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Data Ref.: Dur.: Título Sinopse 

04.11.90 GE:001 21' GE:1 * Faz uma expedição ao maior banco do planeta, a Mata Atlântica. 
 
*  Como se desfazer do lixo protegendo o meio ambiente. 

11.11.90 GE:002 22' GE:2 * A ocupação desordenada do litoral brasileiro ameaça os manguezais, que 
podem até desaparecer, caso nada seja feito. 
 
*  O Projeto TAMAR, 10 anos de proteção às tartarugas marinhas, 
consegue proteger dezenas de milhares de ovos e afastar a ameaça de 
extinção. 

18.11.90 GE:003 22' GE:3 * No Norte de Minas Gerais, o Rio Peruaçú vem escavando, há milhares de 
anos, grutas e cavernas que são hoje um patrimônio ambiental do país. 
 
 *  Uma indústria de celulose no Rio Grande do Sul que foi grande 
poluidora e hoje mantém na área da fábrica até um parque com animais. 

25.11.90 GE:004 23' GE:4 * Ilha de Trindade e Martins Vaz, o paraíso intocado de um Brasil 
praticando desconhecido. 
 
*  O Projeto “Saúde e Alegria”, que beneficia mais de 15 mil pessoas da 
região de Santarém no Pará. 
 
*  Prova que no Brasil também é possível recuperar um rio que estava 
morto( Rio do Peixe, em Sta. Catarina). 

02.12.90 GE:005 22' GE:5 * Mostra a experiência vivida pela população de Antonina, uma cidade 
histórica do litoral do Paraná. 
 
* Momentos mais criativos e inteligentes do Marketing Ecológico 
Nacional. 
 
* Mostra também Campos da Altitude, no maciço de Itatiaia, entre Rio, SP 
e Minas e no Canyon do Itainbezinho, no Parque Nacional de Aparados, em 
Sta Catarina são áreas únicas e raras. 

09.12.90 GE:006 20' GE:6 * Educação ambiental atravez da literatura;                                                            
* Parque Nacional da Cantareira 

16.12.90 GE:007 19' GE:7 * A especulação imobiliária e o comércio ilegal de areia para fins 
industriais, estão colocando em risco a sobrevivência das dunas, um dos 
ecossistemas mais frágeis do litoral brasileiro. 
         
*  A ariranha do Mato Grosso é um mamífero aguático em risco iminente 
de extinção. 
 
*  Imagens inéditas produzidas pelo WORL WILDLIFE FUND e pela 
FEEMA sobre a ariranha, um animal que é quase tão dependente quanto o 
ser humano. 

30.12.90 GE:009 20' GE:9 * Lançamento de uma Campanha para preservar os animais brasileiros em 
extinção. 
 
*  O trabalho do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia para recuperar 
a floresta - o reflorestamento aéreo. 

06.01.91 GE:010 20' GE:10 * Vamos conhecer o "Correio Verde", onde as pessoas através de cartas, 
informam o IBAMA sobre crimes ambientais. 
 
* No verde clip, o trabalho de pesquisa, proteção e educação ambiental 
produzidos pelo centro de recursos ambientais na Bahia. 
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* Mostraremos a preservação dos parques nacionais. 
 
* Uma viagem no Mato Grosso do Sul, começando por Bonito. Passaremos 
pelo Rio Formoso que circula toda a planície pantaneira, onde especialistas 
através da educação ambiental protegem as matas que ficam nas margens 
do rio. E para finalizar, 
as belezas naturais do Pantanal. 

13.01.91 GE:011 20' GE:11 *  Mostra que o Projeto MICO-LEÃO-DOURADO, vingou, tendo 
desencadeado outras campanhas contra a extinção de vários animais 
brasileiros. 
 
*  Imagens inéditas da Ararinha Azul, uma das aves mais ameaçadas do 
planeta. 
 
*  Uma viagem a Murici, em Alagoas. Última ilha de matas ainda 
significativas na região, onde vivem diversas espécies de animais. 

20.01.91 GE:012 21' GE:12 *  Mostra imagens jamais realizadas do Papa Formiga de Cara Preta, ave 
que fora observada pelo naturalista alemão Burmeister, na região de Nova 
Friburgo, em 1850. 
 
*  Vai enfocar o trabalho efetuado pelo conservacionistas Augusto Ruschi 
pela preservação de 36 espécies de beija-flores. 

27.01.91 GE:013 21' GE:13 *  Mostra a utilização nutritiva dos frutos do cerrado que poderia amenizar 
muito a fome que assola a população do cerrado. 
 
*  O Jardim Botânico foi fundado em 1809 por D.João VI, o 1º Jardim 
Botânico do Brasil, no Rio - sua missão é de servir como zona de 
aclimatação para espécies que foram plantadas por celebridades como: 
Albert Einsteim, Hiroito, etc. 

03.02.91 GE:014 21' GE:14 *   A equipe do GE vai navegar pelo Rio Pardo, que nasce na Serra dos 
Coatis, Minas Gerais, atravessa 31 cidades paulistas e retorna ao Território 
mineiro - mostra os encantos e problemas. 
 
** Reaproveitamento de todo o papel usado. 

17.02.91 GE:015 22' GE:15 Vamos mostrar a publicidade ecológica, os comerciais premiados no Brasil 
e no mundo.  
 
Margaret Mee, uma inglesa que dedicou sua vida ao estudo da flora 
brasileira. 
 
O Atol das Rocas,  uma área formada por corais e algas calcárias, 
localizado no Rio Grande do Norte, é considerado um santuário ecológico. 
No atol também  se desenvolveram 18 espécies únicas de aves. 
 
 

24.02.91 GE:016 20' GE:16 *  Apresenta o trabalho pioneiro da Fundação Brasileira para a conservação 
da Natureza, 1ª Instituição Não Governamental dedicada unicamente à luta 
pela preservação da natureza. 

03.03.91 GE:017 22' GE:17 *  Rio Trombetas,ano norte do Pará - nos principais rios 
 
da amazônica, um grupo de técnicos do IBAMA dedica-se há 11 anos a 
proteger um animal ameaçado de extinção: a tartaruga 
 
*** Mostrando no ar, na terra e no mar, o dia-a-dia dos escoteiros. 

10.03.91 GE:018 19' GE:18 *  Apresenta a sociedade de pesquisa em Vida Selvagem, de Poços de 
Caldas, MG, que organiza um curso de educação ambiental para crianças 
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entre 7 e 14 anos. 
 
** o museu Goeldi, em Belém do Pará, deposita os mistérios da Floresta 
Amazônica - fundado  há 124 anos - aqui funcionam centros de botânica, 
arqueologia, zoologia e antropologia - cerca de 600 espécies de animais 
vivem neste Parque do Museu - é um dos mais visitados do país. 

17.03.91 GE:019 19' GE:19 *  Prova ser possível desenvolver uma propriedade rural produtiva dentro 
do mais absoluto respeito ao meio ambiente. 
 
** O Sítio Ecológico de Bonito, em Mato Grosso do Sul, só utiliza energia 
solar e madeiras de arvores  mortas, dispensando o uso de adubos químicos 
ou agrotóxicos. 
 
** Traz cenas do premiado filme de Andrew Young sobre a Amazônia e 
ressalta os problemas de desmatamento no Parque Nacional de Manu, no 
Peru 

24.03.91 GE:020 19' GE:20 *  Comprova a eficácia e a viabilidade econômica do uso do biogás, ou gás 
natural. 
 
**  Retrata o trabalho da fotógrafa Lena Trindade que se dedica desde 
1985, a documentar a natureza brasileira - registra o ciclo de vida da 
Parédes Ascanius, mais conhecida como borboleta da praia. 
 
**  Armando Assumpção, conseguiu acabar definitivamente com as 
dúvidas dos pesquisadores sobre o esquema da corte dos tangarás. 

31.03.91 GE:021 21' GE:21 *  Apesar do desenvolvimento de técnicas e dos equipamentos especiais, 
escalar o DEDO DE DEUS continua representando um desafio para os 
montanhistas. 
 
* O reflorestamento com plantas nativas do morro do Leme, na zona sul do 
Rio, onde existe mais de 11 hectares de Mata Atlântica. 
 
*  Um passeio pelos encantos e problemas da Baía de Guanabara, surgida 
há 6 mil anos. 

07.04.91 GE:022 22' GE:22 * O Parque Estadual mais antigo de São Paulo, em Campos de Jordão , fez 
50 anos. 

14.04.91 GE:023 23' GE:23 *  Mostra o trabalho desenvolvido pelo Jardim Zoológico de Belo 
Horizonte junto a meninos de rua. 
 
8 A preservação da natureza e do Rio Araguaia, em Goiás. 
 
*  Acompanha o dia-a-dia de um dos maiores fotógrafos de natureza do 
mundo: Haroldo Palo Junior. 
 
** Apresenta o Projeto Ciranda da Ciência, da FRM, responsável pelo êxito 
de um dos maiores movimentos científicos realizados no Brasil. 

21.04.91 GE:024 22' GE:24 *  O mar - a grande cidade - os campos de altitude. 
 
*  A Selva de Pedra de Copacabana(A PRINCEZINHA DO MAR), o bairro 
mais conhecido do Brasil esconde uma Floresta de verdade - a história do 
Parque da Chacrinha, contada por seus criadores - entrevista com o 
compositor Braguinha. 
 
*  As imagens de um vídeo independente premiado “ANDORINHAS DO 
MAR”. 
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** Parque Nacional do Caparaó - o Brasil visto do alto. 
28.04.91 GE:025 21' GE:25 *  Na UNICAMP, estudos vêm sendo realizados, para que a energia solar 

seja realizada em grande escala, principalmente em grande escala, 
principalmente nas indústrias, que podem assim baratear os custos e, 
consequentemente, aumentar a produtividade. 
 
* Mostra o desenho animado feito por computador pela Produtora Latin 
América, de Ribeirão Preto: Pardo Sim, Sujo Não.  Faz um alerta contra a 
poluição do Rio Pardo que atravessa MG e SP. 
 
*  Uma esperança contra a extinção de alguns animais. A reprodução em 
cativeiro. 

05.05.91 GE:026 21' GE:26 *  Meninos e meninas entre 7 e 12 anos ensinam, com o Clube da Natureza, 
que ecologia está no dia-a-dia. 
 
** Mostra o trabalho do Centro de Primatologia do RJ, onde várias espécies 
de macacos são defendidas contra a ameaça de extinção. 
 
*  As orquídeas do Brasil. São mais de duas mil espécies de orquídeas 
descobertas e registradas nos diversos ecossistemas brasileiros. 

12.05.91 GE:027 22' GE:27 *  A Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, está ameaçada.  As águas de 
um dos lugares mais belos e famosos de todo o Brasil, pedem socorro.  Mas 
do fundo do mar vem uma esperança: as fazendas submarinas - nas 
fazendas serão criadas ostras e mexilhões, atraindo também peixes para 
desova. 
 
*  Budismo e Ecologia, com mosteiro de Ibiraçu, no ES, lá os monges dão 
aulas de educação ambiental para crianças e adolescentes. 

19.05.91 GE:028 21' GE:28 *  Mostra os melhores momentos de um filme sobre a natureza brasileira 
produzido especialmente pela organização ecológica norte-americana 
Conservancy International. 
 
*  As Novas técnicas limpam as emissões poluentes que contaminam o ar, o 
solo e as águas de Cubatão. 
 
*  A história do Rio Vermelho, um afluente do Rio Araguaia, em Goiás, 
que estava sendo destruido pelo garimpo, e foi salvo através da luta de um 
homem. 

26.05.91 GE:029 20' GE:29 *  mostra o trabalho na NOVACAP, o órgão que cuida dos parques e 
jardins de Brasília. 
 
*  mostra o trabalho na NOVACAP, o órgão que cuida dos parques e 
jardins de Brasília. 
 
*  Reportagem especial traz as trilhas ecológicas, um sinônimo de saúde, 
lazer e contato com a natureza. 

02.06.91 GE:030 21' GE:30 *  Traz um balanço das experiências que já deram certo na área do 
desenvolvimento sustentado e da proteção à natureza. 
 
*  A um ano da Conferência Mundial da ONU para o Meio Ambiente,  a 
RIO/92. 
 
*  Mostraremos todos os ecossistemas brasileiros, de norte a sul do país: 
amazônia, cerrado, caatinga, pantanal, florestas de araucária, vegetação de 
savana (os pampas), manguesais e a mata atlântica. 

09.06.91 GE:031 21' GE:31 *  A importância de se preservar a vida. 
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*  Mostraremos as primeiras imagens do tatu-bola, que estava 
desapsarecido há mais de 20 anos. 
 
*  Fiscalização no Estado do Paraná das reservas  florestais - tentam educar 
o povo para preservar a Serra do Mar. 
 
*  A vegetação e as aves da reestinga da Marambaia, o paraíso do Rio de 
Janeiro ameaçado pela poluição e pesca predatória.  
 
A preservação dos Guaribas( espécie de macaco) e a reprodução da 
Ararinha Azul, também em extinção. 

16.06.91 GE:032 19' GE:32 *  Parque Nacional da Serra do Cipó é um dos mais bonitos do Brasil.  O 
contato direto com a natureza revigora e proporciona o conhecimento das 
mais variadas espécies da fauna e da flora. 
 
*  Mostra o trabalho do pintor goiano Siron Franco, que transforma as artes 
plásticas em aliadas das causas ecológicas. 
 
*  Uma reportagem especial sobre a Ilha dos Currais, situada no litoral do 
Paraná. 

23.06.91 GE:033 20' GE:33 O GE Especial de Inverno,  traz a Antártica, a região que ainda não foi 
agredida pelo homem. 
Durante 6 anos, o fotógrafo e naturalista Haroldo Palo Jr, acompanhou as 
expedições brasileiras à Antártica. (1º episódio) 
 
O jardim Botânico de Brasília - suas riquezas e a grande variedades da 
fauna e flora. 
 
O maciço de Baturité, no Ceará, é composto por seis municípios que 
sobrevivem basicamente da atividade agrícola.  Enfrenta problemas sérios 
de erosão, assoreamento e deslizamentos. 
 
 

30.06.91 GE:034 20' GE:34 * Pequenos produtores recebem dos técnicos desta indústria, noções básicos 
como, por exemplo, plantar o fumo sem desgastar o solo ou agredir a mata 
nativa. 
 
*  Aprendem também de que maneira se deve implantar um sistema 
apropriado de rotação de culturas, sem provocar erosão e empobrecimento 
dos nutrientes da terra. 
 
*  A pesquisa e educação ambiental formam as bases do PROJETO 
LARUS, onde foi feito um levantamento das espécies marinhas. 
 
*  Revela as dificuldades enfrentadas pelo Parque Nacional da Tijuca, que 
sofre com o abandono e a violência. 

07.07.91 GE:035 15' GE:35 *  O Jardim Zoológico do Rio, reinaugurado em março/95, com novas e 
apropriadas instalações, abriga 2.500 animais, entre répteis, mamíferos e 
aves. 
 
*  A visita orientada já é um sucesso entre as escolas, onde as crianças 
recebem orientação e ensinamentos de profissionais experimentados. 
 
*  Outra iniciativa é o ‘O BICHO DO MÊS”.  Aos sábados, durante um 
mês, o animal escolhido é mostrado principalmente ao público infantil, que 
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recebe informação sobre suas características. 
14.07.91 GE:036 19' GE:36 *  “O Homem é um Ser Vivo dentro de uma Escola Viva”. Tema da 

Secretaria de Educação que, em conjunto com a Prefeitura, lançou o Projeto 
‘Escola Viva”.  De acordo com este planejamento, as crianças plantam e 
aprendem a cuidar das hortas e jardins. 
 
*  A trajetória de um cineasta polonês que, em l950, chegou ao Brasil com 
um sonho: conhecer a Amazônia. 
 
* Mostra também a luta pela preservação do Banhado do Taim que, por 
decreto Presidencial/1978, tornou-se a 1ª Estação Ecológica do RS. 

21.07.91 GE:037 21' GE:37 *  EM 1982, foi criado no Parque do Tietê, um Centro de triagem de 
animais que abriga inúmeras espécies selvagens, de répteis, mamíferos e 
aves. 
 
* Mostra o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, um dos últimos trechos 
da Mata Atlântica do Estado  de MG.  Na Serra do Brigadeiro, vem sendo 
desenvolvido um trabalho de educação e conscientização ambiental. 

28.07.91 GE:038 15' GE:38 Imagens inéditas e exclusivas do fotógrafo naturalista Haroldo Palo Jr. 
revelam os segredos desse continente gelado durante seis verões antárticos 
consecutivos. (2º episódio) 
 

04.08.91 GE:039 15' GE:39 *  Contaremos um pouco da história de um conceituado  ornitólogo 
brasileiro, Dalgas Frisch, foi o 1º a gravar um disco com o canto das aves 
da Amazônia e sempre promove campanhas em prol da natureza.   
 
*  Outra campanha de sucesso foi a de plantar árvores frutíferas na grande 
S.Paulo, com o intuito  de atrair para a cidade inúmeras aves. 
 
*  O clima da terra vem mudando; No verão  faz frio e no inverno o calor 
aparece sem avisar. 

11.08.91 GE:040 14' GE:40 * Veremos o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, criado em 1986, é 
considerado como um dos mais espetaculares refúgios de aves migratórias 
em toda a América do Sul. 
 
* Mostraremos também as fábricas antipoluentes com uma nova técnica 
que permite (produzir sem poluir), o desenvolvimento sustentado. 

18.08.91 GE:041 19' GE:41 * Vamos mostrar uma empresa de eletricidade do Rio de Janeiro que 
preserva uma área natural em volta do Reservatório de Ribeirão das Lages. 
 
* Mostraremos com exclusividade, a nova campanha ecológica do 
GREENPEACE.    
 
*  A Antártica é o Continente dos mamíferos. Lá são encontrados seis 
espécies de focas, entre elas a foca-wedel, o elefante marinho e o lobo 
marinho, animais que reproduzem em terra mas que tiram do mar a sua 
alimentação básica. (3º episódio) 

25.08.91 GE:042 17' GE:42 *  No RS, o Museu Oceanográfico é o pioneiro na divulgação da 
importância dos oceanos para a vida na terra. 
 
*  Nos tanques de Maricultura, recentemente implantados, a criação de 
filhotes de camarão e tainha está permitindo o repovoamento da  Lagoa de 
Patos. 
 
*  No Vale do Ribeira, região mais pobre do Estado de S.Paulo, o difícil 
acesso permitiu a conservação deste ecossistema, onde, além das belezas 
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naturais, encontramos a maior concentração de cavernas do Brasil. 
01.09.91 GE:043 23' GE:43 *  Contaremos um pouco da história de um conceituado  

 
ornitólogo brasileiro, pioneiro em sua área. 
 
*  Criador da Associação para Preservação da Vida Selvagem, Dalgas 
Frisch e outros pesquisadores conseguiram filmar a harpia, maior ave 
rapina brasileira. 
 
*  O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso , sofre 
com o abandono e o turismo predatório. 
 
*  A luta dos seringueiros do Acre para impedir a devastação das florestas, 
destaca a luta de Chico Mendes, um homem que viveu e morreu pelas 
causas ecológicas. 

08.09.91 GE:044 22' GE:44 *  Serra da Tiririca, localizada entre Niterói e Maricá, no estado do Rio,é 
um dos últimos redutos da Mata Atlântica no país. 
 
* Mostraremos os comerciais latino-americano premiados no Festival de 
Gramado na categoria meio ambiente. 
 
* Mostraremos também o 4º e o último episódio sobre a Antártica, que 
mostra as dificuldades dos pesquisadores brasileiros na região gelada. (4º 
episódio) 

15.09.91 GE:045 22' GE:45 * O Projeto Clube da Árvore, desenvolvido nas Escolas de 1º e 2º GRAUS 
no Paraná, Sta Catarina e RS, pretende despertar nos jovens a importância 
da preservação das matas virgens. 
 
* Nos EUA, a Agência de Proteção Ambiental Americana tenta impedir os 
altos índices de poluição através de um controle regido por severas leis. 
 
* Na reportagem especial, o perigo constante que ronda a vida nas 
comunidades. 

22.09.91 GE:046 22' GE:46 * Nos anos 80, agricultores migrantes do Sul do país fundaram a Vila Nova 
Califórnia em uma das mais devastadas áreas da Floresta Amazônica, na 
fronteira entre o Acre e Rondônia. 
 
*  No litoral baiano 5  ilhas formam o Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos, uma importante área de preservação. 
 
*  Aborda também a importância da árvore sob os mais variados aspectos. 

29.09.91 GE:047 20' GE:47 *  Mostraremos a evolução das condições do meio ambiente e o 
crescimento dos movimentos ecológicos: da fase romântica hippie às 
Organizações Não Governamentais(ONGs) 
 
*  Os temas mais polêmicos da atualidade também serão abordados como o 
efeito ESTUFA, de conseqüências dramáticas, o buraco na camada de 
ozônio, que já provoca danos à saúde da humanidade. 

06.10.91 GE:048 22' GE:48 ‘* Uma nova tecnologia de tratamento para a contaminação dos rios 
brasileiros; os aguapés eliminam os metais pesados, esgotos e outros 
poluentes, por meio de um processo simples e barato. 
 
* No meio da Floresta Amazônica, as águas claras de um rio escondem um 
veneno que ameaça a vida em Rondônia. 

13.10.91 GE:049 22' GE:49 *  Mostra a vida de Maurice Strong, que está organizando a Conferência 
que pode salvar  o planeta.  Atualmente coordena a Conferência sobre Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento, a RIO-92. 
 
* A tecnologia de reaproveitamento de resíduos industriais. A sobra dos 
refinos de petróleo, que contamina rios, lagoas e baías brasileiras, já está 
sendo reciclada. 
 
*  Os lagos, pântanos e matas da  Estação Ecológica de Cunia, em 
Rondônia, um paraíso que depende dos povos da floresta para continuar 
preservado. 

20.10.91 GE:050 21' GE:50 *  Além de destruir os nutrientes naturais do solo, a fumaça produzida pela 
queimada prejudica a saúde do homem e de várias espécies animais que 
vivem no campo. Uma Fazenda em Timbaúba, Pernambuco, prova que é 
possível evitar as queimadas nos canaviais. 
 
*  Incontáveis matérias foram feitas para mostrar o universo indígena: o que 
pensam, o artesanato produzido, as danças, como sobrevivem às doenças 
que dizimam tribos inteiras. 
 
*  O mar serve ao homem de inúmeras formas, além de ser o habitat de 
milhares de espécies animais e vegetais, e de participar do processo que 
regula o clima do planeta. 

27.10.91 GE:051 20' GE:51 *  A produção de energia é responsável por grande parte das agressões 
ambientais em todo o mundo.  Na RIO-92, esta questão será amplamente 
discutida. 
 
*  A viabilidade  de substituir as tradicionais hidrelétricas, usinas nucleares 
e até  os derivados de petróleo, por fontes limpas de energia, como o álcool, 
o gás natural e a luz solar. 
 
*  Imagens raras de um enorme réptil: o jacaré americano, só no Estado da 
Flórida vivem  cerca de um milhão de jacarés. 
 
*  O cacueiro, de onde vem o fruto com que é feito o chocolate; a crise no 
mercado do cacau. 

03.11.91 GE:052 21' GE:52 *  Revela o lado desconhecido do programa: as cenas que não foram ao ar, 
os bastidores e os fatos engraçados ocorridos  nas gravações. 
 
*  Um clip com o autor das músicas que compõem a trilha sonora do GE. 
 
*  Um desenho animado sobre a reciclagem do lixo. Os problemas 
ambientais dos bairros pobres são cada vez mais graves. 

10.11.91 GE:053 21' GE:53 * Mostra um vídeo produzido pela Administração de Oceanos e atmosfera 
dos EUA para alertar os cidadãos americanos sobre os perigos das 
enxurradas. Dá dicas para se proteger das enchentes. 
 
*  Continua a série sobre a RIO-92. O tema apresentado será a 
biodiversidade, que está presente em todos os ecossistemas e que vem 
sendo depredada, causando um empobrecimento deste patrimônio natural.  
 
*  Mostra também o macaco guariba, um animal que se alimenta de folhas e 
que vive maior parte do tempo nas copas das árvores. 

17.11.91 GE:054 20' GE:54 *  Nova e eficiente forma de combate aos mosquitos, é o larvicida 
biologico, que utiliza bactérias para matar as larvas dos mosquitos, 
interrompendo, deste modo, seu ciclo de vida consequentemente 
controlando sua proliferação nos grandes centros urbanos. 
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*  Um Colégio onde as crianças aprendem muito mais do que ler e escrever. 
 
*  A reportagem especial traz uma das mais belas regiões de todo o Brasil, a 
região dos lagos, no estado do Rio de Janeiro. 

24.11.91 GE:055 21' GE:55 *  A matéria sobre a RIO-92, traz uma forma de poder que se revelou nas 
últimas décadas: as ONGs, opinam, modificam e trazem uma nova idéia de 
cidadania. 
 
*  Serra da Bocaina, na cidade de Bananal, após a divisa do Estado do Rio 
de Janeiro e S.Paulo. A serra abriga montanhas que chegam a atingir quase 
200 metros de altura, rios e cachoeiras. 
 
* A reportagem especial aborda aspectos da vida de uma espécie ameaçada 
de extinção: o peixe-boi. 

01.12.91 GE:056 21' GE:56 *  Na década de 70, a conquista do cerrado para a agricultura transformou o 
planalto matogrossense em extensas áreas de lavoura.  
 
*  Mostra uma usina de seleção e compostagem de lixo que funciona na 
cidade Paraibana de Guarabira. 
 
*  Traz a história do Brasil contada com a ajuda dos pintores naturalistas, 
viajantes do Século Passado que registravam com detalhes suas novas 
descobertas. 
 
*  A marcha dos tempos, a troca de civilização, a vela dando lugar ao vapor 
também marcaram as artes, que, mesmo sem a intenção original também 
fazem denúncias ecológicas. 

08.12.91 GE:057 22' GE:57 *  A garantia da vida humana está na preservação das florestas, em todo o 
mundo.  Na RIO-92, o tema será abordado com a certeza de que a 
permanência das futuras gerações no planeta depende do uso racional das 
florestas. 
 
*  O rinoceronte negro, do Quênia, as tartarugas gigantes e os tigres, são 
animais que sofrem com a ameaça de extinção. 
 
* A reportagem especial relata o processo de desertificação da região do 
Seridó, ao Sul do Rio Grande do Norte.  
 
*  Mostra uma iniciativa que precisa ser levada a sério: o tratamento dos 
resíduos industriais. 
 
* Em 1971, uma manifestação contra testes atômicos americanos deu 
origem ao grupo ecologista GREENPEACE. 
 
*  Elas aparecem no outono, entre abril e junho. Voam aos milhares, em 
bandos compactos. São avoantes, uma pomba típica do nordeste brasileiro. 

22.12.91 GE:059 22' GE:59 *  Dando prosseguimento à série de reportagem sobre a RIO-92, o tema 
abordado é o Direito Ambiental, criado para legitimar a luta pelas questões 
do meio ambiente e transformar, de maneira significativa a qualidade de 
vida do planeta. 
 
*  Um desenho especial - 53 crianças da pequena cidade de São Gabriel da 
Cachoeira, localizada a 800 km ao norte de Manaus, se inspiraram no Natal 
para falar da terra onde vivem. 
 
*  Mostra o trabalho do Projeto LARUS, de Sta Catarina, que tem como 
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principal objetivo a divulgação dos problemas relacionados a preservação 
da Mata Atlântica. 

29.12.91 GE:060 30' GE:60 *  Destaca o espaço de profissionais que dedicam boa parte de sua vida a 
projetos relacionados ao meio ambiente. 
 
*  As atividades de um grupo de biólogos que criou o Projeto “MUNDO 
DA LAMA”com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância 
dos manguezais. 
 
*  O pernambucano Severino Moreira Reino, mais conhecido como Bill 
Reino, descobriu em 1979, as belezas do Mato Grosso( Chapada dos 
Guimarães). 
 
* O 1º desenho animado longametragem sobre ecologia, criado pelo artista 
plástico Zélio - conta a aventura de 3 crianças brasileiras que tentam 
construir lentes magicas, através das quais poderão ver um mundo melhor. 

05.01.92 GE:061 21' GE:61 *  Mostra uma iniciativa que traz novas perspectivas para o ensino.  É o 
TELE ESCOLA, desenvolvido pela FRM em conjunto com a Secretaria da 
Educação de Pernambuco. 
 
* Localizada a 200 km de Vitória/ES, o Centro de Preservação dos 
Psitacídeos abriga diversas aves raras e luta contra a extinção de araras, 
papagaios e periquitos. 
 
*  Apresenta a restauração de um espaço histórico, o JARDIM BOTÂNICO 
do Rio. 

12.01.92 GE:062 21' GE:62 *  A Lagoa de Marapendi, no Rio, sofre com a poluição e o aparecimento 
de várias espécies. 
 
*  A iniciativa da ECOMARAPENDI, que emprega o dinheiro arrecadado, 
através das atividades elaboradas pelo Projeto, na preservação e 
recuperação da Lagoa de Marapendi. 
 
*  Os 500 anos da descoberta da América. 
 
*  A canoagem é o esporte que propecia uma perfeita integração do homem 
com a natureza. 

19.01.92 GE:063 21' GE:63 *  Mostra a união de artistas e índios na luta para fortalecer a arte e a 
ecologia. Macsuara Kadivel, ator indígena, quer mostrar toda a arte de seu 
povo. 
 
*  Um Projeto de reflorestamento e proteção das encostas no Rio. 
 
*  Matas, rios, praias, ilhas virgens, uma reportagem especial sobre o 
Pantanal Matogrossense visto através do turismo ecológico. 
 
O Tuiuiú, ave símbolo da região e a 3º ave maior do mundo. 

26.01.92 GE:064 20' GE:64 *  Sob a ameaça de extinção da vida no mar e a redução dos recursos 
marinhos, uma forma de aproveitamento racional será debatida no RIO-92 
 
*  O importante trabalho dos ambientalistas profissionais que trabalham 
para construir uma “PONTE”entre o homem e a natureza. 
 
*  Imagens de Parques Nacionais da África do Sul mostram o difícil 
trabalho de decifrar os códigos da natureza. 
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*  Ilha dos Porcos, com 2km2  e coberta pela Mata Atlântica, reserva 
natural e criadouro. 

02.02.92 GE:065 22' GE:65 *  Há mais de 30 anos, o Professor Rodão S. Fontes, de Flores/Pernambuco, 
luta para preservar o  pau-Brasil, árvore que deu nome ao país e foi sua 
base econômica. 
 
*  O Japão de altas montanhas, tradições milenares e grandes cidades. Um 
país que luta para preservar seu meio ambiente. 
 
* Mostraremos como é tratada a água que abastece os grandes centros 
brasileiros. 

09.02.92 GE:066 21' GE:66 *  Uma análise dos riscos nucleares, que será debatido na RIO-92, em seus 
poucos anos de existência, a energia nuclear já causou cerca de 20 acidentes 
graves, entre eles a radiação na Usina de Chernobyl e a contaminação do 
Cesio-137, em Goiânia. 
 
Mostra a cantora Tete Spindóla mais conhecida como a mulher que 
aprendeu a cantar com os pássaros. 
 
Mostra a cantora Tete Spindóla mais conhecida como a mulher que 
aprendeu a cantar com os pássaros. 

16.02.92 GE:067 19' GE:67 *  A importância das árvores na paisagem dos grandes centros, reduzindo o 
volume de poluição sonora e no ar ar, fertilizando o solo com adubo 
orgânico e atraindo aves e animais. 
 
*  Traz uma Campanha de reciclagem de lixo.  
 
Serão mostradas as etapas do processo de reciclagem de vidros e latas de 
alumínio. 
 
*  Mostra também o mundo da Mata e das Águas do Parque Nacional do 
Iguaçu, criado em l939, é o 2º Parque mais antigo do País. 

23.02.92 GE:068 21' GE:68 *  Para debater o drama dos centros urbanos, 22 entidades do mundo inteiro 
se reuniram no Rio, num encontro histórico das Associações Internacionais 
de Cidades.  A tônica do evento foi  discutir e trocar informações e 
tecnologia bem-sucedidas para amenizar o caos urbanos. 
 
* Uma homenagem aos 500 anos de Descobrimento da América. 
 
* É notório que, no mundo inteiro, cresce o interesse pela medicina 
alternativa, e a fitoterapia,tratamento à base de plantas. 

01.03.96 GE:069 16' GE:69 *  O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(INPE) registrou um total de 
400 km de áreas desmatadas, o que corresponde a cerca de 8% da 
Amazônia brasileira. 
 
*  Segundo a OEA, até o final deste Século a Amazônia vai receber pelo  
menos 500 mil turistas por ano. 
 
*  Mostraremos um hotel construído em plena selva e o trabalho dos guias 
turísticos. 

08.03.92 GE:070 21' GE:70 *  Curitiba é hoje considerada a capital ecológica do país. 
 
*  Mostraremos como está bem-sucedida, solucionando graves problemas, 
como a Coleta de Lixo. 
 
*  Um trabalho silencioso produzido pelo jornalista e fotógrafo Haroldp 
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Castro, que retrata as atividades dos guardas florestais. 
15.03.92 GE:071 22' GE:71 *  A série “EUA e o Meio Ambiente” vai mostrar como os projetos 

desenvolvidos pelos norte-americanos podem ser aplicadas no Brasil. 
 
*  A recuperação da Baía de Chesapeake, em Baltimore, uma das mais 
poluídas dos EUA. 
 
*  O Projeto de preservação de corais do maior Parque  marinho do mundo, 
o Key Largo, situado na Flórida. 
 
*  O Pantanal brasileiro é objeto de estudo de cientistas norte-americanos 
que tentam salvar os pântanos do Parque Nacional de Everglades, na 
Flórida. 

22.03.92 GE:072 21' GE:72 *  Mostraremos o que os danos à camada de ozôno causam. 
 
*  Entrevista com o astrofísico Richard Staborsky, que afirmou serem os 
compostos fluorcarbonados os grandes causadores dos buracos existentes 
na  
 
* Bia Bedran mostra seu talento e trabalho falando de questões ecológicas 
de um modo  simples e claro. 
 
*  A exposição demorada da pele ao sol, sem o uso de protetores, podem 
causar graves doenças. 
 
*  O jet-ski continuou como esporte da moda e surgiu uma outra 
modalidade, “banana-ski”. 

29.03.92 GE:073 20' GE:73 *  Uma reportagem especial sobre as ONGs americanas. Essas entidades, 
que agem com recursos próprios, tem hoje a força e a credibilidade que os 
governos perderam. 
 
*  Mostra as opiniões de dirigentes da “National Wildlife Federativa”, que  
recentemente produziu um documentário sobre a devastação das florestas 
americanas - do Fundo Mundial para a Natureza(WWF). 

