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Data Ref.: Dur.: Titulo Sinopse 

06.08.81 A:005 42' AMAZÔNIA: O ÚLTIMO 
ELDORADO: 2ª PARTE 

Documentário sobre a devastação na floresta amazônica, as aldeias de índios, o 
Projeto Jari, o Projeto Carajás e as comunidades na Amazônia. 

22.09.83 A:006 12' AMÉRICA CENTRAL Desembarque dos soldados Norte-Americanos em Honduras. 
15.10.81 A:007 55' ANTIBIÓTICO: A 

REVOLTA DOS GERMES 
Documentário sobre os antibióticos, os benefícios e os efeitos colaterais, 
depoimentos de diversas autoridades médicas. 

31.01.85 A:008 17' ASSASSINOS DO 
PROCURADOR 

Reportagem sobre os envolvimentos no escândalo da mandioca, em 
Pernambuco. 

10.06.80 A:009 45' AVENTUREIROS Expedição do explorador norueguês Thor Heyerdahl pela Península Arábica 
até Djibouti, e as pesquisas no fundo do Oceano, do geólogo Bob Balhard e do 
biólogo Fred Grassle. 

02.08.84 A:010 18' AYRTON SENNA Piloto campeão na Fórmula III passa a disputar com êxito as primeiras provas 
de Fórmula I, tornando-se a revelação da temporada. 

08.01.74 A:012 43' ÁFRICA: TERRA DOS 
DEUSES 

Um panorama da África de hoje e da África primitiva com suas danças e 
cerimônias religiosas. 

31.10.85 A:014 11' AVIÃO  A.M.X Os 50 anos da indústria aeronáutica brasileira, a fabricação artesanal de aviões 
por pilotos,  o centro técnico aeroespacial em São José dos Campos, os aviões 
criados pela EMBRAER, o caça bombardeio AMX e o Míssil Piranha,  
imagens do AMX voando. 

27.06.85 A:015 23' AIDS I A síndrome da imuno-deficiência adquirida - AIDS - as formas de contágio, o 
combate à doença, a AIDS no Brasil. O problema dos hemofílicos sujeitos a 
pegarem esta doença por transfusão de sangue. Depoimento de médicos, 
pacientes e de outros envolvidos. 

19.09.85 A:016 16' AIDS II O perigo de contaminação da AIDS pela transfusão de sangue no Brasil e nos 
EUA, cuidados a serem tomados na  doação de sangue, o teste para detectar a 
AIDS no sangue, depoimentos do pintor hemofílico contaminado, Luiz 
Cardoso e de outros envolvidos. 

12.02.87 A:021 40' AIDS III O crescimento da AIDS no Brasil o Hospital Hemílio Ribas II em São Paulo 
que atende exclusivamente aidéticos, os grupos de risco.  A AIDS nos 
presídios, os aidéticos e suas famílias. A solidariedade dos voluntários. Como 
evitar contágio e a posição do governo. 

23.04.87 A:022 13' ARGENTINA A crise Político-Militar na Argentina, causada pela rebelião militar . A 
resolução da crise a partir da iniciativa do presidente Raul Alfonsin de negociar 
com os rebeldes.  A resistência populare e as causas da rebelião e seus efeitos. 

21.05.87 A:023 25' ALIMENTOS I O aumento de denúncias sobre contaminação de alimentos no Brasil. A 
presença de substâncias químicas na carne. O cromo da gelatina em pó. O 
dióxido de enxofre nos sucos concentrados. A agrotoxina no amendoim. A 
fiscalização e a defesa do consumidor. 

01.10.87 A:024 43' ÁLCOOL X COCAÍNA As novas descobertas da medicina sobre a dependência do álcool e da cocaína.  
E vamos mostrar o centro de recuperação de dependentes no INAMPS. 

02.05.78 A:025 37' ALCOOLISMO Os problemas enfrentados por alcoólatras e os dramas familiares. 
14.05.87 A:026 19' AIDS IV O crescimento da AIDS no Brasil, especialmente em S.P.  A posição do 

governo do estado. A AIDS em Nova Iorque. 
30.07.87 A:027 29' ACIDENTES NAS 

ESTRADAS 
O índice alarmante de acidentes e mortes nas estradas brasileiras. A operação 
"Comando Educativo para o Trânsito". 

13.08.87 A:028 21' ATENDIMENTO 
MÉDICO RIO/SP 

As deficiências do atendimento de emergência nos hospitais públicos de SP e 
RJ. Depoimento de médicos, de doentes e de autoridades. 

22.10.87 A:029 38' AIDS V As várias formas de combate a AIDS no Brasil, nos EUA e na Inglaterra; 
Medicina natural e a homeopatia e o remédio AZT. 

00.10.73 A:031 55' ASTOR PIAZZOLA O tango e a música do argentino Piazzola. 
04.11.88 A:032 44' AYRTON SENNA II Perfil do campeão mundial de Formula I de 1988, sua carreira, família, lazer, 

seus fãs e o comercio em torno de seu nome. 
02.12.88 A:033 13' AIDS VI As campanhas de prevenção de Aids no Brasil e no mundo. 
01.09.82 A:034 29' AMAZONAS - I 

(GLOBINHO) 
Fala da floresta, de seus rios, sua fauna e seu clima, o desmatamento e a 
matança indiscriminada dos animais. 
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28.04.89 A:036 10' AMAZÔNIA 
(DESMATAMENTO) 

A luta contra o desmatamento no Acre. A atuação do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente que conseguio interromper o desmatamento no Projeto 
Alcoobras. 

12.05.89 A:037 20' ARGENTINA (CRISE 
ECONÔMICA) 

As eleições presidenciais e a grave crise econômica atravessada pelo país. 

09.04.77 A:040 85' ANTÔNIO 
CONSELHEIRO E A 
GUERRA DE CANUDOS 
1ª e 2ª PARTE 

A reconstituição histórica dos fatos ocorridos no sertão com a Guerra de 
Canudos, no século XIX. 

06.01.76 A:041 43' ANO INTERNACIONAL 
DA MULHER 
(ESPECIAL) 

Uma visão dos acontecimentos de 1975, Ano Internacional da Mulher. 

01.09.73 A:044 55' ASCENSÃO E QUEDA 
DO III REICH 

Um relato da vida de Adolf Hitler, sua ascensão no exército, seu domínio sobre 
toda a Alemanha e a queda de seu sonho. 

29.05.79 A:046 38' AVES DE ARRIBAÇÃO Documentário sobre migrantes que chegam ao Rio de Janeiro e São Paulo 
vindos de diversas regiões do Brasil. 

06.02.79 A:047 40' AVÓS DO SAMBA Uma homenagem a Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, Adoniran Barbosa, 
Cartola e Mano Décio, os cinco grandes de nossa música popular, e  uma 
crônica de alguns momentos destes que cresceram com o samba. 

10.06.75 A:048 29' ANOS INOCENTES Os acontecimentos de maior importância social, cultural, política  e industrial 
nos primeiros anos do Século XX. 

27.05.80 A:050 39' AVENTURA NO NILO Jacques e Philippe Cousteau fazem uma viagem pelo Rio Nilo, registrando suas 
origens, mistérios e progressos ligados ao avanço tecnológico. 

22.06.90 A:052 33' AIDS Os avanços da medicina na luta contra a AIDS,  a cura do americano aidético, 
as pesquisa da vacina contra a AIDS. E a AIDS no Brasil e o rompimento da 
barreira do preconceito. 

10.07.74 A:053 16' ALMA DAS PLANTAS Experiência científica que procuram comprovar a sensibilidade das plantas. 
17.06.75 A:054 38' AURORA DO HOMEM - 

2º EPISÓDIO 
Pesquisa tentam explicar o mistério da criação do mundo e a origem do homem 
através do exame das lendas populares como a lenda do YETI, o abominável 
homem das montanhas e outras. 

25.05.76 A:055 32' AMEAÇA DO ESPAÇO O registro de aparições de discos voadores na terra. 
01.01.76 A:056 33' AURORA DO HOMEM - 

1º EPISÓDIO 
O homem desde seu mais remoto passado procura entender suas relações com a 
natureza da qual é totalmente dependente. 

26.04.77 A:058 37' ARMA SECRETA DE 
HITLER 

A história da bomba V.2 criada pelo cientista alemão Werner Von Braun. 

29.07.75 A:059 39' AURORA DO HOMEM - 
3º EPISÓDIO 

Na procura de provas da origem do homem, cientistas realizam experiências e 
estudam o comportamento social e os níveis de inteligência dos macacos. 

23.09.73 A:060 39' AGRICULTURA : A 
GRANDE REVOLUÇÃO 

A agricultura foi a grande revolução que assinalou o auge da Aurora do 
homem. 

20.09.91 A:061 12' ATLÂNTIDA:  50 ANOS A comemoração dos 50 anos da Atlântida, mesmo estúdio que produziu os 
filmes mais populares dos anos 40 e 50 e que criou a "chanchada". 

01.05.92 A:065 38' ASTROLOGIA As diferenças entre pessoas do mesmo signo por causa das configurações 
planetárias na hora do nascimento, os mapas astrais, a história da astrologia que 
começou na mesopotânia. 

12.06.92 A:066 38' AMAZÔNIA A diversidade de vida na floresta amazônica alagada durante a época das cheias 
dos rios, com animais raros, exóticos e que muitas vezes só existem na 
Amazônia, algumas dessas formas de vida fornecem substância para produtos 
medicinais. 
Veremos espécies como o aruanã que pula para comer besouros nas árvores e 
guarda os filhotes na boca, o surpreendente nado do bicho preguiça, a beleza e 
inteligência do boto cor de rosa, sucuri, jacaré, piranha, o rei do rio, o pirarucu,  
a luta das tartarugas contra os urubus que comem os seus ovos enterrados na 
areia e a piracema, quando os peixes enfrentam a forte correnteza e os ganchos 
dos pescadores subindo o rio para procriar. 

26.06.92 A:067 23' AIDS IX O preconceito enfrentado pelas vítimas de AIDS.  Uma família de 8 pessoas 
que passa fome por ter sido abandonada por todos  por conter o vírus da AIDS.  
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Os voluntários e abrigos que cuidam de crianças e adultos aidéticos no Rio e 
SP mantidas por doações. 

11.09.92 A:068 42’ ADOLESCENTES , OS As mudanças físicas e psicológicas dos adolescentes. Sua posição  sobre o 
sexo, o namoro, a aids, as drogas, o futuro e a família. Os adolescentes que já 
estão no mercado de trabalho  e as diferênças e semelhança nas formas de 
lazer. 

07.08.92 A:069 41’ ALERGIA O sofrimento das pessoas que tem alergias a coisas simples como grãos de 
poeira e alimentos.A varia A variação das reações alérgicas que podem até 
matar. As imagens computadorizadas da alergia agindo no organismo e a 
ampliação dos ÁCAROS. 

26.02.93 A:070 19’ ANTICONCEPCIONAIS Os novos métodos anticoncepcionais, a pílula do dia seguinte, a pílula vaginal, 
o anticoncepcional injetável. O implante de progesterona, e a pílula masculina. 
Os cuidados que os adolescentes e jovens tomam para evitar a gravidez. 

