
T   I   T  U   L   O SINOPSE DATA REFERÊNCIA DURAÇÃO 
ESPECIAL”ÁGUAS QUE 
QUEIMAM E SOLIDÃO”

*  Mistérios das águas que estão cegando 
os pescadores 22.01.80 E:39 25’
da Foz dos Rios Choró, Cocó e Jaguaribe, 
no Ceará. 
Solidão... a opinião dos psicólogos e 
antropólogos.

ESPECIAL “REBELIÃO DE 
MENORES”

* O problema de uma cidade do interior de 
S.Paulo após 29.01.80 E:40 11’
a última rebelião de menores infratores e 
as terríveis cenas de calcada.

ESPECIAL “HERANÇA DO 
JOELMA”

*  Mostra imagens do incêndio - a reforma 
com as normas de segurança e também 
outros edifícios sem segurança de 
incêndios. 12.02.80 E:41 24’

EVOLUÇÃO MÚSICA 
POPULAR NORTE 
AMERICANA

*  Sua evolução a partir de suas origens 
africanas e européia - a era eletrônica do 
rock. Depoimentos de músicos e cantores. 00.00.74 E:42 3l’

ESTRELAS NÃO MORREM 
JAMAIS, AS

*  A influência dos astros e estrelas do 
cinema no comportamento do público. 28.12.76 E:43 36’

ENIGMA DA ESPANHA

*  A carreira política do generalíssimo 
Franco até sua morte. A ascensão de Juan 
Carlos de Bourbon como Rei da Espanha. 21.11.76 E:44 37’

ESTERILIZAÇÃO FEMININA

*  O controle da natalidade é indispensável 
nas sociedades modernas. As mulheres  
que decidiram evitar filhos através da 
ligadura  ou laqueadura de trompas. A 3l.08.90 E:45 42’
esterilização.

ESCOLA DE SAMBA

*  Como é formada uma Escola de Samba - 
depoimentos de componentes de várias 
Escolas. 03.02.75 E:46 20’

EXPLOSÃO DAS 
COMUNICAÇÕES

*  As comunicações do futuro - a máquina a 
serviço do 00.09.74 E:47 25’
homem.

EMERGÊNCIA - 1ª PARTE

*  Os momentos dramáticos em l976 que 
destruiu a área técnica da Rede Globo.  
Depoimentos de diretores 08.06.76 E:48 37’
e funcionários.

EMERGÊNCIA - 2ª PARTE

*  Os momentos dramáticos do incêndio 
que em l976 destruiu a área técnica da 
Rede Globo . Depoimentos de 15.06.76 E:49 38’
diretores e populares....

ENIGMA DO ESPAÇO, A

*  O enigma dos discos voadores - 
testemunhas de pessoas que 
documentaram a aparição de objetos de 
seres extraterrenos. 16.05.76 E:50 36’

ENCONTRO COM A 
HISTÓRIA, O

*  Os acontecimentos significativos do 
passado - aqueles que deixaram marcas na 
cultura, no progresso e 20.01.76 E:51 39’
no modo de vida dos povos.

ESPERANÇA NO CORAÇÃO
* A história dos transplantes do coração - 
os problemas 04.07.78 E:52 40’
de rejeição e os progressos obtidos no 
campo da imunologia.

 ENCRUZILHADA DO HOMEM, 
A

*  Cientistas em busca das etapas que 
levam o Homo 19.08.75 E:53 38’
Erectus ao Homo Sapiens - Homem 
moderno  passando pelo homem de 
Neaderthal.



EXU - UMA TRAGÉDIA 
SERTANEJA

*  Uma realidade de pertence a oligarquias 
formadas pôr 16.01.79 E:54 39’
grupos de parentela ou clãs, onde não 
existe a ordem jurídica impessoal - a 
consciência comunitária.

ENERGIA: UM JEITO 
BRASILEIRO

*   As pesquisas que vem sendo realizadas 
pôr cientistas 23.01.79 E:55 36’
e técnicos brasileiros , na tentativa de obter 
energia de outras fontes.

ESCÂNDALO NAS ESTATAIS
* O desperdício do dinheiro Público nas 
empresas estatais brasileiras. 24.08.90 E:56 42’

E M A G R E C I M E N T O
*  Os perigos dos remédios para 
emagrecimento e dos 20.09.91 E:57 18’

tratamentos a base de afetaminas que 
viciam, podem levar a loucura e até a morte 
- as dietas que tiram a gordura do cardápio 
e o perigo do excesso de colesterol
no organismo.

ENSINO PÚBLICO

*  A falência do ensino. A falta de verba 
para compra de material básico. A má 
conservação da Escola pôr todo  o 22.11.91 E:58 35’
País. O despreparo dos professores sem 
formação adequada. Os baixos salários e a 
decadência dos Colégios Públicos.

1ª EXPEDIÇÃO BRASILEIRA 
AO EVEREST

* O preparo durante 2 anos para escalar o 
Monte Everest, o mais alto do mundo. A 
expedição começa em Katmandu, capital 
do Nepal e seguiu para o Tibet.  A equipe 
Brasil Everest não chegou ao cume do 
Everest, derrotada pelos ventos que já 
levaram muitos alpinistas a morte. 21.02.92 E:59 21’

ESQUADRILHA DA FUMAÇA - 
40 ANOS

*  As acrobacias e a perícia dos pilotos da 
Esquadrilha da Fumaça  comandando os 
aviões Tucano da FAB.  Os 22.05.92 E:60 23’
acidentes, o cuidado dos mecânicos e a 
paixão dos pilotos pelo trabalho.

ECOLOGIA: SAÚDE DA 
TERRA

* Os exemplos brasileiros de preservação 
de meio ambiente como a reciclagem de 
lixo em Curitiba - a defesa da represa 
Billings, em SP e o replantio da Floresta 
Atlântica em Minas Gerais e no Rio. As 
riquezas 05.06.92 E:61 43’
das plantas amazonicas que podem trazer 
cura para  várias doenças. A poluição e 
destruição da Floresta Úmida Americana, 
nos EUA.

ESTERILIZAÇÃO FEMININA II

*  A cirurgia de laqueadura ligação das 
trompas tornando a mulher estéril. O drama 
das mulheres que tiveram as trompas 
ligadas sem autorização durante 
cesarianas. 21.08.92 E:62 37’

ESPECIAL “ROBERTO 
CARLOS 50 ANOS”

*  Entrevista com o cantor que fala sobre os 
seus 50 anos. Trechos do filme ‘Roberto 
Carlos e o Diamante Cor de Rosa” - 
Entrevista com o maestro Eduardo Lages, 19.04.91 E:63 60’
Júlio Iglesias, Caetano Veloso, entre 
outros. O Show no
Ibirapuera/SP.



ESQUADRILHA DA FUMAÇA III

*  A viagem dos T-27 TUCANO, da 
Esquadrilha da Fumaça de Guaratinguetá 
até os EUA e o Panamá para Shows 
aéreos, voando sobre a Floresta 
Amazônica, o Mar do Caribe e o Triângulo 
das Bermudas. 22.10.93 E:64 24’

E D U C A Ç Ã O  I

*  A grave crise da Educação Pública em 
vários estados onde os professores fazem 
greves pôr causa dos baixos 22.10.93 E:65 23’

salários e as condições das escolas, 
prejudicando o ano letivo e o aprendizado 
dos alunos.As experiências altenativas de 
ensino e incentivo aos professores 
aplicadas pôr várias Prefeituras.