05.04.92 GE:074 22' GE:74 *  Uma fábrica  de papel e celulose no norte do Paraná que vem 
promovendo um desenvolvimento sustentado, ou eco-desenvolvimento. 
 
*  A preservação de um parque ecológico é feita com o auxílio de 
pesquisadores e cientistas. 
 
*  O emprego da biotecnologia possibilita o estudo das espécies de plantas 
que melhor irão se adaptar à região. 
 
*  Apresenta a família DEMONT, que revela os mistérios da floresta 
através da pintura. 

12.04.92 GE:075 21' GE:75 *  Mostra os estudos que a NASA vem desenvolvendo, sobre o efeito 
estufa, suas causas e conseqüências. 
 
*  Estudos na Amazônia para verificar a responsabilidade das queimadas no 
aquecimento da temperatura na terra. 
 
*  Santuário Marinho de Key Largo, na Flórida, mostra a maior 
concentração de corais vivos da América do norte. 

14.04.92 GE:076 16' GE:76 *  O National Zoological  Park, em Washington, foi criado no século 
passado com o objetivo de abrigar animais selvagens norte-americanos 
ameaçados de extinção. Hoje, o zoológico desenvolve projetos que atingem 
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animais de diferentes regiões do mundo, entre eles o Projeto Mico-Leão-
Dourado. 
 
*  O National Zoological Park tem , ainda, um Pavilhão dedicado à 
Amazônia. 

26.04.92 GE:077 23' GE:77 *  O  Pantanal brasileiro é objeto de cientistas norte-americanos que tentam 
salvar os pântanos do Parque Nacional de Everglades, situado no Sul da 
Flórida, única área tropical americana. 
 
* Enfoca o intercâmbio realizado entre o Brasil e os  
 
EUA, para promover a recuperação de Everglades e manter o Pantanal 
preservado.  A região dos Everglades é predominante agrícola. 

03.05.96 GE:078 16' GE:78 *  O exemplo do trabalho realizado na Baía de Chesapeake prova que é 
possível salvar a Baía de Guanabara que recebe o esgoto de mais de 9 
milhões de habitantes e rejeitos de 6 mil indústrias 
 
*  Apresenta imagens do homem e de diversos outros animais em seu dia-a-
dia, como se  comportam e movimentam. 

10.05.92 GE:079 22' GE:79 *  O mundo vive a contradição do avanço tecnólogico frente ao panorama 
catastrófico da miséria 
 
*  Revela os documentos da ONU que apresentam a pobreza como uma das 
principais causas da deterioração ambiental nas áreas rurais e urbanas e 
mostra os recursos  naturais estão sendo distribuidos pela miséria. 
 
*  O Brasil ocupa o 3º lugar na escala de má qualidade de vida no mundo. 

17.05.92 GE:080 22' GE:80 *  Mostra de que modo assuntos como cidadania, questão indígena, 
segurança econômica serão revistos e novas diretrizes serão traçadas. 
 
*  Baía de Todos os Santos, chamada pelos Índios Tupinambás de 
paraguassu ou Mar Grande, a maior do país.  Foi nela que, em 1501, 
Américo Vespúcio aportou e deu início a história do Brasil. 
 
Cenários de monumentos históricos, como o Convento de Santo Antônio, 
fundado em 1649 por padres Franciscanos, a Bahia de Todos os Santos vem 
assistindo a sua própria poluição. 

24.05.92 GE:081 23' GE:81 *  Mostra como está sendo feita a construção da LINHA VERDE, uma 
estrada que vai ligar Salvador a Aracaju, atravessando manguezais, dunas e 
vegetação litorânea. 
 
*  Angra dos Reis, litoral Sul do Estado do Rio, o Club Maditerrané 
preserva, na maior parte de seus 1500 hectares, uma imensa área da Mata 
Atlântica. 

31.05.92 GE:082 23' GE:82 *  Representantes das ONGs e líderes de Nações, ecologistas e industriais, 
estarão discutindo como enfrentar os problemas que ameaçam o planeta. 
 
*  Mostrará como está sendo tratado o lixo tóxico, resíduos químicos 
jogados de maneira ilegal no meio ambiente. 

07.06.92 GE:083 23' GE:83 *  Mostrará as transformações  de vida semi-árido brasileiro através das 
lentes da fotógrafa Anna Mariani. 
 
*  Trabalho feito pela Caatinga Nordestina, mostram a sensibilidade da luz 
e o contraste entre a terra seca e a vegetação verde. 

14.06.92 GE:084 23' GE:84 *  Traz uma reportagem especial sobre  a RIO-92, com o encerramento da 
Conferência.  quais as perspectivas para o futuro do meio ambiente?   
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Depoimentos exclusivos  de participantes mostram as principais conclusões 
e os debates mais polêmicos. Como foi a participação das mulheres na luta 
em defesa da vida do planeta e a movimentação do Fórum Global. 

21.06.92 GE:085 22' GE:85 *  Faz um balanço da RIO-92 com depoimentos do Prefeito Marcelo de 
Alencar e do jornalista Fernando Gabeira, e uma entrevista exclusiva com o 
secretário geral da Conferência, Maurice Strong. 
 
*  Mostrará também como foi a vida na cidade durante os 12 dias da RIO-
92. 

28.06.92 GE:086 21' GE:86 *  Mostraremos como o fazendeiro José Juraci cria em sua fazenda animais 
e plantas ameaçados de extinção na Caatinga. 
 
*  Apresenta o desenho animado FERNGULLY, uma produção 
internacional sobre seres mágicos que habitam a última floresta tropical da 
terra e lutam pela preservação. 

05.07.92 GE:087 17' GE:87 *  Mostra as riquezas da baía descoberta em 1502 por Américo Vespúcio, e 
conhecida pelos índios tupinambás como Paraguassu, ou Mar Grande, onde 
teve início a história do Brasil. 
 
*  A árvore da vida, uma imensa árvore construída em aço e madeira, foi 
durante 15 dias da RIO-92, símbolo da campanha universal para salvar a 
terra. 

12.07.92 GE:088 23' GE:88 *  Pequenos países, ilhas do Sul do Oceano Pacífico estão ameaçados de 
desaparecer devido ao efeito ESTUFA. 
 
*  O futuro e seus habitantes depende de rigorosos controle das emissões de 
gases poluentes na atmosfera, pois acusam alterações clímáticas, 
provocando a elevação do nível domar e uma possível invasão das Ilhas 
pelas águas. 
 
*  Mostraremos o Sítio de Burle Marx, em Barra de Guaratiba/RJ. 
 
*  Será apresentada a reserva de La Amistad, na Costa Rica. 

19.07.92 GE:089 20' GE:89 *  A Organização Não Governamental  Bellona, na Noruega, denuncia a 
ameaça que a população e o meio ambiente da região de Mayak, na antiga 
União Soviética, sofrem com a radiação nuclear do maior complexo 
industrial russo. 
 
*  As lagoas urbanas do Rio de Janeiro estão sendo conservadas pela 
própria comunidade da cidade. 
 
*  Uma reserva da biosfera na América Tropical, a reserva de Maia, na 
Guatemala. 

02.08.92 GE:090 21' GE:90 *  Apresentamos o trabalho do Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola, órgão das Nações Unidas, junto à agricultura de países pobres. 
 
*  Traz a estação biológica de Beni, na Bolívia, onde vivem os Índios 
Chimanes. 
 
*  O Município de Silva Jardim, no Rio, foi escolhido pelo Instituto do 
Meio Ambiente de Hamburgo, na Alemanha, para receber a 1ª Estação de 
Tratamento de Esgoto com reaproveitamento de água. 

16.08.92 GE:091 16' GE:91 *  Copacabana completa 100 anos.  Considerada uma cidade do Rio de 
Janeiro, o bairro cresceu comprimindo entre a montanha e a praia. 
 
*  Recorde carioca de poluição sonora, o barulho dos veículos e das obras 
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urbanas ameaça a saúde da população. 
 
*  Apresentamos a Reserva da Biosfera de Chahul, no México.   
 
*  A camada de ozônio na atmosfera protege a vida na terra dos raios 
ultravioletas emitidos pelo sol. Sua destruição é uma séria ameaça à saúde 
do planeta. 

23.08.92 GE:092 17' GE:92 No verde clipe de hoje veremos a última parte da série, reservas da biosfera, 
que mostrará a Mata Atlântica.  
 
Na Costa dos estados do Paraná e de São Paulo, vivem os Caiçara, grupo 
constituido por indiginas, negros e europeus, pescadores que ainda se 
utilizam do sistema de pesca seletiva e artesanal. 
 
Projeto Megacidade: uma inovação para a transferência de idéias e 
experiências bem-sucedidas, que promove e incentiva a colaboração entre 
Governos e a população em todo o mundo. Mostraremos  imagens antigas 
sobre a evolução das cidades no mundo. Com todas essas mudanças e 
conforto, prevê-se que a maior parte da população mundial viverá em 
cidades. Por isso as maiores cidades do mundo estão se unindo na busca de 
soluções para seus problemas comuns, como a fome, a poluição, a coleta de 
lixo e o transporte. Temos como exemplo de soluções a utilização do biogás 
que provém do lixo, a utilização da mídia para concientizar a comunidade e 
a coleta seletiva de lixo para reciclagem. 

30.08.92 GE:093 15' GE:93 *  O agravamento da pobreza nos países do 3º mundo e a destruição dos 
recursos naturais, como a degradação do ar, da terra e da água, prejudicam 
o ecossistema e diminuem a qualidade de vida. 
 
*  Atualmente, 129 países estimulam o planejamento familiar, que deve 
passar por programas de saúde e educação, para que as pessoas tenham 
liberdade de escolher quantos filhos desejam ter. 
 
*  Mostraremos, também, a situação das florestas de todo o mundo. 

06.09.92 GE:094 18' GE:94 *  Durante a RIO-92, representações de Nações Indígenas dos 5 
Continentes se reuniram em um encontro paralelo, realizado na Aldeia 
Kari-Oca. 
 
Algumas culturas, como o povo Saami, da Escandinávia, têm mais de 8 mil 
anos de história, muitas outras sofrem a ameaça de não atravessar as 
próximas gerações. 
 
*  Uma lenda Ianomâni diz que Omane, o criador da humanidade,mantinha 
escondido todo o mal que as riquezas, como o ouro, poderiam causar aos 
indígenas. 
 
* Crianças de Campos de Jordão, em S.Paulo, se transformam em 
repórteres e dão uma aula de ecologia. 

13.09.92 GE:095 17' GE:95 *  Cerca de 20 bilhões de toneladas de material poluente são despejadas 
anualmente nas águas. 
 
*  O escritor francês Júlio Verne foi considerado louco quando descreveu, 
há 100 amos, a Fazenda Submarina do Capitão  Nemo, no romance 20.000 
Léguas Submarinas. 
 
*  Mostra que as fazendas de ostras e mariscos do Instituto de Eco-
Desenvolvimento, na Baía de Ilha Grande. 
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*  O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, que tem como meta instruir a pesca de 
maneira adequada, sem causar danos ao meio ambiente. 
 
*  Uma homenagem à cidade  maravilhosa, o Rio de Janeiro. Verdadeiro 
patrimônio brasileiro, ela é a cidade que não esquece que o sonho é 
verdadeiro. 

20.09.92 GE:096 15' GE:96 *  O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico e 
tecnológico estão causando o aquecimento global, a destruição da camada 
de ozônio, a diminuição das florestas e a poluição do ar e das águas. 
 
*  O Japão , país moderno e industrializado , busca uma possibilidade 
devida em harmonia entre o homem e o meio ambiente, utilizando como 
linhas de pensamento a sabedoria e a simplicidade. 

27.09.92 GE:097 18' GE:97 Mostraremos os danos causados ao Kuwait, pelas bombas incendiárias 
iraquianas, jogadas pelo presidente Sadan Hussen nos poços e refinarias de 
petróleo, que contaminaram o ar, mar e deserto. O que está sendo feito para 
salvar as aves marinhas contaminadas pela poluição do Golfo Pérsico 
durante a guerra contra o Iraque. 
 
*  A atração é o trabalho da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, que 
mantém um Centro de Estudos de espécies ameaçados, como a ararinha-
azul. 

04.10.92 GE:098 20' GE:98 *  Os 500 anos do descobrimento da América serão relembrados. 
 
*  “Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a 
humanidade”. Com esta frase o astronauta Neil Arnstrong, definiu a 
chegada do homem à lua. 
 
*  Considerada uma terra selvagem, a América possuía grandes 
civilizações, como os Incas, Maias e Aztecas. 

11.10.92 GE:099 19' GE:99 *  Meninos e meninas de rua, crianças sem destino nem presente, que 
sobrevivem desafiando o submundo dominado pela violência. 
 
*  Na primavera de 1982, as águas do rio Paraná cobriram para sempre um 
dos mais belos monumentos naturais do Brasil, as Cachoeiras de Sete 
Quedas. No local seria construída a maior Hidrelétrica do mundo, a de 
Itaipu. 

18.10.92 GE:100 20' GE:100 *  As grandes reportagens, os melhores momentos, imagens inesquecíveis 
que ajudaram a marcar o Programa do  Globo Ecologia. 
 
*  Mostraremos de que modo o homem vem destruindo o maior 
ecossistema do Brasil, a Mata Atlântica. 
 
A pobreza e a miséria são a grande poluição - um relatório do Banco 
Mundial revela que o Brasil é o 3º País do mundo em má qualidade de vida. 
 
*  O empresário Israel Klabin, Presidente Conselho para o 
Desenvolvimento Sustentado, diz:  a possibilidade de fim de recursos 
naturais e que o sol é a única fonte inesgotável de energia. 

25.10.92 GE:101 17' GE:101 *  Em diversos países, as indústrias estão transformando seu modo de 
produção.  Estas mudanças serve para incentivar as outras industrias e 
adotarem uma postura de proteção ao meio ambiente. 
 
*  A Ilha de Marajó, situada no norte do Brasil, no estado do Pará, e é maior 
que países como a Bélgica e a Suiça. É um patrimônio em recursos naturais, 



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação 

Relação de Fitas de Videocassete                                                      
Tel. 5509-9403/9401 

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

   
  17 

Globo Ecologia 
 

com igarapés, canais naturais que cortam a ilha, igapós, trechos de matas 
alagadas, praias de águas doces e salgadas e manguezais, encontro da terra 
com a água. 
 
*  A principal atividade econômica da Ilha está na criação de búfalos. 

01.11.92 GE:102 16' GE:102 *  Mostra que em Santa Catarina, a Universidade Federal criou e 
desenvolve o Projeto Larus, objetivando a pesquisa e o aperfeiçoamento de 
técnicas que possibilitam um melhor aproveitamento dos recursos marinhos 
sem agredir o meio ambiente. 
 
*  Laboratório da Universidade estão pesquisando sobre a fisiologia, os 
hábitos alimentares e a reprodução do molusco(MEXILHÃO), buscando  
técnicas para auxiliar em sua conservação e métodos para criá-los nas 
diversas condições do mar. 
 
*  A história do inglês Lancaster, que dedica sua vida às plantas e vive uma 
história de amor com o Jardim Botânico do Rio. 

08.11.92 GE:103 17' GE:103 *  A camada de OZÔNIO na atmosfera protege a vida na terra dos raios 
ultravioletas emitidos pelo sol.  Entre as principais causas da diminuição 
desta camada estão a queima de combustíveis fósseis, como carvão, 
petróleo, gás natural e madeira e a liberação de gases 
clorofluorcarbonetos,(CFCs), que causam mudanças no clima do planeta, 
aumentando os riscos de câncer de pele. 
 
*  A luta de um homem em defesa da população da Amazônia. 

15.11.92 GE:104 23' GE:104 *  Uma aventura pelas águas do arquipélago de Abrolho, o 1º Parque 
Nacional Marinho do Brasil. 
 
*  A influência portuguesa é muito presente, uma vez que foi nesta região 
que os primeiros colonos começaram a viver no Brasil. 
 
*  A Baleia Jubarte e seus filhotes, que nessa época do ano migram para as 
águas do local. 

22.11.92 GE:105 23' GE:105 *  Mostraremos a preocupação com a qualidade de vida das pessoas que 
vivem em Serra de Carajás, Sul do Estado do Pará e o Projeto Social que 
oferece aos trabalhadores rurais e às crianças da região a esperança de um 
futuro melhor. 
 
*  Em São Paulo, a maior cidade do País, fica a sede da Organização Não 
Governamental SOS  Mata Atlântica, criada em 1986, que luta para 
preservar nossas florestas. 

29.11.92 GE:106 23' GE:106 *  Mostra que em 1990, um novo encontro com Chico Mendes resultou na 
abertura da 1ª Escola de Alfabetização dentro da Floresta e no início do 
Empare. 
 
*  A antropóloga Mary Allegretti, coordena o Instituto de Estudos 
Amazônicos, que se dedica à preservação de reservas extrativistas. 
 
*  A existência de lagoas de águas doces fazem a região se parecer com um 
oásis. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está localizado no 
nordeste do Estado do Maranhão. 

06.12.92 GE:107 23' GE:107 Estado do Pará uma das maiores áreas de garimpo do Brasil, já  apresenta  
números alarmantes de contaminação dos rios.  A corrida do ouro, o 
garimpo ilegal, a exploração irracional, o uso indiscriminado do mercúrio e 
a queima do ouro estão pondo em riscos a saúde dos moradores e 
garimpeiros da região, além da contaminação dos rios Tocantins, Tapajós e 
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Madeira.  
 
 

20.12.92 GE:109 23' GE:109 *  Especial de Natal traz a poesia de Manoel de Barros, o encantador de 
palavras, poeta do Pantanal, das coisas do mundo. Seus versos refletem um 
sentimeno espontâneo, ingênuo, de quem vê beleza em todas as nuances do 
mundo, e a traduz em palavra certa, inventa novas. 
 
* Traz também, depoimentos do Ministro da Cultura Antônio Houaiss, para 
quem Manoel de Barros é um usuário ou utente ou utilizante ou criante das 
palavras e os poemas são lidos pela atriz e admiradora Cassia Kiss. 

27.12.92 GE:110 21' GE:110 *  Uma homenagem ao artista plástico polonês Frans Krajcberg, que 
descobriu no Brasil sua verdadeira terra e fez da ecologia sua missão de 
vida. 
 
   Mostraremos um pouco da vida deste artista,desde sua chegada ao Brasil; 
suas exposições de pintura e esculturas e seu trabalho em defesa da 
natureza brasileira. 

03.01.93 GE:111 22' PRAINHA(RJ); TROTE 
ECOLÓGICO; HAROLDO 
PALO JR 

*  Mostraremos as belas imagens captadas pelas lentes do fotógrafo 
Haroldo Palo Jr, que revela a sedução, gestação e a criação de animais do 
cerrado brsileiro. 
 
*  Uma reportagem sobre os surfistas cariocas que se uniram e conseguiram 
salvar da especulação imobiliária a última praia selvagem do litoral da 
cidade do Rio de Janeiro, a Prainha. 
 
*  Com exclusividade, uma entrevista com o Ministro do Meio Ambiente, 
que participou do Seminário sobre Meio Ambiente e TV, na FRM, na 
comemoração dos 2 anos de programa. 

10.01.93 GE:112 19' EMISSÁRIO SUBMARINO; 
BOTÂNICO: AKIRO 
MIAYAK 

*  A história do botânico Akiro e o trabalho da bióloga Neiva Guedes. 
 
* Mostraremos ainda, como a construção de um emissário submarino 
salvou da poluição o Rio Jacuipe, no interior da Bahia. 

17.01.93 GE:113 22' IGUAPÉ; CULTURA DE 
OSTRAS - CHAPADA DOS 
GUIMARÃES 

*  Chapada dos Guimarães, situada no  Estado de Mato Grosso, esta região 
possui beleza única, os mistérios e os problemas desta região que têm sua 
história marcada pela evolução de nosso problema. 
 
*  Na Chapada nascem os rios  que formam as duas maiores bacias da 
América do Sul: à Amazônica e a do Prata. 
 
*  O trabalho de uma comunidade de Caiçaras de Cananéia, litoral de São 
Paulo, que luta para proteger a principal atividade econômica da região, a 
extração de ostras. 

24.01.93 GE:114 22' OS CARVOEIROS; ESCOLA 
DAS DUNAS 

*  O trabalho dos carvoeiros está baseado na destruição de espécies nativas 
do cerrado brasileiro para a produção de carvão.  Uma tarefa árdua, onde as 
crianças prendem, desde cedo, a cortar árvores, sob o sol quente e sem 
qualquer proteção. 
 
*  No RN funciona a Escola das Dunas, onde as crianças saem das salas de 
aula para aprender a amar e, principalmente, a respeitar a natureza. 

31.01.93 GE:115 19' APA DO MARACANÃ/MA; 
APICULTURA PANTANAL; 
PROJETO LARUS; ILHAS 
MOLEQUES DO SUL/SC 

*  São Luis do Maranhão, cidade ilha, luta para preservar não somente seu 
patrimônio histórico, mas também seu patrimônio natural. 
 
*  O início do trabalho de apicultura no Pantanal. 

7.02.03 GE:116 22' TREM DA MATA 
ATLÂNTICA - GARIMPO 

*  Aproveitando os trilhos de um caminho ferroviário construído na década 
de 20, os turistas podem apreciar as belezas da Mata Atlântica a bordo de 
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POCONÉ um trem ecológico. O passeio tem início em Angra e vai até a Estação de 
Lídice, no Município do Rio Claro. 
 
*  Mostraremos também, uma outra região do país que está sendo cada vez 
mais destruida pela ganância da sociedade moderna. Em Poconé/MT, 
cidade fronteira entre o Planalto e o Pantanal. 

14.02.93 GE:117 22' GUITA CHARIFKER - BAÍA 
DE SEPETIBA 

*  Aos 56 anos, natural de Recife, Guita Charifker fez da arte o seu 
caminho. Descendente de pai russo e mãe romena, a artista plástica foi 
criada no interior do Estado de Pernambuco. O Sítio Sta Clara, em Paulo de 
Frontin/RJ, é o ateliê predileto. 
 
*  Sepetiba, uma reserva de riquezas naturais da Baía de Guanabara, 
cercada pelas montanhas da Serra do Mar, protegida pela restinga da 
Marambaia. 
 
*  E, ainda, as línguas negras nas areias de Barra de Guaratiba, Sepetiba, 
Itaguai e Mangaratiba e o descaso das autoridades. 

21.02.93 GE:118 22' PARQUE DO BACANGA - 
DESPOLUIÇÃO DAS 
PRAIAS DE SANTOS 

*  Mostra a Reserva Florestal do Parque Estadual da Bacanga, na Ilha de 
São Luis do Maranhão, tem características da mata pré-amazônica e do 
cerrado. 
 
*  O Sítio Santo Antônio da Alegria, construído no Séc.XIX, foi um 
curtuem e, diz a lenda, foi também local onde vários escravos foram 
sacrificados de forma brutal e sem piedade. 
 
*  Cidade famosa por seus 7 km de praias, Santos foi abandonado e perdeu 
seu encanto quando a poluição e a contaminação tomaram conta de suas 
águas e areia. 

28.02.93 GE:119 22' CENSO AÉREO/PANTANAL 
- EXPEDIÇÃO RONDON  
ROOSEVELT 

*  A iniciativa de fazer o Censo na região está nos problemas que o 
desenvolvimento urbano poderia estar causando na flora e na fauna, como o 
desmatamento nos cerrados, a caça predatória, a pesca da Piracema, quando 
os peixes fazem sua desova, e o garimpo, que contamina e destrói os rios. 
 
*  Uma expedição à Amazônia despertou o interesse pela diversidade da 
natureza local. Cândido Rondon, a expedição a presença do ex-presidente 
norte-americano Theodor Roosevelt, e tinha como objetivo vencer o desafio 
de percorrer o curso do Rio da Dúvida, afluente de Madeira, trilha nunca 
antes percorrida. 

21.03.93 GE:120 21' LAGOA DE ARARUAMA *  Os primeiros habitantes da região foram os Índios Tamoios que 
reconheceram a fertilidade das águas da Lagoa e a chamaram de Araruama, 
que significa lugar onde há muitas ostras e mariscos. 
 
O mais grave problema é a falta de planejamento urbano que modifica a 
paisagem e ameaça o ecossistema. 

28.03.93 GE:121 21' PAQUETÁ - CAXIUANÃ *  A Floresta Nacional de Caxiuanã, localizada ao norte do Estado do Pará, 
pode ser considerada uma síntese da Floresta Amazônica. 
 
Animais como a onça, tartarugas e araras e plantas como a vitória-régia, 
açaís e castanheiras fazem parte de um universo onde a diversidade de flora 
e da fauna formam um dos mais ricos ecossistemas do planeta. 
 
*  A Ilha de Paquetá, já foi cenário de um dos mais belos romances da 
literatura brasileira, a MORENINHA, escrito em 1844 por Joaquim Manoel 
Macedo.  Descoberta em 
 
1565, era habitada pelos Índios Tamoio , Paquetá quer dizer muitas 
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conchas, ou lugares de conchas. 
04.04.93 GE:122 22' MÍDIA ECOLÓGICA - 

REVISTA ECONAUTAS - 
ECO TV PARATY 

*  As ações do GREENPEACE alcançaram seus objetivos e organizaram 
um eficiente serviço de marketing.  A SOS  Mata Atlântica tem seus 
projetos divulgados diariamente nos jornais do país. 
 
* A Revista Econautas, especializada para crianças e adolescentes, divulga 
a fauna brasileira e o que está sendo feito para salvá-la. 
 
*  Na cidade de Paraty, litoral fluminense, está funcionando a mais  
moderna TV Comunitária do País: a ECOTV, atingindo também a cidade 
de Angra dos Reis. 

11.04.93 GE:123 22' PARQUE NACIONAL DE 
ABROLHOS - PARQUE 
NACIONAL DE IBITIPOCA 

*  Uma data histórica para a conservação natural do Brasil, dia 06/04/1983, 
criação do Parque Nac de Abrolhos, na Bahia. As cinco ilhas do 
arquipélago,de riqueza incomparável, passaram a ser protegidas pelo 
governo e ganharam o respeito de toda a população 
 
Várias espécies animais habitam as ilhas, e no fundo do mar está a mais 
extensa área de recifes de coral do Atlântico Sul. 
 
E ainda, o Parque Naional de Ibitipoca, sul de Minas Gerais, 1.700 metros 
de altitude, um Parque cheio de cachoeiras e grutas, com vegetação única. 

18.04.93 GE:124 21' TROTE ECOLÓGICO - RIO 
CARIOCA 

*  A tradição do trote se transformou em uma grande festa onde o meio 
ambiente é quem recebe as homenagens. 
 
*  Carioca quer dizer CASA DE PEDRA, e foi por entre as pedras da 
floresta da Tijuca que nasceu o Rio Carioca. 

25.04.93 GE:125 17' LAGARTIXA DA AREIA - 
MIP/MANEJO INTEGRADO 
DE PRAGAS 

*  Mostraremos a luta pela sobrevivência da lagartixa da areia, uma espécie 
endêmica, que ocorre no Rio, na área da restinga de Marambaia até as 
praias de Cabo Frio.  
 
*  Professores e técnicos da UESP desenvolveram o MIP/Manejo Integrado 
de Pragas, que mostra como prevenir contra pragas. 

02.05.93 GE:126 21' MONOCARVOEIRO - 
MACACO MURIQUI 

*  O monocarvoeiro, maior primata das Américas, encontrado na região 
sudeste do Brasil, este animal, também conhecido como muriqui, está 
ameaçado de extinção. 
 
*  A luta contra a extinção dos muriquis, a Estação Biológica da Mata 
Sossego, criada com ajuda da Universidade Federal Minas Gerais, da 
World Wildlife Foundaiton, Conservation International e Fundação 
Biodiversitas. 

09.05.93 GE:127 15' ESPIRITO SANTO EM 
ESTADO DE ALERTA I 

*  Reportagens especiais sobre o Espírito Santo, estado que apresenta a 
maior devastação da Mata Atlântica.  Originalmente, possuía a maior 
cobertura da Mata no País e o ecossistema mais rico do planeta. 

16.05.93 GE:128 22' ESPÍRITO SANTO EM 
ESTADO DE ALERTA  II 

*  O povo capixaba, suas histórias, seus personagens. 
 
Povo influenciado por culturas muito fortes e de comportamento marcante, 
o capixaba possui um pouco da negritude baiana, do tradicionalismo 
mineiro e da modernidade carioca. 

23.05.93 GE:129 22' ESPÍRITO SANTO EM 
ESTADO DE ALERTA III 

*  Sobretudo após a década de 70, a implantação de grandes projetos 
industriais contribuiu para acelerar o crescimento da população. As cidades 
“incharam”desordenadamente e não tinham estrutura para tal. Os esgotos 
começaram a ser jogados nos rios e córregos, que desaguavam no mar. As 
favelas cresceram nas encostas, apresentando muitas habitações de alto 
risco. 

30.05.93 GE:130 21' ESPIRITO SANTO EM 
ESTADO DE ALERTA IV 

*  Mostra que a produção capixaba vem fazendo para salvar sua natureza.  
O turismo e a especulação imobiliária ameaçaram o litoral do estado.  
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Moradores assistiram ao mar perdendo suas riquezas, seus manguezais 
sendo destruídos e animais, como a tartaruga. 
 
Com o Projeto TAMAR, veio a mudança dos hábitos da população, que 
antes se alimentava da tartaruga que hoje tanto protegem. 

06.06.93 GE:131 21' RIO 92 - UM ANO DEPOIS *  Há muitas visões da RIO-92. No Itamaraty, diplomatas acham que nunca 
se avançou tanto em tão pouco tempo. Já os ambientalistas acreditam que 
os avanços foram muito pequenos.  Para eles, os países ricos não 
assumiram compromissos em quase nada, principalmente na destinação de 
novos recursos para a proteção do meio ambiente e transferência de 
tecnologia limpas. 

13.06.93 GE:132 20' JARDIM BOTÂNICO - 
CONFERÊNCIA DE 
CIDADES PARA O SÉCULO 
XXI 

*  O Rio foi a sede da 1º Conferencia de Cidades para o Sec.XXI, a RIO-
93. Prefeitos de diversas cidades da América Latina se reuniram para 
debater a qualidade de vida nas grandes cidades. 
 
*  Há 185 anos, D. João plantou a PALMA MATER, a 1ª Palmeira Imperial 
no  JARDIM BOTÂNICO. 

20.06.93 GE:133 20' DESPERDÍCIO DO LIXO I *  Mostraremos uma rápida história do lixo através dos tempos e as 
primeiras experiências, sem resultados, com grandes usinas, de 
compostagem, que resultaram na criação, pela COMLURB no Rio, do 
Projeto Formiguinha na Favela da Rocinha. 
 
*  Aponta soluções criativas para o aproveitamento não só de materiais que 
até pouco tempo não tinham a menor  serventia, mas também do trabalho 
de um grupo de indivíduos ainda considerado como Lixo Humano. 

27.06.93 GE:134 21' DESPERDÍCIO DO LIXO II *  Os catadores de papel que, em São Paulo, começam a se organizar como 
profissionais através de uma cooperativa que funciona debaixo de um 
viaduto.  Os aterros clandestinos e o projeto que vai os 40 lixões de 
S.Paulo, sempre ameaçando o solo, a água e a saúde da população vizinha. 
O mundo do Lixo, uma viagem pelo universo das pessoas que retiram dos  
aterros sanitários seu sustento. 

04.07.93 GE:135 16' MONTEIRO LOBATO - 
PARQUE NAC DAS EMAS 

*  Uma homenagem ao mais conhecido escritor brasileiro de livros infantis, 
José Monteiro Lobato.  Com linguagem simples, que revela a vida e as 
lendas do interior do país, sua obra encanta crianças de todas as gerações. 
 
*  parque Nacional das Emas, em Goiânia, a mais representativa reserva 
ecológica do cerrado brasileiro, está sendo visitado e “descoberto”por 
estudantes adolescentes. 

11.07.93 GE:136 22' ILHA GRANDE - BRIGADA 
MIRIM ECOLÓGICA  - 
LAGE DE SANTOS 

*  Ilha Grande, litoral Sul do Estado do Rio, refúgio de piratas que possui 
um verdadeiro tesouro ecológico. 
 
*  Na tentativa de salvar a Ilha que os obriga e encanta, um grupo de 
crianças criou a BRIGADA ECOLÓGICA, que trabalha conscientizando 
turistas sobre a importância de se manter o local limpo. 
 
*  Lage de Santos, uma formação de pedra a 40km da Costa Paulista.  Ponto 
de orientação para os navegantes. 

18.07.93 GE:137 20' DESPERDÍCIO DE ÁGUA *  As redes de abastecimento captam as águas dos rios e, depois de tratá-
las, a distribuem para a população. Já neste percurso começa o desperdício. 
 
*  Para reverter a situação, o Governo do Estado de S.Paulo lançou o 
ambicioso ‘PROJETO TIETÊ”, que pretende despoluir 75% do rio até o 
ano de 1977. 

25.07.93 GE:138 17' JARDIM BOTÂNICO *  Um programa dedicado à cidade de Curitiba, que completou  300 anos e 
está  preservando sua fauna e flora. 
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*  O Jardim Botânico de Curitiba é considerado, hoje, um dos principais 
pontos turísticos da cidade. 
 
*  Também é responsável pelo emprego de menores e crianças carentes 
engajadas no Projeto Piá. 

01.08.93 GE:139 22' PIAUÍ  I ( ÁGUA X SECA) *  Apresentamos uma série especial sobre o Estado do Piauí, o 3º maior do 
nordeste. 
 
Piauí, na língua indígena, quer dizer rio com muito peixe. Na realidade é a 
região mais árida do nordeste brasileiro, castigada pela seca em quase todo 
seu território. 
 
No Vale da Burguesia, ao Sul do Piauí, a água jorra do subsolo. É a região 
que possui o maior lençol aguífero do Brasil. 

08.08.93 GE:140 22' PIAUÍ  II (DELTA) *  O 2º programa da série sobre o Estado do Piauí.  O tema é o Delta do Rio 
Parnaíba, o mais importante da região, que nasce no sul e segue para o 
norte, fazendo divisa com o Maranhão. 
 
*  Na cidade de Parnaíba, a mais importante da região, foi fundada no 
Século XVII e tem hoje 130 mil habitantes.  
 
*  A vegetação do manguezal é rasteira, seguida pelo Jequeri,um tipo de 
arbusto que antecede as árvores altas, dando a impressão de que uma 
floresta também se desenvolve no local. O caranguejo é a grande fonte de 
renda. 

15.08.93 GE:141 16' PIAUÍ III  (TERESINA X 
POVO) 

*  Fundada em 1862 como a 1ª planejada do país Teresina nasceu às 
margens do rio Parnaíba para substituir Eiras, antiga capital do Estado, e 
para reforçar o Parnaíba como importante eixo econômico. 
 