09.07.93 A:071 44’ ALCOOLISMO II A doença do alcoolismo que afasta o indivíduo do convívio familiar, o drama 
dos ex-alcoólatras e suas famílias. As crianças e adolescentes que bebem pôr 
diversão e acabam viciados. O trabalho das entidades que  recuperam viciados 
dentro e fora das empresas. 

13.08.93 A:072 18’ AVENTURA NOS 
ANDES, UMA 

A viagem dos motoristas que levam caminhões exportados de SP para o Chile, 
atravessando o Pampa Argentino e a perigosa Cordilheira dos Andes. 

20.08.93 A:073 39’ ADOÇÃO As experiências dos casais e pessoas solteiras que adotaram crianças. A luta 
dos casais que procuram adotar filhos. As crianças adotadas pôr casais 
estrangeiros. E a experiência da adoção à distância. 

15.10.93 A:074 24’ AEROMOÇAS NA 
SELVA 

O Curso de Sobrevivência na Selva para  candidatos a aeromoça e comissário 
de bordo, que inclue provas de resgate aéreo e marítimo e o teste de um 
labirinto cheio de fumaça. 

17.12.93 A:075 54’ AVIÕES DE CAÇA Os 50 anos da Aviação de Caça no Brasil. Os caças  da FAB MIRAGE, F-5 e 
AMX.  O treinamento dos pilotos . Os depoimentos dos ex-pilotos da FAB que 
participaram de Missões na II Guerra Mundial, na Itália. 

07.01.94 A:076 41’ ANDORINHAS A viagem de 24 mil kms das andorinhas azuis que vem do Canadá e dos EUA 
para o interior de S. Paulo atravessando vários  países, enfrentando predadores 
e as intempéries. 

06.05.94 A:077 51’ AYRTON SENNA PARA 
SEMPRE 

A família e o lazer de Ayrton Senna. Os treinos e os últimos momentos do 
piloto antes do GP de San Marino. 

28.06.91 A:080 21’ ALCOOLISMO NA 
ADOLESCÊNCIA 

Os adolescentes alcoólatras no Brasil as clínicas de tratamento. Os jovens que 
começam com o álcool e acabam na cocaína. O problema do alcoolismo entre 
os jovens nos EUA. 

16.09.94 A:081 34’ ANIMAL HUMANO I 
(SEXO) 

Documentário do biólogo e antropolo inglês Desmond Morris feito pela BBC 
em associação com Discovery Chanel sobre o comportamento sexual humano. 

14.10.94 A:082 40’ ANIMAL HUMANO II   
(ZOOLÓGICO HUMANO) 

O isolamento do ser humano em relação a solidariedade humana com o 
crescimento das grandes cidades e a necessidade do indivíduo de criar grupos. 
A violência humana e os rituais e  hábitos alimentares. 

11.11.94 A:083 38’ ANIMAL HUMANO III (O 
CICLO DA VIDA) 

Documentário feito pela BBC , que mostra o desenvolvimento do homem e 
suas relações com o mundo desde seu nascimento até a morte. 

02.12.94 A:084 23' AIDS X Trabalhos de grupo como "Sim a Vida" e "Gapa" e instituições como a 
sociedade "Viva Cazuza"e a "Casa de Apoio Brenda Lee", que ajudam 
aidéticos a enfrentarem a doença. Os depoimentos da atriz Sandra Bréa e do 
escritor Caio Fernando Abreu, portador de aids. 

25.11.94 A:085 34’ AMAZÔNIA O Projeto dos sistemas de proteção e vigilância à Amazônia SIVAM, que 
através de radares e computadores com inteligência artificial vão monitorar a 
Amazônia. 

21.10.94 A:086 40’ ANJOS O crescimento da crença e do interesse pelos anjos, e as formas pelas quais eles 
se comunicariam com os seres humanos,  as experiências de pessoa que já 
tiveram contatos com anjos. 

20.01.95 A:087 39’ ANIMAL HUMANO IV  
(CRIATIVIDADE) 

A criatividade humana utilizada com fins artísticos, lúdicos e religiosos que 
ajudam o homem a se desenvolver como indivíduo da sociedade. 

12.05.95 A:088 42’ AVENTURA NO ÁRTICO Expedição pelas planícies e geleiras, no território de caça dos esquimós. 



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação 

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

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

    
   4 

Globo Repórter 

08.09.95 A:089 41' APOSENTADORIA Número da aposentadoria do Brasil. Fotos de aposentados da PM de Alagoas, e 
algumas das aposentadorias Especiais. 

14.07.95 A:090 39’ ALCOOLISMO NA 
ADOLESCÊNCIA II 

Entrevista com alcóolica de 16 anos e jovens dependentes de bebida. 

10.11.95 A:092 44’ ABORTO As clínicas de aborto clandestinas, as complicações legais do aborto. Os 
movimentos pró e contra sobre o aborto nos EUA, Irlanda e Inglaterra. A 
posição da Igreja Católica em relação ao aborto. 

19.04.96 A:093 45’ AMAZÔNIA III Neste Globo Repórter conheceremos os Matis, índios com cara de onça já 
conhecidos na Itália e Japão, escondidos no interior da Amazônia, quase 
dizimados eles voltaram a crescer e conservam as mais primitivas tradicões. 
Acompanharemos o estranho ritual da invocação dos espíritos, onde os índios 
suram as crianças. Eles caçam com zarabatana, fabricam o curari, um veneno 
que mata na hora, e usam o mais poderoso analgésico do mundo. 
Entraremos nas terras dos Corubos, os índios guerreiros que matam os brancos 
invasores a pauladas. 
O escandaloso contrabando da madeira nobre brasileira para o Peru e ligações 
perigosas entre políticos e traficantes de cocaína. Mostraremos o trabalho 
escravo no meio da floresta e a miséria do vale do Javarí, a Amazônia dos 
esquecidos 

13.09.94 A:094 27’ AVENTURA NO 
ALASKA, UMA 

Uma viagem a vários pontos do Alaska conhecendo a fauna como os Caribus 
as aldeias dos índios Atabasques e aleutas. Os ursos pardos, os maiores 
carnívoros terrestres. 

05.07.96 A:095 45’ ÁFRICA DO SUL Expedição em Savana Africana; animais selvagens; negras africanas tipicas; 
turistas no Parque das Estátuas. Hotel no deserto, encontro dos oceanos Índico 
e Atlântico, Cabo da Boa Esperança e Tribo Suazi e Zulu.História da 
colonização com os Holandeses e com os ingleses, começo do APARTHEID. 

28.06.96 A:096 42’ ASSASSINATO DE PC 
FARIAS 

Perfil de Suzana Marcolino, namorada de PC Farias que morreu ao seu lado. 
Perfil de PC após ter sido preso. As mudanças de atitude para tentar modificar 
a imagem que tinha no Brasil. 

20.08.96 A:097 49’ ALIMENTOS II O brasileiro é conhecido no mundo todo como um povo que adora comer.  Mas 
o prazer de sentar-se à mesa vem acompanhado de alguns riscos.  O leite do 
café da manhã pode estar contaminado por bactérias e coliforme fecais.  O 
almoço(arroz,feijão,salada,bife e bata-frita), às vezes incluem agrotóxicos em 
excesso hormônios proibidos e muita química desconhecida. 

23.08.96 A:098 38’ ADOLESCENTES O Brasil já foi chamado o País do futuro e depois do ano 2000 será um País de 
velhos.  Mas neste final de século somos um País de adolescentes.  Quase 20% 
da nossa população vive a idade da transição, nem crianças nem adultos.  
Quem são e como vivem os jovens na virada do milênio?  Ousados ou 
contidos?  Conservadores ou revolucionários?  Sexo, trabalho, violência e 
família. Como eles vivem tudo isso? 

20.12.96 A:099 43' ANJOS DO AR Um treinamento para ANJOS DE GUARDA. É assim que se pode chamar a 
série de exercícios e cursos obrigatórios que fazem parte da formação de um 
dos grupos de elite mais respeitados do país.    Os homens do pára-ar, formado 
por militares da aeronáutica, são os responsáveis nos casos de acidentes aéreo.  
Missões sempre difíceis de cumprir, onde o fracasso significa morte. 

29.11.96 A:100 42' ATOL DAS ROCAS Um oásis na imensidão do oceano Atlântico.  Mostraremos um dos lugares 
mais bonitos do Brasil, um paraíso perdido em alto mar, distante 18 horas de 
barco de Fernando de Noronha.  Uma viagem a um dos últimos redutos de 
natureza intocada, que está sendo preservada e protegida da depredação. 

11.07.97 A:101 42' ADOÇÃO Um velho dilema, o que fazer com crianças abandonadas, deixadas em latas de 
lixo, sacolase elevadores, poderiam  ser criadas  pelas próprias mães ou devem 
ser encaminhadas para adoção.    
Revelaremos histórias dramáticas com as crianças Jaqueline, Gabriel e Tábata,  
o desespero de outras mães com o mesmo dilema.    O que faz uma mãe 
abandonar o seu filho?  Pais que nunca foram pais, mulheres que querem ser 
mães, as crianças sem família. 
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29.08.97 A:103 45' ADOLESCENTES E 
DROGAS 

Uma organização de tráfico de drogas comandada por adolescentes.  
Adolescentes viciados em droga,  adolescente fumando crack e cheirando 
cocaína, prisão de menores e adolescentes de classe média que fazem parte de 
quadrilha de tráfico de drogas.  Menino de 12 anos  
que fumou maconha aos 7 anos,  cheirou cocaína aos 9 anos e entrou para uma 
boca de fumo aos 10 anos. 
Camera oculta mostra meninos procurando pedras de crack na rua de S.Paulo.   
Adolescente que foi entrevistado pelo Globo Repórter há dois anos quando 
estava começando o tratamento e agora se libertou do vício. 

22.08.97 A:102 46' AVENTURA NA 
AMAZÔNIA 

O rio Negro percorre mais de mil quilômetros de Brasil.  Nasce na Colômbia 
com o nome de Guaínia e atravessa o coração da floresta até se encontrar com 
o rio Solimões e formar a maior bacia fluvial do mundo, a do Amazonas. 

03.10.97 A:104 47' AVENTURA NO 
PANTANAL, UMA 

A beleza e os perigos do maior santuário ecológico do Brasil.  Uma aventura 
no Pantanal do Mato Grosso, onde a Natureza exuberante e a quantidade de 
bichos surpreendem os turistas. A luta pela sobrevivência é um desafio no 
Pantanal. 

10.10.97 A:105 42' ASSÉDIO SEXUAL Coragem para denunciar.  Na opinião da maioria das mulheres essa é a única 
forma de acabar com um grande constrangimento que incomoda muita gente, 
mas que sempre ficou escondido embaixo do tapete da hipocrisia.  O assédio 
sexual está em discussão . Mas não são só as mulheres que sofrem assédio 
sexual.  Alguns homens contam como são assediados pelas mulheres. 

24.10.97 A:106 40' AMADURECENDO COM 
OS ELEFANTES 

Uma aventura no coração da África.  Uma viagem inesquecível para conhecer 
como vivem e se comportam os animais mais queridos da selva: os elefantes 
africanos.  Um mundo curioso e inexplorado que nos é mostrado por uma 
bióloga que cresceu e viveu entre os elefantes. 