E S T R A D A S

*  Os riscos que os motoristas enfrentam 
em estradas sem conservação como a 
Rodovia Regis Bittencourt e a BR-116, 
agravados ainda mais pelo perigo de 
assaltos e pela imprudência no volante. 11.02.94 E:66 23’

ESCÂNDALO NA FAMÍLIA 
KENNEDY

*  Os escândalos que envolvem a família 
Kennedy.  O envolvimento de John 
Kennedy com Marilyn Monroe, as 10.05.91 E:67 19’

supostas orgias na Casa Branca, a mulher 
que disse ter sido estuprada pelo sobrinho 
de Teddy Kennedy, William Kennedy.

ERROS MÉDICOS

*  As negligências que mataram ou 
provocaram lesões em pacientes no Brasil. 
A luta das vítimas para punir os 07.06.91 E:68 24’
culpados nos EUA.  A indústria do erro 
médico que paga 
indenizações milionárias e obriga os 
médicos a fazer  altos seguros.

EXTERMÍNIO DE MENORES, 
O

*  Os assassinatos de menores de rua e a 
violência que os pais cometem contra os 
filhos. As manifestações contra esses 
crimes em várias partes do Brasil.  O 
envolvimento de policiais nos assassinatos. 3l.05.91 E:69 27’

E S P I Õ E S

*  A vida de um casal de espiões russo que 
morou no Brasil nos anos 60. O trabalho 
dos antigos  espiões russos e americanos. 
Os equipamentos para espionagem 
vendidos em lojas nos EUA. 28.10.94 E:70 43’

EDUCAÇÃO   II

*  A batalha diária dos pais para educar os 
filhos enfrentando as dificuldades do 
trabalho, da falta de um companheiro e da 
violência  da sociedade. 16.06.95 E:71 42’

EXTERMÍNIO DE MENORES II

*  Pesquisa coordenada pela socióloga 
Myriam Mesquita mostra quem são os 
menores assassinados na periférica de São 
Paulo - a impunidade dos assassinos e a 
morosidade da Justiça que deixa a maioria 
dos crimes 09.06.95 E:72 32’
insolúveis.

ERA DA INFORMAÇÃO, A
*  A revolução começou nos últimos anos 
do Séc.XX, se 17.11.95 E:73 41’



espalhando pôr todo o mundo e 
transformando as relações entre as 
pessoas.  A tecnologia também invadiu o 
mercado de trabalho, tornando tudo mais 
rápido e simples, criando novas profissões, 
significando uma economia de tempo e 
dinheiro.

ENSINO BÁSICO

*  A falta de preparo e os baixos salários 
dos professores nas pequenas cidades e 
vilarejos do interior. 05.01.96 E:74 42’
O CIEP do Rio que usou a integração com 
a comunidade para evitar a violência local.  
A Escola de Minas onde os funcionários 
são pais de alunos.

ENVELHECIMENTO 

*  O segredo da geração dos cinqüenta 
com a vitalidade dos trinta.    Especialistas 
na arte de viver dizem o que há de melhor 
depois dos 50.  Medicina Ortomolecular e a 
dieta da vitalidade o que comer e o que 
evitar para não envelhecer. 12.04.96 E:75 41’

ECOLOGIA III

Milhares de brasileiros saíram em busca do 
País dos bichos e das matas.  Revelações 
de uma viagem ao Brasil. 26.06.96 E:76 38’
Um país que os brasileiros ainda não 
viram.  O Pantanal
desconhecido. O grande desafio é 
descobrir o que existe na Serra do Amolar. 
O rio Cuiabá, o rio Paraguaio.

E D U C A Ç Ã O   III

*  Limites, regras e muitas discussões..... 
Educar os filhos  não é uma tarefa fácil.  
Ainda mais, numa época em que as 
crianças discutem as atitudes dos pais e os 
jovens parecem desafiar qualquer 
orientação que venha deles.  19.09.97 E.77 47’

EDUCAÇÃO SEXUAL 

*  Os jovens e o sexo. Uma questão que 
traz dúvidas, medos e tabus para dentro da 
casa de todos nós.  Como 13.03.98 E:78 43’
orientar bem as crianças e os adolescentes 
para que eles
saibam como e quando desfrutar do prazer 
do sexo.
*  Discutiremos a educação sexual, quando 
começar a falar de sexo com as crianças?    
O que fazer para dar ao 
adolescente condições de refletir sobre o 
corpo e o comportamento sexual?  Como 
pais que nunca receberam orientação 
falam de sexo com os filhos?  

ESPECIAL “LEANDRO E 
LEONARDO”

* Traz uma gravação inédita da dupla.  A 
morte de Leandro. 23.06.98 E:79 30’

EQUIPE NA ÁFRICA,  UMA

*  Mostraremos os mistérios das savanas 
africanas.  Como são os parques 
particulares que preservam algumas 
espécies muito raras.  Vida que se 
multiplica em 19.03.99 E:80 40’
beleza,cores e hábitos selvagens.  
Mistérios e magia da África.

EMPREGO EM TEMPO DE 
CRISE

*  Vamos tratar do assunto que preocupa 
dez entre  dez 30.04.99 E:81 45’



brasileiros: desemprego.  Como se manter 
no emprego e quais as saídas alternativas 
para aqueles que não têm onde
trabalhar.  Conheça também como 
funcionam as cooperativas.

E G I T O 
*  A terra dos faraós, das pirâmides, das 
múmias e dos grandes 29.10.99 E:82 46’
tesouros da antigüidade.  O Egito e seus 
mistérios.  
  Pesquisadores e caçadores de tesouros 
até hoje acreditam 
que este é um país que ainda tem muito a 
revelar sobre o 
nosso passado.  
O deserto é um dos maiores rio do mundo.  
A energia das
pirâmides e a maldição dos faraós.  
Contradições na geografia
na história e nos costumes.

ESPECIAL DE NATAL 
*  Pela 1ª vez, uma equipe da televisão 
brasileira estará 24.12.99 E:83 46’
refazendo o caminho secreto da fuga da 
Sagrada Família no Egito.
- Mostraremos os lugares por onde eles 
teriam passado, 
relembrando os milagres que aconteceram 
no caminho, como por
exemplo, a pedra que ficou marcada com o 
pé do Menino Jesus,
ou como eles fizeram brotar água das 
areias do deserto criando 
uma fonte que até hoje é usada para curar 
doentes.  

ESCALADA DO MONT BLANC, 
A

*  Quantos homens não arriscam a vida 
para vencer a altura 02.06.00 E:84 42’
de uma montanha?  Aventureiros e atletas 
movidos pela
ambição de um recorde passam anos se 
preparando para esse
momento.

ENVELHECER BEM   I  , 
COMO 

*  Você já parou para pensar que o tempo 
não pára?  Quando 13.10.00 E:85 46’
somos jovens, a velhice é apenas uma 
hipótese distante.  Quem 
imagina que ela começa no fim da 
adolescência?  Saber
envelhecer é saber viver.  Viver mais e 
melhor é um teorema 
cada vez mais simples.  Depende pouco da 
genética e
muito do nosso estilo de vida na juventude 
e na maturidade.

ESTEROS DE IBERÁ 
*  Você gostaria de viajar pelas águas mais 
limpas do planeta?  09.03.01 E:86 43’
O Globo Repórter nos leva a um 
gigantesco alagado: esteros de 
Iberá, um labirinto de canais e matas do 
tamanho de um país.
-  Nesse jardim exuberante, nossos 
repórteres encontram uma verdadeira 
floresta subaquática e mostram peixes no 
exato 



momento da fecundação, um fenômeno 
que já não se consegue ver 
nos rios brasileiros.  Como é gerado e 
como nasce um peixinho? 
Vamos também alcançar animais 
selvagens que vivem em absoluta
liberdade, longe do homem.