*  A pobreza estraga a cidade. Não há empregos e o comércio informal 
toma conta das ruas, inclusive o ilegal de animais silvestres.   
 
    A cultura popular e as manifestações artísticas se mantêm viva, 
sobretudo na periferia da cidade. 
 
*  Mas em Teresina está, também, o melhor sistema de Saúde Pública do 
Nordeste. 

22.08.93 GE:142 21' PIAUÍ IV (PARQUE 
NACIONAL DA CAPIVARA) 

*  Mostraremos o Parque Nacional Serra da Capivara, no Sudeste do 
Estado, onde estão os mais importantes sítios arqueológicos das Américas.  
As descobertas de inscrições rupestres, fósseis e utensílios provam que o 
homem viveu neste local há pelo menos 48 mil anos. 
 
*  Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, o Parque da Capivara é 
um verdadeiro Museu a céu aberto. 
 
*  A arqueóloga NIEDE GUIDON pesquisa esta rgião há 20 anos e seu 
trabalho revolucionou as pesquisas arqueológicas e impressionou a 
Comunidade Científica Mundial e seu trabalho não se limita às pesquisas 
científicas. 

29.08.93 GE:143 15' PIAUÍ V (SETE CIDADES) *  O último programa da série sobre o Piauí. Mostraremos sobre as 
formações rochosas do Parque Nacional de Sete Cidades, onde as inscrições 
ruprestres denunciam a presença do homem primitivo.  As marcas ainda são 
consideradas mistério. O que querem nos dizer estas pinturas nas rochas? 

05.09.93 GE:144 23' PONTAL DO ATAFONA; 
FUNDAÇÃO BRASILEIRA 
PELA CONSERVAÇÃO DA 

*  Homenagem aos 35 anos de existência da FBCN - a primeira 
Organização Não Governamental do Brasil. 
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NATUREZA A FBCN conta, hoje, com o apoio do Banco Mundial para desenvolver 
projetos no Pantanal, Mata Atlântica e Amazônia. 
 
*  No Pontal do Atafona, Município de São João da Barra, litoral do Estado 
do Rio de Janeiro, voluntários se dedicam ao trabalho de conscientizar uma 
aldeia de pescadores sobre a importância de seu meio ambiente. 

12.09.93 GE:145 22' DESPERDÍCIO DE ENERGIA 
III 

*  O 3º tema da série DESPERDÍCIO: A Energia.  é a principal fonte de 
energia que temos, sobretudo o sol e o vento. A descoberta do petróleo, no 
final do Séc.XIX, trouxe a velocidade, o conforto e a informação, mas 
trouxe, também, a poluição do ar. 
 
Há 18 anos o Brasil assinou um acordo nuclear para a construção de três 
Usinas Atômicas em Angra dos Reis, O Plano era gerar mais  energia para 
o país. 
 
*  Começaram a ser utilizadas, então, ENERGIA ALTERNATIVAS. Tudo 
indica que, nas próximas décadas, o mundo terá uma energia mais limpa. 
 
8 No nordeste, diversos estudos comprovam que o sol implacavel do sertão 
eo vento selvagem do litoral são as melhores fontes de energia. 

19.09.93 GE:146 22' CESIO 137 - SIRON 
FRANCO 

*  A substância radiativa que causou contaminação de várias pessoas há 6 
anos em Goiânia. Uma breve retrospectiva do acontecimento e seus 
desdobramentos. O tratamento dos contaminados, a saída das pessoas do 
local e a armazenagem do lixo.  O que é CESIO e o que ele pode causar. 
 
*  O trabalho do artista plástico Siron Franco, que vive e trabalha em 
Goiânia e tem na natureza sua forma de inspiração. 

26.09.93 GE:147 23' PEIXE-BOI *  Protegido por lei desde 1967, o peixe-boi é muito procurado pelo valor 
de sua carne e pela quantidade de gordura. 

03.10.93 GE:148 22' PROJETO IMAGINE - ACÃO 
ECOLÓGICA DO 
GREENPEACE - MICO 
LEÃO-DOURADO 

*  O grupo de produção cinematográfica Lapa, do Rio, criou o Projeto 
IMAGINE, que mistura desenho animado, criatividade e muito bom humor. 
 
*  O GREENPEACE foi a 1ª Organização Não Governamental a alertar as 
pessoas sobre os destinos da terra. 
 
*  O Projeto Mico Leão Dourado completa 10 anos de existência, 
mostrando como o trabalho está sendo desenvolvido, e quais os objetivos 
que já foram atingidos. 
 
*  A comemoração do Centenário de nascimento do escritor Mário de 
Andrade, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. 

10.10.93 GE:149 22' LAGOAS DO NORTE 
FLUMINENSE 

*  O Rio de Janeiro possui o maior número de lagoas próximas ao litoral do 
país. São lagoas pequenas, abastecidas pelas águas da chuva e do mar, 
espelhos de água doce e celeiros de crustáceos e moluscos. Esta região 
possui uma biodiversidade rara do mundo, com rios entrecortados por 
manguezais, dunas e restingas que se complementam num vasto mar de 
águas claras. 

17.10.93 GE:150 22' ÍNDIOS *  A Organização das Nações Unidas escolheu o ano de 1993 para ser o 
Ano Internacional dos Povos Indígenas, civilizações primitivas que 
começaram a desaparecer após os primeiros contatos com outras 
civilizações. 
 
*  Hoje, no final do Século XX, a violência é uma realidade. O massacre 
dos índios Ianomami retrata esta triste constatação. 

24.10.93 GE:151 21' DESPERDÍCIO DE 
ALIMENTOS 

*  O Brasil desperdiça 4 bilhões de dólares em alimentos todo ano.  De tudo 
que produzimos, cerca de 30% acaba no lixo. O desperdício chega a 20% 
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desta quantia. O Brasil tem um dos piores índices de aproveitamento de 
solo do mundo. 

31.10.93 GE:152 20' TRÊS ANOS DO GLOBO 
ECOLOGIA - RESERVA 
BIOLÓGICA MARINHA DO 
ARVOREDO 

*  Há três anos, no dia 04/10/90, a FRM apresentava o 1º Programa do GR.  
Ao longo deste tempo, o programa apresentou a luta dos conservacionistas , 
denunciou sérios problemas, discutiu ecologia social,educação ambiental e 
valorizou o esforço que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida 
no planeta. 
 
*  A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, do Galé e Deserta e o Calhau 
de São Pedro. Esta região foi descoberta por pescadores, atraídos pela 
quantidade e diversidade de animais existentes. A pesca intensa e predatória 
reduziu drasticamente a safra das pescadas. 

07.11.93 GE:153 21' DESPERDÍCIO DE 
NUTRIENTES 

*  Apresentamos o  último programa da série desperdício, que tem como 
tema os alimentos, e de que forma a falta de informação e os maus 
costumes nos levam a jogar fora a parte mais rica do que comemos. A 
nutróloga e pediatra Clara Bransão desenvolveu um programa de 
multimistura, onde o alimento é aproveitado por inteiro, inclusive as folhas 
e sementes, para melhor aproveitar suas propriedades. 
 
*  Sergipe foi o primeiro estado a adotar oficialmente a multimistura. O 
NUTRAC, Núcleo de Trabalho Comunitário, distribui diariamente mais de 
10 mil refeições, e as escolas públicas encontraram um método para 
alimentar com saúde seus alunos. 

14.11.93 GE:154 21' ATOL DAS ROCAS *  Ponto perdido no Oceano Atlântico, santuário ecológico, primeira 
Reserva Biológica Marinha do Brasil, o Atol das Rocas está situado a 144 
milhas náutica, ou cerca de 256 km da cidade de Natal, no Rio Grande do 
Norte. 
 
*  O Atol é um local onde existe possibilidade de reprodução de espécies 
ameaçadas de extinção e tem sua paisagem preservada. 

21.11.93 GE:155 20' BROMÉLIAS *  Mostraremos plantas nativas da América que crescem nas Florestas 
úmidas, restingas do litoral e nas regiões semi-áridas. Há 5 séculos, quando 
Colombo chegou ao Continente, se encantou com esta espécie que floresce 
apenas uma vez, e levou para a Europa um exemplar - o abacaxi. 
 
*  Elton Leme é um advogado, Juiz que se rendeu aos encantos das 
bromélias e iniciou uma grande pesquisa. Atualmente, ele já tem 
classificadas mais de 100 espécies e pertence à Sociedade Brasileira de 
Bromélias, junto com o compositor Roberto Menescal. 

28.11.93 GE:156 21' EUA I (RESÍDUOS TÓXICOS 
) 

*  Em Washington, Boston, Pittsburg, Cleveland e Detroit, e nos arredores, 
a equipe do GE viu de perto o que o governo e a sociedade deste que é o 
mais rico e poderoso País do mundo estão fazendo para recuperar o meio 
ambiente mais agredido da face da terra. 
 
*  O 1º Programa da série irá mostrar o Centro de Treinamento do Lixo 
Tóxico, em Pittsburg, e como este assunto está sendo pesquisado e tratado. 
Ainda neste primeiro programa, a chuva ácida e a poluição do ar. 

05.12.93 GE:157 21' PORTO SEGURO I *  Porto Seguro, sul da Bahia, Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, 
Brasil. Neste local privilegiado, pouco mudou do cenário descrito nas cartas 
de Pero Vaz de Caminha. 
 
A marca da sociedade moderna também está presente na periferia de Porto 
Seguro, onde a pobreza e miséria agridem a beleza natural e ferem o meio 
anbiente. Favelas, como a do Baianão e do Rato, crescem a cada dia e 
invadem os morros e os mangues. 

12.12.93 GE:158 21' PORTO SEGURO II *  Porto Seguro, no sul da Bahia, local onde residem os Índios Pataxós, um 
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povo que luta pelo direito à terra e para preservar sua identidade. 
Descendentes dos primeiros habitantes do país, os Índios querem resgatar a 
memória de seu povo. 
 
Muitos Pataxós saíram da aldeia indígena de Coroa Vermelha, deixando 
para trás uma tradição de muitos anos. 

19.12.93 GE:159 21' CAVERNA DO DIABO/SP *  O mundo das cavernas. Locais onde se encontram outros mundos, onde 
não existem tempo nem luz. O Globo Ecologia vai levar você ao Vale do 
Ribeira, onde existem mais de 200 cavernas escondidas no meio da Mata 
Atlântica. 

26.12.93 GE:160 20' ESPECIAL DE NATAL 
“SOLIDARIEDADE” 

*  Uma homenagem a um grupo de pessoas que vem contribuindo, cada um 
a sua maneira, para o bem-estar coletivo dos brasileiros. 
 
*  O Projeto Renascer começou há dois anos, envolvendo médicos, 
enfermeiros r secretárias do Hospital da Lagoa, no Rio. 
 
em Itacarambi, interior de MG, as crianças da Fazenda Barreiro ganharam 
uma nova perspectiva de vida. 

02.01.94 GE:161 21' ESPIRITO SANTO E PIAUÍ *  O Espírito Santo é o estado que apresenta maior devastação da Mata 
Atlântica, pois originalmente, possuía a maior cobertura da Mata no País e 
o ecossistema mais rico do planeta. 
 
Piauí, na língua indígena, quer dizer rio com muito peixe, na realidade, a 
região mais árida do Nordeste brasileiro, castigado pela seca em quase todo 
seu território. 

09.01.94 GE:162 21' DESPERDÍCIO *  Os melhores momentos da série DESPERDÍCIO, reprisando os temas 
água, energia e alimento. 

16.01.94 GE:163 18' GENTE/EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

*  Um programa especial mostrando os melhores momentos de 1993 que 
falam sobre educação ambiental, gente e o convívio com os animais. 

30.01.94 GE:164 21' EUA II/PARQUES 
NACIONAIS AMERICANOS 

*  Mais um programa da série O Meio Ambiente nos EUA. O que 
aconteceria se o Grand Cannyon fosse transformado em uma grande 
represa?  Se todas as florestas tivessem sido transformadas em carvão para 
as indústrias? E se os lagos selvagens fossem cercados por condomínios 
barulhentos? Para evitar que tais atos destruam a natureza, foram criados os 
Parques Nacionais, uma forma de conservar o meio ambiente, seus animais 
e beleza. 

06.02.94 GE:165 22' EUA III = P.N. AMERICANO 
II 

*  Apresentamos ao público o homem da lei mais popular nos Estados 
Unidos: O guarda-florestal. 
 
*  Everlades, uma reserva selvagem no clima subtropical da Flórida; Smoky 
Mountains, o refúgio dos primeiros habitantes do continente americano; 
Shenandoah, onde a vida selvagem foi recuperada e preservada para as 
futuras gerações; Aquedia, onde são protegidas as terras banhadas pelo 
oceano atlântico e sua vida marinha. 

20.02.94 GE:166 21' IBIRAPUERA *  O Parque Ibirapuera tem 1 milhão 500 mil m2 de verde.  Local de lazer e 
cultura que reúne pista para cooper, parque infantil, praça de jogos e um 
jardim de esculturas. 

27.02.94 GE:167 21' EUA IV = ÁGUA *  Mostra que os americanos extraem, por dia, 339 bilhões de galões de 
água doce de seus rios, lagos e subsolo. 

06.03.94 GE:168 22' MAMIRAUÁ  I *  Mamirauá quer dizer, na língua indígena, filhote de peixe-boi, e é 
formada pelo encontro de três grandes rios. 

13.03.94 GE:169 19' MAMIRAUÁ II *  Mamirauá trabalha para mudar a realidade deste pedaço da floresta, um 
exemplo para aqueles que lutam em defesa da Amazônia, valorizando sua 
cultura, sua gente e preservando os recursos naturais. 

20.03.94 GE:170 20' MATA DOS GODOY *  No início do Século XX, o Norte do Paraná foi invadido por pessoas 
vindas de várias partes do país e da Europa.  Todos chegavam com o 
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mesmo sonho: uma vida de prosperidade.  A floresta foi, aos poucos, sendo 
substituída pelas lavouras, casas e estradas.  Os pioneiros, liderados pelos 
ingleses, ergueram no local uma cidade que mais se parecia uma pequena 
Londres, Londrina. 

27.03.94 GE:171 21' EUA V = AR *  A chuva ácida, o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio são os 
primeiros sintomas da falta de ar em que vive a terra.   
 
*  Los Angeles, maior metrópole da Califórnia, é a 2ª cidade mais poluída 
do mundo, perdendo apenas para a cidade do México. 
 
*  Detroit, 7ª maior cidade dos EUA e centro da indústria automobilística 
norte-americana, as indústrias possuem um centro de pesquisa de meio 
ambiente, onde os veículos são testados para não influenciar as condiçoes 
do ar. 

03.04.94 GE:172 22' I T A I M B E Z I N H O *  Os canyons de Itaimbézinho e Fortaleza, no sul do país, representam uma 
paisagem única, com abismos sinuosos e profundos, enfeitando as 
paisagens dos Parques Nacionais dos Aparatos da Serra e da Serra Geral. 

10.04.94 GE:173 22' BAÍA DE GUANABARA = 
PRAIAS DO NORDESTE 

*  Mostraremos as conseqüências do turismo sobre o meio ambiente em 
dois estados do nordeste: No RN, o massacre das dunas de Genipabu e, em 
Pernambuco, a invasão de Porto  de Galinhas. Mas antes disso, 
mostraremos a situação em que se encontra a Baía de Guanabara, no Rio de 
Janeiro. 

17.04.94 GE:174 22' VON MARTIUS = ILHA DO 
MEL 

*  Uma homenagem ao naturalista alemão Von Martius, no seu bicentenário 
de nascimento.  Ele visitou o Brasil junto com uma expedição nos de 1817 
a 1820, coletou diversos materiais de interesse para estudá-los.  De seus 
estudos foram publicados vários livros, que até hoje são utilizados como 
ponto de referência no estudo da terra e se deus habitantes. 
 
*  Uma viagem a Ilha do Mel, no litoral de Curitiba, território protegido 
pelo patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná e reconhecido 
pela UNESCO. 

24.04.94 GE:175 22' EUA VI = NOVA POLÍTICA 
AMBIENTAL 

*  Os americanos que até ontem só pensavam em consumir mais, melhor e 
baratos estão mudando suas ações de acordo com uma nova mentalidade. 

01.05.94 GE:176 16’ LAGAMAR I *  A história da ocupação de Lagamar, iniciada antes do descobrimento do 
Brasil por Pedro Alvares Cabral. 

08.05.94 GE:177 21' LAGAMAR II *  Uma região que fica entre os Estados do Paraná e S.Paulo, cercada pela 
restinga, pelo mar, pelo mangue e pela Mata Atlântica. 

15.05.94 GE:178 20' LAGAMAR III *  Uma região quase intocada no litoral dos Estados do Paraná e São Paulo. 
 
*  o retrato de uma pessoa que retrata e documenta este patrimônio natural. 

22.05.94 GE:179 22' LAGAMAR IV *  O último programa da série sobre o Lagamar, na barra do Rio Ribeira do 
Iguape, que mostra a rotina dos pescadores que vivem nesta região 
protegida por leis ambientais. 
 
*  Mostraremos também casos de sucessos destacando diferentes métodos 
de pesca, como o indígena, que aprisiona os peixes em cercados 
improvisados. 

29.05.94 GE:180 16' EUA VI = EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Na América do Norte, a preocupação com o meio ambiente é fator 
determinante de seus cidadãos. Os moradores de Pittsburgs, por exemplo, 
estão aprendendo como se comportar em caso de acidente com o tóxico. 
Este mesmo trabalho está presente no dia-a-dia das crianças de Cleveland. 

05.06.94 GE:181 22' OZÔNIO No Brasil, a ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração), instituiu 
um comitê pró-camada de ozônio, que discute como divulgar a importância 
ao assunto, como qualificar os profissionais da área e a reformulação de 
leis. 
Vamos falar de um novo gás que vêm substituindo o CFC, o Reclin 134A, 
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que foi desenvolvido por 14 produtores mundiais. No Brasil a "Hoeghst" 
produz esse gás e até exporta. E vamos mostrar os exemplos de empresas 
que substituiram ou reduziram a utilização de CFC em seus produtos. 
 

12.06.94 GE:182 21' FERNANDO DE NORONHA 
I 

*  Mostraremos o cotidiano dos habitantes de Fernando de Noronha  e o 
desenvolvimento do turismo na região. 
 
Além de conviver com os efeitos causados pela seca, a população sofre com 
a falta de energia.  Alguns projetos estão sendo testados, como a energia 
solar e a energia eólica. 
 
Outra opção de lazer é o mergulho onde se encontra tartarugas marinhas e 
enormes lagostas. 

19.06.94 GE:183 22' FERNANDO DE NORONHA 
II 

*  Mostraremos a vegetação que brota neste arquipélago depois de 3 anos 
sem chuva, e os principais projetos de preservação ambiental. 
 
Em Fernando de Noronha, mais da metade da área é protegida pelo Parque 
Nacional, e mesmo assim, o impacto ambiental já começa a ser sentido. 

26.06.94 GE:184 22' BAÍA DE GUANABARA = O 
BOTICÁRIO 

*  Mais uma reportagem sobre a Baía de Guanabara, chamando atenção 
para a região do Canal do Cunha, área considerada a mais poluída do 
entorno da Bahia. 
 
*  O Projeto de Despoluição aposta em obras de saneamento para reverter 
esta situação, mas serão necessários cinco anos para que os resultados desta 
recuperação apareçam. 

03.07.94 GE:185 16' R S  I = PORTO ALEGRE / 
GUAÍBA 

*  Uma homenagem ao poeta Mário Quintana, que dedicou muitos poemas 
a Porto Alegre, como o Mapa da Cidade.  Autor de mais de 50 livros onde 
ele exaltou seu amor pela cidade para todos os cantos do país, até sua 
morte. 

10.07.94 GE:186 19' R S  II = PRÓ-GUAÍBA *  Mostraremos como a maior fábrica de papel celulose do Rio Grande do 
Sul, localizada nas margens do Guaíba, deixou de ser uma grande poluidora 
das águas do rio. 

17.07.94 GE:187 19' R S  III = CAMPANHA 
GAÚCHA 

*  Mostraremos os pampas, o ecossistema mais típico da região Sul do 
Brasil, que está tendo seus campos ameaçados pela presença abundante de 
areia. 

24.07.94 GE:188 19' R S  IV = PROCESSO DE 
DESERTIFICAÇÃO 

*  Cidade de Uruguaiana, fronteira com a Argentina, onde começa a  Ponte 
Internacional, que une os dois países.  Os dois pilares em sua entrada foram 
escolhidos como símbolo do MERCOSUL, tratado que une os países da 
fronteira para o comércio e intercâmbio, facilitando a integração dos povos 
do cone Sul da América. 

07.08.94 GE:190 21' OURO PRETO *  Foi uma das mais importantes cidades da América no Século XVIII 
devido à presença de ouro em sua região. Centro histórico na época da 
Inconfidência Mineira, a cidade, que se chamava Vila Rica, assistiu 
Tiradentes iniciar o Movimento pela Libertação da Coroa Portuguesa e pela 
Proclamação da República. 

21.08.94 GE:191 17' ANTÁRTIDA *  A região mais inacessível da terra: as galerias da Antártica.   
 
* Punta Arenas, no Chile, onde pode comprovar os perigos da diminuição 
da camada de ozônio na atmosfera, principalmente no extremo sul da 
américa latina. 

04.09.94 GE:192 17' BALEIAS / BAÍA DE 
GUANABARA 

*  Uma visita ao Aquário de Nova Inglaterra, na cidade de Boston, nos 
EUA, um dos maiores centros de pesquisa, estudo e preservação da vida 
marinha. 
 
*  Uma reportagem especial sobre a Baía de Guanabara, um dos 
ecossistemas mais ricos de nosso país. 
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11.09.94 GE:193 15' BARRA DA TIJUCA *  A história da Barra da TIJUCA, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, 
desde a idealização de seu plano piloto até sua situação atual. 
 
*  Mostraremos ainda como é o cotidiano dentro dos grandes condomínios 
da Barra, e os locais 

18.09.94 GE:194 22' AMYR KLINK *  Um especial sobre o navegador Amyr Klink.  Já fez 10- anos que ele 
completou sua 1ª grande aventura: atravessar o oceano atlântico remando 
da África até a Bahia. 

25.09.94 GE:195 21' RECICLAGEM DO VIDRO / 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

BAÍA DE GUANABARA 
 
*  O vidro é um material 100% recicláveis, podendo diminuir o lixo nos 
aterros e economizar matéria-prima e energia. 
 
*  Educação Ambiental mostra o cotidiano de dois garotos do interior de 
Minas Gerais que provam ser possível contribuir desde cedo, para seu 
próprio futuro. 
 
*  As dificuldades da vida dos pescadores que tiram seu sustento das águas, 
e como continuam a trabalhar mesmo com a ameaça da poluição. 

02.10.94 GE:196 20' ILHA DO BANANAL *  Uma aventura pela Ilha do Bananal, cruzando as águas do rio Araguaia, 
enfrentando trilhas para desvendar seus mistérios e sobrevoando regiões 
inacessíveis. 
 
* Mostra como é o turismo no local, e como sua influência vem 
transformando a vida dos que moram ao longo do rio. 

09.10.94 GE:197 22' QUALIDADE  DE VIDA *  A situação das crianças brasileiras que, segundo dados do IBGE, vivem 
em grande parte na pobreza. 
 
*  A importância da moradia e da alimentação para o crescimento e 
desenvolvimento destas crianças.  
 
* Experiências que estão dando certo na questão da moradia, a utilização de 
fibras de côco e de bananeira na construção vem possibilitando casas mais 
baratas e seguras. 
 
*  A arquiteta Raquel Bittar desenvolveu um trabalho de alimentação 
alternativa nas Escolas e Postos de Saúde do Município. 

16.10.94 GE:198 21' ÍNDIOS BAKAIRI  I *  Vida e os costumes da nação dos Índios Bakairi no Mato Grosso, seus 
rituais, danças e a luta da líder Doroti Taukane para resgatar e divulgar a 
cultura de seus antepassados. 

23.10.94 GE:199 20' ÍNDIOS BAKAIRI II *  Destaca o trabalho das mulheres na aldeia Pakuera.  O trabalho de Doroti 
em resgatar a cultura de seu povo, estar sempre atenta à vida na aldeia e 
administrar os problemas da casa que a FUNAI mantém na região. 

30.10.94 GE:200 22' SANEAMENTO BÁSICO *  Um trabalho de recuperação da fauna marinha através de larvas de 
moluscos em laboratórios e a implantação de fazendas marinhas. 
 
*  A situação precária do saneamento básico no Brasil. 
 
*  Ugo e Angela Nalsini, explicam o processo de criação de nichos 
ecológicos. 

06.11.94 GE:201 22' PALMAS *  A história da cidade de Palmas, capital de Tocantins,e, ainda 
mostraremos como são os serviços de infra-estrutura e que condições de 
vida a cidade oferece a seus habitantes. 

13.11.94 GE:202 20' RESERVA EXTRATIVISTA 
DO BABAÇU 

*  A situação das reservas extrativistas, com destaque para a Reserva 
Extrativista do Extremo Norte, em Tocantins. 

20.11.94 GE:203 22' INSTITUTO NACIONAL DE *  O trabalho realizado há 40 anos pela INPA, um Centro de Estudos de 
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PESQUISA DA AMAZÔNIA - 
INPA  40 ANOS 

Florestas Tropicais. 

27.11.94 GE:204 22' PINAKOTEKE / 
QUEIMADAS NO BRASIL; 

*  O trabalho desenvolvido pelo PREVFOGO, órgão criado em 1989 e 
coordenado pelo IBAMA, que tenta prevenir e controlar as queimadas e os 
incêndios florestais em todo país. 
 
*  Uma viagem no tempo através da pintura naturalista dos séculos 
passados, mostrando obras que pertencem ao acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes e da Galeria Pinakoteche, em Londres. 

11.12.94 GE:206 21' VÍDEO JARDIM BOTÂNICO 
/ CASTRO MAIA / 
POLUIÇÃO SONORA 

*  Histórias do Jardim Botânico realizado pela Fundação Roberto Marinho 
e pelo Bco Real. 
 
*  A História de vida de Raimundo Ottoni de Castro Maia, pouco conhecido 
pelos cariocas, mas que muito fez pela cidade. 
 
*  O Programa Silêncio, um Projeto que vem sendo realizado pelo IBAMA 
em todo o País para controlar e melhorar os níveis de ruídos a que estamos 
expostos nas grandes cidades e mesmo dentro de nossas próprias casas. 

18.12.94 GE:207 21' MANAUS *  A cidade de Manaus que cresceu no coração da maior floresta tropical 
úmida no mundo, a Amazônia.  Revela que entre os problemas básicos de 
Manaus estão a precariedade da habitação, a falta de saneamento básico e a 
péssima qualidade no abastecimento de água. 

25.12.94 GE:208 21' HOMENAGEM TOM JOBIM 
/ RASO DA CATARINA  
CAATINGA 

*  Uma singela homenagem ao maestro, compositor, poeta e defensor da 
natureza Tom Jobim. 
 
*  Raso da Catarina, no interior da Bahia, mostra a vida dura e sofrida do 
homem sertanejo, seu trabalho no dia-a-dia e suas alternativas de 
sobrevivência. 

08.01.95 GE:210 22' RETROSPECTIVA I 
“GENTE” 

*  Uma restrospectiva do que aconteceu em 1994. O destaque é para as 
pessoas que provaram ser possível melhorar a qualidade de vida em nosso 
planeta. 

15.01.95 GE:211 22' RETROSPECTIVA II 
“GENTE” 

*  O segundo programa da série Retrospectiva, mostrando as pessoas que se 
destacaram na defesa do meio ambiente durante o ano de 1994. 

22.01.95 GE:212 22' RETROSPECTIVA III *  O 3º programa da série retrospectiva, o exemplo de algumas cidades 
brasileiras que estão desenvolvendo projetos com o intuito de criar 
alternativas melhores para a vida de seus habitantes. 

05.02.95 GE:214 19' MODA ECOLÓGICA *  Revela as iniciativas nacionais e internacionais para colocar a moda  
 
*  Nesta nova tendência, garrafas plásticas são recicladas e transformadas 
em tecidos, o látex da borracha é utilizado para produzir o couro vegetal e 
cresce o número do cultivo do algodão orgânico. 

12.02.95 GE:215 21' PARTIDO VERDE *  O perfil do Partido Verde Brasileiro criado em 1986, o partido foi 
inspirado nos movimentos ambientalistas europeus, sobretudo em países 
como a Alemanha e a Bélgica, onde os partidos verdes têm uma forte 
influência na sociedade e nas decisões governamentais. 

19.02.95 GE:216 22' SUPERPOPULAÇÃO *  Mostraremos o porquê da questão populacional estar sendo considerada 
no âmbito ecológico e social. 
 
-  Pesquisas revelam que a cada segundo nascem 3 novos bebês na terra, e 
que 9 entre cada 10 destes nascimento ocorrem em países do 3º Mundo. 

12.03.95 GE:217 20' QUALIDADE DE 
VIDA=ALUMÍNIO/GUSTAV
O KRAUSE 

*  Uma entrevista com o Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause. 
 
O objetivo é saber como ele vai enfrentar o desafio de modernizar a política 
ambiental do Brasil, um País com 8,5 milhões de km2, 13 diferentes 
ecossistemas e 74%  
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das espécies vivas da terra em seu território. 

19.03.95 GE:218 22' DIA DA ÁGUA-
ACOPS/SÉRGIO 
BERNARDES 

*  A Conferência Internacional sobre mares e oceanos que está sendo 
organizada pelo Comitê Consultivo  para a proteção do mar - ACOPS. 
 
O arquiteto Sérgio Bernardes, profissional que busca a beleza da natureza 
em suas obras. 

26.03.95 GE:219 22' PEIXE-BOI /EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL-ÁGUA 

*  A reintrodução de um casal de peixes-bois-marinhos ao seu habitat 
natural. 
 
*  No quadro Educação Fundamental sobre a qualidade da água. 

02.04.95 GE:220 21' WANDERBILT DUARTE 
BARROS/PROJETO VERDE 

*  Mostraremos um pouco da vida de um homem simples que se tornou um 
dos maiores nomes na luta pela conservação da natureza no Brasil. 
 
*  O Projeto de Educação Ambiental Broto Verde, um trabalho de 
moradores de uma cidade no interior de São Paulo. 

09.04.95 GE:221 21' DEFESO DA LAGOSTA / 
CRISTINA WEYLAND 

*  Numa tentativa de impedir que a lagosta suma definitivamente de Costa 
Brasileira, o IBAMA proíbe , 
 
todos os anos, a pesca entre os meses de dezembro a abril, época da 
reprodução. 
 
Cristina Weyland que vem desenvolvendo o trabalho de educação 
ambiental com as pessoas da região. 

16.04.95 GE:222 21' COPERUNIÃO *  Uma experiência que poderia servir der modelo para comunidade rurais.  
Em 7 anos, 60 famílias fizeram de uma antiga fazenda, antes improduditiva, 
um exemplo de cooperação, trabalho e união, criando a Cooperativa União 
do Oeste, em Santa Catarina. 

23.04.95 GE:223 16' CONJUNTO NACIONAL / 
TRÂNSITO:EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL / 
AMAZÔNIA 

*  Os projetos ambientais que serão desenvolvidos com a verba liberada 
para a Amazônia pelo grupo dos 7 Países mais ricos do mundo. 
 
*  Uma coleta seletiva de lixo no mais antigo Shopping da América Latina. 
Este programa é aplicado no Conjunto Nacional, em plena Av. Paulista, 
centro de São Paulo. 
 
** As principais regras de trânsito que os motoristas devem ter ao volante. 

30.04.95 GE:224 15' OFICINA DE FLORESTAS 
EM 
RESENDE/CONFERENCIA 
CLIMA 

*  Os resultados da I Conferência sobre Mudanças Climáticas, realizadas 
em Berlim, Alemanha. 
 
*  A Oficina de Florestas - jovens deficientes estão aprendendo a plantar e 
já deram à cidade 80 mil mudas. 

07.05.95 GE:225 18' MAPA EMBRAPA / BOSQUE 
DAS NAÇÕES / JARDIM 
BOTÂNICO / GRAVIDEZ 

*  As belezas de dois recantos de paz dentro do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro:  O Bosque das Nações, onde chefes de Estados de todo o mundo 
plantam uma semente que fixa para sempre a amizade entre os povos. 
 
*  A orientação de profissionais sobre o medo e dúvidas durante a gravidez. 
 
*  Uma nova fonte de pesquisa sobre o que são os ecossistemas brasileiros. 
É o lançamento de um novo mapa, que será publicado nos principais jornais 
do País. 

11.06.95 GE:226 15’ ATERRO FLAMENGO / 
REFUGIDOS 

*  O maior Parque à beira-mar da América Latina: O Parque do Flamengo, 
situado no Rio de Janeiro, que está completando 30 anos. 
 
*  Um pouco da história dos brasileiros ‘refugiados” do  
 
meio ambiente, pessoas que foram obrigadas a sair de suas regiões devido 
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aos sérios problemas ambientais com que conviviam. 
18.06.95 GE:227 18’ ICMS ECOLÓGICO/ LIXO 

ATÔMICO 
*  Direito ambiental - conjunto de normas e leis que rege as questões 
ecológicas. 
 
*  O ICMS Ecológico, a 1ª experiência no Brasil, realizada no Paraná, já 
apresenta resultados positivos. 

25.06.95 GE:228 20’ MANGABEIRAS / PAPEL *  O Projeto “Menino no Parque”, uma Escola Viva, que ensina atividades 
práticas junto com o respeito ao meio ambiente. 
 
*  A importância da reciclagem do papel. 

02.07.95 GE:229 16’ 47ª SBPC / MARANHÃO *  Cientistas, professores e estudantes de todo o País irão apresentar seus 
trabalhos e suas idéias sobre o tema central da reunião deste ano, o 
desenvolvimento auto-sustentado. 
 
*  Um grupo formado por biólogos maranhenses e geólogos cariocas 
apresentarão uma valiosa pesquisa: dezenas de peças de material fóssil 
encontradas na Ilha do Cajual, no litoral do Maranhão. 

09.07.95 GE:230 21’ SBPC / DARCY RIBEIRO *  Um especial sobre o Educador, o político, antropólogo, escritor e, 
sobretudo o cidadão Darcy Ribeiro. 
 
*  É o grande homenageado da 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência(SBPC). 

16.07.95 GE:231 16’ PLÁSTICO  / BOMBA 
ATÔMICA / LIXO TÓXICO 

*  A China retomou os testes nucleares subterrâneos e que a França 
anunciou em junho a intenção de retomar as explosões no Oceano Pacífico, 
reacendendo no mundo inteiro a discussão sobre as conseqüências destas 
experiências na atmosfera terrestre. 
 