16.01.98 A:107 47' AVENTURA NO FIM DO 
MUNDO, UMA 

No planeta ameaçado pôr todo tipo de devastação, o homem inventou 
santuários intocáveis, os parques nacionais. Paraísos protegidos onde animais e 
plantas podem crescer, viver e se reproduzir em paz. São dois lugares assim 
que o Globo Repórter mostra no programa desta sexta, dia 16 de janeiro. O 
Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, e o Parque Nacional dos Aparados 
da Serra, no Brasil. Separados pôr três mil quilômetros, servem de lar para 
centenas de espécies. Muitas, ameaçadas de extinção. Mas ha uma enorme 
diferença entre esses paraísos ecológicos. Trinta e oito anos depois de sua 
fundação, o parque chileno é um modelo de eficiência e beleza: geleiras 
imensas, neve, frio ... e belos animais selvagens. O brasileiro é um cenário de 
equivocos, onde se luta, hoje, para reabrir os portões ao publico depois de 
quase três anos de fechamento pôr absoluta falta de infra-estrutura. 

27.02.98 A:108 48' ATRAÇÃO FÍSICA Os segredos da atração física. O Globo Repórter desta sexta investiga a 
misteriosa linguagem que aproxima homens e mulheres, machos e fêmeas. O 
que acontece dentro do nosso corpo,  e do nosso cérebro,  quando somos 
atraídos por alguém? E verdade que os opostos se atraem? O que  chama mais 
atenção na hora da paquera? 

15.05.98 A:109 45' ÁRTICO, A VIDA Enquanto o sul do Brasil vive seus primeiros dias de frio, no extremo norte do 
planeta a luz da primavera ilumina um cenario gelado. Como e o verão num 
dos lugares mais frios do mundo? O Ártico banhado pelo sol de 24 horas,  em 
sua breve estacão de sobrevivência. O urso polar, baleias gigantescas e 
estranhas criaturas de um oceano gelado lutam pela vida. Esse surpreendente 
espetáculo no topo do mundo e o tema do documentario "A vida no limite". 
Produzido pela National Geographic Society e apresentado agora pelo Globo 
Repórter. 

22.05.98 A:110 44' A AGRESSIVIDADE EM 
JOVENS E CRIANÇAS 

O que você faria se fosse agredido pelo seu próprio filho? Ou por um aluno? 
No Brasil de 1998, não são poucos os pais e professores que já enfrentaram 
essa terrível situação. Desrespeito, desafios, - até socos e tapas. A rebeldia das 
crianças e dos adolescentes parece crescer. Por quê? Em busca de uma 
resposta, nossos repórteres entraram em casas, escolas e consultórios. E nos 
mostram porque o mundo inteiro se preocupa com a surpreendente 
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agressividade das crianças. 
21.08.98 A:111 45' AMAZÔNIA Cabo Ponta do Seixas, na Paraíba, aqui começa nossa travessia pelo Brasil, de 

leste a oeste. Apontando para o oceano Atlântico, na direção da África, o farol 
do cabo branco é o ponto extremo oriental do Brasil. 
Partimos do quilômetro zero da Transamazônica, no porto de Cabedelo. No 
início, essa rodovia é formada por um conjunto de estradas nordestinas, que 
cruzam o sertão. Só no estado de Tocantins ela se transforma na verdadeira 
Transamazônica. Ao todo, vamos passar por 10 estados Brasileiros: Paraíba, 
Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia e 
Acre. São mais de seis mil quilômetros de estrada! 

06.10.98 A:112 45' ALIMENTOS III * 
04.12.98 A:113 40' AMIZADE No começo é só um pequeno gesto, mas ao longo do tempo, cultivado com 

carinho, solidariedade e afeto, a amizade ganha importância e força.Tanta força 
que pode transformar e até salvar vidas.  O que seria de cada um de nós sem 
um amigo? 

18.12.98 A:114 39' ALIMENTOS IV O Globo Repórter vem mostrar mais uma vez o perigo da contaminação dos 
alimentos que a população consome no dia-a-dia. Desta vez você vai ver como 
ver se a carne está contaminada, o que é a Salmonella. O Programa vai dar 
dicas simples de higiene para que a comida fique mais saudável. E você vai ver 
também o perigo da Cisticercose, uma doença que pode até matar. 
 
 

26.02.99 A:115 45' AMIGO BICHO Colette... Charlote..Bina... Clóvis...Loira...Gem...Nico. Eles tem nome de gente 
e se comportam quase como seres humanos, mas esse quase faz toda a 
diferença. É justamente por pertencer a espécies diferentes que homens e 
bichos se relacionam de forma tão especial. 

19.03.99 A:116 40' ÁFRICA, UMA EQUIPE O Globo Repórter mandou uma equipe para o berço da humanidade para 
mostrar os mistérios das savanas africanas. Como são os parques particulares 
que preservam algumas espécies muito raras? Como reagem os hipopótamos, 
os mais ferozes da  África. É uma grande aventura, descendo o maior rio 
africano. 

26.03.99 A:117 40' ABUSOS SEXUAIS Cada vez mais, as crianças vêm sofrendo abusos sexuais, uma doença que 
chamamos de pedofilia. Mas do que um pedófilo é capaz ?  Quais são as armas 
usadas por estas pessoas doentes para abusar dos inocentes?  
 
 

25.06.99 A:118 47' AUSTRÁLIA O Globo Repórter mostra as surpresas da Austrália, continente que tem a mais 
exótica vida selvagem do mundo. Você conhecerá o terrível crocodilo de água 
salgada, que mede oito metros e é um dos mais violentos da espécie, o dócil 
coala, os cangurus e todos os segredos dos bichos que crescem dentro de uma 
bolsa viva. Nenhum outro lugar no planeta tem tanta riqueza  marinha. São 900 
ilhas formando a gigantesca piscina australiana. Os nossos repórteres 
mergulham nas águas de uma das sete maravilhas da natureza e desvendam os 
mistérios da fascinante barreira de corais, que está em quase toda a costa leste 
da Austrália.   
São 2.300 mil quilômetros de corais, praticamente a mesma distância entre o 
Rio de Janeiro e o Porto do Recife. Já não se pode dizer o mesmo do perigoso 
peixe leão, que pode matar quem toca nele e da concha venenosa, que tirou a 
vida de um mergulhador em apenas uma hora. Todas as surpresas das águas 
que guardam a mais rica vida marinha do planeta estão no Globo Repórter. 
 

02.07.99 A:119 41' ADOLESCÊNCIA O Globo Repórter revela como o adolescente busca a sua independência e 
como aprendeu a conviver melhor com a família. Mas, como devem agir os 
pais quando os filhos crescem e não querem sair de casa? Namorar, trabalhar e 
ficar independente antes dos 12. Será perigoso? O programa mostra os jovens 
que ajudam a família e os perigos da mais sonhada das profissões. O que pode 
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acontecer com as meninas que tentam o sucesso nas passarelas?  
 
 

03.09.99 A:121 43' ANIMAIS NA ÁFRICA A equipe da operação Okavangô está indo para o Zimbabue. O coordenador da 
expedição francesa, Nicolá Hulô, viaja com "quem entende da terra". Larry 
Norton foi criado na África, é um artista obstinado, e tem como ateliê toda a 
floresta. Pintando e imortalizando instantes de liberdade a equipe encontrou os 
maiores animais da África, como os rinocerontes, que já são chamados de 
dinossauros do século XXI, de tão raros que estão. 
 
 

30.07.99 A:120 29' ALIMENTOS QUE 
CURAM I 

Você está; interessado apenas na cebola, mas acaba levando para casa um 
monte de flavonoides. Quem olha para o tomate, nem desconfia que dentro 
dele está cheio de licopeno. Brócolis, repolho e couve podem ser sinônimo de 
sulforafano.Essas substâncias com nomes estranhos existem naturalmente 
dentro dos alimentos. Conhecê-las melhor é; um desafio para os cientistas e o 
primeiro passo para uma dieta saudável. O sulforafano, por exemplo, 
encontrado no brócolis, no repolho, na couve-flor ajuda na proteção contra o 
câncer. Ele estimula o sistema de defesa hepático, que é o nosso próprio 
sistema de defesa para combater as células que vão se transformar em células 
cancerígenas. 
 

15.10.99 A:122 44' ADOÇÃO: RECOMEÇO 
DA VIDA 

Elas são lindas, inteligentes e alegres. É difícil acreditar que tão pequenas, já 
tenham uma história de vida tão longa. Às vezes, são histórias terríveis, de 
pessoas que sobreviveram à violência doméstica, órfãs, ou simplesmente foram 
rejeitadas 

12.11.99 A:123 39' ARMAS Você sabia que a cada 20 minutos, um brasileiro morre atingido por um tiro? 
Por que é tão fácil comprar uma arma no Brasil? O  
país assustado com a tragédia do shopping de São Paulo pergunta: poderia ser 
diferente? O número mais surpreendente vem da Inglaterra. O pais das armas 
proibidas registrou, neste ano inteiro, apenas 12 mortes por tiros. Um índice 
muito menor do que o registrado no Brasil em apenas um dia. 

14.01.00 A:124 49' ÁGUA: PRODUTO RARO Planeta com seis bilhões de habitantes, 25% de terra e 75% de água. Previsão 
para o século XXI: seca, sede, guerra e os  
homens disputando o bem aparentemente mais abundante da terra, a água. O 
que parece muito, na verdade, não vai dar  
para todos. Somente 1% da água do mundo é disponível para o consumo e 
menos do que isso está em rios e lagos, ou seja, na superfície. Neste cenário, o 
Brasil ocupa um lugar privilegiado: cerca de 13% da água da Terra está aqui. 
Vantagem? Nem tanto. Como muitas outras riquezas, a água também é mal 
distribuída no país. 
 

21.01.00 A:125 46' AMAZÔNIA, UM VERÃO O que acontece na mais fascinante floresta do mundo quando os rios baixam, e 
os grandes lagos secam?. Você vai conhecer o poço dos jacarés famintos, as 
ilhas que andam, os guerreiros que lutam para defender a natureza ameaçada 
pelos invasores. Nessa viagem de surpresas pela imensidão amazônica. 

31.03.00 A:126 45' ARTISTAS DE RUA A história de brasileiros talentosos, criativos e empreendedores. Você pode não 
perceber, mas eles estão sempre no nosso caminho. São os aventureiros 
urbanos, empresários do asfalto, da areia e das calçadas. De real em real, eles 
estão conseguindo comprar casas, fazendas, e criar novos empregos. E 
inventam profissões surpreendentes para ganhar a vida na rua. 

19.05.00 A:127 42' ANDANDO SOBRE A 
TERRA 

Você sabia que o continente da aventura é também o berço da humanidade ? 
Vamos mostrar o mundo selvagem onde o homem deu os primeiros passos. Na 
rota dos cientistas aventureiros, a África e suas intermináveis surpresas. A 
quase cinco mil metros de altura, eles encontram o macaco com a voz mais 
próxima a do homem. E nas profundezas do mais inacessível de todos os 
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vulcões, chegam ao inferno incandescente, a terra em chamas que pode ter 
mudado o destino do planeta. Revelações do documentário andando sobre a 
terra. Uma produção francesa que o Globo Repórter  exibe com exclusividade. 