ENVELHECER BEM  II , COMO 
*  Mais jovens e mais criativos.  No início do 
curso, os desenhos 03.08.01 E:87 46’
eram quase infantis.  Hoje, são mais  
refinados.  Mas um artista 
não renega sua obra.  A evolução traz 
estilo, imaginação, cores, 
tomando formas, expressando emoções.  
Uma redescoberta.  
“ A vontade de reaprender, com certeza, 
prolonga a vida.  Esse é o 
segredo de uma longa sobrevivência” , 
finaliza seu Davi.

EXPEDIÇÃO AO PANTANAL
*  Pantanal do Mato Grosso.  Este pedaço 
exuberante de Brasil guarda 26.04.02 E:88 44’
a nossa mais rica  vida selvagem: jacarés, 
onças, centenas de 
espécies raras e uma terra inundada que 
lembra o paraíso dos livros
infantis.  É Neste cenário de sonhos que 
cientistas de todo o país
estão trabalhando.  

ESPECIAL: “ESTAÇÃO 
ANTARCTICA”

*  No dia 3 de abril de 1973, uma guitarra 
estridente cortou, pela 1ª vez 04.04.03 E:89 48’
a programação da Rede Globo.  O nome 
da música: “Liberdade de 
expressão”.  O som  marcou a primeira 
edição do Globo Repórter, que
agora completa 30 anos de grandes 
descobertas.  Fomos os primeiros
a mostra, na TV, a estação científica 
brasileira na Antártica.  Neste
início de 2003, voltamos ao pólo – desta 
vez, a lugares onde nenhum
outro jornalista brasileiro chegou.  
- Vamos conhecer o paraíso gelado onde 
baleias e pingüins, focas e 
elefantes marinhos vivem longe de 
qualquer ameaça.  Acompanhe o 
fascinante trabalho dos nossos cientistas.  
No continente branco, 
somos todos exportadores do futuro.  

ESPECIAL 30 ANOS
*  Você sabe qual é a maior paixão 
nacional?  Seria o futebol?  O que 25.04.03 E:90 51’
o brasileiro gosta mesmo, antes de tudo, é 
de trabalhar.  A descoberta
foi feita em 30 anos de grandes 
reportagens pelo nosso pais.
-  Em mais de mil programas, o assunto 
que despertou maior 
curiosidade foi a fama.  Todo mundo quer 
saber o que acontece com
quem experimenta o raro sabor do 
sucesso.  Confira os segredos do 
Rei Roberto Carlos revelados em uma 
entrevista exclusiva.



 - O programa revive momentos 
inesquecíveis do Globo Repórter.
veja o que mudou no Brasil e na vida de 
quem é notícia.

EMAGREÇA COM SAÚDE
*  Como emagrecer com saúde e prazer.  
Vamos conhecer as recentes 23.05.03 E:91 44’
descobertas da ciência para quem quer 
perder peso sem sofrimento.
E a  receita ideal para esse desafio é o 
equilíbrio.
Saiba quais são as frutas, legumes e grãos 
que reduzem o apetite e as
sementes e ervas que queimam gorduras e 
o excesso de açúcar.  
Veja tbém como as casca de maracujá 
pode ajudar os diabéticos.  

ENVELHECER BEM  III ,  
COMO

*  Vamos revelar o que é preciso fazer para 
não perder a força, a energia e os 
movimentos depois dos 70. 03.10.03 E:92 48’
- Nós, que fomos o país do futuro, agora 
nos descobrimos envelhecendo.
Viver  mais já é um sonho possível.  Hoje, 
quase 16 milhões de 
brasileiros já passaram dos 60 anos.  Daqui 
a duas décadas seremos 
32 milhões.  O desafio é chegar lá com 
saúde, vitalidade e vontade de
viver.

ESTRESSE: O MAL DO 
SÉCULO

*  Vamos ficar sabendo como o organismo 
sob pressão perde as 24.10.93 E:93 43’
defesas e a vitalidade.  
-  Estresse, depressão, pressão alta.  
Males típicos dos habitantes das
grandes cidades.  Mas será só deles?  

EXPEDIÇÃO AO ACRE
*  Uma viagem até as matas virgens da 
selva amazônica. 21.11.03 E:94 45’

EXPEDIÇÃO À ÁFRICA *  Uma  fascinante viagem pela África.  05.12.03 E:95 43’

EXPEDIÇÃO HISTÓRICA

Vamos refazer uma viagem do cientista 
Luiz Cruls em busca do lugar onde a nova 
capital 16.01.04 E:96 44’
do país seria construída.
Construir Brasília foi de Juscelino 
Kubitscheck. Mas não foi ele o inventor da 
idéia.  

EDUCAÇÃO SEXUAL II Como os jovens encaram suas primeiras 19.03.04 E:97 45’
experiências sexuais

ENCONTROS E 
DESENCONTROS

Emocionantes histórias de brasileiros que 
lutam para encontrar suas famílias. 21.05.04 E: 98 39’

ENSINO SUPERIOR

Acompanhe a dura batalha para conquistar 
um diploma universitário, um sonho que 
move 11.06.04 E: 99 45’
milhares de brasileiros em busca de 
empregos
e salários.

EXERCÍCIOS FÍSICOS
Os perigos para quem exagera na prática 
de 19.11.04 E:100 46’
exercícios físicos.
exercícios físicos.

FUTEBOL FEMININO
*  Levado a sério por jovens atletas 
brasileiras. 28.01.84 F:01 16’

FIGUEIREDO
*  Reportagem de Sérgio Motta sobre as 
relações entre Brasil e EUA. 06.05.82 F:02 11’



FILHOS: TER OU NÃO TER!

*  As duas posições da questão do 
planejamento familiar e os métodos 
anticoncepcionais. Uma pesquisa em 
Favelas paulistas e na FUNABEM. 06.01.81 F:03 47’

FORÇA INVISÍVEL

*  Documentário de menores de famílias 
menos  favorecidas, que realizam tarefas 
domésticas e, por vezes, ajudam no 
sustento com o seu trabalho. 03.07.79 F:04 42’

FORÇA VITAL DA NATUREZA
*  A vida das plantas e animais dos 
pântanos e do fundo do mar. 03.06.80 F:05 43’

FUTEBOL PELO AMOR DE 
DEUS

*  Torcedores brasileiros assistem 
revoltados a violência e a crise nos Clubes 
de Futebol. 03.11.83 F:06 13’

F A V E L A S

*  Os problemas das Favelas Cariocas e as 
soluções encontradas pelos moradores 
fazendo mutirões. 22.03.84 F:07 21’

FIFA = 80 ANOS *  Sua história e a do próprio futebol. 17.05.84 F:08 46’

FRANCISCO ANÍSIO OLIVEIRA 
PAULA/CHICO ANISIO

*  Reportagem sobre o autor, seu 
nascimento, casamentos, filhos, seus 
personagens.  Seus amigos, fãs, irmãos e 
filhos. Sua terra natal: Maranguape. 25.10.84 F:09 40’

FERROVIA 
CARAJÁS/TRANSPANTANEIR
A

*  Construída para escoar minério de ferro 
da Serra de Carajás, a Ferrovia atraiu 
desempregados, posseiros, criou novos 
povoados, transformando os costumes dos 
Índios Gaviões e provocando sensíveis 
mudanças na região amazônica. 29.11.84 F:10 31’

FÉ DO POVO

*  Vigília de orações em todas as religiões 
pela recuperação do Presidente Tancredo 
Neves, internado no 18.04.85 F:11 14’
Instituto do Coração, em São Paulo.