*  A utilização de energia nuclear para fins pacíficos e os riscos com seu 
transporte, armazenamento  e destinação final dos resíduos no Brasil. 
 
*  O processo de reciclagem do plástico, um dos produtos mais utilizados e 
duráveis deste século. 

23.07.95 GE:232 22’ METEOROLOGIA / 
CONFERÊNCIA DAS 
MULHERES 

*  A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, promovida pela Organização 
das Nações Unidas(ONU), na cidade de Pequim, na China. 
 
*  Traz também uma reportagem sobre as mudanças no clima do planeta. 

30.07.95 GE:233 16’ ANIMAIS SILVESTRES / 
SOFFIATI 

*  A jornada do Profº Aristides Soffiati onde percorre diversos quilômetros 
para pesquisar as condições do meio ambiente. 
 
* Os perigos da criação de pequenos animais dentro de residências. 

06.08.95 GE:234 21’ 50 ANOS DA BOMBA 
HIROSHIMA / ÍNDIO 

*  Há 50 anos, no dia 06/agosto/1945, o avião norte-americano ENOLA 
GAY lançava a 1ª bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. 
 
* A vida de povos tradicionais, grupos que habitam pequenos pedaços de 
terra, com uma cultura própria. 

13.08.95 GE:235 16’ CHUVA ÁCIDA / IPATINGA *  Mostraremos como foi construído o aterro sanitário de Ipatinga, no Vale 
do Aço, em Minas Gerais. 
 
*  Os efeitos da neblina ácida, causada pela alta concentração de poluição 
nas cidades. 

20.08.95 GE:236 23’ ONGS *  Uma reportagem especial sobre as Organizações Não 
Governamentais(ONGs) que atuam no Brasil. 

27.08.95 GE:237 16’ HIGIENE BUCAL / AÇÃO 
CIVIL PUBLICA 

*  Os dez anos da Lei Ação Civil Pública, que permite que o cidadão 
comum denuncie à Justiça danos cometidos ao meio ambiente, ao 
patrimônio histórico e ao consumidor. 
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*  Algumas dicas para você ter um sorriso bonito e saudável. 
03.09.95 GE:238 17’ USINA DE JARDINS / 

QUEIMADAS 
*  Uma nova forma de valorização de meninos carentes e deficientes 
físicos, realizada na cidade de Brasília. 
 
*  Um alerta sobre as queimadas. Antigo hábito dos agricultores para 
renovar as pastagens. E como controlar queimadas. 

10.09.95 GE:239 20’ R P P N: EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL 

*  RPPN:Reserva Particular do Patrimônio Natural. Poucos sabem, uma 
propriedade particular de vegetação nativa ou recuperada pode se tornar 
uma unidade de preservação, oportunidade para que o nosso patrimônio 
natural seja conservado. 

17.09.95 GE:240 21’ HIGIENE DAS MÃOS / 
PESCA/  PIAÇABUÇU 

*  Mostraremos a solução da população de Piaçabuçu, município de 
Maceió, para acabar com o desmatamento. 
 
* Lavar as mãos, o gesto pode evitar a contaminação por certas doenças. 

24.09.95 GE:241 21’ CLIMA / EDIFÍCIOS 
DOENTES 

*  O cientista Gilvan Meira, vai falar sobre a previsão para o clima no 
próximo século. 
 
*  Especialistas em microbiologia e conforto ambiental fazem o diagnóstico 
e apontam a cura para os edifícios doentes. 

01.10.95 GE:242 21’ BORDADEIRAS / GÁS 
NATURAL 

*  A história do bordado na costa do Nordeste. 
 
*  O trabalho de algumas indústrias de carro e ônibus que estão usando o 
gás natural. 

15.10.95 GE:243 21’ INHAMUNIS / 
DECLARAÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA DA 
ONU 

*  Será mostrado como o sertanejo está disposto a lutar 
 
pela terra onde nasceu.  Os dias estão se tornando mais felizes no Sertão de 
Inhamuns, no Ceará. 
 
* Pequenos convidados especiais que citarão os direitos da criança, 
declarados pela Organização das Nações Unidas(ONU). 

22.10.95 GE:244 21’ EMÍLIO RECICLAGEM / 
PROFISSÕES 

*  O resgate de uma cultura desprezada, trabalho do professor Emílio 
Eigenheer, que luta para recuperar livros que são jogados no lixo. 
 
* Início à série “AS PROFISSÕES LIGADAS AO MEIO AMBIENTE”. O 
tema é oportuno, devido à proximidade do vestibular, e os alunos de 2º 
GRAU terão a chance de tirar algumas dúvidas. A 1ª profissão apresentada 
é a de educador ambiental, mostrando como um professor deve associar 
quase sempre fora dos muros da escola, as várias matérias que estudam o 
meio ambiente. 

29.10.95 GE:245 21’ 50 ANOS DA ONU / 
QUALIDADE DE VIDA 

*  * Uma homenagem à Organização, contando sua história desde a criação, 
em cinco de outubro de 1945, quando 5 países se reuniram  com a proposta 
de preservar as futuras gerações do flagelo da guerra. 
 
* Como preparar em casa, um detergente para pias e máquinas de lavar que 
não polui o meio ambiente. 

05.11.95 GE:246 21’ FAVELA BAIRRO *  No ano de 2025, mais da metade da população mundial  estará morando 
nas grandes cidades.  A qualidade de vida das futuras gerações depende das 
soluções encontradas hoje para os problemas das supercidades de amanhã. 

12.11.95 GE:247 21’ ENERGIA SOLAR *  Vilas, interior do Ceará, onde todos os moradores desfrutam do uso de 
eletrodomésticos e de água, graças à energia solar. 
 
As novas alternativas de energia, mais limpas e baratas, que não causam 
poluição no meio ambiente. 

19.11.95 GE:248 21’ KALUNGA *  Zumbi dos Palmares, herói que morreu há 300 anos lutando para libertar 
os escravos. 
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- Imagens raras, sobre o Quilombo do Kalunga, localizado em Goiás. 
Formado no final do Século XVIII por escravos que fugiam das minas de 
ouro para conquistar sua independência nas Serras Gerais. 

26.11.95 GE:249 21’ QUISSAMÃ *  Fazenda Quissamã de Aracaju, capital de Sergipe, que através de um 
trabalho solidário e da cooperação de todos alcançaram alta qualidade de 
vida. 
 
* Ainda no quadro Profissões, tudo sobre a atividade do botânico, que se 
desenvolve entre a natureza e laboratórios de pesquisa. 

03.12.95 GE:250 22’ PAPEL DE ARROZ *  Wagner Gerder, vencedor do Prêmio Jovem Cientista e autor da 
descoberta há 5 anos do método capaz de transformar palha de arroz em 
matéria-prima para fabricação de papel. 
 
*  No quadro “Profissões”, o trabalho de um veterinário, carreira que requer 
muito estudo e calma para controlar seus pacientes. 
 
*  Lixo Espacial(porcas,parafusos,pedaços de satélites) , 
 
que dão muita dor de cabeça às Agências Espaciais, além de atrapalhar os 
serviços de telefones, transmissão de televisão, e previsões meteorológicas. 

10.12.95 GE:251 22’ PREDADORES / EMAS *  A Constituição de 1988 considerou patrimônio nacional de todos os 
brasileiros a Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal.  Já o Cerrado, foi 
esquecido. 
 
*  O Parque Nacional das Emas, no sudoeste de Goiás, onde está sendo 
realizada uma pesquisa que tenta descobrir como os animais carnívoros 
podem sobreviver ao desmatamento. 
 
*  No quadro “Profissões”, vamos conhecer o trabalho de um geólogo, 
especialista no estudo da terra. 

17.12.95 GE:252 21’ GAIN PANHÃN *  Os alunos da UFRJ, transformaram a lenda de Gain Panham em um belo 
desenho animado, que realça a pureza dos traços, dos sons e da imaginação 
dos índios Dessana. 
 
*  Já no quadro “Profissões”, a oceonografia, ciência que desvenda o 
mundo marinho e sua potencialidade. 

24.12.95 GE:253 21’ MARAGOGIPE *  A vida das crianças de rua, que vivem em um meio ambiente sem as 
mínimas condições de vida. 
 
*  A história de uma comunidade que está recuperando e preservando uma 
área rica em espécies vivas de todo o tipo: manguezal de Maragogipe, na 
Bahia. 

31.12.95 GE:254 21’ JARDIM DAS FOLHAS 
SAGRADAS 

*  Um projeto que tem como tema ‘SEM FOLHA NÃO EXISTE ORIXÁ”. 
Está sendo criado na cidade de Salvador, onde a religiosidade e o 
misticismo se encontram em centenas de Igrejas e mais de mil terreiros de 
candomblé. 

07.01.96 GE:255 21’ RETROSPECTIVA I *  O programa relembra que a Legislação Ambiental, hoje, não serve 
apenas para punir quem destrói o meio ambiente. Das associações de 
moradores ao poder público, o Brasil cada vez mais põe em prática o 
conceito de desenvolvimento sustentado, garantindo melhores condições de 
vida para todos. 

14.01.96 GE:256 20’ RETROSPECTIVA II *  Outro tema abordado será o da redução da camada de ozônio e as 
mudanças climáticas do planeta, devido ao aumento de temperatura, o 
chamado efeito estufa. 

21.01.96 GE:257 21’ RETROSPECTIVA III *  Pessoas que descobrem a cada dia que podem fazer mais pelo lugar onde 
vivem e que, através do trabalho comunitário, transformam suas idéias em 
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ação. 
28.01.96 GE:258 21’ RETROSPECTIVA IV *  A matéria aborda as grandes transformações provocadas nas cidades 

brasileiras. A população está mais atenta e consegue solucionar problemas 
crônicos que atingem os grandes centros. 

04.02.96 GE:259 21’ MAPAS *  A reportagem especial vai contar como surgiram os primeiros mapas e as 
últimas descobertas sobre o relevo do Brasil. 

11.02.96 GE:260 21’ VERÃO * Todas as mudanças do meio ambiente, como reagem as espécies animais 
e vegetais, por que as baleias do pólo sul fogem para o norte, e as aves que 
vivem no hemisfério norte procuram o sul. 

25.02.96 GE:261 21’ ENERGIA SOLAR II / ILHA 
GRANDE 

*  Você saberá como as empresas de energia elétrica se unem para colocar 
em prática projetos simples que transformam a força do sol em eletricidade. 

03.03.96 GE:262 21’ MORCEGOS *  O GE procurou especialistas para contar verdades sobre esse mamífero 
com cara de poucos amigos, e por isso mesmo injustiçado. 

10.03.96 GE:263 21’ ENTULHO BH/RJ *  “Reciclar, reduzir e reutilizar”, usando estes três  conceitos, você pode 
evitar o desperdício, um dos grandes males da nossa sociedade. 

06.04.96 GE:264 21’ AGROTÓXICOS * Aprenda como se livrar dos agrotóxicos e torne sua vida mais saudável. O 
projeto, coordenado pelo engenheiro agrônomo Paulo Silveiro e 
desenvolvido por uma cooperativa  e por associações de bairros, ensina 
como construir hortas caseiras em pequenos espaços. 
* O município de Santos por estar em dia com a educação ambiental vai 
sediar o "Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais Locais". 
Portanto mostraremos o projeto "Cores da Cidade" que visa recuperar as 
contruções antigas da cidade contribuindo com a  qualidade de vida dos 
moradores desta cidade. Mostraremos também o programa entitulado "Lixo 
Limpo", que se trata da coleta celetiva de lixo e conta com o apoio de toda a 
sociedade. 

06.07.96 GE:274 22’ A FAVELA NÃO É MAIS 
AQUELA 

*  Experiências realizadas em favelas no Rio de Janeiro que indicaram 
como modificações arquitetônicas podem melhorar a qualidade de vida dos 
moradores. 

13.07.96 GE:275 21’ O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO 

*  É um modelo de atividade econômica que não deixa resíduos nem destrói 
a natureza. O tema ganhou impulso com a repercussão obtida a partir de 
1987, quando foi divulgado o relatório da comissão mundial sobre meio 
ambiente da ONU. 
 
Vai mostrar também por que o cultivo de mexilhão é hoje uma esperança 
para os pescadores da Ilha Grande, no Sul do Estado do Rio de Janeiro. 

20.07.96 GE:276 19’ A EDUCAÇÃO AMBIENTAL *  Tem se tornado uma atividade cada vez mais valorizada, incentivada 
pelos bons resultados conseguidos por grupos como o Grude, o Maqua e o 
Roda Viva.  Mostraremos iniciativas bem-sucedidas dos 
 
grupos acima que se mobilizam para integrar a comunidade na busca de 
soluções para problemas do meio ambiente. 

27.07.96 GE:277 16’ A PEDRA DA GÁVEA *  Com seus 842 metros de altura e localização privilegiada - entre as  
praias da Barra da Tijuca e de São Conrado - oferece uma das mais 
deslumbrantes vistas do Rio de Janeiro.  Uma expedição formada por 
especialistas, que apresentam, cada qual em sua área, a riqueza do lugar. 

03.08.96 GE:278 21’ STRESS / ARQUITETURA *  Traz ainda algumas soluções para um problema que atinge a boa parte da 
população: o stress causado pelo trânsito nas grandes cidades. 
 
*  Os arquitetos estão descobrindo alternativas de construção, mais 
adaptadas ao meio ambiente. Esta tendência surge após uma época onde 
modernidade era sinônimo de ambientes artificiais, que traziam inclusive 
danos para a saúde das pessoas. 

10.08.96 GE:279 16’ CUBATÃO *  Vai mostrar o fenômeno do retorno das aves a Cubatão, a beleza da vida 
silvestre nos manguezais e o trabalho de pesquisadores em uma das regiões 
mais poluídas do Brasil. 
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17.08.96 GE:280 22’ SIMON SCHAMA *  Historiador inglês de origem lituana, Simon Schama esteve em maio no 
Brasil para lançar seu livro Paisagem e Memória. Schama já foi professor 
de História nas universidades de Cambridge, Oxford e Harvard, e hoje 
ensina Humanidade na Universidade de Columbia, nos EUA. 

24.08.96 GE:281 16’ RESÍDUOS E COONATURA *  Há  17 anos, uma cooperativa produz e comercializa alimentos cultivados 
através do plantio orgânico, que dispensa o uso de agrotóxicos.  No Brejal, 
em Petrópolis, região serrana do Rio, 15 produtores formam a Coonatura.   
 
Também no programa, uma matéria que mostra como a ciência recuperou 
um ambiente degradado. 

31.08.96 GE:282 21’ O RIO SÃO FRANCISCO *  Uma viagem por águas que brotam na serra da Canastra, em Minas 
Gerais,e, após 3.160 quilômetros, deságuam entre Alagoas e Sergipe. 

07.09.96 GE:283 16’ TV GARI / 
DESSANILIZAÇÃO 

*  programa de televisão feito por trabalhadores de limpeza urbana do Rio 
de Janeiro. Transmitido em rede interna, o TV Gari divulga mensagens 
educativas e ecológicas, numa experiência que vem dando certo. 
 
* Vai mostrar os primeiros resultados desse projeto, que valoriza a 
drenagem em solos que há muito deixaram de produzir alimentos. 

14.09.96 GE:284 21’ PARATY / BOCAINA *  Uma excursão ecológica que sai da cidade de Paraty, cruza a Mata 
Atlântica pelo Parque Nacional da Bocaina e chega aos campos de altitude, 
a quase dois mil metros de altura. 

21.09.96 GE:285 16’ CULTURA CAIÇARA *  O Programa vai mostrar a rotina de donas de casa que até 1988 
ocupavam o tempo apenas em prendas domésticas e que hoje produzem e 
vendem alimentos   
naturais e peças de artesanato que fazem sucesso no mercado. 

28.09.96 GE:286 21’ PAISAGISTA / MÃOS 
MINEIRAS 

*  Sol, mar, sombra, água fresca... e muito trabalho.  Assim vivem os 
caiçaras, povo que habita o litoral Sudeste brasileiro.  O ator Chico Dias e a 
jornalista Patricia Costa mostram a luta deste povo para preservar sua 
cultura e seus valores. 

05.10.96 GE:287 21’ O JARDIM BOTÂNICO DO 
RIO DE JANEIRO 

*  O programa fará um passeio diferente por um lugar que reúne ciência e 
lazer e onde pesquisadores estudam de plantas e frutos até a vida dos 
morcegos. 

12.10.96 GE:288 21’ ASAS POLARES *  Na cidade gaucha de Mostardas, com dez mil habitantes, o Asas Polares 
desenvolve o trabalho de educação ambiental na escola primária. A 
professora Sigrid Disconzi tira seus alunos da sala de aula e vai com eles 
para o campo. Dessa forma, eles passam a conhecer o ambiente onde 
vivem. 

19.10.96 GE:289 21' HIDROPONIA E TOPIARIA *  Os jardins suspensos da Babilonia e os jardins flutuantes dos astecas, no 
México, foram plantados com técnicas da hidroponia. 
* A topiaria, arte de podar dando forma as árvores.   O arquiteto e 
paisagista Jorge Sandrini começou a dar forma aos arbustos de Batatais em 
1925. 

26.10.96 GE:290 21' CICLO DO CAFÉ / CAMADA 
DE OZONIO 

*  Contaremos a história de um dos mais importantes períodos econômicos 
brasileiros: o ciclo do café. O telespectador fará uma viagem no tempo para 
conhecer os benefícios e prejuízos causados pela cultura do café em 
diferentes regiões do país. 
* Também uma entrevista exclusiva com o mexicano Mário Molina, 
ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1995 com um trabalho na área 
ambiental. Molina vai lembrar o que pode ser feito para a preservação da 
camada de ozônio e como o Brasil pode colaborar para isso. 

02.11.96 GE:291 21' VALE DO JEQUITINHONHA *  Guimarães Rosa dizia que “o sertão empurra para trás, mas de repente ele 
volta a rodear a gente pelos lados.  Sertão é quando menos se espera”.   
Jequitinhonha quer dizer “lugar cheio de peixes”, e os índios deram este 
nome ao grande rio que corria no sertão nordeste de Minas Gerais.  Hoje, o 
rio está seco.  O telespectador vai conhecer a comunidade de Poço Verde, 
que sofre com a escassez de água.  Na luta pela sobrevivência, seus 
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moradores se organizaram na associação Poço Verde para a Produção de 
Sementes. 

09.11.96 GE:292 21' QUALIDADE DE VIDA *  Moradores de grandes cidades brasileiras estão mobilizando em busca de 
uma melhor qualidade de vida.  
Mostraremos exemplos de campanhas que, com a participação de adultos e 
crianças, vêm colaborando para que o dia-a-dia nas chamadas megacidades, 
como Rio de Janeiro e São Paulo, seja mais agradável  e, acima de tudo, 
mais saudável.   
O  Projeto “FRUTA NO QUINTAL”, que vem espalhando árvores 
frutíferas  pela cidade de Diadema, em  São Paulo , também é destaque do 
programa. 

16.11.96 GE:293 21' REFLORESTAMENTO/EDU
CAÇÃO E INFORMÁTICA 

*  Iniciativas de reflorestamento e educação ambiental em duas cidades 
bem distintas: França, no norte de SP, e Rio de Janeiro. 
*  Mostraremos como a informática pode se transformar  
num importante instrumento na luta em defesa da natureza e de que forma 
essa tecnologia ajuda a proteger e conservar o meio ambiente em diferentes 
regiões do país. 

23.11.96 GE:294 21' GREENPEACE E O 
MODERNO 
AMBIENTALISMO 
BRASILEIRO 

*  Mostraremos as vitórias já alcançadas pela organização não-
governamental que começou com apenas 12 voluntários e hoje tem três 
milhões de associados em todo o mundo.  Paulo Adário, diretor de 
Desenvolvimento do Greenpeace no Brasil, explica a linha de atuação do 
movimento, que tem na pressão popular e na sociedade organizada seus 
principais instrumentos na luta contra as agressões ao meio ambiente. 

30.11.96 GE:295 21' A LUTA PELO DIREITO DE 
COMER 

*  Uma homenagem aos 50 anos do livro Geografia da Fome, de Josué de 
Castro, um brasileiro que há décadas já apontava soluções para a fome no 
planeta.   Médico, professor, geógrafo e sociólogo, este pernambucano foi 
embaixador do Brasil na ONU e presidente da Agência para a Alimentação 
e Agricultura das  Nações Unidas(FAO). Autor de 22 livros - em 25 
idiomas -, Josué de Castro morreu aos 65 anos, em 1973, na França. 

07.12.96 GE:296 21' PESCA DO ATUM / PROJAC 
/ PEÇA TEATRAL 

*  mostraremos como os pescadores brasileiros capturam o atum sem o uso 
de redes, que ameaçam tartarugas, golfinhos e até pequenas baleias. Aqui, a 
pesca é feita pelo método aprovado nos países mais desenvolvidos do 
mundo: com anzol e isca viva.  Dessa forma, a matança de outras espécies é 
evitada e o país contribui para a preservação e conservação da vida 
marinha.  
*  PROJAC - maior centro de produção de TV da América Latina e onde 
quase nada vai para o lixo. 
*  Uma peça teatral criada  por Valentim Faccioli e Paulo Cesar Lopes, em 
parceria com um índio txukarramáe. 

14.12.96 GE:297 22' PRAIAS BRASILEIRAS *  Porto  Seguro , no sul da Bahia, é uma das atrações . Ponto de partida 
para a ocupação do Brasil pelos portugueses, a cidade guarda  marcas de 
batalhas travadas pelos descobridores na luta  pela  posse da terra.   Outra 
curiosa lembrança deixada pelos antigos navegantes são as 22 cartas de 
navegação desenhadas durante as explorações portuguesas do Séc.XVII. 

21.12.96 GE:298 21' GRANDE SERTÃO 
VEREDAS 

*  Em Guimarães Rosa , uma das figuras principais que fala em todos os 
seus romances, seus contos, é a natureza, é a seca, o gado, o vento. Aquela 
ambiência toda onde a natureza se transforma em sujeito, não objeto.  Aí a 
terra é Gaia, é um superorganismo vivo, e tem filhos e filhas que são os 
personagens.    Trilhando as palavras escritas - e inventadas - por 
Guimarães Rosa, mostraremos a vida no sertão, a importância do rio, das 
aves e das plantas para o homem sertanejo. 

28.12.96 GE:299 19' UM PASSEIO EM CALDAS 
NOVAS E RIO QUENTE 

*  Ao tomar conhecimento de como funciona o fenômeno, o telespectador 
terá uma verdadeira aula de geologia: tudo começa com a água da chuva 
que penetra nas rochas, infiltrando-se rumo ao interior da terra.  Lá, as 
águas vão se aquecendo com o calor das rochas, elevando sua temperatura a 
mais de 60 graus centígrados. Uma vez aquecidas, as águas adquirem 
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pressão própria e começam o caminho de volta através de outras fendas, 
retornando límpidas e quentes á superfície. 

15.02.97 GE:300 21' CHUVAS DE VERÃO *  Mostraremos como se formam as chuvas de verão e lembrar os prejuízos 
que elas causaram em diferentes regiões do país.  Entrevistas com o físico 
Enéas Salatti, a geóloga Ana Coelho e o  historiador Joel Rufino, explicarão 
as causas meteorológicas  e comentarão os efeitos no solo e os aspectos 
históricos e sociais da formação das cidades brasileiras. 

22.02.97 GE:301 21' ESPECIAL DARCY RIBEIRO *  Uma homenagem a um homem preocupado com a educação brasileira e 
personagem atuante em movimentos que resultaram na criação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Brasília, entre outros. 

01.03.97 GE:302 22' AGENDA-21 (RIO+5) *  Mostraremos os preparativos para este encontro, que avaliará a 
implantação das ações e estratégias definidas na AGENDA-21, principal  
instrumento de planejamento participativo para o Século XXI e que aponta 
o desenvolvimento sustentável como condição para um futuro melhor. 

19.04.97 GE:303 18' CLAUDE MONET *  O pintor francês Claude Monet(1840 -1926) , que 
transformou sua admiração pela natureza em obras 
de arte que fazem sucesso em todo o mundo. 

03.05.97 GE:304 19' AVES / CICLOVIA / 
POLUIÇÃO SONORA 

*  A descoberta de uma nova espécie de ave no Brasil - Acrobatornis 
fonsecai - , a poluição sonora que atrapalha as aulas em uma escola no Rio 
de Janeiro e como prevenir acidentes e confusões nas ciclovias  brasileiras. 

17.05.97 GE:305 21' BATE LATA / HERBÁRIO / 
MADEIRAS 

*  Desenvolvimento, pesquisa, reciclagem e educação, três experiências de 
reconstrução que estão ajudando a mudar o comportamento das pessoas em 
algumas regiões do país. 

14.06.97 GE:307 20' ECO MORAR I *  Um Projeto Brasileiro de Habitação Popular, pela ONU(Organização  
das Naçoes Unidas), como um dos 5 melhores do mundo. 
*  A grande maioria dos entrevistados demonstrou não ter consciência da 
relação entre os problemas sociais ambientais.  Para as pessoas ouvidas pela 
pesquisa, meio ambiente é sinônimo de natureza, animais e plantas. 

07.06.97 GE:306 20' PARQUE NACIONAL DE 
ITATIAIA / ENGENHARIA 
FLORESTAL 

*  O Parque Nacional de Itatiaia - que comemora 60 anos - é um patrimônio 
natural que abriga 300 km2 de floresta e campos  de altitude.  É no Parque 
que encontramos o ponto culminante do Estado do Rio e do Maciço da 
Mantiqueira, o pico do Itatiaiuçu, a 7.787m acima do nível do mar, nas 
montanhas de até 15 graus negativos no inverno. 

12.07.97 GE:309 20' SERRA DA CANASTRA / 
RECICLAVEIS 

* A Serra da Canastra abriga a nascente do Rio São Francisco, o Velho 
Chico, cujas águas são essenciais para a vidada população das regiões semi-
áridas dos cinco estados que atravessa, até chegar ao Oceano Altântico. 
Araguari, cidade do Triângulo Mineiro, atualmente, a principal  novidade 
no local, é a reciclagem promovida pela indústria de sucos Maguary e pelos 
produtores de leite, com o aproveitamento do bagaço das frutas. 

19.07.97 GE:310 20' RECICLAGEM DE 
ENTULHO /  VILAS DE 
OFÍCIO / PADRE ANTONIO 
VIEIRA 

Vamos mostrar uma solução para os resíduos das construções civil, é a 
reciclagem de entulho, mostraremos os resultados e as etapas do processo 
de reciclagem. 
 
E em Curitiba mostraremos as vilas de ofício, onde as famílias possuem o 
seu comércio em casas cedidas pela Prefeitura.  
 
Com a estréia do quadro REDESCOBRIR O BRASIL, o Globo Ecologia 
recupera uma das muitas histórias da Colonização brasileira para mostrar 
como os  jesuítas, em especial o Padre Antonio Vieira, contribuíram para a 
formação do país que conhecemos hoje.  No dia 17/07/97, o Brasil e 
Portugal lembram os 300 anos da morte do padre, uma das personalidades 
mais brilhantes do século XVII. 

02.08.97 GE:311 20' IRMÃOS BROTHERS / 
UNIVERSIDADE DE 
VIÇOSA 

*  Um perfil de uma  das melhores universidades federais do país, uma 
universidade nota dez no ensino, na pesquisa e na aplicação do 
conhecimento junto às comunidades. 
-  Apresentamos  o quadro ‘MUDAR PARA MELHOR’, com o Grupo 
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Teatral ‘IRMÃOS BROTHERS” interpretando um esquete sobre como se 
comportar em áreas de preservação ambiental. 

16.08.97 GE:312 19' ECOMORAR II *  No Paraná, um projeto desenvolvido em Londrina, a Universidade 
Estadual de Londrina e a Prefeitura instalaram uma central de moagem e 
reciclagem de entulho no município.  As sobras da construção civil 
produzidas na cidade agora são reaproveitadas.Outro exemplo é  em 
Vitória, no ES.  A Prefeitura está  recuperando aos poucos uma área de 
manguezal destruída pela ocupação desordenada da população. 
E o Globo Ecologia também vai falar da poluição visual no Rio de Janeiro. 

04.10.97 GE:315 22' 100 ANOS DE CANUDOS - 1ª 
PARTE 

*  A Revolta de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia no século 
passado - além de ser considerada a maior GUERRA CIVIL que o País já 
teve - foi um verdadeiro desastre ecológico.  Suas marcas ainda são visíveis 
até hoje no Sertão  Baiano, pois o exército incendiou a região. 

11.01.97 GE:316 21' 100 ANOS DE CANUDOS - 2ª 
PARTE 

*  A guerra foi um verdadeiro desastre ambiental, pois os soldados 
queimaram tudo no final da guerra.  E a Caatinga 
um ecossistema muito resistente, mas ao mesmo tempo muito frágil, até 
hoje guarda as cicatrizes da guerra.  Ouvimos moradores de Canudos, 
técnicos, pesquisadores, descendentes de sobreviventes de ANTÔNIO 
CONSELHEIRO. 

18.10.97 GE:317 20' PARANA I / BAIA LIMPA *  A Universidade Livre do Meio Ambiente( UNILIVRE) fica 
em Curitiba, onde antes foi uma pedreira abandonada.  Forma donas de 
casa, motorista de taxi, porteiros, jovens e velhos, com cursos voltados para 
uma perspectiva ambientalista.  Personagens :  coordenadores, professores e 
alunos da Unilivre.   
 
*  Guaraqueçaba, litoral paranaense.  Lá conhecemos o que é um “lagamar 
estuarino “, um sistema de foz do rio muito raro, em que  os braços do rio 
se multiplicam e se espalham, formando baías, lagoas e lagos cheios de 
vida.  É um dos ecossistemas mais produtivos do planeta.  Lá está 
acontecendo, em 18 municípios, o projeto BAÍA LIMPA. 

25.10.97 GE:318 20' BAHIA MAR *  Visitamos a Baía de Camamu, a 3ª maior do País, no nordeste da Bahia, 
onde são preservados manguezais e a mata atlântica.  Lá também uma 
comunidade aprende a cultivar o camarão.  Navegamos também pela Baía 
de Todos os Santos. a maior baía do país está enfrentando vários problemas 
entre eles, a poluição das águas por despejos industriais e por falta de rede 
de esgotos, derramamento de óleo no terminal de Madre de Deus. 

01.11.97 GE:319 21' BROTHERS / DESPERDÍCIO 
DE ÁGUA / ÍNDIOS 

*  Mostra, através do humor dos IRMÃOS BRITHERS, qual a reserva de 
água do planeta e como não desperdiçar este líquido precioso.* Os índios 
mostram de que maneira estão usando a TV para fortalecer sua cultura e 
garantir seu lugar na sociedade. 
*   Washington  Novaes analisa a questão da água quanto a poluição e o 
grande desperdício. 

08.11.97 GE:320 20' BAHIA - MATA (CACAU) *  O cacauicultura é uma lavoura que por suas características ajuda a 
preservar a mata atlântica.  No final dos anos 80 para cá a cacauicultura 
vem sofrendo um processo de degradação provocado pelo surgimento da 
vassoura de bruxa, uma doença que atinge o cacaueiro e inviabiliza a 
produção. 

15.11.97 GE:321 21' MUSEU DO PONTAL / 
PARAPENTE 

*  Mostra um dos maiores acervos de arte popular do Brasil: O Museu Casa 
do Pontal  do Rio de Janeiro.   
*  Ainda no programa a prática do parapente, um esporte radical que 
transforma o homem em pássaro. 

22.11.97 GE:322 21' ÁRVORES URBANAS *  As árvores ajudam a definir a paisagem de uma cidade. A 1ª Associação 
de Moradores da Zona Sul do Rio.  Temos ainda depoimentos da paisagista 
Cecília Beatriz, que fez um livro sobre as árvores do Rio. 

29.11.97 GE:323 20' LENA TRINDADE - 
FÁBRICA DA ESPERANÇA 

*  Mostraremos o trabalho da fotógrafa Lena Trindade, a evolução do seu 
trabalho em três tempos.  Ela revela os mistérios dos disfarces dos animais.  
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o Mimetismo  e a Camuflagem. 
*  Vamos conhecer o trabalho social da Fábrica de Esperança, que vem 
transformando a realidade de um lugar reconhecido pela violência, o bairro 
de Acari no Rio . Os projetos de reciclagem de máquinas copiadoras, a 
educação artística e apoio psicológico vem ajudando toda a comunidade a 
ter uma nova perspectiva de vida. 

05.07.97 GE:308 22' JACQUES  COUSTEAU *  Morreu aos  87 anos e deixou para o mundo exemplos notáveis de luta 
pela conservação do planeta.Sempre preocupado em compartilhar suas 
descobertas com o mundo, gerando uma conscientização humana  em prol 
da natureza, Cousteau realizou, ao longo de sua vida, diversos filmes e 
documentários sobre o mar.  Entre os mais importantes trabalhos de 
divulgação da vida oceânica. 

06.12.97 GE:324 22' PARQUE DAS AVES / 
PARQUE DO IGUAÇU 

*  Crianças visitam o parque com instrutores e aprendem como preservar 
espécies de pássaros ameaçadas de extinção.  A Fundação e a história do 
Parque das Aves.  As Cataratas do Iguaçu atraem todos os anos milhares de 
turistas.  As regras de convivência entre turistas e animais que ajudam a 
preservar espécies. 

07.02.98 GE:326 19' W W F = 1 *  Um panorama do trabalho do WWF-Fundo Mundial para a Natureza no 
Brasil e no mundo.  Apresentação de projetos bem-sucedidos, como a 
parceria entre o WWF e a FRM para a preservação do mico leão dourado.  
O esforço dos ambientalistas para criar um refúgio para as baleias na 
Antartida, o Projeto de manejo florestal em Paragominas, no Pará, e o 
Projeto Jaú, também são destaques desta edição. 

14.02.98 GE:327 19' W W F = 2 *  Uma reserva ecológica de Hong Kong, um dos maiores centros 
financeiros do mundo.  Ainda na Ásia, vamos à Tailândia, onde os monges 
budistas nos guiam numa aventura fascinante pelas florestas tropicais deste 
exótico país de costumes milenares.  No Paquistão, uma tribo isolada do 
resto do país está aprendendo a preservar as florestas de pinheiros. 

21.02.98 GE:328 19' W W F = 3 *  Os esforços para aliar a medicina convencional ao tratamento com ervas 
e raízes que é praticado há séculos em países como o Butão, um pequeno 
reino encravado nas montanhas do Himalaia.  A luta para preservar o peixe-
boi da extinção e a experiência que usa o vídeo nas companhias de 
planejamento familiar no Quênia. 

28.02.98 GE:329 19' W W F = 4 *  África, um continente gigantesco que sofre com a devastação  do meio 
ambiente.  Dos bosques sagrados do Quênia às ilhas paradisíacas de 
Moçambique, os africanos tentam resolver o dilema de conciliar progresso 
com a preeservação de uma herança natural única no planeta.  -  O 
programa mostra experiências de preservação que estão dando certo no 
Malawi, Quênia, Moçambique e Madagascar. 