26.05.00 A:128 46' ALIMENTOS V Feijoada, cafezinho, vinho, chocolate - o que engorda, e o que pode emagrecer? 
O que faz bem ou mal para a saúde? E o que ajuda a evitar ou prevenir uma 
doença? No Globo Repórter, vilões e heróis da mesa brasileira. Uma 
radiografia completa sobre a nossa comida de todos os dias Revelações que 
podem tirar o sono dos adolescentes, acabar com o drama de quem tem pavor 
de salada e explicar a dúvida que atormenta tantos brasileiros. Por que a mesma 
comida pode engordar alguns e deixar outros tão magros? 

16.03.01 A:129 44' AMAZÔNIA V A Amazônia selvagem e seus mistérios. Um mundo desconhecido que abre 
suas portas para o Globo Repórter. Vamos viajar por lugares onde o homem 
branco ainda não tinha pisado. Chegar ao topo do temido Monte Roraima, a 
montanha maldita. Conhecer os brasileiros que enfrentam a fúria dos animais 
selvagens da Amazônia. Ouvir o canto dos pássaros que povoam as matas 
inacessíveis. Testemunhar o milagre dos peixes quase extintos reencontrando o 
caminho da vida. 

30.03.01 A:130 43' ASSÉDIO SEXUAL É verdade que as mulheres estão ficando tão ousadas quanto os homens em 
matéria de sedução. Qual o limite entre a paquera e o assédio sexual ? Por que 
este assunto tem causado tanta preocupação, até no Congresso Nacional, 
histórias surpreendentes. Como reagem os homens abordados por mulheres? 
Como elas assediam? E como eles aprendem a dizer não? Mas o assédio 
também causa constrangimentos, e muita dor. Qual o melhor caminho a seguir, 
quando isso acontece? 

13.07.01 A:131 46' ADOÇÃO * 
21.09.01 A:132 46' AMAZÔNIA VI O Globo Repórter explora as belezas e mistérios da maior floresta do mundo. 

Vamos cruzar a Amazônia, do sul ao extremo norte.  
Como é a vida nas regiões mais isoladas da selva. Nossos repórteres ficam 
frente a frente com o temido jacaré gigante. O soldado que brinca com o mais 
perigoso animal brasileiro.   
A imensa sucuri capturada pelos militares. E uma incrível aventura pelo fundo 
de um Rio Amazônico. Uma obra de arte da natureza sem a menor 
interferência do homem.   
Vamos cruzar a Amazônia, da divisa entre Mato Grosso e Pará, até as 
fronteiras com a Colômbia e a Venezuela. A viagem começa por um rio que é o 
caminho da natureza. Ele nasce no meio da mata. Um paraíso selvagem, na 
terra dos índios kaiabis. O Rio Cururu, no sudoeste do Pará, é um dos mais 
preservados da Amazônia. 
As nascentes do Rio Cururu são um espetáculo inesquecível. Bolhas brotando 
da areia, centenas de erupções formam o rio que abre caminho pela selva. A 
água saindo da terra, bem no meio da floresta. Uma imagem para se guardar na 
memória. Uma obra de arte da natureza, sem a menor interferência do homem. 
O exército treina para a guerra na Amazônia em tempo de paz. E conta com os 
índios para aprimorar as táticas de combate na floresta. Uma saudação em 
cinco idiomas: baniwa, guanana, tucano, tariano e cubeu. A selva nos une, a 
Amazônia nos pertence. Este é o lema repetido por eles. 
A equipe do Globo Repórter chega ao pelotão de Maturacá, perto do pico da 
neblina e da fronteira com a Venezuela. É dia de festa para os índios Ianomais, 
que têm duas aldeias perto do quartel. Os caciques vêm esperar o avião. Eles 
nos convidam para ir às aldeias.  
 
 

23.11.01 A:133 44' ANIMAIS DO SUL DO 
BRASIL 

O Globo Repórter faz uma aventura revelando a beleza selvagem no sul do 
Brasil. Nossos repórteres descobrem onde se escondem os últimos lobos-guarás 
e mostram o misterioso guaxaím, o cão selvagem que está ameaçando os 
rebanhos de ovelhas da região. Você vai conhecer também o gato maracajá, 
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uma espécie ameaçada de extinção, e vai acompanhar a grande caçada ao javali  
um animal que invadiu o sul do país e está sendo considerado uma verdadeira 
praga. Resistente e com um apetite insaciável, ele chega a percorrer 50 
quilômetros em um dia à procura de alimentos e acaba invadindo fazendas e 
atacando áreas na periferia da cidade.  
Até onde é possível mudar o ambiente natural sem trazer desequilíbrio? 
Thomas Walter, um alemão que vive há 50 anos no Brasil, sentia tanta saudade 
da terra natal que resolveu recriar a floresta onde brincava na infância. Em São 
Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, encontrou o lugar ideal. Construiu uma 
casa no estilo alemão, plantou pinheiros típicos da Europa e espalhou jardins 
pelo terreno. Mas ainda faltava alguma coisa na paisagem. Plantei e depois fui 
ver para conseguir um cervo. Isso foi mais difícil! Porque o cervo não é nativo 
daqui. Então consegui um casal e assim foi indo. Se multiplicou e hoje tem 40 
cervos!, diz o comerciante.   
 

21.12.01 A:134 43' AMRY KLINK, O 
NAVEGAR SOLITÁRIO 

O Globo Repórter vai mostrar a história de Amyr Klink, o maior aventureiro do 
Brasil. O navegador solitário, que deu a volta ao mundo de barco, conta o que 
viu e aprendeu no fascinante planeta água e revela o que fez para vencer a fúria 
das ondas gigantes. “Tenho a certeza cristalina de que ninguém escapa se 
cometer um erro”, ele declara.  
Mas, afinal, as grandes viagens atrapalham a vida em família? Você vai ver o 
comovente reencontro com a mulher e as filhas depois de um longo tempo no 
mar e conferir as aventuras do homem que chegou a ficar um ano sozinho na 
Antártica.  
 

11.01.02 A:135 44' ALIMENTOS QUE 
CURAM II 

O Globo Repórter desta sexta-feira investiga o poder de cura dos alimentos e 
faz revelações surpreendentes. Você vai conhecer o suco da clorofila, que 
renova e oxigena todas as células do corpo. Você vai descobrir que o farelo de 
arroz, um produto que o Brasil usa para fazer ração animal, é capaz de 
aumentar a resistência imunológica e ajudar no tratamento contra o câncer.  
E vai conhecer também o verdadeiro milagre da soja. Ela previne as doenças 
do coração e controla os efeitos da menopausa.  
E ainda: você sabia que pode estar comendo alimentos conservados com 
energia nuclear? Por que os fabricantes escondem isso dos consumidores?  
Foi o medo do agrotóxico que fez o agricultor Luiz Carlos repensar o trato que 
ele vinha dando à terra. Cada vez que precisava usar o veneno na lavoura, se 
preocupava com a família. O alerta chegou há 11 anos para seu Milton, numa 
visita a uma feira de alimentos. Ele se impressionou com a falta de cuidado dos 
agricultores, queria produtos mais limpos e saudáveis e resolveu plantar sua 
própria lavoura. E ao invés da terra, usou a água - a técnica é a hidroponia. Mas 
deve-se ter cuidado com a água usada na plantação. A água utilizada por seu 
Milton vem de uma nascente e chega limpa ao reservatório. Em uma pesquisa 
da Universidade Estadual do Rio, a nutricionista Márcia Madeira já identificou 
que 80% das hortas do estado do Rio tem algum tipo de contaminação. 

05.04.02 A:136 45' AMAZÔNIA SELVAGEM A maior floresta do mundo e seus encantos. A equipe do Globo Repórter entra 
nas matas fechadas do estado de Rondônia e encontra um mundo intocado: 
florestas inundadas, peixes gigantes que assustam até os índios, os mais raros e 
belos pássaros amazônicos. É nesse universo fascinante que pesquisadores 
brasileiros estão descobrindo segredos da Amazônia: árvores gigantescas 
podem esconder substâncias poderosas. Algumas já despertam a atenção da 
indústria farmacêutica internacional. Acompanhe mais essa aventura pela selva 
amazônica!  
A tradição dos índios da Serra dos Pacaás-Novos foi construída ao longo de 
gerações, muito antes dos brancos aparecerem. Hoje, quase sumiram os 
costumes. Resultado de apenas 20 anos de contato desastroso com o mundo 
externo. Só no começo dos anos 80 a Funai conseguiu se aproximar desses 
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povos e promover, aos poucos, a demarcação de suas terras. As doenças e as 
guerras contra os invasores reduziram os uru-eu-wau-wau a poucos mais de 
200 índios. Outros 800 devem viver na mata, tão longe do mundo exterior 
quanto possível. Hóspedes ancestrais da selva, eles aprenderam a extrair dela 
tudo o que precisam para sobreviver. Generosos, os nativos ensinam seus 
segredos milenares. Mas aquela mata já revelou um segredo para grandes 
laboratórios estrangeiros: uma árvore especial, a tiki uba, fez brotar o interesse 
de cientistas americanos e alemães. 

03.05.02 A:137 45' ALMAS GÊMEAS Mostraremos os caminhos na busca do par ideal - assunto até 
de pesquisa na universidade. Você sabia que uma em cada três 
pessoas descobre que a grande paixão mora ao lado?  E se você 
acredita em destino, um aviso:  só 5% dos encontros acontecem  
por acaso, garantem os pesquisadores. 
-  Casar com a chefe dá certo?  O que fazer quando o amor acontece no 
ambiente de trabalho ? 

17.05.02 A:138 43' ÁFRICA SELVAGEM Uma viagem pela África, continente-berço de todas as espécies, e revela como 
vivem os mais raros e primitivos animais do planeta.  Lá, onde a vida começou, 
grandes parques nacionais perpetuam cenas do paraíso.   
O lado pouco conhecido da África - uma região em que o frio e o  
vento são intensos e até os pingüins aparecem por lá. 

05.07.02 A:139 44' ARQUIPÉLAGO DE NOÉ Vamos conhecer vulcões, florestas, e incríveis criaturas em uma  
fascinante viagem pelo Arquipélago de Noé, na Indonésia. Veja o banho do 
orangotango vermelho e a vida dos gorilas anões. 
Vamos conhecer também, a maior flor do mundo, que chega a pesar 11 quilos e 
suporta até o peso de pequenos mamíferos, que por ela passeiam  -   Não deixe 
de conferir os maiores e mais temidos lagartos da terra e a beleza selvagem do 
tigre de Sumatra. 

12.07.02 A:140 42' ALIMENTOS I, CURA 
PELOS 

Vamos investigar o poder da cura dos alimentos que o brasileiro 
consome no dia-a-dia.  Você sabia que a banana verde é uma  
importante arma contra o colesterol e o diabetes?  E que a maçã pode retardar o 
processo de envelhecimento ?   
Produtos light e diet -  eles realmente emagrecem ?  E o chocolate diet pode 
mesmo ter mais gordura do que o comum ?   
A curiosa dieta de emagrecimento que inclui gordura e açúcar.  E  
ainda, uma deliciosa e surpeendente receita:  estudantes brasileiras descobrem 
a fórmula da pizza que não engorda. 