F U T E B O L 

*  Centroavante dos Santos, artilheiro do 
Campeonato Paulista de 1984, Serginho 
fala do seu futuro, de sua luta, pela vitória 
do seu time. Seu ídolo: Pelé 06.12.84 F:12 09’

FERNANDO DE NORONHA

*  A fauna submarina do arquipélago. As 
praias e os morros. A vida dos habitantes - 
depoimentos de mergulhadores e do 
cientista norte-americano Richard Ferraro. 27.03.86 F:13 37’

FERNANDO  PESSOA

*  Perfil do poeta português - os 
heterônimos que assinava seus versos com  
vários nomes diferentes. O 05.12.85 F:14 28’
misticismo do poeta.

FRANK SINATRA
*  Focaliza os 40 anos de profissão do 
cantor.  24.07.79 F:15 60’

FRIO NA EUROPA

*  A onda de frio intenso que assola a 
Europa  no inverno mais forte dos últimos 
anos - o frio e a neve de Londres.  A 
solidariedade dos moradores no vilarejo no 22.01.87 F:16 17’

FLORA PURIN

*  Perfil da cantora que concorreu ao 
prêmio Gremmy de melhor cantora de jazz 
de 1986, com a música “ESQUINAS”- o 
início da carreira, o sucesso nos EUA, a 
filha e o marido. 19.02.87 F:17 22’

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

*  O empreguismo no funcionalismo público 
brasileiro; funcionários fantasmas e a 
acumulação de cargos. A falta de verbas - 
os marajás - Serviços Públicos, em Paris. 02.04.87 F:18 58’



FREUD: O HOMEM RATO
*  O relato do tratamento psicanalítico de 
um paciente 10.04.74 F:19 51’
do Dr. Sigmond Freud.

FRED ASTAIRE

*  Perfil do ator norte-americano que 
morreu em junho de 1987 nos EUA - uma 
homenagem a Fred Astaire do 25.06.87 F:20 45’
American Film Institute.

F I O C R U Z

*  O isolamento do vírus da AIDS nos 
Laboratórios da FIOCRUZ no Rio e suas 
pesquisas. 12.11.87 F:21 09’

FRAUDES NO VESTIBULAR

*  As fraudes nos vestibulares da Fundação 
CESGRANRIO, na Inivers Fedl de Goiás e 
da FAAP/SP. 21.11.87 F:22 32’

FÁBRICA DE CARNAVAL

*  A indústria e o artesanato do carnaval - a 
Fábrica GOPE de Instrumentos de 
percussão em Embú-Guau. 03.02.89 F:23 21’

FOLIA DO DIVINO

*  As festas de Folia do Divino nos Estados 
de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Bahia. 10.03.75 F:24 40’

FRUTOS DA INSEGURANÇA

*  As formas de defesa, a violência do 
ataque e a insegurança nas grandes 
cidades. 05.06.79 F:25 40’

FORÇAS DA TERRA, AS
*  Imagens dos estragos causados pelo 
terremoto em São Francisco. 20.10.89 F:26 32’

F Ã S 

*  Imagens dos Fãs-Clubes dos BEATLES, 
de ELVIS PRESLEY, GILBERTO GIL, 
RAUL SEIXAS, CHITÃOZINHO E 
XORORO, LUIS CALDAS, AYRTON 
SENNA, Mª BETHANIA, CARMEN 
MIRANDA E EMILINHA BORBA. 03.11.89 F:27 41’

FORA DO MUNDO DO OUTRO 
LADO DA VIDA

*  Entrevistas com ex-presos e o cotidiano 
da Casa de Detenção de São Paulo e 
Bahia. 02.10.79 F:28 41’

FORÇA VITAL

*  Mostra como todas as civilizações 
conhecidas até hoje e acreditando numa 
misteriosa energia ou poderosa força que 
todo ser vivo de natureza possui. 11.09.79 F:29 37’

FILHOS DA TERRA *  A vida e costumes de tribos africanos. 27.04.76 F:30 34’

FEIJÃO NOSSO DE CADA DIA

*  Os problemas de produção agrícola 
brasileira e as consequências que suas 
constantes crises trazem para a 09.05.78 F:31 40’
economia do país.

FASCINANTE MUNDO DO 
CIRCO

*  Alegrias e tristezas da família circense na 
luta pela sobrevivência entre a fantasia e a 
realidade. 12.10.76 F:32 39’

FALANGES DO MAL

*  Mostra imagens de alguns templos, 
terreiros, conversas com exorcistas e 
exorcizados, com médicos e com clientes. 28.01.81 F:33 42’

F O R M U L A  I

*  O circo de Fórmula I no Autódromo de 
Interlagos em São Paulo. O trabalho dos 
mecânicos nos Boxes. As primeiras 
corridas com calhambeques e baratinhas 
sem segurança. Os brasileiros que se 
destacaram desde Chico Landi até Ayrton 
Senna. As diferenças entre as grandes e 
pequenas equipes. As crianças que pilotam 
KARTS. 03.04.92 F:34 17’



FRONTEIRA BRASIL X 
PARAGUAI

*  O controle deficiente das autoridades 
facilita o  contrabando entre os dois países. 
As cidades paraguaias de fronteira também 
são paraíso de brasileiros que procurados 
por contrabando no Brasil, lá exercem 
tranqüilos suas atividades. 24.07.92 F:35 28’

F Í G A D O

*  O funcionamento do único órgão humano 
que se regenera e cumpre 500 tarefas no 
organismo. O prejuízo que o excesso de 
álcool traz ao fígado. O drama das meninas 
que precisam fazer transplante de fígado. 
Os transplantes entre os doadores vivos 
feitos na França e nos EUA. 25.09.92 F:36 45’

FALTA DE TEMPO

*  A eterna corrida das pessoas contra o 
relógio. Os aparelhos e meios de transporte 
criados para diminuir o desperdício de 
tempo.  O jornalista que criou um método 
para racionalizar e aproveitar melhor o 
tempo. O SPA Eletrônico  de New York.  O 
navegador Amyr Klink fala de sua viagem a 
Antártica, onde ficou longe do tempo e dos 
relógios da cidade.  18.12.92 F:37 23’

FRAUDES NO INAMPS

*  As fraudes cometidas por médicos e 
clínicas conveniadas ao INAMPS em todo o 
Brasil. A falta de fiscalização e a facilidade 
para fraudar. O exemplo positivo da cidade 
paranaense de Guarapuava. 04.06.93 F:38 48’

FORÇA DA FÉ, A

*  A devoção das pessoas a fatos 
inusitados que acabam sendo tomados por 
milagres como uma espiga de milho 
assemelhado a imagem de uma santa ou a 
água que brota numa capela.  O astrofísico 
americano que diz provar que as imagens 
que choram, sangram são charlatanismo.  
Os milagres de Fátima e Lourdes. O difícil 
caminho para a canonização de um santo.  
A crença brasileira na Escrava Anastácia e 
no Padre Cícero. 09.04.93 F:39 44’

F O B I A S

*  A síndrome do pânico, as pessoas que 
tem medo de sair de casa sozinhas, ficar 
em público e escrever na frente dos outros. 
As fobias quase incontroláveis de 
elevadores, aviões e insetos.  Os 
tratamentos médicos para esses 
problemas. 07.05.93 F:40 21’

FORÇA DO FUTEBOL 
PAULISTA, A 

*  O alto nível técnico dos times paulistas.  
O trabalho de base feito com jovens 
espirantes e juniores do SP. A 11.06.93 F:41 44’
força do futebol do interior com times como 
o Novorizontino e o Bragantino. Os craques 
e ídolos das 
torcidas. O SP, melhor time da América do 
Sul.