13.09.97 GE:314 21' PARANÁ II / COSTA OESTE *  É uma radiografia da região oeste do Paraná, na Fronteira entre Brasil e 
Paraguai.   
-   A história, os personagens e as perspectivas de uma região que sofreu 
um grande impacto ambiental, com a construção da Hidrelétrica de Itaipu, e 
hoje luta para se recuperar. 

30.08.97 GE:313 19' QUADRINHOS E 
ECOLOGIA 

*  Um especial sobre a vida e a obra de dois grandes criadores brasileiros de 
histórias em quadrinhos:  Ziraldo e Maurício de Sousa. 

13.04.96 GE:265 21' LIXO HOSPITALAR *  Depositar nos aterros sanitários ou incinerar?  A opinião  de médicos e 
ambientalistas sobre a melhor maneira de eliminar o lixo hospitalar. 

20.04.96 GE:266 21' MORADIA *  As metas da estrutura urbana no mundo para o século 21.   Construir 
novas casas ou dar condições para a população melhorar a casa que ela já 
conseguiu? 

11.05.96 GE:267 21' PAMPULHA *  A Lagoa da Pampulha, emoldurada por obras de artistas como o 
paisagista Roberto Burle Marx, o arquiteto Oscar Niemeyer e o pintor 
Cândido Portinari, sofre hoje com o abandono e o mau cheiro. 

01.06.96 GE:269 16' HABITAT II (MINISTRO 
GUSTAVO KRAUSE) 

*  Um programa especial sobre a Habitat II, Conferência das Nações 
Unidas que começa no dia 3 de junho em Istambul.  150 países estarão 
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discutindo a inclusão do direito à moradia entre os direitos fundamentais do 
ser humano. 
Também, o ministro Gustavo Krause fala, em entrevista exclusiva para o 
GE, sobre as principais questões ambientais mundiais. 

08.06.96 GE:270 20' NITERÓI *  Considerado o município com maior qualidade de vida do Estado do Rio 
de Janeiro e o quarto do país.  Segundo pesquisa realizada pela ONG 
Instituto Polis, Niterói tem também a maior renda familiar do Brasil, com 
34,6% dos chefes de família ganhando acima de dois salários mínimos por 
mês. 

15.06.96 GE:271 21' RECICLAGEM DE 
MATERIAIS 

* Uma reportagem especial sobre a importância da reciclagem, 
reaproveitamento de materiais, que não agride o meio ambiente e é capaz 
de gerar retorno financeiro; 
* Também mostraremos experiências de reciclagem que deram certo; 
* E como é feita a despoluição das águas com aguapé, uma planta que se 
alimenta da poluição. 

22.06.96 GE:272 21' LAGOA RODRIGO DE 
FREITAS 

*  Uma das mais bonitas paisagens do Rio de Janeiro. Suas margens foram 
declaradas áreas de preservação ambiental, mas o despejo clandestino de 
esgoto em suas águas representa um risco para a fauna e a flora. 

29.06.96 GE:273 16' FAXINAIS *  Uma reportagem especial sobre os faxinais, região no sudeste do Paraná 
onde os habitantes cultivam a terra de forma tradicional. A palavra faxinal 
significa mata espessa e o sistema é dividido em duas partes: o criadouro e 
as terras de cultivo. 

27.12.97 GE:325 20' ESPECIAL "FRANCISCO 
BRENNAND" 

* 

07.03.98 GE:330 20' W W F = 5 * Um cruzeiro pelos mares do mundo.  O Mediterrâneo, além de ser uma 
importante rota de transporte, atrai milhares de turistas todos anos.   
-  Mostra como o turismo está afetando a reprodução de várias espécies que 
habitam o Mediterrâneo.  As situações dramáticas, como a do Mar Negro, 
que recebe esgotos e dejetos industriais de vários países da Europa, e o Mar 
Aral, que praticamente desapareceu do mapa. 

14.03.98 GE:331 21' W W F = 6 * Nos últimos tempos, o nº  de tartarugas vem diminuindo rapidamente.  Os 
principais inimigos das tartarugas são o homem e os pássaros.  Os projetos 
desenvolvidos para garantir a sobrevivência desses animais na Malásia e no 
Brasil, em parcerias com governos e entidades ambientalistas.  Nas 
Filipinas, a WWF lança um programa de auto sustentação e que ensina os 
pescadores a usar métodos não agressivos ao meio ambiente e ao mar. 
Outro animal com perigo de extinção é o tubarão.  Caçado no mundo todo. 

21.03.98 GE:332 20' W W F = 7 * Pântano -  o que está acontecendo com as terras inundadas na Áustria, na 
Índia no Pantanal brasileiro.  O que está sendo feito para garantir a 
preservação de algumas das mais importantes áreas úmidas da Terra. 
A volta do rinoceronte, agora protegido pelo povo. 

28.03.98 GE:333 20' W W F = 8 * O Panamá, na América central é um país pequeno mas possui importância 
geográfica histórica.  Nele se encontra o Canal do Panamá, uma passagem 
estratégica entre os oceanos atlântico e pacífico.  Não só o canal é 
importante para o país, mas também a conservação de suas florestas, que 
tem sido devastadas, a ponto de colocar em perigo a vida dos animais 
silvestres. 

04.04.98 GE:334 21' W W F = 9 * Uma viagem pelas Américas com o WWF - Fundo Mundial para a 
Natureza.  Uma visita ao Panamá, a Honduras e ao Brasil conhecer projetos 
que estão salvando as florestas tropicais 

11.04.98 GE:335 21' PORTUGAL I * Vamos navegar pelas mais variadas rotas e buscar a identidade do povo 
brasileiro, resultado da mistura de raças.  A viagem ao passado começa em 
1498, quando Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as 
Índias.  Quase 500 anos depois, o GE vai desembarcar nas Ilhas do 
Atlântico; na África; na Índia; no Japão e, é claro, no Brasil.   Vamos 
conhecer as fronteiras brasileiras e chegar ao coração do país: a Chapada 
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dos Veadeiros, centro geográfico do Brasil. 
18.04.98 GE:336 21' PORTUGAL II * Uma homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil.  Vamos ver a 

caravela que foi construída em Portugal para participar das comemorações 
dos 500 anos, cruza ndo  o Atlântico no ano dois mil, em direção ao Brasil.   
Uma comemoração vai unir portugueses e brasileiros em uma grande festa, 
para podermos refletir e avaliar o contato das civilizações. 
Vamos ler a carta de Pêro Vaz  de Caminha , que vai servir para nos guiar 
na viagem à região onde os portugueses chegaram... Porto Seguro e 
Cabrália na Bahia. 

25.04.98 GE:337 16' PORTUGAL III * Ano Internacional dos Oceanos, escolhido pela Organização das Nações 
Unidas e comemorado este ano, e  
sobre a EXPO 98, feira internacional que acontece em Lisboa, e tem como 
tema o oceano.   Desde o século passado, a Exposição Universal(EXPO) 
reúne países de todo o mundo para apresentar conquistas tecnológicas, 
proporcionar a troca de conhecimentos científicos e exibir realizações 
culturais. 

02.05.98 GE:338 21' PORTUGAL IV * Mostraremos a estreita ligação que os portugueses tem com o mar.  A 
história dos descobrimentos, a Escola de Sagres e o Infante Dom Henrique. 
-  Também vamos viver a aventura das navegações pela costa da África.  
Vamos acompanhar a história dos primeiros contatos dos portugueses com 
os africanos, seus costumes, suas paisagens e seus ecossistemas. 

09.05.98 GE:339 15' PORTUGAL V (OCEANOS 
II) 

* Quinto e último programa da série, vamos comemorar 500 anos da 
viagem de Vasco da Gama. Em Lisboa vamos visitar o Mosteiro dos 
Jerônimos, a Torre de Belém, e o Padrão dos Descobrimentos, onde artistas 
do passado e do presente reproduziram em pedra a aventura dos 
descobrimentos e homenagearam os grandes navegadores. 
-  Vamos mostrar como os descobrimentos mudaram as paisagens, o meio 
ambiente de várias regiões do planeta.  Na viagem das plantas pelo mundo 
as histórias da cana de açúcar e das especiarias(pimenta, canela, açafrão 
etc.). 

16.05.98 GE:340 22' CHAPADA DOS VEADEROS * No coração do Brasil, uma visita a uma região que se formou há um 
bilhão de anos.   
*  E as alternativas de trabalho para a comunidade  desta região. 

23.05.98 GE:341 16' CORA CORALINA * Um perfil da escritora Goiânia, já falecida, com imagens de arquivo e 
depoimentos dos seus amigos e amigas. 

30.05.98 GE:342 20' PIRENÓPOLIS * Uma cidade do ciclo do ouro, no meio do Cerrado.  Fica  
no Centro de Goiás a Oeste de Brasília.  Perto de Pirenópolis estão os Picos 
dos Pirineus, onde existe uma flora medicinal muito rica. 

06.06.98 GE:343 20' ÁGUAS EMENDADAS *  Um passeio pelo Cerrado, em Brasília e vamos conhecer o Parque das 
Águas Emendadas.  Ainda, apresentamos três projetos de educação 
ambiental. 

13.06.98 GE:344 20' FARÓIS (RIO GRANDE DO 
SUL) 

* Um passeio pelos Faróis do Rio Grande do Sul, onde vamos conhecer a 
importância desses locais não só para a segurança das embarcações, como 
também para a observação dos ecossistemas 

20.06.98 GE:345 20' LITORAL  (RIO GRANDE 
DO SUL) 

* Vamos ver as belezas e a importância de proteger os  
ecossistemas do litoral sul e vamos ver também a reserva 
ecológica de Laguna e saber o que está sendo feito para 
protegé-la. 

27.06.98 GE:346 14' CAÇADORES * Na pequena Santa Maria, interior do RS, o dentista Jamil Lima Pereira e 
seu filho Jamil Correia Pereira, descobriram ossadas e dentes de animais 
pré-históricos.   
 E lutam pata educar a população para preservar os sítios arqueológicos. 

04.07.98 GE:347 19' MISSÕES  (RIO GRANDE 
DO SUL) 

* Uma visita as antigas missões onde viviam os padres jesuítas e os índios 
Guarani.  Também visitaremos  as ruínas das Missões na Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Brasil.  Enfatizaremos o profundo conhecimento que 
os índios tinham das plantas e recursos minerais destas regiões.    Como 
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vivem hoje os Guarani. 
11.07.98 GE:348 20' PORTO SEGURO (BAHIA - 

MAR) 
* Visitaremos a Costa do Descobrimento, onde chegaram os portugueses, 
há 500 anos  Vamos refazer parte da trajetória de Cabral, com três 
convidados: um navegador, um biólogo e um historiador 

18.07.98 GE:349 19' BAHIA MATA * O tema principal é a Mata Atlântica no extremo sul da Bahia.  Quando os 
portugueses chegaram, há 500 anos, tudo era floresta. Mapas mostram 
como a destruição se acelerou a partir da década de 60 deste século até 
chegarmos aos atuais 7% de cobertura vegetal. 

25.07.98 GE:350 15' BAHIA HOMEM * A Costa do descobrimento, no Sul da Bahia, onde Cabral chegou há 500 
anos, vive hoje basicamente do turismo.  E lá cresce a consciência de que é 
preciso preservar as belezas naturais e as manifestações culturais da região. 

01.08.98 GE:351 15' FRONTEIRAS Percorremos mais de mil quilômetros na fronteira sul do Brasil com os 
países vizinhos Uruguai e Argentina.  
A aventura começa pela Estação Ecológica do Taim, no litoral gaúcho, para 
mostrar os animais atropelados pelos veículos que trafegam na rodovia que 
atravessa a estação.   
No Uruguai, visitaremos a Reserva Ecológica de Laguna Castillos.  Lá , 
existe o único bosque de umbus de que se tem notícia.   
Passamos por Santana do Livramento e Rivera, cidades irmãs, que une 
brasileiros e uruguaios..... 
 

08.08.98 GE:352 20' ILHA DO CAJU Mostraremos uma das maiores ilhas do Delta do Parnaíba.  A ilha do Caju, 
situada no litoral do Maranhão. 
Percorremos a Ilha de ponta a ponta e vamos mostrar mangues, dunas, 
matas, praias, a fauna e a flora. 
 

15.08.98 GE:353 19' LITORAL DO PIAUÍ O Piauí tem o menor litoral do país: são 66 km de sol, vento e belas praias.  
A viagem pela costa piauiense começa na Praia de Macapá.  Mostramos a 
pesca artesanal feita em currais construídos pelos pescadores e as casas de 
barro, com madeira de mangue e cobertas de folhas de carnaúba.  O 
antropólogo Fábio Ferreira diz que, com casas assim, não se quebra o 
equilíbrio do homem com o meio ambiente........ 

22.08.98 GE:354 19' REENTRÂNCIAS 
MARANHENSES 
(MARANHÃO) 

Uma visita as Reentrâncias Maranhenses uma área de proteção ambiental.  
As reentrâncias são os vários recortes do litoral do Maranhão, região de 
dunas e manguezais. 
Vamos até a Ilha do Cajual, um refúgio de aves migratórias.  Visitaremos 
Alcântara e mostraremos seus casarões do tempo do Império.  Mostraremos 
também como vivem as comunidades negras nesta parte do país, onde se 
formaram mais de 300 quilombos.   
 

29.08.98 GE:355 20' LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
I 

A Constituição Brasileira garante a todos um meio ambiente sadio.  Nossas 
leis ambientais são das mais avançadas do mundo.  Mas era preciso 
regulamentar e unificar as penas.  Assim surgiu a nova lei de crimes 
ambientais, que entrou em vigor em março de 98.   
Mostraremos  os aspectos da lei que tem maior ligação com as florestas.   
 

05.09.98 GE:356 19' LEGISLAÇÃO II A lei de crimes ambientais é chamada de Lei da Natureza. Sua intenção não 
é apenas punir e reunificar penas, multas e prestação de serviços à 
comunidade.  Ela pretende também educar.  A Jurista Ivete Senise, Diretora 
da Faculdade de Direito da USP, diz que o crime ambiental é falta de 
educação. 

12.09.98 GE:357 20' PIAUÍ / DELTA Uma visita ao Delta Parnaíba, um dos três deltas de mar aberto do mundo.  
Navegamos no Rio Parnaíba e descobrimos as riquezas desta região de ilhas 
e ilhotas, formadas pelas ramificações do principal rio do Delta. 

19.09.98 GE:358 17' ESPECIAL "RORAIMA" A importância de se preservar o lugar onde vivemos.   
Mostraremos a primeira expedição ao Monte Caburai, o ponto mais alto ao 
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norte do país -  O topo do Monte Roraima, uma das mais antigas regiões da 
terra formada há 2 bilhões de anos é um lugar de muitas 
lendas.Mostraremos também o Farol Sarita/Barra do Rio Grande, Pantanal 
MATOGROSSENSE, Chapada dos Veadeiros/Goiás, Reentrâncias 
Maranhenses, Delta do Paraíba..... 
 

26.09.98 GE:359 20' PANTANAL I O Pantanal do Mato Grosso é uma das áreas úmidas mais expressivas do 
planeta, em termos de biodiversidade.  
Ali pode ser encontrada uma enorme variedade de aves e peixes. 
Mostraremos como é o ciclo das águas que transforma o pantanal.  Dentro 
do parque encontramos pinturas rupestres, feitas por povos que viveram na 
região há milhares de anos. 
 

03.10.98 GE:360 20' ILHÉUS Eco Parque de Una, uma reserva particular do  patrimônio natural criada ao 
lado da Reserva Biológica de Una, aumentando a área protegida num dos 
locais em que a Mata Atlântica é mais pujante no país. A maior atração uma 
ponte pênsil de 22 metros de altura no vão central. 
Construída com tecnologia canadense, é a única no Brasil em que não se 
usa pregos e as árvores que a prendem não são molestadas e podem 
continuar a crescer livremente. 
 

10.10.98 GE:361 21' SÃO LUIZ/MA Uma visita à capital do Maranhão, a cidade brasileira com maior número de 
fachadas de azulejos portugueses.  História, cultura e meio ambiente na 
cidade patrimônio da humanidade. 

24.10.98 GE:362 21 PANTANAL II (CORUMBÁ) História, natureza e cultura no pantanal MATOGROSSENSE.  Uma 
viagem pelo rio Paraguai, a alma do pantanal.   
Mostraremos a bacia do Paraguai e seus afluentes, a 2ª bacia brasileira em 
extensão. 
 

31.10.98 GE:363 22' PANTANAL III (GADO) O ciclo do gado no Pantanal Matogrossense, que ocupa 
a região há quase 200 anos, destacando a figura do vaqueiro, o típico 
homem do pantanal.  E também a vida animal: tuiuiús, garças, veados e 
jacarés. 
 

07.11.98 GE:364 29' RONDÔNIA I (MADEIRA 
MAMORÉ) 

Uma série de três programas sobre a história da ocupação do Estado de 
Rondônia. 
Na 1ª serie mostraremos a história da construção do Forte do Príncipe da 
Beira,  e o que restou da estrada de ferro Madeira-Mamoré 
 

14.11.98 GE:365 21' RONDÔNIA II (PACAÁS 
NOVOS) 

Na 2ª série, mostraremos a ocupação de Rondônia nas décadas de 70 e 80 
destruindo 23% da floresta amazônica no estado. 
Porto Velho ( BR 364 ) , e o Parque Nacional de Pacaás Novos onde viveu 
cinco tribos indígenas, quatro delas ainda sem contato com os brancos. 
 

21.11.98 GE:366 21' RORAIMA I (ESTADO) A diversidade e a beleza das paisagens de Roraima.  A floresta amazônica, 
os  campos gerais do Lavrado e os campos de altitude na Fronteira  com 
Venezuela e a Guiana. 
 Vamos visitar também a Estação Ecológica de Maracá. Na Estação 
administrada pelo IBAMA, várias pesquisas da flora e fauna vem sendo 
realizadas. 

28.11.98 GE:367 21' RORAIMA II (CABURAÍ) O ponto mais ao norte do Brasil não é o Oiapóque, no Amapá.  Na 
realidade, é o monte Caburai, em Roraima.  Este ponto já foi fixado há 
décadas, mas nunca havia sido realizada uma expedição científica no local. 

21.11.98 GE:368 21' RONDÔNIA III (RESEX) Hoje, existem 14 reservas extrativistas em diferentes estados brasileiros.  
Mostraremos três delas: uma em Rondônia e uma no Acre.  E, no meio da 
floresta, mostraremos experiências de exploração da castanha do pará. 
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05.12.98 GE:369 21' OLINDA (CLEMENTINA) Mostraremos como o meio ambiente influenciou a designer de jóias 
pernambucana Clementina Duarte, um dos nomes mais expressivos da 
joalheria brasileira. 
Revela também, as jóias do nosso patrimônio histórico, as cidades de 
Igarassu e Olinda, construídas durante o ciclo de cana-de-açúcar no período 
colonial. 
 

22.05.99 GE:376 20' CHILE V (O MAR DO 
CHILE) 

O Chile é mais água do que terra.  A extensão do mar territorial do país é 
maior do que a sua área terrestre.  Uma longa tradição liga os chilenos ao 
mar.  Sul  do Chile, no Porto de Angelmó, na cidade de Puerto Montt,  
mostraremos os mariscos que sustentam a economia local.  Uma fazenda 
marinha de criação de salmão.  O sul chileno tem 180 centros de criação de 
peixes e mariscos. 
 

29.05.99 GE:377 20' MANTIQUEIRA I (CAMPOS 
DO JORDÃO) 

O programa CAMPOS DE JORDÃO, faz parte de uma série de três 
documentários, envolvendo a Serra de Mantiqueira.   
Neste primeiro programa, vamos conhecer o perfil do escritor Monteiro 
Lobato, famoso por sua obra O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO, e 
vamos ficar por dentro de um dos acontecimentos históricos mais 
importantes do nosso país: o TROPEIRISMO. Veremos também o ciclo do 
tropeiro durante o Séc.XVII. 

12.06.99 GE:379 20' MANTIQUEIRA II 
(HISTÔRIA E NATUREZA) 

A Serra da Mantiqueira se  formou á 70 milhões de anos.  A rocha e a água 
são os elementos mais presntes nesta cadeia de montanhas.Entrevistamos 
pessoas que vivem do recursos da terra, psicultor, artesã, etc....  
Mostraremos tbém a experiência de educação ambiental em Campo Bonito, 
um povoado no município de Itamonte. 

05.06.99 GE:378 21' DIA MUNDIAL DO MEIO 
AMBIENTE 

Cinco de julho é o dia mundial do meio ambiente.  Entrevista com o 
Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, sobre as principais 
questões desta área.  Desmatamento, desenvolvimento sustentado e 
terceirização dos serviços dos parques nacionais. 

17.07.99 GE:383 22' SANTA CATARINA I 
(SERRA CATARINENSE) 

Perfil do estado de Santa Catarina: geografia, história, meio 
ambiente.  Os imigrantes europeus começaram a chegar no século passado 
e deram contribuições importantes para a cultura da região e para o modo 
de lidar com a natureza local.   
Entre  eles, destacam-se os italianos.  Vistamos as cidades de Orleans e 
Urussanga, importantes pólos de migração italiana. 
 

26.06.99 GE:381 21' FOZ DO IGUAÇU II 
(ITAIPÚ) 

Mostraremos os vinte anos da maior hidrelétrica do mundo: Itaipú, e a 
história dessa obra com muita polêmica sobre o impacto que causou a 
natureza: a fauna aquática, o desaparecimento das sete quedas e diversas 
propriedades agrícolas, e a mudança na vida de 40 mil pessoas. 
 

19.06.99 GE:380 20' MANTIQUEIRA III 
(TECNOLOGIAS LIMPAS E 
S.TOMÉ DAS LETRAS) 

Em Itanhandu, no Sul de Minas, entrevistamos um representante da 
ARATAM - Assoc de Artesãos das Terras Altas de Minas, com dezenas de 
associados.  O artesanato - ao lado do turismo  é a vocação natural da 
região.   Recicla produtos industriais e restos da agricultura e estimula a 
criatividade.  Entrevista com  Paulo Bustamante, que tem uma fábrica de 
teares.   
 A exploração predatória prejudica o meio ambiente em Sáo Tome. 

03.07.99 GE:382 20' FOZ DO IGUAÇU III 
(TRÍPLICE FRONTEIRA) 

Argentina, Brasil, Paraguai: três países se encontram no meio das águas, no 
encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Visitamos a fronteira dos três países e 
mostramos as colônias de diferentes povos que se estabeleceram ali. 

24.07.99 GE:384 10' SANTA CATARINA II 
(FLORIANÓPOLIS) 

Mostramos a cultura açoriana, de imigrantes portugueses a  
arquitetura militar, com fortes na ilha. Mostramos também, como a cidade 
conseguiu chegar a ter 90% do lixo que produz recolhido seletivamente. 
Hoje está partindo para um programa de redução de lixo. 
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31.07.99 GE:385 21' SANTA CATARINA III  
(ITAJAÍ) 

Mostramos as enchentes, suas conseqüências, as medidas tomadas para 
contê-las e, sobretudo, fica claro que só uma política global de recuperação 
do meio ambiente pode reverter 
o fenômeno.  Visitamos Wigold e Miriam, descendentes de alemães, que há 
mais de dez anos trabalham com reflorestamento de mata nativa. 

15.05.99 GE:375 21' CHILE IV O território chileno tem mais de mil vulcões.  Suas erupções já mataram 
muita gente ao longo dos séculos.   
Entrevista com o vulcanólogo, de um moderno centro de  
pesquisa sísmica.  Mostraremos como os vulcões se formam e suas 
atividades tem aspectos positivos. Um deles é a formação de um solo negro, 
rico em nutrientes, onde crescem florestas de pinheiros e se desenvolve a 
agricultura do país.  Visitaremos também, duas termas no Sul do Chile, a 
água quente é medicinal. 
 

08.05.99 GE:374 20' CHILE III A cidade de Chillan, que por duas vezes em sua história foi atingida por 
terremotos, na segunda foi  destruída totalmente forçando os chilenos a 
construírem Chillan2.Mostraremos  as maravilhas naturais da região dos 
grandes lagos, e o Parque Nac de Vicente Perez Rosalez, um dos mais belos 
do Chile e da América Latina. 
 

01.05.99 GE:373 17' CHILE II (PERFIL DO PAÍS) Aborda as questões históricas da formação cultural do povo chileno.  
Mostraremos como foi a chegada dos primeiros habitantes da América do 
sul. 
Mostraremos também, o problema do ar em Santiago, a capital chilena é 
uma das três mais poluídas do mundo, um oceanógrafo falará sobre a 
influência das correntes marinhas que chegam a costa chilena, em que isso 
influi no clima do país. 
 

17.04.99 GE:372 21' RONDON Mostraremos a vida e a obra de um brasileiro que nos ajudou a conhecer 
melhor o país.  Marechal Cândido Mariano Rondon, chamado de Mariano 
pelos índios, percorreu todas as nossas fronteiras, do Amazonas a Santa 
Catarina e entrou em contato com mais de 60 tribos indígenas. 
Fundou o Serviço de Proteção ao Índfio, ajudou a instalar 
as linhas de telégrafo no interior e sua equipe documentou 
plantas e animais brasileiros. 
 

10.04.99 GE:371 08' RECIFES DE CORAL Mostraremos a importância desse ecossistema para a vida marinha e para o 
homem. 

03.04.99 GE:370 20' CHILE I (ILHA DE 
ROBINSON CRUSOÉ) 

Vamos redescobrir o Brasil e ultrapassar nossas fronteiras,  
mostrando aspectos ambientais dos países do Mercosul.  A 674 da Costa do 
Chile, está o arquipélago Juan Fernandez, cuja ilha principal chama-se 
Robinson Crusoé.  Mostraremos sua história, sua fauna e sua flora, com 
destaque para os endemismos. 
 

07.08.99 GE:386 21' SANTA CATARINA IV  
(MEIO OESTE 
CATARINENSE) 

Colonização alemã,  Fritz Muller; Laguna e os Golfinhos 
Pescadores.  Uma das migrações mais intensas e mais marcan- 
tes em Santa Catarina foi a alemã.  Eles se estabeleceram na região de 
Blumenau, Joinville e Pomerole, onde 95% dos habi- 
tantes falam alemão. E mostramos um perfil de Fritz Muller, um médico  
que estudou e classificou a natureza  local e era amigo 
Charles Darwin, o criador da teoria da Evolução das Espécies. 
Laguna, cidade histórica catarinense, construída pelos portugueses. E lá 
vimos uma curiosa experiência de cooperação entre homens e animais 
silvestres. 
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28.08.99 GE:389 21' AMAPÁ III ( ÁGUA) O Estado do Amapá fica na Foz do Rio Amazonas, que tem a maior bacia 

fluvial do mundo e deposita no Oceano Atlântico 20% 
de toda a água doce do planeta. amazonas - o maior rio do mundo em 
volume de água e o  2º em volume de sedimentos.  E o choque de águas 
doces e salgadas forma a POROROCA, uma grande onda destruidora.  A 
Foz do Amazonas influencia quilômetros de distância no litoral de países 
vizinhos, como a Guiana Francesa e o Suriname. A base da alimentação é o 
peixe e o principal meio de transporte é a canoa. 
 

21.08.99 GE:388 21' AMAPÁ II  (FLORESTA) Vamos falar nesta segunda série, sobre recursos naturais  
extraídos da floresta pelos habitantes da região, bem como conhecer os 
alimentos e os remédios usados pelos povos da floresta. No Amapá, os 
principais produtos extraídos da Mata Amazônica é o açaí e a castanha. 
Setenta produtos, entre fitoterápicos e fitocosméticos, estão produzidos no 
laboratório.  Além da diabete, doença mais combatida e com melhores 
resultados, também é tratado gastrite, asma e colesterol. 
 

14.08.99 GE:387 21' AMAPÁ I  (O HOMEM, A 
HISTÓRIA) 

* 

11.09.99 GE:391 20' ANIMAIS SILVESTRES A fauna silvestre possui as espécies mais visadas pela ganância do homem. 
A cada ano cerca de doze milhões de animais silvestres são capturados no 
território brasileiro.  E esse número tende a subir, na medida em que pouco 
tem sido feito para  combater um dos fatores principais para a extinção 
desses bichos: o tráfico de animais  silvestres. Outra maneira de preservar a 
fauna silvestre é a atividade realizada por criadouros autorizados pelo 
IBAMA. 
 

04.09.99 GE:390 21' GUIANA FRANCESA A Guiana Francesa tem 90% do seu território coberto de florestas tropicais.  
A língua oficial é o francês e o que mais chama atenção é a diversidade 
étnica das pessoas que vivem aqui, descendentes de negros, índios e 
asiáticos, chamados CREÓLES.  Uma das principais reportagens é sobre a 
desova das tartarugas gigantes, as maiores do mundo.  Uma outra 
reportagem trata da reintrodução de animais selvagens na floresta, feito por 
dois veterinários, Benoit de Thoysi e Ingrun Vogel.  Uma das principais 
atrações turísticas da Guiana Francesa é o arquipélago de Salut, formado 
por três ilhas no Oceano Atlântico: Royale, Saint Joseph e Diable. O maior 
projeto ambiental da Guiana Francesa, é o Parque Nacional  localizado na 
fronteira com o Brasil, que está sendo criado. 
 

25.09.99 GE:393 28' URUGUAI II (REGIÃO DE 
ROCHAS) 

* 

18.09.99 GE:392 21' URUGUAI I Colonia do Sacramento, a intitulada capital do MERCOSUL, por 
Eduardo Bueno, nos conta um pouco da história do Uruguai,  
Argentina e até do Brasil. Em Piriapolis , vamos visitar a reserva de criação 
de fauna nativa, onde em parceria com o PROBIDES, criam e devolvem a 
natureza, espécies em extinção. Em Punta Del Diablo, duas irmãs, filhas de 
pescadores, recolhem em suas casas pingüins perdidos, que chegam à praia 
sujos pelo 
petróleo derramado nos oceanos. 
 

16.10.99 GE:395 21' LAGOS FLUMINENSES Lagos e lagoas do Est do Rio, onde o mar e o vento construíram cenários 
maravilhosos -  E no Arraial do Cabo, visitamos um santuário no fundo  do 
mar.  E em Quissamã, o Parque Nacional de Juribatiba. Vamos visitar estas 
lagoas, lagunas e restinga. 
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19.02.00 GE:396 22' CHAPADA DIAMANTINA I 
(CICLO DO DIAMANTE) 

Vamos mostrar que é na Chapada Diamantina que estão os pontos mais 
altos do nordeste.  Com o tempo e a ação do vento e das águas dos rios, 
começou uma ação erosiva muito forte.  Hoje, avista-se morros que se 
separaram graças à erosão das rochas que os envolviam, formando vales 
entre eles. 
 

26.02.00 GE:397 24' CHAPADA DIAMANTINA II 
(PINTURAS RUPESTRES, 
CAVERNAS E PANTANAL) 

Vamos viajar pela história do local e se surpreender com os vestígios de 
que um dia o sertão já foi mar.  Os indícios são pequenas conchas, micro 
búzios e até areia.  Eles também vão descobrir um pantanal em  plena 
caatinga e apreciar pinturas feitas nas rochas por homens e mulheres que 
viveram na região há milhares de anos.  
 

27.05.00 GE:398 26' SÃO PAULO HOJE Mostraremos como a maior metrópole da América Latina está resolvendo 
ou tentando resolver problemas  ambientais básicos, como a poluição 
ambiental e a qualidade da água, utilizando-se de novas tecnologia. 
 

03.06.00 GE:399 21' SÃO PAULO/TIETÊ Mostraremos os aspectos pouco divulgados deste rio, considerado um dos 
mais poluídos do país.  Quando se fala do Tietê, os referenciais são sempre 
a sujeira e a poluição.  Mas o rio inteiro, não apenas aquele trecho que corta 
a cidade de S.Paulo, tem um perfil interessante. 
 
 
 
 

10.06.00 GE:400 20' BAÍA DE GUANABARA I - 
RETRATOS 

Existiu uma época que a mais famosa paisagem do Rio de  
Janeiro, a Baía de Guanabara com o Pão de Açúcar, o corcovado as suas 
enseadas e ilhas, era repleta de vulcões e vales habilitados por enormes e 
assustadores dinossauros.  Gradativamente, ao longo de milhares de anos, 
este cenário foi se transformando e dando lugar a um paraíso terrestre. A 
ação humana na região se manteve harmoniosa aproximadamente por 
oito mil anos. 
 

17.06.00 GE:401 21' BAÍA DE GUANABARA II - 
A BAÍA PEDE UM ABRAÇO 

Nos últimos 500 anos as transformações sofridas pela Baía de 
Guanabara foram intensas e profundas.  A sistemática e contínua 
exploração dos recursos naturais existentes na região, a ocupação urbana 
desordenada no seu entorno e a industrialização nas suas margens atingiram 
uma escala além dos limites da capacidade de suporte da Baía.   
 

24.06.00 GE:402 22' ANTÁRTIDA: O 
CONTINENTE 

Mostraremos a grande massa de terra no pólo sul, conhecida como 
Antártida. Sua geografia e a história primeiros desbravadores. Belas 
imagens revelam o continente e seus habitantes nativos: pingüins, leões-
marinhos, focas e baleias.  Entrevistas contam mais sobre o projeto Baleias 
Jubarte, sobre a importância do continente na meteorologia do planeta e, 
ainda, um especialista em gelo, glaciologista, fala de aquecimento global e 
degelo. 
 

01.07.00 GE:403 21' ANTÁRTIDA: ESTAÇÃO E 
PESQUISA 

* 

08.07.00 GE:404 19' VANCAOUVER / CANADÁ Nossa equipe visitou a cidade de Vancouver, no Canadá, onde 
se realiza a feira Globe, que acontece de dois em dois anos.   
Vancouver é a 3ª maior cidade canadense, com 1 milhão e 500 mil 
habitantes.  Mostramos um perfil do país, como foi colonizado, como 
dizimou seus índios, como procura explorar racionalmente suas florestas de 
pinheiros. Mostramos a energia da própria terra servindo para esquentar 
água em casas e estabelecimentos comerciais.  Também mostraremos uma 
tecnologia de reciclagem, em que bactérias digerem restos orgânicos e 
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produzem fertilizantes.   
 

15.07.00 GE:405 22' OCEANOS Mar.  O berço da vida em nosso planeta.  Nele o ser humano busca 
alimento, sonho e riquezas.  E para conhecer ainda mais 
os recursos das águas que banham as nossas terras. 
 