19.07.02 A:141 44' ALIMENTOS II, CURA 
PELOS 

* 

26.02.02 A:142 A:142 AVENTURA NA ÁFRICA O que você faria se, de repente, se visse sozinho diante de uma fera?  
Mostraremos homens que viveram essa experiência e sobreviveram para contar 
a história.  Saiba quem são e como vivem os tarzans do século XX.  Fotógrafos 
da vida selvagem, caçadores arrependidos, guias dos grandes parques -  veja o 
que eles aprendem com os animais. 

02.08.02 A:143 44' ANSIEDADE Afinal, o que é ansiedade?  Diz o dicionário que é um estado afetivo 
caracterizado por um sentimento de insegurança.  Ansiosos, somos todos - 
alguns mais, outros menos -  ninguém escapa.  A grande questão é:  até que 
ponto a ansiedade é saudável, e quando  ela se transforma em um sentimento 
perigoso ou em uma doença? 

20.09.02 A:144 43' ÁGUAS, O MILAGRE 
DAS 

O pesquisador francês Nicols Hulot e cientistas aventureiros deram uma volta 
no planeta em busca de água doce.  Acompanhe a Expedição Ushuaia e 
conheça o incrível poder da molécula azul. 
Veja as impressionantes piscinas  naturais do México, pequena  jóias 
descobertas há menos de dez anos.  Os pesquisadores revelam o refúgio 
americano do simpático, peixe-boi, o gigante de água doce.   
Duas varinhas e um segredo:  um australiano ensina como encontrar água 
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debaixo de areias escaldantes.   
Os pesquisadores alertam para o perigo do banho coletivo dos  
indianos.  Saiba o que fazer para preservar o bem mais precioso e garantir que 
a Terra seja o Planeta Azul. 

14.02.03 A:145 44’ ALIMENTOS 
(NUTRIÇÃO POPULAR) 

Vamos revelar que já é possível substituir receitas médicas por receitas 
culinárias.  Mostraremos como os alimentos podem combater doenças e 
melhorar a sua saúde sem pesar no seu bolso. 
Conheça a farinha enriquecida que cura a anemia, as ervas que retardam o 
envelhecimento e a fibra milagrosa que reduz o colesterol e a glicose.   
Vamos conhecer a vitoriosa dieta que combate a enxaqueca, a tendinite e até o 
câncer. 

15.03.03 A:146 42' AMOR, LOUCOS DE O Globo Repórter apresenta as mais loucas e românticas histórias de amor. 
Prolongar o fogo da paixão. Logo ele, que é assim, intenso e breve. Os 
psicólogos comparam a paixão com os fogos de artifício? enquanto estouram, 
bem acima de onde temos os pés no chão, levam nosso fôlego, concentram 
nossa atenção, mas se apagam.  
Mas uma certa dose de surpresa pode fazer bem para o relacionamento. "Uma 
das coisas que mantêm o relacionamento amoroso é um certo grau de 
imprevisibilidade. Saber tudo que o outro faz é rotineiro, isso mata o amor. Se 
essas pequenas loucuras de amor são realmente o que se sente no dia, 
alimentam o amor", diz o psicólogo Ailton Amélio.  
 

04.04.03 A:147 48' ANTARCTICA, 
ESTAÇÃO 

Você vai conhecer o paraiso gelado onde baleias, pingüins, focas e elefantes 
marinhos vivem longe de qualquer ameaça. 
Com todos os seus mistérios praticamente intocados e preservados da presença 
do homem, aquele pedaço do planeta é um imenso desafio à ciência e às nossas 
certezas mais básicas. 
Os cientistas já sabem, por exemplo, que em seu território, quase do tamanho 
da América do Sul, a Antártida tem petróleo, cobre, platina e ouro. Mas um 
tratado internacional proibiu a mineração até dois 2048. O mundo decidiu que 
é preciso conhecer melhor a Antártida antes de abri-la à exploração industrial. 
Por enquanto, aquele é território exclusivo de pesquisa.   

27.06.03 A:148 43' ÁSIA, MISTÉRIOS DA Viaje com o Globo Repórter pelo continente asiático e conheça as surpresas e 
curiosidades de quatro países exóticos: Cingapura, Laos, Malásia e Camboja. 
Vamos até Laos conhecer o grande mistério dos vasos gigantes que a 
humanidade ainda tenta desvendar. O laos é um dos últimos países comunistas 
do planeta. São 28 anos de comunismo. 
Cingapura é um país sem recursos naturais, que era pobre há vinte e poucos 
anos, mas que fez fortuna rapidamente vendendo serviços. O centro financeiro 
da ilha é um aglomerado de bancos. Negócios, negócios, negócios. "Business". 
Quase todo mundo anda sempre arrumadinho. Quase todas as cabeças não 
param de pensar em fazer mais e mais dinheiro.  
Perto de Cingapura, em outro país, tudo parece acontecer ao contrário. No país 
chamado Camboja, o problema talvez seja a falta de controle - controle de 
natalidade, controle da qualidade de vida. Faltam controle e amparo. O 
Camboja, hoje, só não é uma tragédia social, um país absolutamente miserável, 
porque muita ajuda tem chegado de fora. As ruas de Phnom Penh, a capital do 
Camboja, são loucamente divertidas. É comum surgir uma atração de circo do 
nada. E, hoje, os meninos cambojanos podem jogar futebol. E jogam o dia 
inteiro. Porque, na época dos pais dos garotos, brincar de bola chegou a ser 
proibido. Eram os tempos de guerra e muita repressão. Em 1975, um 
movimento revolucionário conhecido como "Khmer Vermelho" tomou o poder.  
Nos anos 90, alguns países na Ásia cresceram num ritmo assustador. Tanto que 
ganharam um apelido: os "Tigres Asiáticos". Caminhar olhando para cima em 
Kuala Lumpur, a capital da Malásia, é uma atitude natural. Este país deve ter 
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mania de grandeza. Ou seria algum complexo de inferioridade? Como se não 
bastasse um prédio que é o mais alto do mundo, fizeram logo dois. Construções 
enormes, que viraram símbolo da potência nacional. "É para mostrar ao mundo 
que a Malásia pode tudo", orgulha-se um malaio. Ser o maior é uma obsessão 
nacional. Inventaram de colocar a bandeira do país no mastro mais alto do 
planeta. 

17.10.03 A:149 44' AMAZÔNIA SECA Uma viagem pela Amazônia na época do ano em que o leito de alguns rios 
chega a ficar com apenas 20 centímetros de profundidade. 
Faixas enormes de areia ao longo das margens. Praias de água doce. Paisagens 
que a natureza só revela nesta época do ano. O nível dos rios fica até 15 metros 
mais baixo. A floresta se mantém gloriosa, única em grandeza. Na Amazônia, a 
estação da seca rouba os igarapés e os igapós, mas não deixa de reproduzir a 
vida. Nesta viagem, o Globo Repórter percorreu quase todo o estado de 
Rondônia. Um pedaço do Brasil selvagem em que a mata está preservada em 
mais de 70% de sua extensão.  
 

21.11.03 A:150 45' ACRE, EXPEDIÇÃO AO A boa nova voa no vento, no extremo mais ocidental do Brasil. É tempo de 
mudança na região que concentra a maior diversidade da Amazônia, na nossa 
fronteira com Peru e Bolívia. O Globo Repórter chegou antes da estação das 
chuvas, que vão encharcar a floresta durante todo o verão.  
Acre, o estado que brotou na selva. Até o início do século passado, eram terras 
bolivianas. A luta dos brasileiros que viviam no estado fez com que todo o 
território virasse Brasil há exatos 100 anos. 
Na fronteira com a Bolívia, a busca é por um outro bicho que também tem 
nome de felino. Ágil, de movimentos rápidos e muito pequeno. É o sagüi-
leãozinho, o menor macaco do mundo.  
A ciência caminha guiada pela sabedoria de quem conhece os mistérios da 
mata. Passamos um dia com Leôncio, um morador que nasceu e cresceu entre a 
natureza, ele nós mostra diversas plantas medicinais.  
A farmácia da floresta é, hoje, um ganha-pão para quem mora na região. O 
seringueiro Raimundo Pereira leva o filho para aprender o ofício do futuro: 
usufruir dos bens da floresta e protegê-la. Eles moram na Reserva Extrativista 
Chico Mendes. Mina de ouro, que pode ser inesgotável, se for usada com 
prudência. Em poucos minutos, do furo feito no tronco, escorre o óleo dourado 
da copaíba. 

05.12.03 A:151 45' ÁFRICA, EXPEDIÇÃO À Acompanhe mais essa aventura da Operação Ushuaia.  
Do alto, um fio de água enfraquecido, perdido nas areias do imenso deserto. O 
rio que jamais chegará ao mar. Sua missão é alimentar a vida de um jardim 
extraordinário. O delta do Okavango é o grande pantanal africano, a "Arca de 
Noé" de Botswana.  
Guepardos, girafas, elefantes, leões e rinocerontes habitam um cenário que 
lembra o paraíso dos relatos bíblicos. Começa ali a jornada dos aventureiros da 
Operação Ushuaia.  
Eles buscam resposta para uma pergunta que intriga cientistas do mundo 
inteiro: as grandes espécies da selva africana vão sobreviver ao século 21? 

02.01.04 A:152 45' AMAZÔNIA, SEGREDOS 
DA 

O tubarão da água doce, ameaçado de extinção; o ritual de alimentação das 
ararinhas; as tartarugas gigantes e um encontro com as onças pintadas.  
 

30.04.04 A:153 45' AYRTON SENNA - 10 
ANOS 

O Globo Repórter revela detalhes da vida do herói brasileiro. 
Vamos saber histórias de sua infãncia, suas mulheres, a paixão  japones pelo 
ídolo. Os projetos sociais do  Instituto Ayrton Senna.  
Memorial do Ayrton Senna, um tesouro precioso para milhões de brasileiros: a 
memória do que Ayrton Senna da Silva fez na pista. 
Quem cuida da saudade de Ayrton Senna é quem mais sente: a mãe dele, dona 
Neyde Joanna Senna da Silva.  
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09.07.04 A:154 45' ALIMENTOS, O PODER 
DA CURA 

Água de coco em pó: A bebida é um coquetel de conservantes naturais que 
reúne sais minerais, açúcares, glicose e carboidratos. Substâncias que, juntas, 
podem ajudar a prevenir até o câncer. 
Sem medo de dentista: Da casca do mamão veio o gel da papaína, serve para  
amolecer a parte cariada do dente. Depois, é só raspar e terminar a obturação. 
Tudo sem aquele barulhinho.  
Leite materno: Fonte de vida, uma mistura natural de comida e remédio que às 
vezes pode fazer a diferença entre viver e morrer.  
Ervas para os alérgicos: Equinácea e Alcaçuz, para combater a doença crônica 
mais comum da Humanidade "Rinite Alérgica".  
Camu-camu: pura vitamina C, quem vê de longe confunde o camu-camu com a 
jabuticaba, sua prima distante. Usada para sucos, sorvetes e geléias, é uma fruta 
cobiçada pelas indústrias farmacêuticas e de cosméticos, que a querem para 
produzir desde xampu até remédio.  
Arco-íris de vitaminas: Remédio e alimento em dose única. Desconhecida no 
resto do país, a pupunha é fruta amada pelo povo do Amazonas.  
Soro de leite especial: Por enquanto está sendo testada só em ratos o soro de 
leite que duplica o fôlego. 

