região. A espécie pode 
atingir a altura de 4 metros, tem 
espinhos fortes e flores brancas.

Tamboril
O tamboril tem um crescimento rá-
pido, atingindo quase 35 metros de 
altura em poucos anos. Sua madei-
ra é leve, macia, pouco resistente 
e utilizada para fabricar móveis e 
brinquedos.

Umbuzeiro
Conhecido como umbuzeiro ou im-
buzeiro, o nome popular dessa planta 
varia entre as regiões do semiárido. 
A espécie conhecida cientificamente 

por Spondias tuberosa, pertence à 
família do Caju, Anacardiaceae.

Rabo-de-raposa
O rabo-de-raposa é encontrado em 
todo sertão do Pajeú. Antigamente, 
os sertanejos usavam a planta para 
fazer gaiolas e cabos de cachimbo 
além de utilizar no tratamento de 
dores de dente, infecções na boca 
e dores na coluna.

Pinhão-bravo
Essa é uma planta de pequeno 
porte, com altura normal de 1 a 2 
metros. Ela é encontrada na região 
do Ceará até a Bahia e também na 
Caatinga do norte de Minas Gerais.

Canudeiro
Conhecido como canudeiro ou 
corda-de-viola, o nome científico 
dessa espécie é Ipoma purpurea. 
O canudeiro é um arbusto muito 
importante para a restauração da 
mata ciliar das margens dos rios. 

Hydrocleis nymploides
Planta aquática com flor única e 
coloração alva que se desenvolve 
preferencialmente no centro dos 
lagos e lagoas naturais e artificiais 
com água translúcida e com pou-
cos nutrientes.

Stemodia maritima
Encontrada fixa no solo, apresenta 
flores bem pequenas na cor lilás. A 
espécie é anfíbia, o que significa que, 
embora viva na margem das lagoas, 
ou em solos encharcados, a planta 

consegue sobreviver por aproxima-
damente três meses fora da água.

Heteranthera seubertiana
A planta aquática tem flores com 
detalhes amarelos, sua forma de 
vida é emergente, o que quer dizer 
que é fixa com a parte vegetativa e 
reprodutiva, surgindo parcialmente 
na superfície da água.

Eleocharis interstincta
Essa planta tem um papel funda-
mental para a natureza, já que, 
assim como a maioria das aquáti-
cas, tem a função de filtrar a água 
através da raiz, que também pode 
servir de alimento e esconderijo 
para alguns animais.

Enydra radicanas
Essa planta apresenta um conjun-
to de flores alvas e é uma espécie 
aquática que ocorre exclusivamen-
te no domínio da caatinga, restrita 
a estados nordestinos como Per-
nambuco, Bahia e Ceará.
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Você Faz a Diferença
Indústrias do Conhecimento nas 
UPPS e dos bibliotecários do siste-
ma Sesi e Senai do Rio de Janeiro, re-
alizada pelos mobilizadores do Ca-
nal Futura, foi tema de matérias do 
interprograma. Ainda na cidade do 
Rio de Janeiro, cobrimos o Talentos 
Senac/RJ no Parque de Madureira, 
um evento que reuniu várias ações 
no mesmo espaço. Uma competição 
de ensino profissional, uma feira de 
oportunidades, talk show e pales-
tras. E na capital carioca, também 
mostramos a retrospectiva da res-
ponsabilidade social da TV Globo. Já 
em Petrópolis, ainda no estado do 
Rio de Janeiro, nossa equipe foi con-
ferir o Festival de Inverno Sesc/RJ 
que levou arte de rua, música, dança 
e cultura para a região.

O Você Faz a Diferença gravou no 
estado de São Paulo, em Osasco, as 
bordadeiras de Jardim Conceição, 
um grupo de 40 bordadeiras capa-
citadas pelo projeto de educação 
profissional da Escola da Fundação 
Bradesco que hoje se sustentam 
com a venda dos seus produtos. Já 
na capital paulista, a nossa equipe 
cobriu a apresentação do musical 
encenado pela primeira turma do 
curso de teatro musical do Sesi/SP 
da Fiesp. Em outra região da capital 
paulista, fomos conferir o Fórum de 
Encadeamento Produtivo realiza-
do pelo Sebrae Nacional. O evento 
reuniu empresários para discutir es-
tratégias de negócios entre grandes 
e médias empresas e potenciais mi-
cro e pequenas empresas fornece-
doras da mesma cadeia produtiva. 
E no Distrito Federal, nossa equipe 
conferiu a premiação nacional da 

O interprograma Você Faz a Dife-
rença é um espaço jornalístico de 
disseminação das boas práticas 
dos projetos estratégicos desen-
volvidos ou apoiados pelos parcei-
ros mantenedores do Canal Futura. 
Entre eles, ações de investimento 
social privado, educação formal e 
não formal, participação e organi-
zação social, infância e adolescên-
cia, juventude e família. São abor-
dadas, também, temáticas sobre 
trabalho, empreendedorismo, ge-
ração de renda, políticas públicas e 
inclusão, além de cultura, conser-
vação ambiental, sustentabilidade, 
cadeias produtivas e saúde. 

O Você Faz a Diferença aprofunda 
e estreita o relacionamento com os 
parceiros, marcando presença em 
eventos como entregas de prêmios, 
campeonatos esportivos, feiras de 
moda e festivais de cinema promo-
vidos por eles em todo o Brasil. 

Em 2014, a nossa equipe fez a co-
bertura da Olimpíada do Conheci-
mento, o maior evento de educa-
ção profissional do Brasil, realizado 
pela CNI em Belo Horizonte. Já na 
cidade de Ouro Branco, ainda em 
Minas Gerais, gravamos as ações 
do projeto de preservação da cerâ-
mica Saramenha, patrocinado pela 
Gerdau. Ainda em Minas, no mu-
nicípio de Três Marias, mostramos 
o apoio do Instituto Votorantim à 
Prefeitura local na elaboração do 
Plano de Saneamento Básico para 
resolver os desafios ambientais e 
de infraestrutura da região.

A formação dos profissionais das 

Olimpíada de Língua Portuguesa, 
uma parceria da Fundação Itaú So-
cial com o MEC. 

Em 2014, o Você Faz a Diferença 
produziu 370 peças veiculadas ao 
longo de seis intervalos diários, de 
segunda a sexta-feira, e um inter-
valo por dia, nos fins de semana. 
Todas essas peças também podem 
ser assistidas no nosso canal do 
YouTube em www.youtube.com/
vocêfazadirefença

TEMAS: atualidades; institucional
PÚBLICO-ALVO: público em geral
ESTREIA: 2001
No ar a partir de 1º de janeiro
DURAÇÃO: 30 segundos a 1 minu-
to e meio
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 
livre
LICENCIAMENTO: não liberado
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