 
 

22.07.00 GE:406 22' MADEIRA: CONHECER 
PARA PROTEGER 

Os plantios florestais sustentáveis.  Com a devastação da Mata  
Atlântica, foram plantadas espécies exóticas(pinus e eucaliptos)  
para produzir matéria-prima para as indústrias. O objetivo é  
diminuir o corte de espécies da mata nativa em  processo de  
extinção, como o mogno.  
Mostraremos também, no Espírito Santo, uma fábrica que está  
construindo casas com toras de eucaliptos. Vários projetos para 
aproveitamento de resíduos também estão sendo testados. 
O cimento-madeira está sendo usado na construção civil e, o madeira-
plastico se apresenta como uma alternativa para as industrias de móveis. 
 

29.07.00 GE:407 23' FAZENDAS TRIJUNÇÃO Um panorama sobre o cerrado brasileiro e o trabalho  
agropecuário sustentável realizado por algumas propriedades 
localizadas no meio do sertão. 
 

05.08.00 GE:408 22' CÓDIGO FLORESTAL 
BRASILEIRO 

Mostraremos uma tentativa polêmica de reformar o Código  
Florestal Brasileiro, que cria áreas de preservação permanente e 
reservas legais, porém  não garante a proteção integral aos  
ecossistemas. Uma situação atual dos principais ecossistemas brasileiros: 
florestas Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Caatinga. 
 

12.08.00 GE:409 22' JUIZ DE FORA Um perfil histórico e ambiental da segunda maior cidade  
mineira.  Juiz de Fora foi uma das cidades mais industrializadas 
do Brasil no início do Século XX, mas tudo começou com o ciclo 
do café, 70% da matéria-prima da Belgo-Mineira Juiz de Fora é sucata. A 
grande atração da siderúrgica é a transformação da sucata em aço.   
 

19.08.00 GE:410 23' VIAGEM À ZONA DA 
MATA MINEIRA 

Uma viagem por cinco cidades da zona da mata mineira.  Esta região Foi 
uma das mais destruídas de Minas Gerais.  O programa começa Em São 
João Nepomuceno, onde um médico faz plantio de árvores Exóticas e 
nativas da Mata Atlântica em seu sítio.  A segunda cidade É Simão Pereira, 
o proprietário da fazenda Mundo Novo, Pedro Marianni, apostou num 
modelo de exploração rural baseada na mão de obra humana.  As demais 
cidades são: Lima Duarte, Leopoldina e Cataguases. 
 
 
 

26.08.00 GE:411 22' VALE DO ARAGUAIA Mostraremos as culturas dos povos que vivem as margens  desse rio, que é 
um dos mais importantes do nosso país. Essas culturas são expostas todos 
os anos na Festa Internacional do Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato 
Grosso, também conhecida como 
Cidade verde, por causa da grande concentração de árvores em seu 
Perímetro urbano.  O centro histórico de Cuiabá , retrata com extrema 
fidelidade o estilo dos  primeiros desbravadores que ali chegaram em 
meados do século XVIIII. São Felix do Araguaia, terra dos índios Carajás. 
Uma  visitar a aldeia Santa Isabel. Fomos recebidos pelo cacique Idiarrina 
Carajá, que nos 
mostrou sua tribo e um pouco do artesanato criado através de penas, cipós e 
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fibras vegetais.  
 

02.09.00 GE:412 21' BONITO - MS É sem dúvida um dos mais belos recantos naturais existentes no Brasil. O 
paraíso das águas cristalinas, como é conhecida.  A cidade tem também 
Grutas, nascentes, montanhas, e várias outras atrações que atraem milhares 
de turistas todos os anos. 
 

09.09.00 GE:413 22' PARQUE NACIONAL DA 
TIJUCA 

É o coração verde do Rio  de Janeiro.  A gestão compartilhada entre 
Prefeitura e IBAMA vem possibilitando a recuperação desta unidade de 
Conservação. Vamos mostrar o manejo de trilhas que recupera  o solo 
degradado pelas Chuvas e pelos visitantes. 
 

27.04.96 GE:268 20' CAMINHOS DA ÁGUA Falaremos neste programa, da biologia marinha, que estuda todas as formas 
de vida marinha. E como a biologia marinha pode ajudar na qualidade de 
vida de milhares de famílias que dependem do mar para viver. 
É também vamos mostrar todo o ciclo da água, nascentes, fontes e 
mananciais, sua utilização pelo ser humano e sua importância para animais 
e plantas. Ainda, a trajetória da água desde que é captada até chegar na sua 
residência. 

07.11.00 GE:414 21' ÁGUAS DE SÃO PEDRO Na década de 1920, o cultivo do café entrou em decadência, causando o 
desemprego de milhares de pessoas no estado de São Paulo. Na mesma 
época, surgiu uma campanha buscando novas alternativas econômicas para 
o país.  Uma das propostas era explorar o petróleo, e o escritor Monteiro 
Lobato tornou-se um dos personagens principais nesta luta.  Águas de 
S.Pedro foi escolhida como a cidade de melhor qualidade de vida de 
S.Paulo.  Hoje, a cidade vive exclusivamente do turismo.   
 

14.10.00 GE:415 25' 100 ANOS DA FUNDAÇÃO 
"OSWALDO CRUZ" 

No final do Sec XX, a população brasileira sofria muito com a precariedade 
da saúde pública no país.  Doenças, como a febre amarela, a varíola e a 
peste bubônica, se alastraram pelas cidades e provocavam um verdadeiro 
terror.  Na capital federal, a situação não era diferente e este quadro precisa 
mudar urgentemente. E' neste momento que entra em cena o médico 
sanitarista Oswaldo Cruz que mudou os rumos da saúde pública do  Brasil. 
Além de erradicar a febre amarela e debelar outras doenças na cidade do 
Rio de Janeiro.  Oswaldo Cruz criou um dos mais importantes centros de 
pesquisas bio-médicas da América Latina, a FIOCRUZ.   
 

21.10.00 GE:416 22' LAGAMAR (PÓLO 
ECOTURÍSTICO) 

No litoral de S.Paulo e litoral do Paraná fica a maior área  contígua de Mata 
Atlântica do país.  E esta Mata  é um dos ecossistemas mais ameaçados do 
planeta.  Para preservar este nicho ecológico, a vocação  natural da região é 
o ecoturismo.   
 

28.10.00 GE:417 21' AGRICULTURA ORGÂNICA A feira de agricultura orgânica realizada duas vezes por semana 
no Parque da Água Branca, na capital paulista, é uma das maiores do 
Brasil.  A cada dia, cresce o número de produtos oferecidos e de produtores 
rurais que abandonam agrotóxicos e fertilizantes e passam a cultivar de 
forma ambientalmente correta. Um dos destaques na feira é o café da 
manhã só com produtos orgânicos. No Brasil já são produzidos 
organicamente café, me;, fubá, feijão, erva mate, soja, trigo, açúcar, 
cogumelos, frutos e legumes.   
 

04.11.00 GE:418 22' 10 ANOS: MELHORES 
MOMENTOS 

No dia 4 de nov. de 1990, entrou no ar o Globo Ecologia nº 1.  O  
primeiro deles é dedicado aos melhores momentos, organizados em torno 
dos seguintes temas:  ameaças à natureza, Rio-92, lixo e questões sociais, 
animais ameaçados, séries internacionais, 500 anos de Brasil. Vamos 
mostrar, entre outras coisas, que os dez anos refletem as diferentes 
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tendências do movimento ambientalista nacional e internacional. 
 

11.11.00 GE:419 22' 10 ANOS: TAMAR I 
(HISTÓRIA) 

O Tamar é o projeto de conservação de animais ameaçados mais  
bem sucedido do país:  já devolveu ao mar mais de 3 milhões de  
filhotes de tartarugas marinhas.  Ele foi criado há mais de 20 anos. 
 

18.11.00 GE:420 22' 10 ANOS: TAMAR II 
(SUSTENTÁVEL) 

O Tamar é um projeto do Ibama, patrocinado pela Petrobras.  Mas hoje, a 
maior parte de sua receita é obtida com a venda de objetos relacionados 
com as tartarugas: camisetas, bonés, cartazes, fitas de vídeo etc. 
 

25.11.00 GE:421 23' 10 ANOS: PEIXE BOI O Projeto Peixe-Boi Marinho está fazendo 20 anos em 2000. Ele  
começou junto com o Projeto Tamar. O Peixe-Boi Marinho é um mamífero 
herbívoro.  É manso, bonachão, enorme e tem de vir periodicamente à tona 
para respirar.  Por isto, é uma presa fácil para os caçadores e vem sendo 
abatido em grande escala desde 1.500. 
 

02.12.00 GE:422 22' 10 ANOS: OS PARQUES 
NACIONAIS MARINHOS E 
A BALEIA JUBARTE 

No início da década de 80, estudantes de Oceanologia da 
Fundação Universidade Rio Grande começaram a viajar pelo nosso litoral, 
mapeando a costa e as ilhas oceânicas com o objetivo de propor medidas de 
proteção aos animais marinhos ameaçados e também de criar unidades de 
conservação.   
 

09.12.00 GE:423 22' 10 ANOS: FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE RIO 
GRANDE (MUSEU 
OCEONOGRÁFICO) 

Vamos mostrar o campus da FURG e os seus principais institutos. Um 
deles é o Museu Antártico, que funciona em containers iguais aos usados 
pela base brasileira na Antártica, e abriga acervo sobre a vida no continente 
gelado.   A FURG conta tbém como o Museu Oceanográfico, dirigido pelo 
oceanólogo Lauro Barcelos, que tem um acervo de flora e fauna marinhas e 
dedica-se à educação ambiental. 

16.12.00 GE:424 23' CAVERNAS/SP No Vale do Ribeira, litoral sul de SP, fica a maior concentração de grutas e 
cavernas do país.  São cerca de 300 cavernas, algumas ainda inexploradas.  
A maior parte está no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), 
onde o turismo ecológico - aliado à valorização dos costumes regionais 
preserva o meio ambiente e gera empregos.  O Petar oferece ainda um belo 
cenário de Mata Atlântica, cachoeiras enormes onde se  
pratica o rapel e rios de corredeiras, ideais para a prática do bóia-cross, 
esporte inventado por lá, que consiste em descer corredeiras com ajuda de 
câmaras de pneus de trator.   
 

23.12.00 GE:425 22' NORDESTE I (JURASSÍCO) A série de cinco programas sobre o Nordeste começa com um aspecto 
inusitado: o Nordeste pré-histórico, que a maioria dos brasileiros não 
conhece. Começa em Buíque (agreste pernambucano), onde o vale do 
Catimbau vem sendo estudado por arqueólogos da Univers Fed. de 
Pernambuco. Já são mais de 40 sítios onde foram descobertos ossadas 
humanas e de  
pequenos animais datadas entre 2 e 6 mil anos e um grande acervo de 
pinturas rupestres.   
 

30.12.00 GE:426 22' NORDESTE II (SÃO 
FRANCISCO) 

Entre a hidrelétrica de Xingó e a foz, na divisa de Alagoas com Sergipe, 
fica, o chamado Baixo São Francisco.  Nesta região, o rio da integração 
nacional está sofrendo uma modificação.  Suas águas chegam ao mar com 
50%  de sua vazão natural, pois elas são represadas ao longo de todo o 
curso do rio.  Isto está causando uma mudança na fauna do estuário. Peixes 
de água salgada estão subindo o rio e chegando até a cidade de  
Penedo.  Mostraremos tbém a cidade de Penedo, uma das mais antigas do 
Brasil, um patrimônio histórico brasileiro. Vamos percorrer ainda os 
cânions, um fantástico cenário de pedra e água, e visitaremos a grota de 
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Angicos, famosa por ter sido o locar onde  Lampião e seu bando foram 
assassinados. 
 

06.01.01 GE:427 21' NORDESTE III (SERGIPE) Quando se fala em Nordeste, o que nos vem à mente é a aridez.  No 
entanto, o litoral do estado nordestino de Sergipe é muito rico em recursos 
hídricos.  Vários rios importantes - o São Francisco, o Vaza Barris, o rio 
Sergipe - deságuam  nele. Vamos mostrar criações de ostra na foz do Velho 
Chico e um bom exemplo de desenvolvimento sustentável. Também 
mostraremos os  
manguezais exuberantes do litoral sergipano.  Mostraremos uma curiosa 
formação de lagoas sedimentares e plantas aquáticas que atraem uma rica 
fauna . 
 

13.01.01 GE:428 22' NORDESTE IV 
(AÇÚCAR/ENERGIA 
EÓLICA) 

No Ceará, a força dos ventos já gera energia suficiente para  
abastecer uma cidade de cerca de 100 mil habitantes.  É a maior  
usina eólica da América do Sul e fica em Prainha, Aquirás, na  
região metropolitana de Fortaleza.   
Mostraremos como funciona a usina, que fica numa região de  
dunas e cenários espetaculares.   
Também vamos mostrar a recuperação da Mata Atlântica nas  
zonas ocupadas originalmente pelos canaviais. 
 

20.01.01 GE:429 21' NORDESTE V (A 
CAATINGA 
SUSTENTÁVEL) 

Um dos ecossistemas mais desprotegidos do país é a caatinga. 
Seus recursos naturais têm sofrido um impacto constante e 
praticamente não existem nela unidades de conservação.  O maior problema 
é a retirada de lenha para uso doméstico e para  
abastecer indústrias de carvão e produtoras de gesso. 
No entanto, no Sertão do Araripe/PE, existem exemplos de  
manejo sustentável da caatinga.  Um deles fica no município de  
Exú, onde um antigo lenhador utiliza racionalmente a madeira ,  
fazendo rotação nos cortes, que permitem a recuperação das  
árvores. 
 

27.01.01 GE:430 23' RETROSPECTIVA 2000 I  
(ECOTURISMO) 

- Chapada Diamantina I - Sempre Viva 
- Chapada Diamantina II - Pré-História 
- Bonito 
- Lagamar 
- Cavernas/SP 
 

03.02.01 GE:431 22' RETROSPECTIVA II  
(PROBLEMAS URBANOS) 

- São Paulo - Hoje 
- São Paulo - Tietê 
- Águas de São Pedro 
- Oswaldo Cruz 
- Baía de Guanabara I 
- Baía de Guanabara II  
 

03.03.01 GE:434 22' CURITIBA * 
1702.1 GE:433 22' BRASÍLIA/CEMAVE CEMAVE - Centro de Pesquisas para a Conservação das aves 

Silvestres, promove todos os anos seminários e cursos de  
capacitação e anilhamento de aves migratórias.   Estas técnicas  
são passadas por biólogos e profissionais do IBAMA. 
Outro destaque, o Parque Nacional de Brasília, suas piscinas de  
água mineral atraem centenas de turistas e este tem importante  
função no abastecimento da capital federal. 
Vamos conhecer também  o Clube da Semente, na cidade de  
Olhos D'água, perto de Brasília.   
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06.10.99 GE:394 21' ARGENTINA Uma visita a Argentina, em Buenos Aires, conhecemos o Parque Três de 

Fevereiro, também chamado de Palermo, uma área verde no coração  da 
cidade, diversão dos portenhos nos finais de semana. O Parque é ameaçado 
pela construção civil, a mesma qu há vinte anos aterrou uma área às 
margens do prata, onde hoje a natureza ressurge dos escombros criando a 
única reserva ecológica da cidade, a Reserva Costanera Sur, procurada por 
mais de cem espécies de aves no período 
migratório. 

17.03.01 GE:436 20' RECICLAGEM *  Mostra novas técnicas, tendências e atualiza a situação do lixo e da  
reciclagem no Brasil.  Em S.Paulo, mostraremos o exemplo da  
reciclagem de garrafas pet;  Em Santo André e São Caetano, o ciclo da 
reciclagem completo do pet, desde a coleta até a transformação do  
polímero reciclado, e na Capital paulista mostramos a comercialização 
de tecidos feitos com fios deste polímero. 
No Rio de Janeiro, mostraremos o exemplo da latasa, que recicla  
mais de 70% das latas de alumínio do país.  Também mostraremos as 
cooperativas de catadores, que geram empregos e renda maior aos catadores 
de lixo reciclavel.  Vamos visitar a Cooperativa de S.Francisco em Niterói, 
a primeira experiência de Coleta Seletiva Sistemática de lixo do Brasil.   
 

24.03.01 GE:437 22' TUCURUÍ Festa de celebração do nascimento do 500º Índio da Tribo Parakanã no 
sudeste do Pará.   
Uma parceria entre a ELETRONORTE e a FUNAI, o programa  
Parakanã se caracteriza por ser uma ação indigeanista que visa  
recuperar a identidade dos índios do Pará e restituir os impactos  
causados pelo alagamento do Lago da Usina.   
No segundo bloco, uma grande festa com direito a futebol(os  
índios das 5 aldeias disputaram a  Copa Parakanã), torneio de arco-e-flecha, 
e o mais interessante, o ritual de dança realizado à noite com lua cheia.  Os 
homens da aldeia dançam agradecendo aos deuses pelo crescimento da 
tribo.  Uma visita a Aldeia  Moroxewara, onde nasceu a criança de n.º 500. 
 

31.03.01 GE:438 22' PARANÁ / BIOSFERA Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Estrada de Ferro Curitiba-
Paranaguá. Biosfera é a parte do Planeta onde há vida: a crosta terrestre, a 
água e a atmosfera.  A UNESCO reconhece uma região como Reserva da 
Biosfera que abriga formas de vida ameaçadas e animais em extição.   
Vamos percorrer a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, construída no final 
do século XIX, uma obra arrojada da engenharia  brasileira.  E, também, 
visitaremos a cidade histórica de Paranaguá, ocupada a partir de 1550 e 
onde hoje convivem prédios históricos com um porto moderno. 
 

10.03.01 GE:435 21' SALTO MORATO Esta reserva particular  é uma unidade de conservação criada 
para proteger a Mata Atlântica, criada em 1994. 
Vamos conhecer os lugares mais visitados da RPPN: o Salto 
Morato, uma queda d'água de 130 metros de altura e a centenária figueira, 
uma árvore como casa. 
 

05.05.01 GE:439 22' ÁGUA: FONTE DA VIDA O Planeta Terra bem poderia ser chamar Planeta Água.  Dois terços do 
mundo são feitos de água.  Mas a distribuição dos recursos hídricos é 
extremamente irregular.  Em alguns lugares há muita água. Noutros não há 
quase nenhuma.  Escassez e fartura, eis os cenários em que vivemos. O 
Brasil é campeão de água doce, mas também sofre com a má distribuição os 
mananciais e a poluição.  Em 2000, foi criada a Agência Nacional de águas, 
para coordenar os esforços para resolver os problemas da água no país.  
Vamos mostrar alguns depoimentos dos especialistas no assunto:  
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Raimundo Garrido; Gerson Kelman; Aldo Rebouças e Clayton Lino. 
 

12.05.01 GE:440 22' BRASIL DAS ÁGUAS Um panorama geral dos principais ecossistemas ligado à água no  
Brasil.   
PANTANAL: Uma região única, onde os rios inundam periodicamente 
milhares de quilômetros, criando um santuário de vida selvagem.  As 
vantagens: criação de gado seguindo o ritmo das águas e ecoturismo 
gerando divisas. Os problemas: desmatamento nas vizinhanças do Pantanal, 
assoreando rios e poluição das águas com agrotóxicos vindos das lavouras 
do Brasil central, vizinhas do Pantanal. 
RIO SÃO FRANCISCO: Perfil do rio, seus problemas, o excesso de 
barragens, o projeto de transposição das águas e as ações positivas. 
BACIA AMAZÔNICA: Responsável pelo maior volume de água doce do 
planeta. 
BACIA DO PARANÁ/PARAGUAI: um rico sistema hídrico que se  
espalha em vários países, suas características e problemas. As cataratas do 
Iguaçu, a hidrelétrica de Itaipu. 
 

19.05.01 GE:441 21` ÁGUAS: CUIDADOS E 
PROTEÇÃO 

Os problemas e as soluções relacionados ao abastecimento de 
água em diversos locais do Brasil e do mundo.  Vamos mostrar  
locais como o rio Cuyahoga, nos Estados Unidos, que chegou a 
pegar fogo de tão poluído, e hoje está recuperado, o rio Tâmisa, na 
Inglaterra, que era poluído e hoje se pesca até Salmão e no árido país de 
Israel, no Oriente Médio, onde conhecemos uma técnica de irrigação que 
evita o desperdício.  No Brasil, mais especificamente em São Paulo, o 
governo e a comunidade participam de projetos para melhorar a qualidade 
das águas dos rios Tietê e Pinheiros. 
 

09.06.01 GE:442 22' BACIA DE PIRACICABA II Perfil histórico-ambiental da segunda região mais industrializada do país. 
Colapso no abastecimento de água para 2005: 
13 milhões de pessoas vivem desta água - municípios que sofrem 
racionamento constante. Projetos que visam melhorar a qualidade dos 
recursos hídricos: reflorestamento ciliar; combate às perdas de água; 
educação ambiental. 
 

16.06.01 GE:443 25' REGIÃO SERRANA 
FLUMINENSE E 
PETRÓPOLIS 

O surgimento de Petrópolis é o único em termos de Brasil e em  
termos de América porque foi a primeira cidade que saiu  
praticamente de uma prancheta, planejada.  O major e eng.  
alemão Júlio Frederico Koeler traz para a cidade a ideia de planificação, 
uma lição totalmente orgânica e de respeito pela natureza.  
No início do Séc.XIX, os alemães subiram a serra, ajudaram a 
povoar a cidade e deixaram suas marcas.  Outras pessoas ilustres 
escolheram a serra petropolitana, entre elas, Alberto Santos Dumont, o pai 
da aviação. 
Petropolis hoje:  Uma Estação de Tratamento de esgotos do bairro do 
Sertão Carangola, com o auxilio de uma Organização-não-Governamental. 
 

23.06.01 GE:444 25' ITAIPAVA I - UMA APA NA 
REGIÃO SERRANA 

Fica a pouco mais de 60km do centro do Rio de Janeiro.  Lá vamos 
conhecer uma área de proteção ambiental, uma APA, onde as decisões  são 
tomadas em conjunto. Todos os organismos da sociedade participam das 
atividades desenvolvidas pelo Comitê Gestor da APA. O cuidado com os 
mananciais, que são de suma importância para o desenvolvimento 
econômico da região, uma vez que é esta água que abastece os produtores 
orgânicos de Itaipava. 
 

30.06.01 GE:445 22' ITAIPAVA II - RIOS Cavalgadas pela montanha, criação de truta, o cultivo de bromélias uma 
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LIMPOS, TURISMO E 
BIODIVERSIDADE 

reserva que atua como corredor ecológico e o trabalho de uma artista 
plástica( Vera Patury) que procura ensinar tecelagem e, ao mesmo 
conceitos de preservação  
 

07.07.01 GE:446 21' DOM PEDRO II - O 
IMPERADOR ECOLOGISTA 

Um perfil dos 49 anos de reinado do Imperador Pedro II, no Séc. XIX. 
Ele é hoje considerado um precursor da Preocupação com o meio  
ambiente no país, um ecologista antes mesmo da palavra ecologia ter sido 
inventada.  Em 1861, mandou reconstruir a Floresta da Tijuca para garantir 
o abastecimento da população do Rio de Janeiro, que, já naquela época, 
sofria com a falta d'água.  Além disto, o Imperador ordenou a execução de 
redes de abastecimento de água que funcionam até hoje na Floresta da 
Tijuca e em Rio D'Ouro, na baixada fluminense.   
Mostraremos também as viagens que o Imperador fez de norte a sul pelo 
Brasil e também pelo Egito, Europa e Estados Unidos. 
 

10.02.01 GE:432 23' RETROSPECTIVA III - Código Florestal;   
- Fazendas Trijunção 
- Agricultura Orgânica 
- Madeira 
- Oceanos  
 

28.07.01 GE:449 22' INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISA DA AMAZÔNIA - 
INPA (SÉRIE ÁGUA) 

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia  o maior instituto de 
pesquisa de biologia tropical do mundo.  São centenas de 
pesquisadores que se especializam em estudar os segredos da grande 
floresta tropical úmida.  O INPA fez 47 anos.  Ele foi criado pelo presidente 
Getúlio Vargas, numa época em que os militares brasileiros estavam 
preocupados com os boatos de uma possível internacionalização da 
Amazônia.  Hoje, o INPA tem uma grande ligação com a ecologia e a 
preservação do meio ambiente. O INPA mantém também o Bosque da 
Ciência, uma área próxima de Manaus onde os visitantes podem ver os 
animais. 

04.08.01 GE:450 22' AMAZÔNIA: CORREDOR 
ECOLÓGICO 

Uma das tendências mais modernas do pensamento ambientalista 
são os corredores ecológicos.  São áreas de proteção contíguas, uma após a 
outra, que, juntas, ampliam consideravelmente os territórios protegidos. No 
Brasil, o primeiro corredor ecológico a ser  financiado com recursos dos 
países mais ricos do mundo - é o Corredor Central da Amazônia.  
Depoimentos de especialistas realçam a necessidade dos corredores 
ecológicos e deixam claro que muitas comunidades tradicionais 
amazônicas, mesmo vivendo em áreas oficialmente não protegidas, já 
atuam para protegê-las da pesca predatória e das invasões.   
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, criada  
em 1991, dá exemplo de participação das comunidades ribeirinhas que se 
ao esforço de pesquisadores e ambientalistas. 
 

11.08.01 GE:451 22' ACRE - ÍNDIOS Vamos mostrar que, vivendo em pequenas comunidades e respeitando os 
ciclos da natureza, os seres humanos podem ser um agente positivo de 
transformação e mudança. 
Um dos povos mais harmonizados com a floresta são os índios. 
Os Índios HUNI KUI, palavra que em português quer dizer gente  
verdadeira, são a maior etnia do Acre.  Na Amazônia, eles são  
conhecidos como KAXINAWA.  Mostraremos seus costumes, lendas e 
artes.  O papel do homem e da mulher na sociedade Kaxinauá, a coleta da 
borracha e a fabricação do couro vegetal, feito com tecido banhado por 
camadas de látex e depois defumado.  Mostraremos também o trabalho de 
uma ONG. 
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14.07.01 GE:447 21' ACRE I - HISTÓRIA E 
MANEJO FLORESTAL 

História de uma região que é fruto da expansão brasileira no Séc. 
XIX.  O extremo oeste do país pertencia à Bolívia e ao Peru, mas  
começou a ser ocupado por brasileiros e teve um processo de  
povoamento tumultuado.  A corrida pela borracha levou milhares de 
pessoas, em sua grande maioria nordestinos, a se aventurar pelos rios 
amazônicos em busca das seringueiras.  Foi o primeiro grande surto de 
prosperidade.  Logo depois, o Território onde fica hoje o Acre, foi anexado 
ao Brasil.   
Hoje, a situação é bem diferente.  Outros produtos da floresta estão gerando 
renda para as comunidades tradicionais do Acre, antes totalmente 
dependentes da borracha e da castanha. 
O manejo Florestal consiste em criar normas para a periodicidade 
do corte e para a própria maneira de cortar, permitindo que a floresta se 
recupere.  Mostraremos este processo passo a passo. 
 

21.07.01 GE:448 22' ACRE - HOJE Um panorama da situação da água no Estado do Acre.  Sem água é 
impossível viver, mas a água pode trazer problemas.  Ela é o principal vetor 
de doenças.  Dengue, febre amarela, cólera, difteria, febre tifóide, hepatite e 
leptospirose são algumas delas.  Apenas uma pequena parte da população 
da capital Rio Branco recebe água encanada e o esgoto das casas é 
despejado em fundos de vales e igarapés, correndo para o Rio Acre, o 
mesmo que abastece a cidade com água para o consumo. 
Mostraremos ainda a Serra do Divisor, que como o nome diz, divide duas 
bacias, no extremo oeste do Brasil.  Mostraremos as belezas e curiosidades 
do lugar onde os moradores vivem em perfeita harmonia com a natureza. 
 

18.08.01 GE:452 21' AMAZÔNIA - PRESIDÊNTE 
FIQUEIREDO 

Um perfil do biólogo americano Philip Fearnside, pesquisador do  
Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e Prêmio Global 500 da ONU 
de 1991 por sua contribuição ao estudo e à defesa das florestas tropicais. 
Fearnside estuda o grande bioma amazônico há décadas e diz que a floresta 
depende da água assim como nós dependemos do ar para sobreviver. 
As conseqüências do desmatamento na Amazônia são as piores  
possíveis tanto para o Brasil como para o Planeta, porque o desmatamento e 
as queimadas ajudam a aumentar o efeito estufa, a enorme quantidade de 
gases que os seres humanos lançam diariamente na atmosfera e que forma 
uma barreira que impede os raios solares de se dispersarem, aumentando a 
temperatura da terra. 
 
 

25.08.01 GE:453 22' MANAUS Um perfil da cidade de Manaus.  A exploração da borracha no início do 
século XX permitiu que Manaus fosse uma das mais desenvolvidas do pais.  
Com a queda do preço da borracha a economia da região se estagnou.  Para 
reverter este processo foi criada a Zona Franca, uma área de livre comércio 
que fez com que Manaus voltasse a crescer. Mostraremos outro problema 
grave ocasionado pelo acelerado crescimento da cidade: os fragmentos 
florestais.  Manaus foi crescendo e isolando esses trechos de floresta dentro 
da cidade. 

01.09.01 GE:454 22' COSTA RICA I Mostraremos como a preservação do meio ambiente gera recursos e 
promove o desenvolvimento deste pequeno país da América Central.  
Afinal, desde o início da década de 60, a Costa Rica pratica uma política 
ambiental consistente, que permite o uso adequado de sua grande 
BIODIVERSIDADE. 
 

08.09.01 GE:455 21' COSTA RICA II Percorremos o país de norte a sul.  O destaque é o Parque Nacional Vulcão 
Rincón de La Vieja.  Localizado na cordilheira Guanacaste, uma das três 
que cortam o território da Costa Rica, o parque concentra um ambiente de 
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contrastes: vegetação seca nas partes mais baixa e muito verde nas 
proximidades da cratera do vulcão.   Este fenômeno se explica pela grande 
barreira que o vulcão representa para as nuvens que vêm do mar do Caribe.  
Com isso a umidade fica retida lá em cima  e o clima fica muito seco no 
resto da região. O destaque desta vez é o Parque Internacional La Amistad.  
Esta área de 200 mil hectares concentra a maior variedade biológica do 
país.   
 

15.09.01 GE:456 20' COSTA RICA III No último programa da série sobre a Costa Rica.  O destaque  é o  
Parque Nacional de Tortuguero, uma das mais importantes áreas de desova 
de tartarugas marinhas da América Central.   
Tortuguero é um berçário de vida.  O rio se encontra com o mar e a vida 
segue o ritmo das águas.  As aves proporcionam um espetáculo belíssimo. - 
Mostraremos também, o menor Parque Nacional costarriquenho, Manuel 
Antônio, no litoral do Oceano Pacífico. 

22.09.01 GE:457 21' RIO CRISTALINO O norte do Mato Grosso também faz parte do grande  
bioma amazônico.  Esta região é prioritária para  
investimentos do PROECOTUR, um produto de Ecoturismo 
do Ministério do Meio Ambiente. É um verdadeiro nicho ecológico com 
cachoeiras, rios de águas puras, uma diversidade incrível de aves, plantas e 
animais. 
 

29.09.01 GE:458 22' BAÍAS PANTANEIRAS No coração no Brasil, percorremos duas baías pantaneiras, 
baías grandes lagoas, ligadas ao sistema hídrico local, que 
enchem e esvaziam de acordo com os rios e a estação das 
chuvas.  Vamos visitar as baías pantaneiras de Chacororé  e 
Siá Mariana, lugar de reprodução das espécies de peixes e de 
aves do Pantanal. 
 

06.10.01 GE:459 22' PARQUE NACIONAL DO 
JAÚ 

É a maior unidade de conservação do Brasil.  Fica na  
Amazônia e foi criado com o objetivo de proteger a incrível 
 biodiversidade da bacia do rio Jaú. Tem mais de cinco mil 
km de rios e quinhentas nascentes: um verdadeiro paraíso  
das águas. 

13.10.01 GE:460 22' GREENPEACE Destaque na Amazônia o trabalho de uma das mais 
importantes Organizações Não-Governamentais do mundo, o  
Greenpeace, que completa 30 anos em 2001. 
Os guerreiros do arco-iris, como são conhecidos os  
ativistas do Greenpeace, enviaram para o Brasil o navio  
"Amazon Guardian" para ajudar no combate ao tráfico ilegal 
de madeira amazônica. Com equipamentos de alta tecnologia o Greenpeace 
auxilia o IBAMA na fiscalização da maior floresta do mundo, e ensinam os 
índios a demarcar suas terras. 
 

20.10.01 GE:461 21' PEIXES TROPICAIS Os peixes são a principal fonte de proteínas dos habitantes  
da Amazônia.  Cada morador do baixo Amazonas consome  
por dia 369 programas de peixe, enquanto que, no resto do 
país, esta média não passa de 16 gramas.  A presença de  
peixe determinou a própria ocupação do território, com a  
fundação de aldeias e povoados nos locais mais piscosos à 
beira dos rios. Mas na região os peixes não servem só pra comer: são um 
bom negócio. Os pequenos peixes de aquário são exportados para todo o 
país e para muitos países do mundo. 
 

27.10.01 GE:462 23' CORREDOR 
ECOLÓGICO/POÇO DAS 

Mostraremos como vem sendo feito o trabalho de  
recuperação ambiental da região norte do Estado do Rio de 
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ANTAS Janeiro através do trabalho de conservação de uma das  
espécies mais ameaçadas de extinção em todo o mundo , o 
Mico-Leão-Dourado. Para aumentar o território desta espécie foram  
criados dois programas: um sobre a implementação de corredores florestais 
e o segundo sobre  incentivo à criação de RPPN na região.   
 

03.11.01 GE:463 23' KYOTO/CLIMA Desde que o mundo é mundo, mudanças radicais de clima  
causadas por elementos naturais têm modificado a face do  
planeta.  Mas nos últimos 130 anos, o ser humano, pela primeira 
vez na história da Terra, tem causado grandes modificações  no 
clima, com a emissão de gases que causam o aumento do efeito 
estufa.  Os especialistas em estudos de clima acham que nossa 
civilização está fazendo um grande experimento feofísico no  
Planeta, de conseqüências imprevisíveis. 
Ouvimos, entre outros, os cientistas Carlos Nobre e Marcelo 
Seluchi e explicamos como se formam as frentes frias e outros  
fenômenos que caracterizam o clima do Brasil. 
 

10.11.01 GE:464 22' ÁGUA: PROBLEMAS E 
SOLUÇÕES 

Vamos abordar os problemas e as soluções relacionados ao  
abastecimento de água em diversos locais do Brasil e do mundo. 
Mostramos locais como o rio Cuyahoga, nos Estados Unidos, que 
chegou a pegar fogo de tão poluído, e hoje está recuperado, o rio Tâmisa, 
na Inglaterra, que era poluído e hoje se pesca até Salmão. E, no árido país 
de Israel, no Oriente Médio, onde conhecemos uma técnica de irrigação que 
evita o desperdício.  No Brasil, mais especificamente em São Paulo, o 
governo e a comunidade participam de projetos para melhorar a qualidade 
das águas dos rios Tietê e Pinheiros. 
 