10.09.04 A:156 45' ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

A primeira imagem que se tem da infância é um pequeno mundo encantado. De 
verdade ou imaginário, o que se espera é que seja um santuário de pura 
inocência. O lugar sagrado de proteção e afeto. Mas ao abrir os olhos para a 
vida, muitas crianças experimentam, em vez de sonho, um pesadelo, com 
bicho-papão de carne e osso. Personagens paternos no papel de monstros.  
A violência doméstica emudece e assombra os cenários mais insuspeitos, como 
a pequena Beberibe, no Ceará. Há quatro anos, um caso de incesto 
escandalizou os moradores do bairro Sítio São Lucas. Um pai engravidou a 
própria filha, de 12 anos. 
Uma mulher amarga a dor e o desespero. O filho dela sofreu quatro anos de 
abuso. O diretor da escola, padre e amigo da família, era o abusador. E ela 
nunca desconfiou.  
Uma menina de aproximadamente 6 anos sendo estuprada. As imagens 
completas são impublicáveis. "Uma seqüência de fotos mostra ela acorrentada 
sendo violentada. A mão dela está totalmente roxa. Deveria estar há um dia 
amarrada para ficar nesse estado", revela o técnico em informática Anderson 
Miranda. Chocados, o técnico em informática e a advogada partiram para a 
guerra: criaram um site de denúncias contra a pedofilia na internet.  
No bairro pobre de Santa Rita, na Paraíba, balinhas e bombons seduziram 
meninas de 9 e 10 anos. Em troca das guloseimas, elas passavam a tarde na 
casa do funcionário público Aureliano Leite, o Tio Lelo.  
Uma das muitas atrações turísticas do Ceará é Canoa Quebrada. A 
solidariedade de 15 voluntários está reescrevendo histórias de abuso, violência 
e abandono. 
Construção de amor, cacos, papéis, restos de histórias. Tudo é reciclado. O lixo 
sem valor é transformado. O projeto Recicriança. Essa visão iluminada abriu o 
horizonte de outros filhos já condenados a uma herança maldita: a perda da 
identidade. 

17.12.04 A:157 46' ATOL DAS ROCAS Uma radiografia da vida no fundo do mar brasileiro. Uma expedição no Atol 
das Rocas, que revelou uma borbulhante ilha de vida no meio do Oceano 
Atlântico.  
Os pesquisadores encontraram um cardume de tubarões-lixa, nadaram ao lado 
das raias e acompanharam a vida de um bebê tubarão. Eles encontraram uma 
fascinante floresta submarina na baía dos peixes azuis e um grande berçário de 
aves marinhas. E um momento raro: uma tartaruga verde voltando ao lugar 
onde nasceu para se tornar mãe. 

18.02.05 A:158 45' AQÜÍFERO GUARANI Conheça o maior depósito subterrâneo de água doce do mundo. 
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O mais precioso bem da Humanidade encontrou nos subterrâneos do Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai o seu maior reservatório.  
Nas três fronteiras, o planeta água se mostra mais do que generoso, as águas de 
superfície e as águas subterrâneas formam um patrimônio de valor 
incalculável.  
Perigo na exploração dos subterrâneos: 
Quem poderia imaginar que a exploração da água subterrânea, que deveria ser 
um benefício para toda a população, pudesse se transformar em um grande 
problema? Embaixo de um solo frágil existe uma riqueza que também esta 
ameaçada. O subsolo de Almirante Tamandaré mais parece um queijo suíço, 
com grutas de rocha calcária, pouco resistente. Nelas se formam os 
reservatórios de água. Com o bombeamento dos poços, ocorrem os 
afundamentos no solo. 
Água não é infinita: 
Diante da escassez que ameaça o mundo, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) propôs que o Aqüífero Guarani fosse transformado em Patrimônio da 
Humanidade e que suas águas fossem consideradas reserva estratégica, 
intocada, para que no futuro fosse usada por toda a população do planeta. Por 
enquanto, é apenas uma proposta. 

25/02/05 A:159 45’  ALASKA, A ÚLTIMA 
FRONTEIRA 

* 

05/06/05 A:160 44’  ALIMENTOS NATURAIS As mais novas revelações científicas sobre os alimentos que fazem bem à 
saúde.  
O pão contra o colesterol, a super mandioca amarela; 
A hipertensão é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. 
Preparar o alimento de forma mais saudável, substituindo parte do sal por 
temperos aromáticos pode custar um pouco mais caro, mas isso foi resolvido 
de forma bem simples: Cultivar uma pequena horta no quintal das casas. 
A riqueza dos cogumelos: Quase 90% do cogumelo é água. Dos 10% que 
restam, há uma quantidade muito boa de fibras, carboidratos e, principalmente, 
de proteína. Mas a melhor descoberta foi o alto teor de ácido fólico, além de 
prevenir doenças cardiovasculares e Mal de Alzheimer, o ácido fólico é 
fundamental para as mulheres, nas primeiras semanas de gravidez. 
Semente da abóbora: é um dos alimentos mais ricos em fibra entre todos já 
pesquisados até agora no Brasil. 
A feijoada do futur: se, no futuro, teremos uma feijoada sem remorso e cheia 
de ômega três, só o tempo dirá. Outros estudos já comprovaram que o método 
funciona muito bem nos peixes. 
Legumes que atraem as crianças: numa aula de educação nutricional, as 
crianças se transformam em chefes de cozinha e, antes da degustação, são 
incentivadas a despertar todos os sentidos para os alimentos. 

20/05/05 A:161 44’  VIDA NA AMAZÔNIA, A O encontro com os índios suruaha: as mais recentes estatísticas indicam que 
400 mil índios ocupam o território brasileiro. A maior parte está na Amazônia, 
dividida em centenas de etnias e línguas. 
A riqueza dos óleos vegetais: uma usina de beneficiamento de óleo vegetal 
(andiroba e o murumuru), mudou a vida da gente dessa região. 
A luta pela vida na Amazônia: a população é de aproximadamente 10 mil 
habitantes. O índice de analfabetismo é alto e na área da saúde a situação é 
precária: faltam equipamentos e materiais que são essenciais à sobrevivência. 
Perigo nas palafitas: no bairro das palafitas, encontram uma situação de 
absoluta ignorância e miséria. Cenário perfeito para a proliferação de doenças. 

30.09.05 A:162 45’ ALERGIAS II Sabe aquele resfriado que não passa? Aquela coceirinha no nariz que ataca toda 
hora? Talvez você não saiba, mas esses podem ser sinais. A alergia é uma das 
principais causas de afastamento do trabalho e da escola. 
Como acontece uma crise alérgica? Por que nosso organismo reage a situações 
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particulares ou determinadas substâncias? 
Caça à poeira: Quando a umidade do ar é baixa, não há quem agüente. Pior 
ainda para quem tem asma. Esses conhecem bem o problema, porque é a poeira 
a causa mais freqüente das alergias respiratórias.104 crianças de uma favela de 
São Palo que vêm sendo acompanhadas desde que nasceram por uma equipe de 
pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O que os médicos 
querem saber é o que existe na poeira encontrada nas casas dessas crianças e o 
que ela pode provocar. Ácaros: vilões invisíveis, grandes culpados pela maior 
parte das crises alérgicas, esses bichinhos minúsculos infestam a casa toda. 
Luta contra a asma: No Ambulatório de Pneumologia Pediátrica da Santa Casa 
de São Paulo crianças com asma fazem o tratamento de graça. Um 
interrogatório! Médico tem que ser como um investigador. 
Amarga infância: Cheiro de festa no ar. Na cozinha, grandes preparativos. 
Doces delícias, que toda criança adora. Mas que ameaças podem estar 
escondidas nos alimentos? Leite, ovo, sementes do tipo amendoim, castanha de 
caju, e crustáceos, principalmente o camarão, são os alimentos que mais 
causam alergia. É dura a vida de quem tem alergia. É ver, querer e saber que 
não pode. Para as crianças, é ainda mais difícil. 
Flores da discórdia: A causa de uma crise alérgica pode ser o perfume de uma 
flor ou o pólen levado pelo ar. 
Aprendendo a respirar: Na vida real, a ciência ainda não conseguiu vencer a 
alergia. Mas já é possível enfrentá-la com novas armas. A respiração errada 
causa transtorno dos músculos da respiração. O diafragma, que é o principal 
músculo da respiração, não tem uma mobilização correta. E isso causa as 
deformidades do tórax,  como o peito de pombo e o peito escavado. 
Educar para prevenir: Conhecer a doença é a melhor forma de enfrentá-la. A 
Policlínica do Rio de Janeiro foi um dos primeiros centros de tratamento de 
alergia no Brasil. Desde de os anos 50 pacientes vão em busca de ajuda. Uma 
verdadeira escola. 

14/10/05 A:163 44’  ALIMENTOS VI 
(NUTRIÇÃO) 

A riqueza nutritiva e o poder medicinal dos alimentos típicos do Brasil.  
Dieta do colesterol: Uma equipe de pesquisadoras, da qual faz parte a 
nutricionista Márcia Nacif, elaborou uma dieta que não assusta: a dieta de 
pontos do colesterol. 
Diabetes sob controle: como viver com o diabetes sem perder os sabores da 
vida? A nutricionista Maria Aparecida Nascimento, da Universidade de 
Brasília (UnB), criou uma cartilha que pode ser útil para todos. 
Abóbora brasileirinha: A brasileirinha tem 25% mais carotenos. Mais uma 
entre as novas espécies que estão colorindo e enriquecendo ainda mais a mesa 
brasileira. 
Cores da saúde: O que dá o tom avermelhado a muitos frutos é uma substância 
que faz bem à saúde. Dietas ricas em antocianina podem prevenir doenças 
graves, como os males do coração e até o câncer. De todas as frutas vermelhas 
já analisadas no laboratório da Universidade de São Paulo (USP), a que 
apresentou maior concentração foi a amora silvestre, comum nas regiões mais 
frias do Brasil. 
Lição de filho para pai: Comidinha caseira e tempero de mãe. Quer coisa 
melhor? Gostosuras que às vezes passam longe de uma dieta saudável. Comer 
certo é coisa que se aprende em casa. Lição de pai para filho. Será? Na casa de 
Cristina Patrocínio, quem levou a família ao médico foi o filho mais velho, 
Igor.  
Aula com sabor de tapioca: Numa escola pública do Rio de Janeiro, a matéria 
está ponta da língua. Os alunos, que vêm de comunidades pobres da Zona Sul, 
têm aula de história da mandioca. Há três anos, num festival gastronômico no 
Recife, a chef de cozinha Teresa Corção descobriu os superpoderes da planta. 