FRONTEIRA DA MORTE, A

*  Depoimentos de pessoas que tiveram 
experiências extracorporais e dizem ter 
encontrado parentes e amigos falecidos 
num local que parecia ser o paraíso, após 
sofrerem acidentes ou passarem por 
críticos problemas de saúde. 13.08.93 F:42 23’

F O M E 

*  O drama dos  milhões de brasileiros que 
passam fome e vivem na miséria de norte e 
sul do país, que apesar de tudo, desperdiça 
alimentos.  A alimentação alternativa feita 
com farelos, que está salvando a vida de 
crianças desnutridas. 10.12.93 F:43 55’

F E L I C I D A D E 

*  A busca pela felicidade que leva as 
pessoas a procurar palestras e livros de 
auto ajuda, terapias alternativas e tomar 
remédios para depressão.  A vida na 
cidade de Felix, no Rio Grande do Sul. 08.07.94 F:44 39’

F E B = 50 ANOS

*  após 50 anos, veteranos da FEB voltam 
a Itália e revivem as emoções dos 
Combates da II Guerra Mundial na Itália, 
onde lutaram para livrar o País dos 
alemães. 05.08.94 F:45 43’

FRONTEIRA MÉXICO x E U A

*  O drama dos mexicanos que tentam 
atravessar ilegalmente a fronteira 
americana em busca de melhores 
condições de vida nos EUA. 03.09.91 F:46 27’

FOGOS DE ARTIFÍCIOS

*  O perigo da fabricação caseira de fogos.  
As festas juninas, onde busca-pés são 
soltos no meio da multidão.  A tragédia da 
explosão do bazar de fogos em Niterói. 28.06.91 F:47 19’

F L O R E S 

*  O cultivo e comercialização de flores na 
Holanda e pelos imigrantes holandeses em 
Holambra/SP. 01.12.94 F:48 17’

FRANK SINATRA = 80 ANOS

*  O balanço da carreira e da vida de 
Sinatra.  Os programas na Televisão e os 
parceiros musicais. 22.12.95 F:49 55’

FERNANDO DE NORONHA II

*  A aventura no fundo do mar.  O lado 
proibido de Fernando de Noronha e 
descobre o mundo fascinante que pulsa 
sobre as águas mais transparentes do 
Brasil.  04.10.96 F:50 40’
No oceano onde o homem não pode 
mergulhar, cenas de amor e de lutas 
ferozes entre os bichos.  
Corais, tesouros escondidos, golfinhos, 
tubarões, a vida explode colorida numa 
verdadeira floresta submarina.

FESTAS DA FÉ

*  Promessas, penitencias, devoção.  Qual 
é a força que arrasta multidões às ruas em 
louvor à nossa Senhora?  No maior país 
católico, as festas em homenagem à 
Virgem Maria estão se tornando 
gigantescas manifestações religiosas.  
Pará, S.Paulo, Rio de Janeiro, Bahia.  A 
história do Círio de Nazaré é também a 
lembrança do passado de cada um dos 
paraenses.  Gente que cresceu 
participando das festas em homenagem à 
Virgem e que volta a cada ano para renovar 
sua fé e seus pedidos. 18.10.96 F:51 46’



FRAUDE NO I N S S 

Uma entrevista exclusiva com a fugitiva nº 
1 do Brasil.  A mulher que há 5 anos 
consegue driblar a policia brasileira e a 
interpol mostrou seu novo rosto e fez 
revelações surpreendentes sobre como 
funcionou  um dos maiores esquemas de 
fraude já montados no Brasil.  31.10.97 F.52 46’

FALANDO COM OS 
ESPÍRITOS

*  Você acredita em mediunidade?  
Mensagens do além?  Não são poucos 24.04.97 F:53 49’
os brasileiros que se dizem capazes de 
conversar com os espíritos.  Os 
médiuns atraem multidões em  busca de 
ajuda.  Nossas equipes 
investigaram, no Brasil e na Europa, o 
misterioso fenômeno.

FIM DO MUNDO, O 
*  Para os místicos, os anjos  anunciam o 
fim do mundo.  13.08.99 F:54 45’
Estaríamos vivendo os minutos que 
antecedem o mergulho no 

desconhecido?  Os homens se preparam 
para a hora do acerto de contas.
Seremos engolidos pelo fogo ou pela água 
?  

FILHOS DO DIVÓRCIO 
*  Quando um casamento acaba e a 
separação é inevitável, o que sentem 07.07.00 F:55 43’
as crianças ?  Os filhos do divórcio contam 
como vivem a separação dos 
pais.
-  Surpresas, alegrias inesperadas, novos 
romances – até nisso eles 
ajudam os pais.  Filhos são os primeiros a 
descobrir que recomeçar é 
sempre um desafio.

FILHOS DE PEIXE
*  Quando chega a hora de uma criança 
pensar no futuro, escolher uma 21.07.00 F:56 41’
profissão, como devem agir os pais?  Não 
são poucos os filhos que 
decidem seguir os passos do pai ou da 
mãe.
-  Mesmo sobrenome, mesma vocação ?  A 
ciência pode explicar essa 
tendência?  Será que a genética é maior do 
que sempre imaginou a medicina ?  

F A M A 
*  Por que tanta gente vive em busca da 
fama?  Ela pode levar a vida de 24.11.00 F:57 42’
uma pessoa ao mais surpreendente dos 
caminhos -  mas nunca é 
previsível.  Neste Globo Repórter, 45 
minutos de fama.  A breve ,
e a que parece não ter fim.  A prazerosa, e 
a que machuca.
Fama: doce ou amargo, ilusória ou real, 
será mesmo verdade que todos nós 
sonhamos com ela ?  

FOZ DO AMAZONAS 
*  Uma aventura pela Fóz do maior rio do 
mundo.  O que acontece quando 01.12.00 F:58 45’
o Amazonas encontra o mar?  No caminho 
das águas, uma viagem cheia
de surpresas.  
Vamos passar pelos ninhais dos mais belos 
pássaros da floresta.  



Acompanhe essa aventura pelo labirinto de 
águas que nos leva à Foz do
Amazonas.  

FLORESTA ATLÂNTICA
*  Você sabia que a mais rica floresta do 
mundo fica no Brasil?  Vamos 06.04.00 F:59 44’
visitar as últimas reservas da Mata 
Atlântica.  Nossos repórteres vão 
atravessar o caminho do puma brasileiro, 
mostrar uma árvore de 400 anos
e acompanhar a vida dos raríssimos mico-
leão-da-cara-preta e papagaio-
da-cara-roxa.

FAMA REPENTINA
*  Você já ouviu dizer que um dia todos 
teriam direitos aos seus 12.004.02 F:60 40’
15 minutos de fama?  A frase, famosa, é do 
artista plástico Andy Warhol.
Na metade do século passado, soou como 
estranha, exagerada profecia.
Mas aconteceu. Já estamos no tempo das 
celebridades-relâmpagos. da 
fama que lembra o brilho de um flash: 
intenso, surpreendente e passageiro.
Desconhecidos brotam do anonimato para 
o mundo das câmeras.  Mas
o que acontece com quem experimenta o 
sucesso breve?  

FIM DA INFÂNCIA
*  Mostraremos meninos e meninas na fase 
mais turbulenta do 30.08.02 F: 61 44’
crescimento.  Conheça a menina com 
tamanho de mulher aos 10 anos.  
Especialistas ensinam aos pais o que fazer 
para não encurtarem ainda
mais a infância.  
Jovens do interior encontram no cinema  
um jeito de enfrentar as
angústias da adolescência.  Veja a escola 
que dá aula de sexo e ensina
como domar os rebeldes. 