06.04.02 GE:465 20' ECOTURISMO Vamos conceituar o termo, estabelecer as diferenças entre  
turismo predatório, turismo rural, falso turismo ecológico etc.   
-  ECOTURISMO é toda a atividade turística que gera baixo impacto 
ambiental e cultural - que prevê tratamento de lixo, esgoto e bom 
uso da água e das áreas verdes -  e que mobiliza mão-de-obra  
local.  É uma das atividades que mais crescem no mundo, a  
chamada indústria sem chaminés.    Entrevistas com Roberto  
Mourão, especialista em montagem de negócios na área de 
ECOTURISMO, Sérgio Braga, da Secretaria de Desenvolvimento  
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente: e alguns  
consultores da área. 

13.04.02 GE:466 22' SERRA DOS ÓRGÃOS Vamos conhecer um pouco da história e da criação do Parque  
Nacional da Serra dos Órgãos, localizado nos municípios de  
Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. A região já era  
conhecida e visitada desde o século XIX por cientistas e 
pesquisadores.  Há provas de que por ali passou uma expedição  
chefiada pelo naturalista alemão Von Martius, que assina o  
documento mais completo sobre a flora brasileira. 
-  Vamos mostrar tbém o trabalho feito pelo PREVFOGO, equipe  
que combate incêndios e atua no resgate de vítimas perdidas ou 
acidentadas, e pela CGOA(Coord Geral Oper. Aéreas do Est.RJ). 

20.04.02 GE:467 21' IPÊ/PONTAL DO 
PARANAPANEMA 

Vamos conhecer o biólogo Cláudio Padua, um administrador de 
empresas que resolveu abandonar o mundo dos negócios para  
salvar uma espécie ameaçada de extinção.  Como foi essa mudança 
os desafios para o biólogo e sua família e o encontro com  
Adhelmar Coimbra Filho,  no Centro de Primatologia do RJ ,  e o  
interesse pelo mico-leão-preto. 
Vamos mostrar também como surgiu o IPÊ - Inst de Pesquisas  



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação 

Relação de Fitas de Videocassete                                                      
Tel. 5509-9403/9401 

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

   
  58 

Globo Ecologia 
 

Ecológicas, uma organização não-governamental que atua na  
defesa da Mata Atlântica e do mico-leão-preto. 
- Pontal do Paranapanema, um lugar onde a luta pela terra já exibiu 
episódios de selvageria e intolerância -  Como foi o encontro com  
as lideranças do MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra.   A pareceria entre IPÊ e os assentados da reforma agrária. 

27.04.02 GE:468 21' CENTRO TUZINO / 
PALMITEIRO 

Município de Miracatu, que fica no Vale do Ribeira, sul do Estado 
de SP, vamos conhecer a iniciativa do agricultor Jorge Tuzino, de 79  
anos, que trabalha na proteção e preservação de uma das espécies 
vegetais mais explorada da Mata Atlântica - a Euterpe Edulis, ou  
Palmeira Juçara, de onde se extrai o palmito. 
- Com o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, foi criado o Centro 
de Educação Ambiental Tuzino.  Além de receber escolas, agricultores 
e visitantes em geral. 

04.05.02 GE:469 20' RIO PINHEIROS / PROJETO 
POMAR 

Com o crescimento das cidades o ser humano está cada vez mais 
exposto aos reflexos da poluição.  Carros, esgotos, indústrias são  
são elementos que compõem um triste retrato dos grandes centros  
urbanos e colaboram para a queda da qualidade de vida. 
-  A despoluição do Rio Pinheiros/SP - vamos mostrar todo o processo 
de despoluição do rio, feito através do sistema de flotação, onde um 
composto químico é introduzido no fundo dos tanques das estações 
de tratamento para empurrar os flocos de sujeira à superfície. 

11.05.02 GE:470 21' ANIMAIS SILVESTRES O tráfico de animais silvestres está entre os três maiores tipos de  
contrabando do mundo, só perdendo para o tráfico de armas e de  
drogas. 
Vamos mostrar que o Brasil é responsável por 15% desse comércio ilegal, 
que as quadrilhas estão se especializando cada vez mais e abastecendo a 
todos os tipos de interesse.  Para piorar, vamos ver que o problema social 
do país contribui, e muito, para que  esse comércio seja difícil de se 
controlar.   
 

18.05.02 GE:471 21' RECICLE MILHÕES DE 
VIDAS 

A população do planeta pode dobrar nos próximos 50 anos e a  
produção de lixo deve crescer cinco vezes mais.  O que vamos fazer com 
tanto lixo?   
Vamos mostrar que a reciclagem é uma atitude responsável e de  
vanguarda. Gera renda, diminui a quantidade de lixo nos aterros  
sanitários e rios das cidades e evita ainda a retirada de matéria-prima da 
natureza.   
Os cuidados e dicas para a coleta seletiva do lixo e a iniciativa do Corpo de 
Bombeiros da cidade de São Paulo, que a instituiu em seus quartéis.  Prática 
que se estendeu às casas de seus funcionários. 
Mostraremos também que, juntos, - governo, iniciativa privada e  
sociedade - transformam lixo em moeda social e que as parcerias  
são um bom caminho para que a reciclagem do lixo se desenvolva e cresça. 

25.05.02 GE:472 20' GARRAFAS PET As garrafas PET, embalagens que surgiram coma febre do descartável, 
facilitando a vida de quem compra e de quem vende, terminam entupindo 
bueiros, causando enchentes, se aglomerando nos lixões. 
Vamos apresentar soluções artesanais e industriais para dar  um 
destino mais nobre a essas embalagens. 
Um projeto em Vigário Geral, no RJ, reaproveita as garrafas  
transformando em móveis, gerando emprego para a comunidade. 
Em Recife, um artesão transforma as garrafas que poluíam o rio de sua 
infância em arte.  Uma exposição de sua obra denuncia o estado do rio 
Beberibe.   
Já em Minas Gerais, um inventor instala garrafas PET transparentes no teto 
das casas, permitindo a entrada de luz.  A economia de energia me alguns 
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casos, chega a 40%.   
O dep. Est. Carlos Minc, fala de quem é a responsabilidade pelo 
destino final das embalagens de PET. 

15.06.02 GE:473 22' TRAVESSIA PETRÓPOLIS 
TERESÓPOLIS 

Mostraremos o ECOTURISMO de aventura na Serra dos Órgãos.  A 
travessia Petrópolis - Teresópolis, uma caminhada de quarenta e dois 
quilômetros pelas montanhas, permite o contato com uma vegetação única: 
os campos de altitude. Um rapel na cachoeira Véu da Noiva, de 36 e seis 
metros de altura, é uma das  atrações do passeio. 

22.06.02 GE:474 21' RIO + 10 Vamos falar sobre a mudança climática, efeito estufa, governança global, 
parceria, biodiversidade (uso dos recursos gerais) 

29.06.02 GE:475 22' RESÍDUOS SÓLIDOS Os resíduos industriais  também estão em pauta.  Uma empresa  
produtora de cimento do município de Balsa Nova, transforma seus 
resíduos em fonte de energia e uma empresa de água mineral de Curitiba 
desenvolve o Projeto Reciclar nas escolas, formando cidadãos e gerando 
renda com a reciclagem de garrafas pet. 

06.07.02 GE:476 21' PRUDENTÓPOLIS 
(PARANÁ) 

Esta cidade fica a 207 quilômetros de Curitiba e tem como  
característica uma população descendente de ucranianos ( Leste  
Europeu). Mostraremos sua cultura, a dança, e a religiosidade deste povo, e, 
ressaltaremos as riquezas naturais da região. 

13.07.02 GE:477 22' SAMBAQUI Vamos  mostrar um capítulo importante da pré-história brasileira:  os 
sambaquis - palavra de origem Tupi Guarani que significa amontoados de 
conchas.  Formados também por restos de moluscos, peixes e esqueletos, 
estes sítios arqueológicos nos permitem viajar no tempo ao encontro de 
nossos antepassados. 

20.07.02 GE:478 21' ESPÍRITO SANTO I 
(MELHORES PRÁTICAS 
PARA O ECOTURISMO) 

Mostra um dos poucos programas de treinamento profissional no  
setor de ECOTURISMO realizados no Brasil, o MPE - Melhores Práticas 
para o ECOTURISMO, patrocinado pelo FUNBIO, Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade.   
Vamos ficar sabendo como funciona o curso.  Quem são as pessoas que 
estão participando e por que estão participando?  Os objetivos  do curso, 
mostrando que um projeto ecoturístico sempre deve contemplar as três 
linhas de pensamento:  comunidade local, respeito ao meio ambiente e a 
viabilidade econômica. 

27.07.02 GE:479 20' ESPÍRITO SANTO II 
(LITORAL) 

Um dos menores estados do Brasil, o seu litoral tem 411 quilômetros de 
extensão.  Vamos ficar sabendo de suas características: O norte tem praias 
mais escuras e arenosas. Os rios deságuam no mar. Na parte sul, as águas 
são mais claras e ótimas para a prática de mergulho.  Em guarapari, um dos 
mais importantes lugares turísticos  do estado conhecendos um exemplo de 
desenvolvimento sustentável no mar -  o  
cultivo de mexilhões ou sururu.   
Outra atração do programa são os recifes artificiais marinhos. 

03.08.02 GE:480 21' ESPÍRITO SANTO III 
(SERRA CAPIXABA) 

Mostraremos o nível ambiental ocorrida desde a colonização até os dias de 
hoje e depois conhecemos quatro experiências de desenvolvimento 
sustentável no estado.  A Reserva Natural de Linhares do Vale do Rio Doce 
no norte do Espírito Santo  protege 22 mil hectares de Mata Atlântica de 
Tabuleiro que resta no Brasil.   
Vamos conhecer o Centro de Desenvolvimento Sustentável Guaçu-Virá do 
argentino Júlio Duenas.  Ele mora há mais de 30 anos no Brasil e resolveu 
criar este centro com o objetivo de fixar o homem rural na região.  A 
fábrica de massas é que garante a sobrevivência financeira do projeto.  São 
várias as atividades desenvolvidas no centro e as principais são: criação de 
tomates secos, educação ambiental e solo sadio.  Este projeto visa estimular 
os agricultores da região a plantar com adubos  
orgânicos e praticar a agricultura orgânica. 

10.08.02 GE:481 22' ESPÍRITO SANTO (PARQUE 
CAPARAÓ) 
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17.08.02 GE:482 21' AMAZONAS I (PERFIL DO 
RIO AMAZONAS) 

Primeiro programa da série amazônica , vamos ter a inédita oportunidade 
de atravessar de barco todo o trecho do rio Amazonas em território 
brasileiro.   
Ao longo de seus 370 km o rio Amazonas se revela num imenso  
universo recheado de cultura, folclore e, principalmente, coragem. Coragem 
de quem acorda cedinho para pegar a canoa e tirar o sustento do rio através 
da pesca.   
Um destaque também para o folclore amazônico.  Vamos visitar a cidade de 
Alter do Chão, a 40 minutos de Santarém, no Pará.  Lá ocorre a festa do 
boto, um espetáculo que conta a história dos botos tucuxi e cor-de-rosa.  
Depois paramos em Parintins  , cidade localizada próxima a divisa dos 
estados do Pará com Amazonas.  Em Parintins a comemoração gira em 
função do boi-bumba. 

24.08.02 GE:483 22' AMAZONAS II 
(ARTESANATO 
SUSTENTÁVEL) 

Uma visita a um tipo diferente de unidade de conservação: a floresta 
nacional do Tapajós.  Nesta unidade é permitido explorar os recursos da 
floresta de uma maneira sustentável.  Por exemplo, como os moradores da 
comunidade de Pini utilizam os troncos caídos na floresta para fazer lindas 
peças de decoração. 
Dentro da Floresta Tapajós também conhecemos o trabalho de extração dos 
óleos da Andiroba e da Copaíba.  Ambos têm benefícios medicinais, em sua 
maioria, atuam como anti-cicatrizantes e combatem inflamações cutâneas.   
Vamos conhecer o trabalho da EMBRAPA, que analisa espécies de insetos 
para comparar aspectos de polinização em áreas exploradas. 

31.08.02 GE:484 21' ESPECIAL: RIO + 10 Programa exibido, durante a Conferência de Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Rio+10, que se realizou em 
Johanesburgo, África do Sul entre 26/08 a 04/09/02. 
Com depoimentos inéditos gravados durante a Rio+10 Brasil, realizada no 
Rio de Janeiro, exploramos os principais temas da cúpula da ONU: clima, 
biodiversidade, diferenças entre ricos e pobres; consciência empresarial, o 
papel da mulher e as expectativas  de lideranças ambientais, de políticos e 
de cidadãos sobre o nosso futuro comum. 

07.09.02 GE:485 43' TIMOR LESTE I E II O 1º programa da série, vamos mostrar a festa de independência do mais 
novo país do planeta, que reuniu várias autoridades internacionais.   
Também descoberto e colonizado por portugueses, na época das grandes 
navegações, o país foi disputado por holandeses e acabou  sendo ocupado 
pela Indonésia.  O petróleo, os recursos pesqueiros e o promissor 
ecoturismo são os caminhos para a reconstrução. 
No 2º programa da série,  mostraremos as iniciativas da reconstrução de um 
país devastado por 25 anos de ocupação indonésia e o otimismo, a 
perseverança e a força do povo timorense na dura tarefa da reconstrução. 
A adoção do Português como língua oficial atraiu a ajuda de países irmãos 
como Portugal, que mantém professores por lá, e Brasil, que levou para lá 
programas como o TECURSO  2000, da FRM, o SENAI e o programa de 
Alfabetização Solidária. 

28.09.02 GE:486 42' TIMOR LESTE III E IV No 3º programa da série , vamos mostrar  o povo e a cultura dessa nova 
nação.  O idioma e a colonização portuguesa não são as únicas semelhanças 
entre timorenses e brasileiros.  
Do litoral até o alto das montanhas, mostraremos hábitos proibidos aqui no 
Brasil e cultuados no Timor, como as rinhas de galo, mas também a 
profunda religiosidade de um povo simples, que aprende o português 
cantando hinos católicos. 
No 4º programa da série, vamos mostrar como o ecoturismo pode  
ser uma promessa de atividade econômica capaz de alavancar a  
economia de um país que já nasce como um dos mais pobres do 
mundo. 

05.10.02 GE:487 22' AMAZONAS III / VÁRZEA Vamos conhecer  um dos ambientes mais fascinantes da Amazônia: as 
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AMAZÔNICA várzeas, que cobrem mais de 250 mil quilômetros quadrados da região.  E o 
mais curioso é que toda essa enorme área passa pelo menos metade do ano 
debaixo d'água. 

12.10.02 GE:488 22' AMAZONAS IV / DIÁRIO 
DE BORDO 

O encontro de uma expedição japonesa com a cultura amazônica. Segundo 
a equipe, os maiores perigos na navegação do Amazonas são as árvores que 
caem no Rio e os bancos de areia. Mas, nenhum obstáculo impede os 
japoneses de conhecer as populações ribeirinhas e aprender um pouco de 
sua cultura. 

19.10.02 GE:489 21' BIÓLOGOS 
AVENTUREIROS 

Esse é o lema dos biólogos, profissionais que trabalham na  
Preservação da vida no planeta. 
Vamos mostrar como esses profissionais se dedicam para entender e 
preservar a fauna e a flora. 

26.10.02 GE:490 21' PARQUES URBANOS DE 
BRASÍLIA 

No passeio pela capital federal, vamos descobrir que Brasília procura o 
equilíbrio entre o desenvolvimento ambiental e social.  Os desacertos do 
passado servem de exemplo e de alerta também.  Um lugar bom para se 
viver é aquele que protege as riquezas que o meio ambiente oferece. 

02.11.02 GE:491 21' LAGO PARANOÁ Vamos ver o cerrado Brasileiro e uma breve aula sobre a criação de Brasília 
- com belas imagens cedidas pelo Arquivo Nacional.   
O Lago Paranoá, tema principal desta reportagem criado a partir de 
represamento dos rios da região.  Vamos ver a criação de peixes como 
surubim, o matrinchan e a carpa chinesa. 

09.11.02 GE:492 22' RESERVA DA BIOSFERA 
DO CERRADO 

Vamos conhecer a origem do termo Reserva da Biosfera, quando foi criada, 
quantas existem no mundo e no Brasil.  Por aqui são cinco: A da Mata 
Atlântica, do Pantanal, da Amazônia Central, da Caatinga e do Cerrado.  
Também vamos conhecer uma autêntica festa sertaneja - a de Santo 
Aantônio, e ouvimos depoimentos  interessantes sobre o aspecto de vida 
desse povo. 

16.11.02 GE:493 22' CERRADO: CORREDOR 
ECOLÓGICO 

Ambientalistas mais fazendeiros e organizações não ambientais, se unem 
para a conservação ecológica  e criação dos corredores  
ecológicos. 
Vamos conhecer o Parque Naccional Grande Sertão Veredas . 

19.04.03 GE:494 23' ORLANDO VILLAS BOAS Cumpriu a trajetória típica do herói clássico, que sai de casa para enfrentar 
um desafio, consegue seu objetivo e volta para casa com a sensação do 
dever cumprido.   
Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu.  Orlando viveu  
décadas na região e contribuiu intensamente para a preservação da cultura 
indígena.  Sua atuação ajudou a transformar a nossa mentalidade com 
relação aos índios.  Ele dizia que os índios nunca foram selvagens: eles 
formam uma sociedade equilibrada que respeita a natureza e onde os 
adultos respeitam e tratam com carinho as crianças e os idosos.   
Este programa está ancorado num longo depoimento de Orlando, 
gravado em 93 pelo Globo Ecologia. E temos também depoimento de 
Darcy Ribeiro e Orlando Villas-Bôas Filho, o filho mais velho de Orlando, 
que passou parte de sua infância no Xingu. 

26.04.03 GE:495 22' BALEIA FRANCA Mostraremos como o Brasil mudou sua posição em relação à  
caça de baleias.  Até a década de 70, nosso país era considerado um vilão 
que, ao lado de grandes potências como Japão e Noruega, quase extinguiu a 
espécie Baleia Franca.  Por causa da pressão dos movimentos 
conservacionistas mudamos de lado e, hoje, o Brasil é um grande defensor 
da preservação das baleias. Entrevistamos Ibsen de Gusmão Câmara, um 
dos maiores ambientalistas do Brasil. 

03.05.03 GE:496 22' MARINA SILVA Uma trajetória vitoriosa e de luta de Maia Marina Osmarina da  
Silva, de seringueira a Ministra do Meio Ambiente.  Agora,  
conhecida como Marina Silva, a 1ª mulher a assumir o Ministério 
do Meio Ambiente, encontra pela frente problemas novos e antigos e tenta 
embutir sua política transversal e participativa. 
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10.05.03 GE:497 21' CIDADES No início do Século XXI, cerca de 80% dos brasileiros estão  
vivendo nas cidades.  Elas concentram informações, serviços e  
grande parte das riquezas produzidas no país.  Por outro lado,  
talvez até pela sua alta densidade populacional, também  
concentram  enormes problemas ambientais.   
Um panorama  nacional da problemática ambiental urbana brasi- 
leira.  Alguns  temas: poluição do ar, enchentes, despoluição de  
rios e baías, uso do solo, habitação popular, saneamento básico e exemplos 
de cidades brasileiras com qualidade de vida. 

17.05.03 GE:498 22' ROBERT SWAN Este ambientalista britânico foi o primeiro homem a chegar,  
andando a pé aos pólos norte e sul.   Quando criança, ele sonhou em 
conhecer a Antártica.  Seu sonho acabaria se tornando realidade, e 
impressionado com a presença do lixo naquela região, acabou ajudando a 
limpar a base russa na Antártica.   
Trabalhando com jovens voluntários de vários países apenas durante o 
verão, quando a temperatura no Continente Branco é mais suportável ele 
retirou toneladas de lixo que foram levadas até o Uruguai para serem 
recicladas. 

24.05.03 GE:499 22' MAMANGUÁ O Saco de Mamanguá, no município de Paraty, sul fluminense,  
é o único lugar no Brasil onde a mobilização comunitária acabou  
com a pesca predatória de arrasto.   
O Mamanguá fica em áreas de conservação, mas não há  
fiscalização.  Os caiçaras, que tradicionalmente vivem no lugar,  
procuram manter suas tradições culturais. 

31.05.03 GE:500 22' SÃO SEBASTIÃO Perfil de Jandira onde nasceu e foi criada na frente do mar. Caiçara, sempre 
foi apaixonada pelos apetrechos de pesca do pai.  Cresceu pescadora, 
sobrevivendo dos frutos do mar.   A cultura caiçara está ameaçada.  
Contando com o apoio da ONG São Sebastião tem alma, que atua na região 
há mais de quinze anos.  A ONG está também incentivando o resgate do 
artesanato das técnicas tradicionais de construção de canoas, aumentando a 
auto estima dos pescadores e criando condições para que eles se 
desenvolvam. 

07.06.03 GE:501 20' PARQUE ESTADUAL DA 
PEDRA BRANCA 

A Maior reserva florestal do Estado do Rio de Janeiro, desconhecido pela 
maioria dos cariocas, o parque está localizado na zona oeste e foi criado em 
1974.   
Mostraremos a diversidade da flora e fauna deste trecho  
remanescente de mata atlântica.  Vamos conversar com Fernando Chacel, 
arquiteto responsável pelo projeto paisagístico que está  revitalizando o 
parque.  Viajaremos na história e mostraremos a obra  "O SERTÃO 
CARIOCA" de Magalhães Corrêa, o livro conta os relatos do cronista, no 
início do Século XIX, na região do Pedra Branca. 

14.06.03 GE:502 21' GURGUÉIA / PIAUÍ Em uma visita a esta região, mostraremos de um lado como a água irriga 
plantações e produz riqueza, e de outro, como ela é  
desperdiçada. O repórter constatou que a força do jorro dos poços está 
diminuindo bastante, alguns jorravam a 60 metros de altura e hoje chegam 
apenas a 30. 
Uma entrevista com o geólogo José Henrique Motta, que explica como está 
a situação das águas subterrâneas.  São águas que se acumulam desde a pré-
história, um verdadeiro tesouro  
que é necessário preservar. A UNESCO considerou 2003 o ano  
internacional da água doce e o Piauí procura fazer um esforço para 
aproveitar melhor este potencial hídrico. 

21.06.03 GE:503 22' PARQUE NACIONAL 
SERRA CAPIVARA 

Este parque fica numa região considerada patrimônio  cultural da  
humanidade.  Trata-se do maior sítio arqueológico das América, com cerca 
de 400 sítios, 260 deles com pinturas rupestres que mostram o cotidiano, 
sonhos e desejos dos antigos  brasileiros.   Além de serem um documento 
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pré-histórico, as pinturas têm também grande qualidade estética e Niede 
Guidon, a arqueóloga chefe da equipe que as estuda, está pleiteando junto à 
UNESCO que sejam declaradas obras primas da humanidade. 
Vamos mostrar também as outras atividades da Fundham: educação, artes 
plásticas, música e o estímulo a atividades sustentáveis como cerâmica e 
apicultura. 

28.06.03 GE:504 22' NIEDE GUIDON Há mais de 30 anos a arqueóloga paulista Niéde Guidon ficou  
conhecendo as pinturas rupestres da Serra da Capivara, no sul do Piauí. 
Ela começou a estudá-las e conseguiu transformar a idéia que se tinha sobre 
a ocupação humana nas Américas.  Até então se pensava que esta ocupação 
era recente e que o homem tinha vindo para o nosso continente 
atravessando o Estreito de Behring. 

05.07.03 GE:505 21' PARQUE NACIONAL DA 
TIJUCA 

Faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.  Está situado no 
Maciço da Tijuca, um imenso bloco montanhoso escarpado que se prolonga 
em direção ao centro da cidade do Rio de Janeiro.   A destruição deixou 
suas marcas na imensa floresta da Tijuca e, há mais de 150 anos, parte da 
mata deu lugar as plantações de café e cana-de-açúcar.   
-  Graças a um gesto pioneiro do Imperador Pedro II, que mandou  
replantar a mata, ela chegou até nós e se transformou num dos parques 
nacionais mais visitados do país.  Hoje, diante do crescimento desordenado 
e de muitas outras ameaças, novos gestos solidários se juntam ao redor do 
Parque. 

12.07.03 GE:506 22' JUNDIAÍ É uma ilha de excelência  em matéria de saneamento básico,  
segundo a revista inglesa Water 21.  A cidade tem cerca de 380 mil 
habitantes, recolhe 95% dos esgotos que produz e trata o esgoto doméstico 
e industrial recolhido.  98% da população recebem em casa água de boa 
qualidade, que pode ser bebida diretamente da torneira. 

19.07.03 GE:507 23' TOCANTINS I É o mais jovem estado brasileiro.  Nascido em 1989, por uma 
iniciativa do então deputado federal, Siqueira Campos, o estado deixou de 
ser a ala pobre de Goiás e se transformou numa nova oportunidade de renda 
para quem apostou no ECOTURISMO, na agricultura e na qualidade de 
vida.  Neste 1º programa da série sobre o Tocantins, iremos traçar um perfil 
histórico-natural do estado.  Mostraremos a luta pela aprovação do projeto 
que sancionava a criação do último estado da federação, pela Assembléia 
Constituinte, o surgimento de Palmas, uma cidade erguida no meio do 
cerrado que, hoje, tem 150 mil habitantes.  Vamos visitar  três cidades com 
potencial para o ECOTURISMO e história. Em Taquaruçu fizemos rapel 
em uma das 80 cachoeiras da região e, tbém, o nosso apresentador 
participou do arvorismo, um passeio pelas árvores centenárias da cidade. 
Em Natividade, vamos conhecer o trabalho artesanal de jovens que mantêm 
viva a tradição do ouro na região.  e em Taguatinga, vamos conhecer um 
dos menores rios do mundo, o rio Azuis que tem menos de 150m de 
extensão.    

02.08.03 GE:508 20' TOCANTINS II No segundo programa da série sobre o Tocantins, vamos visitar uma das 
regiões mais bonitas e inópias do estado:  o deserto do Jalapão.  
Curiosamente chamado de deserto, o Jalapão é rico em recursos  
hídricos.  São vários os mananciais que correm pelo cerrado.  Vamos ver 
toda a beleza das  cachoeiras que foram utilizadas para as gravações do 
filme "Deus é Brasileiro", de Cacá Diegues. Uma entrevista com o diretor 
do filme. 
-  Mostraremos também o artesanato do capim dourado, uma tradição 
centenária que está mudando a vida de uma pequena comunidade. 
Conversaremos com biólogos e geógrafos sobre a vastidão do cerrado, suas 
espécies endêmicas e, principalmente, sobre suas formações rochosas. 

02.08.03    GE:509 20' TOCANTINS III No terceiro e último programa , mostraremos a região do Parque 
Estadual do Cantão, localizado no oeste do estado.  O parque abriga uma 
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zona de transição de ecossistemas.  Nele, Amazônia, cerrado e pantanal se 
encontram.  Vamos mostrar o ritmo das águas e como a vida se adapta às 
mudanças de cada estação.  No Cantão vamos falar sobre a biodiversidade 
do parque.  Dezenas de espécies de aves utilizam a região para procriar. 

09.08.03 GE:510 23' CLAYTON LINO / 
ARQUITETO 

É um dos maiores conhecedores das cavernas brasileiras e, ele nos mostra a 
importância que elas têm na natureza.  São verdadeiros museus 
subterrâneos, que guardam marcas do passado remoto e nos ensinam em 
profundidade como funciona a natureza hoje.  Ele atua também 
promovendo a capacitação dos moradores locais para trabalharem com 
turismo ecológico. 

20.09.03 GE:511 23' PORTINARI Em dezembro de 2003, comemora-se o centenário do nascimento do maior 
pintor brasileiro.  Portinari teve origem humilde, era filho de imigrantes 
italianos que foram plantar café no interior de São Paulo) e lutou muito para 
poder realizar sua arte, que acabou transformando-o em cidadão do mundo.  
Dois gigantescos murais, "Guerra" e 'Paz" (14x10m cada um) de sua autoria 
enfeitam hoje as paredes da sede da ONU em Nova Iorque.   
-  Mesmo depois de famoso, nunca deixou que morresse dentro dele o 
menino do interior, encantado com a beleza da terra roxa, o lirismo de um 
céu cheio de estrelas e as brincadeiras infantis na pracinha da cidade de 
Brodoski, interior de SP, onde nasceu. Vamos ouvir alguns amigos  e 
figuras representativas na vida de Portinari. 

18.10.03 GE:512 21' ECOVILAS Viver em comunidade rurais é um sonho antigo que, na década  
de 1970, esteve muito em evidência no Brasil. Mas agora, no Século XXI, 
as ecovilas começam a se tornar realidade.  A ecovila Parque Ecológico 
Visão Futuro fica em Porangaba, a cerca de 170 km da capital paulista e 
tem como propósitos básicos: viver sustentavelmente, usar tecnologias 
ambientais de ponta, gerar empregos para impedir o êxodo para as cidades e 
cultivar disciplinas como a yoga e a meditação. 

15.11.03 GE:513     62' CABO VERDE I, II E III Programa 1:  
Vamos mostrar como os portugueses chegaram ao arquípelago(os tipos de 
barcos, a tecnologia marítima) e vamos continuar com um passeio Pelo 
patrimônio histórico e arquitetônico das ilhas. 
Entrevista com o historiador Daniel Pereira.  Durante a escravidão, os 
negros africanos passavam por Cabo Verde antes de vir para o Brasil. 
Programa 2 : 
A cultura de Cabo Verde é muito rica e vamos abordar  
desde a literatura(entrevista com o romancista Aurélio Gonçalves e o poeta 
Barboza), até as comidas típicas: a catchupa, que une toda a família em seu 
preparo.  O crioulo e o português são ensinados nas escolas.   
Programa 3 : 
Meio ambiente  - a origem vulcânica do arquipélago é um 
dos destaques.  Na Ilha do Fogo, faremos uma excursão ao vulcão a partir 
de Chá das Caldeiras, uma das paisagens mais espetaculares do 
arquipélago.  Mostraremos as praias mais belas e tratar da pesca, com 
destaque para a captura da lagosta.  As salinas da Ilha do Sal, com seus 
equipamentos do século XIX, também merecerão nossa atenção. 

24.04.04 GE:514 22' PEIXE BOI AMAZÔNICO I Um perfil deste animal difícil de ser gravado, pois é negro e vive em água  
escuras. Revelamos seus hábitos, suas características e mostraremos  um 
material inédito gravado em várias expedições no Amazonas e no Pará, 
cujo objetivo foi levantar dados sobre o animal e fazer  educação ambiental. 

01.05.04 GE:515 22' PEIXE BOI II: DESAFIO DO 
LITORAL NORDESTINO 

É a única espécie de mamífero aquático criticamente ameaçado de extinção 
no Brasil.  Hoje, existem apenas 400 animais na natureza.   

08.05.04 GE:516 23' PEIXE BOI III: COMO 
SALVAR UM ANIMAL 

O Centro de Mamíferos Aquáticos em Itamaracá(PE) é uma usina de 
pesquisas voltada para conhecer e preservar o peixe-boi marinho. Lá, em 
tanques especialmente preparados, vivem Chica, que morou anos numa 
praça do centro de Recife e foi resgatada graças a uma campanha dos 
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ambientalistas. 
15.05.04 GE:517 20' PESCA OCEÂNICA: UMA 

FACA DE DOIS GUMES. 
A Comissão de Pesca da FAO (órgão da ONU para a agricultura e  
alimentação) lidera estudos e campanhas para minimizar efeitos  
predatórios da pesca oceânica.   

22.05.04 GE:518 22' UM BOM EXEMPLO: 
PERNAMBUCO (RESERVAS 
PARTICULARES) 

No Nordeste, cresce o número de reservas particulares do  
Patrimônio natural (rppns): os proprietários de terra, antigos 
adversários da conservação estão transformando parte de 
suas fazendas em áreas protegidas. 

29.05.04 GE:519 23' BIOMASSA E BIODIESEL A produção de energia a partir da biomassa(material gerado 
pela vegetação, (por plantações ou por uma comunidade) é 
uma das alternativas que podem construir nosso futuro  
sustentável.  No Estado do Rio de Janeiro, está sendo  
desenvolvido um programa de biodiesel, um combustível  
produzido a partir de óleos de origem vegetal(mamona e  
girassol) que substitui o diesel, derivado do petróleo. 

05.06.04 GE:520 22' DIA DO MEIO AMBIENTE Em todo o mundo, a primeira semana de junho é dedicada 
ao meio ambiente. É tempo de refletir sobre o que estamos  
fazendo com a natureza e qual é a nossa responsabilidade 
com relação ao nosso futuro comum. Uma entrevista com  
José Augusto Pádua, Fernando Gabeira e  Eduardo Martins, 
onde eles abordaram o  surgimento do pensamento ambiental brasileiro no 
século XVIII, os desafios atuais que vivemos no país e as perspectivas para 
o futuro equilibrado do ponto de vista ecológico. 
Também, discutiram algumas questões polêmicas, como os  
alimentos transgênicos e as contradições entre o  
ambientalismo e o sindicalismo. 

12.06.04 GE:521 21' MURIQUI: O POVO MANSO 
DA FLORESTA 

O Brasil é o país mais rico do mundo em primatas: tem 
mais de 70 espécies conhecidas e também abriga o maior  
macaco da América Latina: o muriqui ou mono-carvoeiro 
(Brachyteles arachnoides).  
Visitamos também o Centro de Primatologia da Feema para  
mostrar o animal em cativeiro. 

19.06.04 GE:522 22' RIO GRANDE DO SUL I - 
LAGOA DOS PATOS 

A Lagoa dos Patos tem a importância ambiental, econômica e 
histórica para o Rio Grande do Sul. 
Abastece de água doce várias cidades e foi também a porta da  
colonização das terras gaúchas: há mais de 200 anos os  
navegadores portugueses entraram pela barra do rio Grande e  
começaram  a ocupar a região, motivo de disputas com os 
espanhóis. 

26.06.04 GE:523 22' RIO GRANDE DO SUL II - 
LAGOA DO PEIXE 

A Lagoa do Peixe é a maior das lagoas interiores do complexo lagunar do 
Rio Grande. Nas suas águas claras, às aves do Pólo Norte e aves do Pólo 
Sul se encontram para se alimentar. Na cidade gaúcha de de Mostardas, 
gravamos o Festival Brasileiro de Aves Migratórias e fizemos uma saída de 
campo com os participantes do encontro para observar aves no Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe.  
Vamos mostrar também a sucessão de diferentes  ecossistemas da região:  a 
praia, as dunas, a restinga superior, a Mata Atlântica e a Lagoa. 