18/11/05 A:164 43’  AMAZÔNIA EM CRISE Seca muda o desenho da maior floresta do mundo.  
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Águas e matas sem fim. Mas o enorme tapete verde que o mundo sempre 
cobiçou acaba de se revelar em imagens inéditas. A floresta perdeu a moldura 
de sua bela paisagem. O sol roubou os igarapés e os igapós. Ficaram as marcas 
de uma vazante sem precedentes. Faixas imensas de areia bloqueiam a 
navegação. Praias fluviais se formaram ao longo dos leitos. Nem a força de rios 
volumosos conseguiu evitar o drama da seca.  
Seis milhões de hectares, 60 mil quilômetros quadrados, de acordo com os 
cálculos dos pesquisadores. Esse é o tamanho da área que surgiu com as 
vazantes nesta temporada de seca na Amazônia. Terras férteis que nada 
produzem enquanto as águas não voltam. Para o professor Osório Fonseca, 
doutor em meio ambiente e recursos hídricos, os ribeirinhos poderiam 
aproveitar para plantar culturas de ciclo curto, como o milho e o feijão. 

16.12.05 A:165 44 APOSENTADO, VIDA DE O que deveria ser um período de merecido descanso depois de tantos anos de 
trabalho, vira angústia, depressão, estresse. A queda no poder aquisitivo, o 
empobrecimento da família e a dificuldade de encontrar uma alternativa que 
preencha o tempo livre levam muitos aposentados para os hospitais. Quando a 
saúde está preservada, a motivação em dia, e surge uma oportunidade, alguns 
aposentados conseguem transformar a necessidade de continuar trabalhando 
num prazer. 
Professora nota mil: num país com 20 milhões de aposentados, nara é quase 
uma exceção. Não se conformou com os limites impostos pelo tempo e a idade 
e decidiu ser dona do seu futuro. Não abriu mão da independência nem de uma 
vida ativa.  
O pouco que significa muito: num país marcado por desigualdades, o dinheiro 
das aposentadorias, segundo os pesquisadores, ajuda a reduzir o abismo social 
que condena parte dos brasileiros, principalmente nas pequenas cidades do 
nordeste, a viver no limite da miséria. 
Paraíso na flórida: os americanos, quando se aposentam. Quatro milhões de 
idosos moram lá. São 25% da população do estado. Isso levou à criação de 
condomínios somente para aposentados. No maior deles, cercado por uma 
paisagem espetacular, eles vivem com todo o luxo e conforto possíveis: 
academia de ginástica, salão de beleza, biblioteca. 

20.01.05 A:166 46’  AMIGO BICHO Saiba por que os brasileiros estão cada vez mais ligados aos animais 
domésticos.  
Equoterapia, um tratamento revolucionário: E qual o mistério desse 
tratamento? Especialistas descobriram que os passos do cavalo são semelhantes 
à marcha humana. Montado, o doente que não consegue andar aprende por um 
processo que não é racional. Sentindo os passos do animal, ele consegue, 
depois, reproduzir o movimento instintivamente. 
Cão-terapeuta contra o Mal de Alzheimer: Quantos segredos guarda a mente 
humana? Será que o afeto despertado por um animal pode nos ajudar a abrir 
essa caixa preta? A busca tem a ajuda de um golden retriever, personagem de 
um programa inédito no Brasil. Ele é um cão-terapeuta. 
Alegria na pediatria da Santa Casa de São Paulo: A tradição também se rende 
aos novos tratamentos com animais. Quem poderia imaginar que um dia os 
bichos seriam recebidos pela porta da frente do setor de internação da pediatria, 
logo num lugar onde o acesso é tão controlado? 
Orfanato de cães: Princesa late que é uma beleza. Billy é curioso. Tysson não 
perde a pose. E um filhote lambe tudo o que vê. Eles se sentem em casa, mas é 
um orfanato de cães. 
No lugar da solidão, um amigo de estimação: Ocupar o lugar dos filhos, 
preencher vazios, acabar com a solidão e a tristeza. Quanta missão para os 
bichos de estimação. 
Profissão: cão-guia: O cachorro leva pelo menos um ano e meio para se 
habilitar como cão-guia de cego. O treinamento começa quando ele ainda é um 
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filhote e é avaliado para saber se tem condições físicas e psicológicas para 
exercer a função, ou seja, se é saudável e se não é agressivo ou hiperativo. Esse 
é o primeiro passo para que ele se torne os olhos do deficiente visual. 

27.01.06 A:167 44’  ALIMENTOS VII: A 
SAÚDE NO ALCANÇE 
DA BOCA (NUTRIÇÃO) 

O Globo Repórter investiga se o efeito dos alimentos no organismo é igual para 
todo mundo. 
Dieta do Sangue: Verduras, legumes e frutas. A variedade de cores e sabores 
nas feiras é saúde ao alcance da boca. Mas será que é mesmo assim? Você já 
pensou que pode não ter o poder de escolher os alimentos mais saudáveis para 
o seu corpo? É o que afirma uma nova teoria alimentar. Segundo essa dieta, o 
que é bom para cada um de nós já foi escolhido há milhares de anos e está na 
memória genética do nosso sangue.  
Uma bela e sossegada cidadezinha americana fez da vida tranqüila e saudável 
quase uma religião. Os moradores dizem que Duhran, na Carolina do Norte, é a 
capital mundial da dieta. 
Uma cidade contra a balança:Carne vermelha no fogo, batata, pão... Mais carne 
e muita cerveja  nos copos e até no churrasco. A fama de cidade mais gorda do 
país não mudou muito o ritmo de vida em Lagoa dos Três Cantos. 
A merenda feliz: O exemplo começa na escola e a lição principal vai à mesa, 
na hora da merenda. Em Dois Irmãos, as escolas servem apenas alimentos 
naturais. 
Escola para gordinhos:  O primeiro colégio interno para obesos dos Estados 
Unidos tem o currículo oficial das escolas tradicionais. E as notas ficam 
valendo, ninguém perde o ano. Os alunos, em geral, ficam internos de três a 12 
meses. 
Soja com sabor: Com a nova soja dá para fazer bolo e biscoito sem medo de 
errar. Receita de sucesso da Embrapa de Londrina, norte do Paraná. 

12/09/05 A:168 45’  AMAZÔNIA 
NORDESTINA 

Uma expedição aos refúgios da natureza no Nordeste. 
Uma cadeia de montanhas com paredões intransponíveis, onde o homem das 
cavernas viveu há mais de 50 mil anos. Uma viagem por um Brasil 
desconhecido. Uma expedição aos refúgios da natureza no Nordeste: ilhas de 
Mata Atlântica que escaparam dos desmatamentos; a grande floresta de 
cerrado, no meio do sertão; os brejos de altitude sobre muralhas de arenito; e 
serras isoladas, que guardam tesouros da nossa fauna. 

26/05/06 A:169 43’  ALIMENTOS DO BRASIL A superfarinha: A Farinha de pulmão de boi  tem três vezes mais ferro do que o 
fígado, que é a maior fonte de ferro conhecida. 
Abaixo o desperdício: Uma aula de culinária foi lecionada para um grupo de 
líderes da Pastoral. Elas aprenderam receitas que serão ensinadas para as 
mulheres das comunidades pobres. É o caminho para que famílias de baixa 
renda se alimentem melhor gastando pouco. 
Laboratório ao ar livre: Vem aí o pequi sem espinho, a experiência mais 
recente do nosso supercientista promete ser o fim de muitas espetadas. 
Moringa, fonte de vitamina A, não tem gosto bom, mas não tem gosto ruim. E 
o beneficio é muito grande. 
Economia e saúde: O que os nutricionistas já imaginavam - que o uso das 
partes dos alimentos que eram jogadas fora representava não só economia mas 
também saúde - foi confirmado em exames bem detalhados. 
O que é que o inhame tem: O inhame é uma planta rústica, resistente às pragas. 
Por isso, ele pode ser cultivado em praticamente todo o Brasil. E essa planta 
guarda embaixo da terra uma reserva de energia: são os rizomas redondos, 
ricos em carboidratos, sais minerais e vitaminas. 

21/07/06 A:170 43’  AVÓS DO SÉCULO O Globo Repórter mostra o novo e surpreendente papel dos avós na vida 
brasileira. 
 
Avós ajudam financeiramente e dão muito carinho: Não basta ser avô, tem de 
participar. É a regra número um para os avós de hoje. Contar histórias e fazer 
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bolo já não é o bastante. A ajuda dos mais velhos, seja financeira seja nas 
tarefas do dia a dia é cada vez mais necessária e é preciso estar preparado para 
isso. 
 
Pequenos imperadores chineses: Já era assim no tempo das casas de pátio 
interno, com várias gerações vivendo no mesmo espaço. E continua assim em 
toda a China, em qualquer classe social. No vigor da juventude, o casal 
trabalha e sustenta os pais e os filhos. Os avós, em troca, educam as crianças. 
 

17.11.06 A:171 45’  ATLETAS DO REINO 
ANIMAL 

Os especialistas da série de documentários "Nos extremos" (The most 
extreme), produzida pela Fox Internacional, selecionaram os dez campeões 
olímpicos da natureza, entre eles o mais rápido, o mais forte e o mais 
resistente. Um ranking de surpresas que atravessa florestas e vai ao fundo do 
mar em busca de vencedores. 

08.12.06 A:172 45’  AMAZÔNICAS, 
RIQUEZAS 

 

19.01.07 A:173 45’  ALIMENTOS 
(NUTRIÇÃO) 

Arroz e feijão: Na mesa do brasileiro não pode faltar justamente o arroz com 
feijão, que é uma combinação muito boa em proteínas vegetais, ferro e fibras. 
O brasileiro está consumindo cada vez menos arroz e feijão. Para reverter essa 
tendência, os cientistas estão trabalhando em arroz e feijão com maior valor 
nutritivo. 
Hambúrguer de caju: Caju é matéria-prima que o Ceará tem de sobra. O 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) decidiu inventar um jeito de 
evitar o desperdício e criou a receita do hambúrguer, que é muito simples. 
Leite materno: fonte de saúde: Tem vitaminas, sais minerais, proteínas 
específicas para o crescimento da criança e fatores de proteção, uma coisa que 
não se encontra nos outros tipos de leite. Esses fatores de proteção funcionam 
como uma vacina nos primeiros dias de vida para a criança. 
Batalha em busca do peso ideal: nós somos resultado daquilo que comemos. 
Nossa saúde depende da alimentação. E essa é uma preocupação que deve nos 
acompanhar pela vida afora. 

     
14.06.84 B:001 20' BÓIAS FRIAS x  

FAZENDEIROS 
Um dia de trabalho de Dª Guimar, mulher bóia-fria que trabalha cortando cana 
há 13 anos na cidade de Barrinhos.                                                                 
Métodos experimentais de Usina de Cana de Açúcar visando as deficiências 
alimentares dos operários. 

30.08.84 B:002 10’ BURLE MARX Mostra a versatilidade do artista que além do paisagismo, dedica-se a pintura e 
ao canto lírico, imagens da comemoração de seus 75 anos.  E depoimentos de 
Lúcio Costa. 

26.07.84 B:003 30’ BELEZA Entrevistas com modelos famosas e opiniões sobre os vários conceitos de 
beleza. 

23.09.80 B:005 44’ BALANÇO DAS 
PÍLULAS 

Entrevistas com médicos, pesquisadores e mulheres , para fazer um balanço 
das pílulas anticoncepcionais neste  20 anos de uso . 