FERNANDO DE NORONHA III
*  Uma viagem pelo arquipélago das águas 
transparentes e agora revela 22.11.02 F: 62 45’
o lado desconhecido de Fernando de 
Noronha.  Nossos repórteres 
entraram nas ilhas proibidas e descobriram 
uma exuberante  vida 
marinha.  
Conheça as tartarugas gigantes que viajam 
do Brasil até a África. Uma
das espécies mais ameaçadas do planeta, 
hoje, protegidas pelo homem.
Acompanhe essa aventura por um pedaço 
de Brasil rico e atraente.

FUGIR DA CRISE, COMO
*  Mostraremos o caminho para sair do 
vermelho.  Confira os conselhos 25.07.03 F: 63 45’
de um especialista para quem quer 
renegociar as dívidas e se livrar
dos juros altos.

FERNANDO DE NORONHA  IV
*  500 anos de um paraíso.  Vamos revelar 
as belezas deslumbrantes 12.09.03 F :64 45’
do arquipélago de Fernando de Noronha.

FÁBRICA DE SONHOS
* Vamos falar um pouco desses 40 anos da 
telenovela diária no Brasil: 10.10.03 F: 65 44’
de falar um pouco da nossa própria história 
– das quatro décadas em 



que a ficção na TV contou a realidade do 
Brasil.  
Os efeitos que saem do computador.  Uma 
multidão de figurantes.
Imagens que se sobrepõem.  A cidade 
ganha vida.  A apoteótica 
chegada de Pitágoras à cidade de 
Greenville.  A computação ajuda 
muito, mas, às vezes, é preciso mais.

FLORESTAS ASIÁTICAS
Veja as belezas e curiosidades 
encontradas pelos cientistas aventureiros 03.09.04 F: 66 40’
em regiões remotas da Índia.  

GETULIO VARGAS = 30 ANOS 
DEPOIS

*  Depoimentos do seu genro o Senador 
Amaral Peixoto, e seus filhos Alzira e 
Manuel e do compositor e caricaturista 
Nassara e outros do Movimento getulista. 23.08.84 G:01 31’

GUERRA NAS MALVINAS *  Reportagem sobre a Ilha Malvinas. 08.04.82 G:02 17’

GUIANA FRANCESA
* Reportagem sobre a vida dos brasileiros 
que migraram 13.05.82 G:03 17’
para a Guiana Francesa.

GAROTO SEQÜESTRADO

*  Seringueiro Chico Prestes viaja pela 
Transamazonica em busca de seu filho 
Fabinho, seqüestrado pelos Índios Urueu-
Uaua. 12.01.84 G:04 21’

GLAUBER ROCHA
* Velório e enterro do cineasta  - cenas de 
seus filmes - 27.08.81 G:05 52’
depoimentos de amigos, atores, escritores 
e cineastas.

G O N Z A G Ã O

*  Perfil do cantor e compositor Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baião. Ele lembra 
episódios e conta casos de sua vida. 
Depoimentos de amigos e familiares. 20.12.84 G:06 40’

GLORIA MENEZES

*  Perfil da atriz, suas novelas, seu 
casamento com o ator Tarcísio Meira, sua 
família. A volta a Pelotas, sua 24.10.85 G:07 44’
terra natal.

GRANDE OTELO
* Perfil do ator Grande Otelo e cenas de 
seus filmes. 3l.10.85 G:08 26’

G A F I E I R A

*  A volta da moda da gafieira no Rio.  
Homenagem a professora de dança de 
gafieira, Mª Antonieta Guaicurus 14.11.85 G:09 27’
que recebeu o título de cidadã Honorária do 
Rio.

GUERRA NAS ESTRELAS

*  O fracasso  do encontro entre Ronald 
Reagan e Mikhail Gorbachev em Reykjavik, 
na Islândia. O arsenal nuclear dos EUA  e 
da UIRSS. 15.10.86 G:10 08’

GUERRA DE FOGOS

*  A tradição da guerra de Busca-pés pôr 
ocasião das festas  juninas em Estância, no 
interior de Sergipe. Os perigos da guerra 
que provoca queimaduras e mchucados. 25.06.86 G:11 13’

GREVE NO  I N P S
*  Debate com o Secretário Estadual de 
Saúde do Rio, o 18.07.85 G:12 35’
Pres do Sindicato dos Médicos e do 
INAMPS.

GIULIA GAM

* Perfil da atriz que interpretou a 
personagem  “JOCASTA”, na 1ª parte da 
novela MANDALA da TV Globo e sua 
biografia. 05.11.87 G:13 17’



GUERRA DE TRUQUES

*  O filme ‘GUERRA NAS ESTRELAS”, 
uma guerra cheia de truques, no qual os 
técnicos mostram o segredo dos efeitos 
especiais. 18.04.78 G:14 39’

GUERRA PARA ACABAR COM 
TODAS AS GUERRAS

*  Um relato da Primeira Grande Guerra 
Mundial - a guerra que causou a morte de 9 
milhões de pessoas - depoimentos de 
homens que lá estiveram. 20.01.75 G:15 45’

GRITO DOS RIOS

*  Um reflexo do que está acontecendo com 
todos os rios brasileiros, vítimas da 
poluição e desmatamento. 09.01.79 G:16 42’

GUERRA FINAL, 1ª e 2ª 
PARTES

*  Mostra a capacidade de um inseto em 
sobreviver, fecundar, comunicar-se, 
camuflar-se a preparar-se militarmente. 30.05.78 G:17 64’

II GUERRA MUNDIAL - 1ª 
PARTE

*  A vida de Hitler - o surgimento e a 
ascensão do nazismo. O fascismo na Itália 
e na Espanha. A invasão da China para o 
Japão. 08.09.89 G:18 38’

II GUERRA MUNDIAL - 2ª 
PARTE

*  A guerra no Norte da África - a destruição 
de Montecassino - o inferno de Anzio -  O 
dia “D” e a invasão da Normândia. 15.09.89 G:19 46’

II GUERRA MUNDIAL - 3ª 
PARTE

*  O Levante de Varsóvia - a libertação da 
França - as Pontes de Arnhen e Remagen - 
a invasão da Alemanha e o suicídio de 
Hitler. 29.09.89 G:20 43’

II GUERRA MUNDIAL - 4ª 
PARTE

*  O Brasil na Guerra - entrevistas com ex-
pracinhas - imagens do Brasil antes, 
durante e depois da guerra. Movimento 
nazista no Brasil durante a guerra. 27.10.89 G:21 42’

GUERRA DA COCAÍNA NO 
RIO

*  O combate ao tráfico de drogas no Rio 
de Janeiro - a firme atuação da Polícia que 
prendeu os maiores chefes do tráfico 
carioca. 10.11.89 G:22 18’

GINÁSTICA OLÍMPICA

*  Apresentação de ginástica no 1º Festival 
Internacional de Ginástica, no 
Maracanãnzinho. 00.00.00 G:23 20’

GUERRA ÁRABES 
ISRAELENSES ( EM INGLÊS )

*  Mostra os armamentos e a posse do 
Canal de Suez. 00.00.00 G:24 27’

GRANDE PESCADOR, O

*  As relações do ser humano com o mar - 
as técnicas das pescas em diversas partes 
do mundo. 16.08.77 G:25 38’

GAFIEIRA ELETRÔNICA
* Mostra a evolução da discoteca no Brasil, 
com entrevistas de vários discotecários. 30.01.79 G:26 54’