03.07.04 GE:524 23' RIO GRANDE DO SUL III - 
LAGOA MIRIM E O CANAL 
DE SÃO GONÇALO 

As águas doces e limpas da Lagoa Mirim são preciosas, já que  
abastecem várias cidades, entre elas Rio Grande. O Canal de  
São Gonçalo, um canal natural  de cerca de 10 metros de  
profundidade, une os dois mais importantes  aqüíferos do sul do 
País: a Lagoa Mirim e a Lagoa de Patos. No meio do canal existe 
uma comporta. Quando a água do mar entra, ela é fechada, para 
impedir a salinização da Lagoa Mirim. 

10.07.04 GE:525 22' RIO GRANDE DO NORTE I - 
O SERTÃO DO SERIDÓ 

No coração da caatinga, no município de Currais Novos, era extraído o 
tungstênio, usado para fazer filamentos de lâmpadas. Hoje as minas de 
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tungstênio foram abandonadas e viraram atração turística, já que o 
tungstênio da Ásia dominou o mercado. Entrevistas visitas às minas, 
chamadas de dunas minerais.   
O sertão também abriga um tesouro: as abelhas nativas, sem ferrão, 
chamadas de melíponas e cultivadas por Ezequiel de Macedo, que nos deu 
um depoimento dizendo que as árvores que abrigam estas abelhas foram 
todas recuperadas do desmatamento. 

17.07.04 GE:526  22' RIO GRANDE DO NORTE II 
- NORDESTE PRÉ-
HISTÓRICO 

O Nordeste tem sítios rupestres preciosos e inscrições datadas de nove mil 
anos. Nesta época, os homens pré-históricos conviveram Com grandes 
mamíferos: tigre-de-dente-de-sabre, mastodontes, paleolhamas, preguiças e 
tatus gigantes.  Existem tbém desenhos geométricos. É preciso ainda muito 
estudo para decifrar o que as paredes de pedra têm a nos dizer.  
É preciso não esquecer que no Piauí tbém existe um extraordinário cervo 
pré-histórico, que vem sendo estudado e conservado pela equipe da 
arqueóloga Niéde Guidon no Parque Nacional da Serra da Capivara.  Tbém 
vamos pesquisar e incluir os estudos da arqueóloga Maria Beltrão na região 
de Lençóis, na Bahia. 

24.07.04 GE:527 23' RIO GRANDE DO NORTE III Um perfil ambiental do RN:  clima, relevo, etc. O estado é formado 
basicamente por uma larga planície costeira que entra pelo interior através 
dos vales dos rios Açu, Ceará Mirim, Potengui e Mossoró.   
Esta planície é caracterizada pela grande presença de dunas. 
-  Vamos trabalhar ainda a história: no século XVIII, o RN ficou 20 anos 
sob o domínio dos holandeses, que eram apoiados pelos índios locais, muito 
mal. Por isto, os potiguares têm uma acentuada aparência de índios. 

31.07.04 GE:528 23' RIO GRANDE DO NORTE IV 
-  (DUNAS ROSADAS) 

No Rio Grande do Norte, a maior riqueza está debaixo da terra.  O estado é 
o segundo produtor de petróleo do país e tem reservas de caulin, calcário, 
pedras semipreciosas, etc.  Os potiguares  pisam diariamente em cima de 
verdadeiros tesouros entre eles o aqüífero subterrâneo do Assu. Em cima da 
terra, um outro mineral  precioso: o sal, 80% do sal brasileiro é produzido 
lá. 
- Perto da cidade de Areia Branca, encontramos as dunas rosadas, um 
fenômeno geológico curioso: sua composição arenosa adquire uma cor 
muito especial e por isto está sendo reivindicada a criação da Área de 
Proteção Ambiental das Dunas do Morro Rosado. 

07.08.04 GE:529 20' FAZENDAS TRIJUNÇÃO - 
(ADAPTADO) 

Explicamos o conceito de corredor ecológico, uma das mais modernas 
tendências da biologia de conservação.  Traçamos um retrato da fauna e 
flora da região e mostraremos como a Fazenda Trijunção, a maior Reserva 
Particular do Patrimônio Natural do cerrado, vem trabalhando para reverter 
o processo de devastação do bioma - através de acompanhamento e 
reintrodução de animais - e procurando fazer com que proprietários 
vizinhos transformem suas terras em áreas de  
proteção, formando, assim, o grande corredor do cerrado. 

14.08.04 GE:530 20' RESERVA DA BIOSFERA 
DO CERRADO 

Vamos conhecer a origem do termo Reserva da Biosfera, qdo foi  
criada, quantas existem no mundo e no Brasil.  Por  aqui são cinco: A da 
Mata Atlântica, do Pantanal, da Amazônia Central, da Caatinga e do 
Cerrado. 
-  A Reserva do Cerrado foi a mais difícil de ser implantado por causa das 
pressões dos grandes agricultores.  O Cerrado brasileiro é o segundo maior 
bioma representando 20% do território nacional, mas é extremamente 
ameaçado.   
-  Vamos ficar sabendo tbém que uma reserva da biosfera para ser criada 
não leva em consideração apenas a riqueza do patrimônio natural, mas 
também os valores culturais do povo.   
-  No Sertão brasileiro, vamos conhecer uma autêntica festa sertaneja - a de 
Santo Antonio e ouvimos depoimentos interessantes sobre o aspecto de 
vida desse povo.   
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-  Já a Embrapa faz pesquisa com os frutos do cerrado.  Um trabalho de 
desenvolvimento sustentável que está fazendo com que o sertanejo tenha 
mais opções de renda. 

04.09.04 GE:531 21' PAMPULHA Vamos mostrar um pouco do trabalho de Juscelino Kubitschek, como então 
prefeito de Belo Horizonte, num momento em que a cidade crescia no 
mesmo ritmo que o País. As obras de Oscar Nyemeier no entorno da Lagoa 
da Pampulha terão destaque nesse programa.  Algumas obras do projeto 
urbanístico do  
arquiteto então sendo recuperadas, destaque para igreja de São Francisco. 
Mostraremos as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria 
de Serviços de BH junto com o projeto Pampulha limpo, nesse projeto 
voluntários distribuem panfletos nas ruas da cidade para informar a 
população e os motoristas como manter limpo esse patrimônio cultural da 
cidade.   
Também mostraremos o projeto bicicletas para todos uma iniciativa 
holandesa pioneira no Brasil onde o público pode usufruir de bicicletas 
espalhada pelo parque ecológico sem custo algum.   
O tratamento das águas da lagoa da Pampulha tbém será abordado, de onde 
vem as águas dos rios que alimentam a lagoa e o que está sendo feita para 
tratar essas águas e diminuir a emissão de poluentes. 

11.09.04 GE:532 21' ENERGIAS 
ALTERNATIVAS 

No mundo inteiro, a energia solar está ganhando espaço. Na Alemanha, por 
exemplo, o governo subsidia a energia produzida por placas fotovoltaicas 
nos tetos das casas e compra o excedente do s proprietários para jogar na 
rede elétrica.  No Brasil, o Estado do Rio de Janeiro já tem dezenas de 
escolas de localidades isoladas que dispõem de energia solar. 
Programa gravado em três locações: em Paracambi, onde mil famílias serão 
beneficiadas com aquecedores solar que lhes permitirão ter água quente em 
casa dispensando o chuveiro elétrico.  Em Petrópolis, mostramos uma 
escola com energia solar e em Paraty, na localidade de Pouso das Cajaíbas, 
gravamos um sistema misto, de energia solar e Eólica, que serve para 
conservar o peixe de uma comunidade caiçara. 
Ainda em Paraty, gravamos a vila de Ponta Negra, onde 28 famílias são 
abastecidas com energia solar,.  É a primeira comunidade do Sudeste 
brasileiro totalmente eletrificada com energia solar. 

18.09.04 GE:533 21' PACTO MURICI Mostraremos uma iniciativa inédita no Brasil: oito entidades  
ambientalistas assinaram, no Senado Federal, um pacto pela mata atlântica 
do nordeste: o pacto de Murici.   
-  Considerado um dos biomas mais ricos do mundo, com mais de vinte mil  
espécies de plantas e cerca de 7% da biodiversidade do planeta, a mata 
atlântica é também um dos mais ameaçados. No Brasil restam menos de 7% 
de sua cobertura original.  Na região nordestina este quadro é ainda mais 
grave pro causa do avanço da indústria da cana-de-açúcar no passado.  A 
estação ecológica de Murici em Alagoas, foi escolhida pelos ambientalistas 
para dar nome ao pacto.  Isso porque a região é conhecida  pela ciência por 
causa da grande concentração de aves ameaçadas de extinção. Ouvimos 
personalidades como o presidente do conselho da reserva da biosfera da 
mata atlântica, Clayton Lino, assim como representantes da BirdLife 
International e pesquisadores da região do nordeste, como Marcelo 
Tabarelli. 

25.09.04 GE:534 21' EDUCAÇÃO AMBIENTAL I -  A intenção é chamar nossa atenção para o universo, onde vamos mostrar 
que vivemos todos em um mesmo planeta, nosso lar. 

02.01.04 GE:535 22' EDUCAÇÃO AMBIENTAL II - Um projeto grandioso, que tem cerca de 70 subprojetos, todos com o 
objetivo de conscientizar e melhorar a relação do homem com a água. 
- Através de incentivo á agricultura orgânica, replantio de mata 
ciliar,Teatro, pesquisa, agricultura, a realidade da Bacia Hidrográfica 
Paraná III está mudando, e garantindo água boa para todos e para o Futuro. 
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08.01.05 GE:536 23' CHICO MANDIRA Francisco de Sales Coutinho, também conhecido como  Chico 
Mandira. Este é o nome do líder comunitário que representou a 
cultura caiçara e quilombola do Brasil numa conferência interna- 
cional realizada em Joanesburgo, na África do Sul.  
A Ilha de Cananéia está localizada no Vale do Ribeira,no Sul do 
Estado de SP. A cidade foi fundada em 1531 por Martins Afonso 
de Souza e se tornou uma das primeiras vilas do país. Hoje,  
Cananéia tem cerca de 12 mil habitantes. Na Comunidade  
Mandira, vivem os descendentes dos antigos quilombos da  
região. Um povo que resistiu ao tempo e que agora sobrevive 
do CULTIVO DE OSTRAS. 

15.01.05 GE:537 22' CHICO MENDES Francisco Mendes Alves Filho, o Chico Mendes, completaria 
60 anos neste 15 de dezembro.  Seringueiro e líder  
ambientalista, Chico foi assassinado em 1998. Hoje é Herói da  
Pátria.  Sua vida e suas idéias são uma referência para o  
ambientalismo brasileiro. Vamos mostrar como foi importante o 
pioneirismo de suas ações, que soube juntar a preocupação  
social com a conservação da natureza, em meio as difíceis  
condições de vida e de trabalho dos homens que vivem na  
floresta. 

22.01.05 GE:538 20' CENTRO DE TRIAGEM Em todo o mundo, animais silvestres são vítimas do tráfico, da 
falta de cuidados e do abandono.  E muitos deles acabam indo 
parar em locais como o Cetas - Centro de Triagem de Animais 
Silvestres do Ibama, em Seropédica, no Rio de Janeiro. 

29.01.05 GE:539 22' MANIA DE PASSARINHO A paixão por passarinhos assume muitas formas. Alguns gostam  
de observa-los e fotografá-los, outros preferem cria-los e outros 
ainda fazem artesanato tendo nossos amigos alados como  
tema. 

29.01.05 GE:539 22' MANIA DE PASSARINHO A paixão por passarinhos assume muitas formas. Alguns gostam  
de observa-los e fotografá-los, outros preferem cria-los e outros 
ainda fazem artesanato tendo nossos amigos alados como  
tema. 

23.04.05 GE:540 22' EFEITO ESTUFA Efeito estufa é um fenômeno provocado pelo aumento de emissão de gases, 
a partir do uso de combustível fosseis e a produção de gás metano, que 
mudam o clima do planeta causando um aquecimento, que, segundo os 
cientistas provocará o derretimento da calota polar e aumentará  o aumento 
do nível do mar, provocando o desaparecimento de diversas ilhas e cidades. 

30.04.05 GE:541 22' BIOINVASÃO Vamos mostrar o trabalho conjunto de autoridades sanitárias, órgãos 
públicos e entidades de pesquisa para controlar a proliferação de espécies e 
proliferação de espécies como o mexilhão dourado, um molusco que 
chegou a américa do sul em 1991, vindo da ásia, por meio da água de 
lastro, utilizada para dar estabilidade a navios mercantes. Hoje, o mexilhão 
já invadiu a bacia do rio da prata, chegou ao pantanal e entupiu 
equipamentos da usina de itaipu. Na matéria memoria mostraremos uma 
espécie de coral que chegou ao brasil por meio da água de lastro ou 
incrustado em plataformas e que casou a degeneração de uma espécie 
endêmica, que só existe no brasil. 

07/05/05 GE:542 22’ BIODIVERSIDADE Como está a situação da biodiversidade no brasil, é o que vamos ver numa 
entrevista com o representante do fundo brasileiro para biodiversidade- 
pedro leitão. Já no quadro de memória vamos relembrar programas que 
abordaram a conservação da biodiversidade, como a extração sustentável da 
andiroba e da copaíba. E ainda, uma reportagem sobre a questão da 
biopirataria. O que há de errado na legislação sobre as patentes, a criação 
do conselho de gestão do patrimônio genético (cgen) e como o governo 
brasileiro está agindo para combater os biopiratas. 

14/05/05 GE:543 22’ SOS MATA ATLÂNTICA O melhor das campanhas publicitárias nos 18 anos da sos mata atlântica. 
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Mostraremos também como plantar uma árvore pela internete. 
21/05/05 GE:544 22’ ALEMANHA I A Alemanha está incluída no grupo das 7 nações mais desenvolvidas do 

mundo, o G7. Com um território pouco maior do que o estado do 
maranhão, vive cerca de 82 milhões de pessoas, quase a metade da 
população brasileira.   No quadro memória iremos resgatar fatos históricos 
da alemanha durante a segunda guerra mundial e o período da guerra fria, 
antes do muro de berlim ser derrubado. Em 1998, foi criada a lei de 
energias renováveis, que proporcionou um grande boom no setor de energia 
eólica e solar. 

28/05/05 GE:545 22’ ALEMANHA II Como o país está investindo em fontes alternativas para a geração de 
energia. O principal destaque é para as iniciativas que funcionam através da 
luz do sol e a força dos ventos. Com uma demanda por energia crescente 
em todo mundo é fundamental que os governos de países desenvolvidos 
adotem medidas para proteger o meio ambiente. Atualmente, a alemanha é 
líder no mercado de energia eólica com 39% da produção. No sul, 
mostraremos como o país desenvolve tecnologia necessária para aproveitar 
a energia solar. 

04/06/05 GE:546 22’ ALEMANHA III Mostraremos o desenvolvimento urbano em cidades alemãs como berlim e 
hamburgo. Para amenizar os impactos da poluição e também para desafogar 
o trânsito em berlim, há um trabalho de comunicação que estimula os 
moradores a usarem bicicletas como meio de transporte. Tbém 
mostraremos o trabalho de uma empresa de consultoria ambiental que 
colabora com o departamento de transportes urbanos da cidade. O grande 
destaque é um ônibus movido a hidrogênio. 

11/06/05 GE:547 22’  ÁGUA: DESPOLUIÃO DOS 
RIOS 

Iremos mostrar alguns exemplos de despoluição de rios, como o tamisa, o 
reno e o tietê. Todos sofrem ou já sofreram a pressão de um pólo industrial 
poderoso, mas alguns deles, após incentivos e obras realizadas pelos 
governos locais, deixaram deser poluídos. No caso do tietê a questão ainda 
não está resolvida. 

18/06/05 GE:548 22’  FLORESTA Afinal, elas são fundamentais para a economia, o bem estar social e a 
manutenção da vida no planeta. Para aprofundar a questão, uma entrevista 
com josé tobino, representante da fao no brasil, que esclarece quais são as 
vantagens de se conservar as florestas, o que é uma floresta e fala dos 
mecanismos de controle sobre desmatamentos e queimadas. Vamos mostrar 
ainda um projeto de adoção de florestas que envolvem empresas, pessoas 
comuns e instituições de ensino, e que está ajudando a proteger a mata de 
araucária no sul do  
País. 

25/06/05 GE:549 22’  LEGISLAÇÃO AMBIENTAL Vamos conhecer um pouco mais sobre dois mecanismos jurídicos: a ação 
civil pública e a lei dos crimes ambientais. Como estas ferramentas legais 
muito importantes podem contribuir para ajudar a preservar os patrimônios 
ambientais, histórico e cultural. Vamos ainda relembrar alguns acidentes 
ambientais que marcaram a história, como o acidente nuclear de chernobyl, 
na antiga união soviética. O vazamento de óleo da petrobrás na baía de 
guanabara, em janeiro de 2000. 

02/07/05 GE:550 22’  CAMADA DE OZÔNIO Vamos o conhecer o laboratório de ozônio do inpe - instituto. Nacional de 
pesquisas espaciais, o laboratório realiza estudo sobre a camada de ozônio, 
além de estudar os índices de radiação ultravioleta. Qual a contribuição do 
brasil para proteção da camada de ozônio? Mostraremos o que o governo 
tem feito para eliminar as substâncias que agridem a camada de ozônio, 
com cursos de boas práticas de refrigeração, em parceria com o senai e 
mostraremos a primeira central de regeneração do cfc. 

09/07/05 GE:551 22’  CIDADES: POLÍTICA 
HABITACIONAL 

O IDH como é mais conhecido foi criado pelo pnud - programa de 
desenvolvimento das nações unidas em 1990 e desde então tem sido peça 
chave para se classificar a qualidade de vida de uma cidade, estado e país. 
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Uma entrevista com o diretor do centro de informações da onu no brasil, o 
sr. Carlos dos santos. 

23/07/05 GE:552 22’  MARGARETH MEE A vida e a obra de margareth mee - uma inglesa  a paixonada pelo brasil. 
Uma artista que lutou para proteger seu grande amor: a natureza. 

30/07/05 GE:553 22’  ÁGUA DE SUPERFÍCIE E 
ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A água doce é um bem essencial para o desenvolvimento e sobrevivência 
dos povos. Para mostrar uma experiência positiva na questão do uso da 
água, vamos visitar a cidade de araçatuba, no interior de são paulo, que 
pode ser considerada uma cidade padrão em responsabilidade no uso de 
seus recursos hídricos, araçatuba não sofre com a falta d'água e a razão 
desta riqueza hídrica é bem simples: os quase 170 mil habitantes da cidade 
moram bem em cima do maior lençol subterrâneo da américa latina: 
aqüífero guarani. 

06/08/05 GE:554 22’  ÁGUA DE BEBER O que é a água mineral e quem controla o direito de exploração de toda 
água mineral do país. Vamos para a cidade de águas de lindóia, que fica a 
cerca de 100 kms de s.paulo. O estado é o maior produtor de água mineral 
do brasil.e a cidade de á guas de lindóia concentra a segunda maior rede 
hoteleira do estado, para atender o movimento turíst  
Ico do país, que se desenvolveu em função da água mineral. Lá a economia 
e a cultura gira em função da água. A água de águas de lindóia é tão 
especiais que os astronautas a levam para beber quando estão em órbita. 

03/09/05 GE:555 84’  MOÇAMBIQUE I, II, II E IV 
PARTES 

1º EPISÓDIO: PERFIL GEOGRÁFICO, SOCIAL, HISTÓRICO E 
AMBIENTAL . 
2º EPISÓDIO: RESERVA ESPECIAL DE MAPUTO, EXTREMO SUL 
DE MOÇAMBIQUE OU RESERVA DOS ELEFANTES, QUE FICA A 
APENAS 100 KM DA CAPITAL. 
3º EPISÓDIO: DESDE 2002, AS CERCAS QUE DEMARCAM AS 
FRONTEIRAS ENTRE PARQUES NACIONAIS E RESERVAS DA 
ÁFRICA DO SUL, ZIMBABWE E DE MOÇAMBIQUE, ESTÃO SENDO 
GRADUALMENTE RETIRADAS ARA FORMAR A MAIOR RESERVA 
NATURAL DO MUNDO. 
4º EPISÓDIO: O ARQUIPÉLAGO: DO BAZARUTO , LOCALIZADO 
NA PROVÍNCIA DE INHAMBANE REGIÃO SUL DE MOÇAMBIQUE, 
ESTE É FORMADO POR CINCO ILHAS: BAZARUTO, BENGUERRA, 
MAGARUQUE, BANGÜÊ E SANTA CAROLINA, TBÉM CONHECIDA 
POR ILHA  
PARAÍSO. 

01.10.05 GE:556 21’ ÁGUAS 
TRANSFRONTEIRIÇAS 

É um tema de responsabilidade do governo federal, por isso, nossa equipe 
conversou com joão bosco senra, secretário nacional de recursos hídricos. 
Nesta entrevista, explicamos quem são os responsáveis pela gestão das 
águas no brasil, uma tarefa executada pela ana, pelos conselhos regionais, 
comitês de bacia e também pela sociedade civil. 

08/10/05 GE:557 42’  ARCO DO 
DESMATAMENTO I E II 

A história da região - do desmatamento, do programa de colonização do 
governo na década de 70, através da história das cidades de colider, guaraná 
do norte, querência e canarana.vamos conhecer de perto o dia a dia de uma 
fazenda no meio do mato grosso e a sua relação com o meio ambiente. 

22/10/05 GE:558 43’  ARCO DO 
DESMATAMENTO III E IV 

Aldeia kayapó - o objetivo é mostrar a importância de preservar estas ilhas, 
manter a identidade cultural das tribos, criando forma econômicas de 
sustentabilidade a mudança de status do indivíduo índio. Reserva biológica 
da serra do cachimbo - uma viagem com a ong inst centro de vida e ibama 
para dentro da reserva para mostrar o que é esse ecossistema, e visitou 
priopriedades que ficaram dentro da reserva, e ouvimos os proprietários , 
cujas pro  
Priedades ficaram dentro da área tomada. 

05/11/05 GE:559 21’ DIA DA CULTURA O 1º PROGRAMA DA SÉRIE É SOBRE O POETA PANTANEIRO 
MANOEL BARROS E A VIDA SIMPLES DE UMA DAS REGIÕES 
MAIS BONITAS DO BRASIL: O PANTANAL-MATOGROSSENSE.  
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A 2ª FALA DO POLONÊS FRANS KRAJCBERG, QUE VIVEU OS 
HORRORES DA SEGUNDA GUERRA NA EUROPA E VEIOPARA O 
BRASIL PARA DEMONSTRAR SUA REVOLTA COM AS 
AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE. O ARTISTA MORA NO 
INTERIOR DA BAHIA E PRODUZ ESCULTURAS PLÁSTICAS. 

12/11/05 GE:560 21’  DIA MUNDIAL DO 
URBANISMO 

Uma reportagem de 1992 sobre o centenário do bairro brasileiro mais 
famoso do mundo. Copacabana, sua história, seu crescimento, as pessoas 
que vivem ou que simplesmente passam por suas ruas.  
No segundo bloco, uma das mais belas obras urbanísticas do brasil - o 
parque do flamengo. Detalhes d  
E sua construção e sua importância como área de lazer para a cidade do rio 
de janeiro 

19/11/05 GE:561 24’  DIA NACIONAL DA 
CONCIÊNCIA NEGRA 

A luta do líder negro zumbi dos palmares.   
Vamos mostrar os aspectos do dia-a-dia de uma comunidade(kalunga) 
negra que vive no interior de goiás. São apresentados. As dificuldades da 
roça, a fome, a solidariedade e as alternativas econômicas também são 
lembradas. 

26/11/05 GE:562 21’  DIA DO ESTATUTO DA 
TERRA 

Vamos mostrar exemplos positivos de trabalhos que aliam conservação da 
natureza e assentamento de terras: a primeira no pontal do paranapanema 
no interior do estado de são paulo, onde um primata - o mico-leão-preto foi 
o símbolo de conservação de toda uma região. A segunda, uma experiência 
no assentamento conquista na fronteira o rio grande do sul, onde vamos 
acompanhar o dia-a-dia de algumas famílias que se uniram em cooperativas 
proporcionando uma melhoria na qualidade de vida de todos. 

12/03/05 GE:563 21’  DIA PAN-AMERICANO DA 
SAÚDE 

No dia pan-americano da saúde uma pesquisa sobre a conquista do espaço 
sideral em uma cidade que une a tradição do passado e a modernidade do 
futuro: alcântara, no maranhão. Famosa por suas ruínas históricas, alcântara 
tem também um centro de lançamentos de foguetes e satélites, que é usado 
inclusive pelos estados unidos. 

10/12/05 GE:564 21’  DIA NACIONAL DA 
FAMÍLIA 

Vamos retornar ao paraná para mostrar exemplos de famílias que 
conseguiram com muita luta preservar  
O meio ambiente. 

17/12/05 GE:565 24’  GRANDES ENCONTROS No sétimo programa desta série, falaremos da ambientalista judith cortesão. 
Ela participou do processo de criação dos primeiros parques nacionais 
marinhos brasileiros e também dio próprio globo ecologia. Vamos exibir 
uma matéria no rio grande do sul, onde um projeto chamado asas polares 
explica os movimentos migratórios de diversas aves marinhas, suas 
interações com pescadores e jovens biólogos. 

24/12/05 GE:566 21’  ESPECIAL DE NATAL Este programa vai homenagear a nação indígena bakairi e em especial 
dorothi taukane que travou grande lutas para melhorar a qualidade de vida 
da nação bakairi. Vamos rever as danças, as festas e os ritos de um povo 
que vem conseguindo manter suas tradições apesar de todas as dificuldades. 

31/12/05 GE:567 21’ DIA DA BIODIVERSIDADE Mostraremos o trabalho de pesquisa de um dos maiores sucessos de 
recuperação de espécies ameaçadas do brasil: o projeto mico-leão-dourado. 
Vamos visitar a estação ecológica do poço das antas no rio de janeiro, onde 
mais de 1500 micos vivem. 

07/01/06 GE:568 24’ SÉRIE ESPECIAL ESTADOS 
UNIDOS (EUA) 

Em 1992 o ge fez sua primeira viagem internacional, o país escolhido foi os 
estados unidos, vamos rever algumas des  
Sas reportagens. A primeira delas, a importância das ong's norte-americanas 
num momento em que o discurso ambiental começava a ganhar força no 
brasil e no mundo. No segundo bloco, o parque nacional everglades no sul 
da floria, e as ações para se restaurar o fluxo natural das águas, além das 
semelhanças e diferenças com o nosso pantanal matogrossense. 

14/01/06 GE:569 22’ PARQUES NACIONAIS Para falar dos mais de 55 parques nacionais brasileiros seria preciso horas 
de programas. Por isso  escolhemos a chapada diamantina. Uma região 
mística, com grandes formações rochosas de milhões de anos. Lá vamos 
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mostrar os remanescentes da época do garimpo no brasil. Mostraremos 
também o ecoturismo, história e cavernas. 

21.01.06 GE:570 35’  GUERRA DE CANUDOS  
28.01.06 GE:571 22’  HOMENAGENS Vamos falar do marechal cândido rondon, um dos maiores expedicionarios 

brasileiros. Sua saga pelos rincoes do pais durou decadas e ajudou ao brasil 
a conhecer melhor os brasileiros, suas pesquisas também colaboraram com 
a ciencia e a cultura. 

02.04.06 GE:572 23’  ORLANDO VILLAS BÔAS O grande responsável pela criação do parque indígena do xingu. Em 
homenagem a este grande brasileiro, a série especial globo ecologia 15 
anos, vai relembrar a trajetória deste brilhante e corajoso homem que fez do 
trabalho com os índios o ideal de toda a sua vida. 

12.11.06 GE:573 24’  EXPEDIÇÕES No último programa da série, mostraremos o ponto mais ao norte do brasil: 
o monte caburai. Nossa equipe percorreu o estado de roraima e mostrou o 
brasil acima do oiapoque, cultura e belezas naturais complementam a 
matéria. 

04.08.06 GE:574 22’  MUDANÇAS CLIMÁTICAS O programa apresentará o mercado de carbono, uma alternativa para o 
desenvolvimento limpo. Desde 1992, quando houve a conferencia do rio, o 
efeito estufa passou a ser um tema constante nos debates internacionais. 
Com isso, o brasil tem se posicionado como mediador dos diálogos sobre as 
alternativas para manutenção do clima na terra. Mostraremos exemplos de 
projetos de redução de poluentes e que participam do mercado de carbono, 
como é o caso do metrô de sp e do aterro sanitário de nova iguaçu-rj, que 
produz gás metano através da decomposição do lixo. 

15.04.06 GE:575 23’ BIOSSEGURANÇA Vamos abordar a questão dos transgênicos. Conhecer um pouco da historia 
da engenharia genética - da biotecnologia a serviço do homem. A lei de 
biossegurança - como o brasil está frente a evolução da biotecnologia. 
Também vamos falar sobre o encontro das partes do protocolo de cartagena 
- a mop 3 - reunião que vai discutir questões importantes como a 
identificação de carga transgênica entre paises. 

22.04.06 GE:576 23’  PLANEJAMENTO URBANO Os desafios enfrentados por grandes cidades, como o rio de janeiro, para 
controlar o seu crescimento. De que maneira a ocupação desordenada em 
encostas, áreas de risco e até mesmo de preservação ambiental alteram a 
qualidade de vida nas metrópoles.  
Em 1992 a favela da formiga, localizada no bairro da tijuca, sofreu as 
conseqüências de um forte temporal que castigou a cidade naquele verão. A 
ocupação desordenada no topo do morro foi uma das principais causas dos 
desmoronamentos. Quase 15 anos depois,  
a realidade da favela da formiga agora é outra, graças a um programa de 
urbanização e reflorestamento 

29.04.06 GE:577 23’ MUDANÇAS CLIMÁTICAS Uma alternativa para o desenvolvimento limpo. Desde 1992, quando houve 
a conferencia do rio, o efeito estufa passou a ser um tema constante nos 
debates internacionais. Com isso, o Brasil tem se posicionado como 
mediador dos diálogos sobre as alternativas para manutenção do clima na 
terra. Mostraremos exemplos de projetos de redução de poluentes feitos 
pelo metro de São Paulo e, do aterro sanitário de Nova Iguaçu no Rio de 
Janeiro, que produz gás metano através da decomposição do lixo. 

06.05.06 GE:578 23’  CONSUMO RESPONSAVEL Mostraremos como pequenas atitudes podem ajudar a melhorar a vida no 
planeta. Prestar atenção como um produto é concebido e depois de utilizado 
- jogado forra. Não é só uma responsabilidade do consumidor, mas também 
da empresa que gera esse produto. Isso se chama análise do ciclo de vida, 
outra questão que vamos abordar. Já na pequena cidade de tubarão/Santa 
Catarina, vamos acompanhar uma família que fez lixo  
virar água quente. 

13.06.06 GE:579 22’  MICROBACIAS Mostraremos o papel das microbacias hidrográficas pequenas áreas onde 
rios e propriedades rurais se encontram. Nelas, o uso de práticas agrícolas 
inadequadas pode causar erosões, perda de produtividade da terra e falta 
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d'água. Por outro lado, as técnicas de cultivo corretas podem recuperar os 
ambientes e aumentar a produção e o lucro dos agricultores. O cuidado com 
córregos, riachos e as matas que os cercam é de fato importante porque 
resulta em benefícios para os grandes rios que formam uma bacia 
hidrográfica. Vamos até Bauru/sp para mostrar tais técnicas de cultivo, 
como o terraceamento, as caixas de captação de água, o plantio direto e 
relocação de estradas. 

03.05.06 GE:580 60’ BIODIVERSIDADES I, II EIII Na 1ª série, abordaremos a questão do tráfico de animais silvestres é quais 
as ações que o Brasil vem tomando para combater esta atividade ilegal. Na 
2ª série, vamos mostrar a importância das áreas protegidas no mundo. As 
áreas protegidas de três ecossistemas brasileiros: a mata atlântica o cerrado 
e a Amazônia. Na última série, vamos mostrar o desfecho da cop 8, 
realizada durante o mês de março, em Curitiba/Paraná. 

10.06.06 GE:581 66’  CAATINGA I, II E III A caatinga se espalha por dez estados (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas) , 
numa área de cerca de 750 mil km². Estudos mais recentes apontam a 
caatinga como um bioma próprio e isolado, rico em biodiversidade e 
bastante heterogênea. . 
Além do Ceará o Globo Ecologia esteve também na Paraíba, uma das 
regiões semi-áridas mais habitadas do mundo, e vai tratar ainda do tráfico 
de animais silvestres, das vantagens de utilização do adubo orgânico, do 
controle natural de pragas e da relação entre a preservação da mata e a 
disponibilidade de água natural. 

01.07.06 GE:582 43’  MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 
OS OCEANOS / TAMAR: 
NOVAS TECNOLOGIAS 

No primeiro bloco, o programa fala da importância  
dos oceanos para a manutenção da qualidade do ar que respiramos. Eles 
absorvem boa parte do gás carbônico que é emitido para a atmosfera. Mas a 
queima desenfreada de combustíveis está atrapalhando desequilíbrio. No 
segundo bloco, vamos mostrara atuação de pesquisadores da UERJ. Eles 
monitoram os manguezais do RJ. Esse ecossistema, fundamental para a 
vida marinha na região costeira, seria o primeiro a ser afetado pelas 
mudanças climáticas globais. Além das ações desenvolvidas junto á colônia 
de pesca, o Tamar também prepara as crianças com programas de educação 
ambiental. O projeto atua ainda na geração de renda para as famílias, 
através da valorização do artesanato regional. 

15.07.06 GE:583 21’ USOS DO SOLO NO BRASIL 

 

A exploração do solo sem praticas de conservação.Vamos viajar no tempo 
para contar essa historia e  
mostrar que pouca coisa mudou desde a exploração do pau Brasil pelos 
colonizadores. Especialistas em solo mostram os erros mais comuns dessas 
práticas e exemplos das conseqüências: enormes crateras que surgem por 
todos os lados, as chamadas voçorocas. 

05/08/06 GE:584 01:22’  BACIAS HIDROGRÁFICAS 
I, II, III E IV PARTES 

 

09/02/06 GE:585 24’  BELEZA CÊNICA  
11/04/06 GE:586 22’  GOVERNANÇA GLOBAL  
11/11/06 GE:587 22’  NOVAS ENERGIAS  
18/11/06 GE:588 22’  NOVOS PADRÔES DE 

CONSUMO 
 

25/11/06 GE:589 24’  BIODIVERSIDADE E 
QUALIDADE DE VIDA 

 

     
 