G A R IM P E I R O S,  OS

*  A extração de pedras preciosas nos 
Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e 
Bahia. 02.08.77 G:27 40’

GRANDES TRAGÉDIAS
*  Várias cenas com diversas espécies de 
acidentes. 29.08.78 G:28 40’

G A R I M P O 

*  O incidente em que a Guarda Nacional 
Venezuelana derrubou um avião  perto da 
Fronteira com o Brasil. A invasão do 
espaço aéreo e os rasantes feitos pôr 
aviões militares venezuelanos a um Posto 
da FUNAI - os trabalhos dos garimpeiros e 
pilotos  nos garimpos - entrevistas com o 
Chanceler Francisco Rezek. 31.01.92 G:29 35’



GUERRA DOS SEXOS

*  As novas conquistas das mulheres, as 
profissões ditas masculinas que já são 
ocupadas pôr mulheres. O homem objeto 
dos  Shows de Strip-Tease. As terapias 
para melhorar os relacionamentos entre o 
homem e a mulher. Os homens e mulheres 
que fazem o mesmo tempo os papéis de 
pai e mãe. As mulheres astronautas que 
estão ficando populares no programa 
espacial americano.A evolução das 
mulheres no esporte. 05.03.93 G:30 43’

GARIMPO NO AMAZONAS

*  Uma expedição pelo meio da Selva 
Amazônica desde São Gabriel da 
Cachoeira até o garimpo dos Índios 
Tucanos as margens do Rio Traíra, fonte 
de cobiça de garimpeiros colombianos e 
brasileiros. 05.04.93 G:31 19’

GUARDA-COSTAS

*  A dura e nervosa vida dos guarda-costas 
que protegem  políticos, estrelas da Música 
Pop e Membros de Famílias Reais. 04.02.94 G:32 47’

G0 GO GIRLS

*  A vida das duas mil brasileiras que vão 
para os EUA trabalhar como dançarinas em  
boates para conseguir melhores condições 
de vida e voltar ao Brasil. 17.05.91 G:33 14’

G A L Á P A G O S   I

*  Uma viagem as Ilhas Galápagos, onde 
Charles Darwin fez suas pesquisas  sobre a 
teoria da evolução - os animais exóticos: 
iguanas marinhos e terrestres e as 
tartarugas gigantes. 31.05.91 G:34 17’

GANGS DE RUA

*  As gangs de jovens de São Paulo - os 
punks, “carecas”, headbangers, rockabillies 
e as rivalidades e violências entre os 
grupos,que as vezes acabam em morte no 
Rio - os bailes Funk onde as brigas são 
freqüentes e os “pegas”de automóveis.  
Nos EUA, a violência das gangs dos bairros 
negros e de Chinatown, em N.Iorque. 09.08.91 G:35 40’

GUERRA AO CIGARRO

*  Imagens de pessoas fumando - os 
argumentos dos fumantes, os comerciais 
de cigarros com astros de Hollywood. 03.11.95 G:36 42’

G Ê M E O S

*.  Na  mitologia eles representam a dupla 
personalidade.  Nas tribos antigas podia ser 
um sinal de sorte ou azar.  Mas quem são 
os gêmeos, resultados de herança genética 
ou pura coincidencia ?  23.01.98 G:37 48’
-  Mostraremos os Irmãos CHIPÓFAGOS, 
Os gêmeos
UNIVITELINOS.

G A L Á P A G O S  II 
*  Uma viagem ao mundo primitivo de 
Galápagos.  Vamos 20.03.98 G:38 42’
ao litoral do Equador e revelaremos os 
mistérios e as lendas de um arquipélago 
quase encantado. Nossa equipe parte em 
busca de animais que ainda vivem como no 
tempo em que as 1ªs caravelas chegaram 
à América.  



Nossa viagem vai reencontrar os lugares e 
os misteriosos animais que tornaram 
CHARLES DARWIN um dos maiores 
cientistas de todos os tempos.  Autor da 
mais importante teoria sobre a nossa 
existência na terra e  a teoria da evolução 
das espécies. 

GELEIRAS  DA PATAGÔNIA

*  O que sente o homem diante da 
gigantesca muralha branca?  Na frente das 
nossas câmeras, blocos mais altos que um 
edifício de 20 andares despencam na água. 
Na Patagônia, vamos  conhecer também a 
beleza das montanhas, rios e lagos que 
guardam o peixe mais desconfiado do 
mundo. 19.06.98 G:39 38’

GAROTOS DE PROGRAMA
*  Vamos abrir as portas de um mundo 
paralelo.  Onde 28.01.00 G:40 45’
homens e mulheres cultivam segredos.
-  Nesse mundo, muitos não querem 
mostrar o rosto.  Todos
querem passar desapercebidos: Garotos e 
garotas de 
programa revelam fragmentos do que se 
passa entre quatro
paredes.

GOLFINHOS
*  Quem nunca se encantou com a magia 
dos golfinhos?  Admirados 07.04.00 G:41 45’
pela inteligência e pela doçura, eles se 
tornaram os mais divertidos
heróis do mar.  Mas você sabia que o 
golfinho também é capaz de 
atacar, aprisionar e matar ?  

G R É C I A
*  Quem já não sonhou com um mergulho 
nas águas azuis do Mar 26.01.00 G:42 44’
Egeu – sob o sol quente de uma ilha 
grega?  Vamos viajar pelo 
país-berço da nossa civilização.  Beleza, 
mitologia e História.
Vamos conhecer os labirintos do palácio 
onde Teseu teria matado
o minotauro.  As terras selvagens que 
abrigam os pastores e seus 
rebanhos.  E a ilha que descobriu a comida 
contra o colesterol, as 
doenças do coração e o câncer.  Qual o 
segredo da dieta de Creta?  
Serra Mesmo verdade que o mar grego 
cobre Atlântida -  o
continente perdido ?  

G O R D U R A 
*  Quem não gosta de uma carne, um 
queijo, uma feijoada?  Mas 04.05.00 G:43 44’
isso faz bem ou mal à saúde?  Por que 
alguns médicos garantem que gordura 
pode até matar?  E outros dizem que ela 
não é mais 
agressiva do que muitos alimentos.

GANHANDO A VIDA NAS 
RUAS

*  Como vivem os brasileiros que, com 
muita criatividade, fazem da 01.03.02 G:44 42’
rua o seu local de trabalho.  Conheça o 
personal trainer que deixa os 
cachorros em forma.  
 Vamos ver a história da desempregada 
que virou patroa e o



empresário que encontrou o caminho da 
prosperidade vendendo doces 
na rua.  Um caminhão, uma família e o 
mercado que ninguém 
conhecia: como sustentar 50 pessoas 
trocando vasos velhos por novos?
-  Vamos mostrar, ainda, a família que se 
vira de verdade para 
sobreviver: o homem que brinca com fogo 
no sinal vermelho;   os 
trovadores da noite que faturam com as 
serenatas para os apaixonados
e a estranha criatura que brilha na noite.

GUERRA CONTRA A 
GORDURA

 Mostraremos a guerra contra a gordura.  
Confira o que fazer quando 08.03.02 G: 45 44’
o aumento  de peso se torna incontrolável e 
esse problema atinge as
crianças.  A cirurgia para reduzir o tamanho 
do estômago funciona?  
Conheça a primeira cidade brasileira a 
entrar em um regime coletivo
para emagrecer.  Ela é, talvez, a cidade 
mais gorda do país.  Normal
por lá é ter mais de 100 quilos.  Saiba 
como a obesidade se tornou a 
inimigo número 1 dos americanos, 
ultrapassando até mesmo o tabaco.

G U E R R A
Vamos mostrar a semana em que vivemos 
em contagem regressiva. 21.03.03 G 46 47’
Iraque, o País alvo das mais poderosas 
armas da Terra.  
Vamos contar a dramática trajetória de um 
povo condenado à 
violência.  Exclusivo: lágrimas em Bagdá.  
Veja como os iraquianos 
esperaram pelo dia fatal.  
Medo em N.York.  A maior cidade 
americana também pode ser uma
vítima da guerra?  Sonhos chegam ao fim.  
Vamos mostrar como
brasileiros que migraram em busca de uma 
vida melhor se preparam
para voltar.

G Ê M E O S 
A misteriosa ligação entre os gêmeos.  
Será que pessoas tão iguais 06.06.03 G: 47 45’
acabam seguindo o mesmo destino?  
Conheça as lendas e superstições 
preservadas pelos índios de 
primeiro mundo: o ritual da defumação, a 
magia e os mistérios dos 
tótens canadenses.   O deslumbrante 
cenário dessa aventura é 
banhado pelas águas geladas da costa 
oeste do Canadá.
tbém mostraremos a fantástica piracema 
do salmão selvagem.  Aos
milhares, eles sobe os  rios para desovar 
no mesmo lugar onde 
nasceram e vira um banquete para toda a 
floresta.  Salmão de 
laboratório: saiba como os nativos fazem à 
inseminação artesanal que



ajuda a preservar os peixes e a recuperar 
os rios.

GUATEMALA
Uma fascinante viagem pela América 
Central e revela uma floresta que 07.01.05 G:48 45’ 
lembra a Amazônia brasileira. 

GARIMPEIROS DO BRASIL
Quanto ganha e que riscos correm os 
homens que vivem a procura 21.05.05 G:49 45’ 
de riquezas no subsolo brasileiro. 

H I T C H O C K 

*  documentário de Alfred Hitchcock sobre 
a violência nos Campos de Concentração 
da Alemanha Nazista. 26.08.84 H:01 10’

HOMENS QUE TRABALHAM  
NA MINA DE CARVÃO

*  O repórter acompanha o trabalho de três 
mineiros , no interior da mina de Santa 
Augusta, em Sta. Catarina. A Companhia 
Carbonífera Urussanga - Depoimentos do 
Síndico  Nacional dos Mineradores. 27.09.84 H:02 21’

HERÓI INDEFESO

*  A trajetória dos bebês no seu primeiro 
ano de vida. O( desenvolvimento 
psicológico - a importância da primeira 
infância e o papel das mães. 21.02.85 H:03 38’

HOMEM PRIMITIVO

*  Reconstituição da vida dos ancestrais do 
homem e de seu desenvolvimento - os 
astraloptelos - o homo-erectus - o homem 
de Neanderthal - o homem de Cro-Magnon - 
a caça e o início da agricultura - a luta do 
homem contra inimigos naturais e 
humanos. 28.02.85 H:04 44’

H I R O S H I M A

*  A vida em Hiroshima 40 anos após a 
explosão da Bomba Atômica - as 
lembranças e as marcas  deixadas pela 
bomba - a reconstrução de Hiroshima - 
depoimentos de sobreviventes  de jovens e 
crianças. 08.08.85 H:05 39’

HOLOCAUSTO NUCLEAR

* documentário produzido pela emissora N 
H K do Japão sobre as possíveis 
conseqüências de uma guerra nuclear em 
escala mundial - o programa mistura 
imagens documentais e simulações do que 
ocorreria durante e depois de uma Guerra 
Nuclear. 16.07.86 H:06 4L’

HERANÇA DAS IDÉIAS = 
REVOLUÇÃO DE 1932

*  revolução Constitucional de 1932 de São 
Paulo. 00.00.82 H:07 58’

HOMICÍDIOS EM SÃO PAULO

*  várias pessoas são mortas todos os dias 
em S.Paulo e a grande maioria desses 
crimes ficam sem solução. 02.11.88 H:08 15’

HISTÓRIA DO CARNAVAL

*  Sua história e suas tradições - o samba e 
as marchinhas no Rio - o trio-elétrico , o 
frevo e o maracatu em Pernambuco. 20.01.89 H:09 39’

H I R O I T O

*  Versão brasileira do programa”Hiroito Pôr 
Trás do Mito”, produção da BBC , biografia 
do Imperador do Japão e a história do 
Japão durante seu reinado. 24.02.89 H:10 22’

HOLLYWOOD: O MUNDO DAS 
FABULAS

*  A história de Hollywood - o nascimento e 
a evolução do seu mito - um trailler dos 
filmes pôr ela produzidos. 15.02.77 H:11 37’

HOMEM NA LUA = 20 ANOS

*  Há 20 anos o homem pisava pela 
primeira vez na lua - o futuro do homem no 
espaço. 21.07.89 H:12 47’

HOMEM PRIMITIVO I (O 
INSTINTO DE MATAR)

*  A fome fez o homem primitivo voltar-se 
contra seu semelhante. 21.10.74 H:13 34’



HOMEM PRIMITIVO II (A LUTA 
P/SOBREVIVÊNCIA)

*  O homem primitivo desenvolveu a 
competição pela chefia e a dominação do 
mais fraco. 11.11.74 H:14 32’

HOMEM PRIMITIVO III ( A 
LUTA P/SOBREVIVÊNCIA)

*  As estratégias de sobrevivência do 
homem primitivo. 09.12.74 H:15 28’

HOMEM PRIMITIVO IV ( O 
FATOR HUMANO)

* A evolução do homem desde os primatas 
até nossos dias. 22.04.75 H:16 44’

HOMENS DO CARVÃO
*  Como vivem e trabalham os homens do 
carvão, em Santa Catarina. 10.01.78 H:17 38’

HOMEM E A MAGIA
*  A influência da magia na vida do homem 
moderno. 26.08.75 H:18 38’

HOMEM E O MACACO, O

*  Estudos de cientistas sobre o 
comportamento de várias espécies de 
macacos em seu ambiente  natural entre 
Centros de Pesquisas, em busca das 
origens ocultas da humanidade. 24.02.79 H:19 47’

HOMEM FEITO EM SÃO 
PAULO

*  Documentário realizado em alguns dos 
mais modernos Hospitais , mostrando o 
progresso da medicina através de 
operações de implantes e enxertos. 14.11.78 H:20 49’

HERANÇA DE ANNE FRANK

*  Uma visita a casa onde Anne Frank 
passou mais de dois anos escondida 
durante a ocupação nazista na Holanda. 15.05.74 H:21 30’

HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS
*  A história das Olimpíadas da Era 
Moderna. 00.00.00 H:22 24’

HOLLYWOOD: A ERA DE 
SELZNICK

*  Anos 30 e 40 - os mais importantes 
filmes do produtor David O Selznick. 13.03.74 H:23 53’

HOMEM ANFÍBIO
*  Como vivem os habitantes das cidades 
costeiras adaptadas ao mar e a terra. 05.07.77 H:24 37’

HOMEM NA LUA = 25 ANOS

*  A aventura da conquista da lua e os 
benefícios que as pesquisas espaciais 
trouxeram para o homem.  O dia-a-dia do 
mundo na época da chegada do homem à 
lua. Os novos objetivos de Programa 
Espacial Americano. 15.07.94 H:25 42’

H E R A N Ç A 

* Imagens de vários príncipes herdeiros;  
manchetes sobre familias reais em jornais 
sensacionalistas.  Cenas do desenho 
animado “BRANCA DE NEVE” . Imagens e 
fotos de John-John  Kennedy  Jr .  06.12.96 H:26 41’