06.05.82 B:006 11’ BRASILGUAI Reportagem de Antônio Carlos Ferreira sobre os migrantes brasileiros no 
Paraguai na região chamada de ‘’BRASILGUAI". 

08.04.82 B:007 13’ BRASIL NA ERA 
ESPACIAL 

Reportagem sobre a corrida espacial no Brasil. 

15.04.80 B:008 40’ BUSCA DA ATLÂNTIDA, 
EM 

Viagem de exploração da equipe JACQUES COUSTEAU no fundo do mar, 
em busca da Atlântida, o continente  perdido. 

23.02.84 B:009 60’ BASE BRASILEIRA NA 
ANTÁRTICA 

Tripulação do navio polar brasileiro faz reconhecimento na Antártica para 
escolher o melhor local para instalar a 1ª Base Científica Brasileira. 

12.04.84 B:010 19’ BEIRUTE Como vivem duas famílias de brasileiros em Beirute sob a tensão de 
bombardeios diários. 

05.04.84 B:011 27' BRAGUINHA Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, fala sobre seu variado repertório 
popular. Depoimentos de Jorge Curi, Mário Lago, Emilinha Borba, Jorge 
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Goulart, Heloísa Helena, Dick Farnay, Sergio Cabrau e Nássara. 
19.04.84 B:012 39’ BOIADA Marcha de uma grande boiada pôr sete homens, atravessando o Pantanal e o 

Serrado do Mato Grosso do Sul. 
10.05.84 B:013 20’ BIBI FERREIRA Perfil da atriz  e depoimentos de amigos colegas e críticos. 
13.09.84 B:014 42' BEATLES, OS Reportagem sobre a evolução e o sucesso do conjunto Beatles. 
11.10.84 B:015 17’ BRIGITTE BARDOT Os 50 anos de BB, seus amores, o sucesso e os escândalos do símbolo sexual 

dos anos 60. Depoimentos atuais de BB falando de sua vida como estrela de 
cinema e como defensora dos animais. 

24.01.85 B:016 38' BRASILEIROS NA 
ARÁBIA SAUDITA 

A vida dos brasileiros que trabalham nos times de futebol da Arábia Saudita. O 
caso do técnico Telê Santana que convidado a dirigir a Seleção Brasileira, está 
sendo retido pelos dirigentes de seu Clube Ahli, que não querem liberá-lo para 
voltar. 

25.06.86 B:017 12’ BALOEIROS A tradição de soltar balões no mês de julho.  A paixão dos baloeiros pelo seu 
hobby. 

28.05.87 B:018 32’ BALLET O crescimento da dança no Brasil, as dificuldades e alegrias da profissão de 
bailarino. 

12.12.85 B:019 20’ BRASILGUAIOS A vida dos brasiguaios no acampamento Mundo Novo em Mato Grosso do Sul, 
e o reassentamento em terras em Santa Idalina. 

26.11.87 B:020 14’ BOSSA NOVA Os 25 anos de Show que lançou a Bossa Nova nos Estados Unidos, no 
Carnegie Hall, em New York, e sua influência nos músicos de Jazz Norte 
Americano. 

21.01.88 B:021 14’ BALBINA: USINA 
HIDRELÉTRICA 

A destruição ecológica causada pela Usina, cujo lago  cobrira extensa área da 
floresta Amazônica. 

29.04.88 B:022 20’ BRASILEIROS EM 
PORTUGAL 

A migração de brasileiros para Portugal, em busca de melhores condições de 
vida e a atual prosperidade da economia portuguesa. 

22.04.88 B:023 18’ BANHADO DO TAIM Reserva ecológica do Rio Grande do Sul, sua fama e a luta pela preservação do 
local. 

10.03.89 B:024 47’ BEBIDAS E ACIDENTES 
AUTOMOBILÍSTICOS 

O consumo de bebidas alcóolicas pôr motoristas, antes de dirigir e seus efeitos. 

23.10.79 B:026 38’ BALEIA, COBRA E 
DRAGÃO 

Imagem do nascimento de uma baleia branca e a história de uma cidade cuja 
riqueza era uma reserva de dragões. 

02.04.76 B:027 33’ BELEZA DA MULHER O mito da beleza e os movimentos de libertação da mulher. 
03.04.74 B:028 56’ BEATLES, OS (em inglês) Reportagem sobre a evolução e o sucesso do conjunto. 
12.04.77 B:029 40’ BUSCA DOS MISTÉRIOS 

PERDIDOS, EM 
Pesquisa a procura de provas que confirmem ou não a hipótese da origem 
espacial para a vida terrena - o Triângulo das Bermudas. 

03.06.75 B:030 20’ BÓIA-
FRIAS/TRABALHADOR 
RURAL 

A marginalização dos bóia-frias na sociedade brasileira. 

24.09.76 B:031 33’ BOA ESPERANÇA:A 
VIOLA OU A GUITARRA 

O retrato da vida de uma pequena cidade no Centro  do Estado de SP, com 
3.200 habitantes,dos quais, segundo se calcula são bóia-frias. 

24.04.74 B:032 50’ BARROCO MINEIRO A saga da descoberta de ouro em Minas Gerais; artesãos e artistas levantaram 
Igrejas, entelharam objetos recobertos de ouro. 

29.07.84 B:033 50’ BAHIA DE TODOS OS 
SANTOS 

Da velha Bahia Colonial surge uma nova cidade para um novo consumo. 

19.06.79 B:034 38’ BATALHA DO 
REPOLHO, A 

A comercialização de vários produtos com variação de preços. 

18.10.91 B:035 12’ BISPO EDIR MACEDO A Polícia Federal investiga os bens da Igreja Universal do Reino de Deus de 
seu líder e fundador. 

13.11.92 B:037 17’ BALEIAS EM 
ABROLHOS 

As belezas do Arquipélago de Abrolhos, uma área cheia de peixes exóticos a 
65kms da Bahia, protegida pelo IBAMA. Também é o paraíso das baleias 
Jubarte que lá se reproduzem. 

20.10.92 B:038 40’ BRUXOS E MAGOS As lendas das bruxas do século passado na europa queimadas na inquisição. 
Merlin, o mago que teria ajudado o rei Arthur na Inglaterra. Os rituais de 
bruxaria dos anos 60. 
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18.02.94 B:039 26’ BROADWAY O brilho e a volta do sucesso dos musicais da BROADWAY que ficam anos 
em cartaz. A bailarina brasileira Daniella Panessa que luta para participar do 
elenco do espetáculo. 

03.12.93 B:040 53’ BRASIL QUE DA CERTO, 
O 

O trabalho de Instituições, Empresários e Agricultores  que com pouca ou 
nenhuma ajuda governamental conseguiram vencer a crise trazendo riqueza, 
prosperidade e a  esperança de um futuro melhor aos mais carentes em várias 
regiões do Brasil. 

24.05.91 B:041 22’ BEBÊ PERFEITO, O As experiências genéticas para criar crianças superdotadas e mudar o sexo do 
embriões.  As pesquisas para acabar com doenças hereditárias. 

23.09.94 B:042 46’ BÓSNIA O dia-a-dia dos moradores da Sarajevo que há 2 anos convivem com a guerra 
que destruiu a capital da Bósnia.O trabalho dos soldados brasileiros que 
trabalham com os observadores militares da ONU e do Diplomata Sérgio 
Vieira de Mello, que tenta negociar acordos de paz entre sérvios e bósnios. 

18.11.94 B:043 43’ BEIJA-FLOR Documentário sobre os hábitos dos beija-flores em várias partes do Brasil. 
Brilho de Fogo, o maior e mais raro  beija-flor do Brasil. 

08.12.95 B:044 44’ BRASIL NEGRO, O A Bahia com suas comidas típicas e o Candomblé. As tradições religiosas 
trazidas pêlos negros africanos à Bahia. O ritual secreto do candomblé. O 
racismo de forma disfarçada da sociedade brasileira. E os negros que se 
destacaram na sociedade. 

10.05.96 B:045 46’ BISSEXUAIS Depoimento da cantora Laura Finocchiaro, do cantor lírico Raimundo Pereira e 
da atriz Lúcia Veríssimo. Os ambientes e os relacionamentos dos bissexuais 
com a família. 

13.09.96 B:046 47’ BRASILEIROS QUE 
VENCERAM NO 
EXTERIOR 

Deixar o País, a família e os amigos para buscar a felicidade numa terra 
estranha.  Quantos brasileiros já se lançaram nesta aventura ? quantos se 
perderam no caminho?  Uma história de vencedores. Você vai saber quem são 
os brasileiros que estão fazendo sucesso do outro lado do mundo. Homens e 
mulheres que arriscaram tudo para conquistar fama e dinheiro. 

08.11.96 B:047 45' BRASIL MESTIÇO, O Miscigenação no Brasil nunca foi pecado nem crime, define o sociólogo Darcy 
Ribeiro, um dos maiores estudiosos da raça brasileira.  Por não ser pecado, nem 
crime, ser mulato é quase uma identidade nacional, fator  de aproximação entre 
desiguais. Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Amado .  Todos mulatos 
orgulhosos de suas raízes e da diversidade da herança recebida.     
Mulato, mameluco, cafuzo, mestiço, o Brasil carrega muitas heranças,  e 
muitas culturas se somam. 

14.03.97 B:048 41' BELEZA Uma  polemica que já atravessou gerações: beleza, ajuda ou atrapalha ?  
Agrada.... Ou irrita ?  É um dom natural. Ou 
pode ser construída ?  Perguntas que atormentam adultos, adolescentes e até 
crianças.  Os homens e mulheres mais bonitos do Brasil mostram a cara. 

07.11.97 B:049 47' BIODIVERSIDADE Unguentos, chás, emplastros.  Nossas matas foram fontes de cura desde a 
chegada dos jesuitas.  A tradição e as histórias de remédios naturais 
tipicamente brasileiros atravessam os séculos e, ainda hoje, há sempre uma 
receita caseira para um doente necessitado. 

05.06.98 B:050 34' BRASIL NA COPA, O O Brasil vai ganhar a copa do mundo? Milhões de brasileiros se 
preparam para a grande festa do penta. Mas e os homens que carregam a 
responsabilidade de trazer a tão sonhada taça? No programa desta semana, 
revelações exclusivas sobre a seleção. Durante quase um mês, aqui e na 
Franca, nossos repórteres correram atras de jogadores, técnicos, torcedores - 
ate de especialistas na arte do futebol. 

10.07.98 B:051 35' BUSCA DA CURA Fé, o otimismo e a persistência podem nos livrar de um mal incurável? 
Substancias naturais podem superar drogas químicas no tratamento de doenças 
graves? Em busca de resposta para essas perguntas, nossos repórteres revelam 
novos caminhos na busca da cura. 

05.11.99 B:052 44' BRASIL: UM 
LABORATÓRIO A CÉU 
ABERTO 

O globo repórter de hoje mostra o que os nossos pesquisadores estão 
descobrindo nas   matas e rios  admirados no mundo inteiro. eles partem da  
universidade para  lugares onde o homem nunca pisou. descobrem desertos, 
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gravam o som dos nossos  pássaros, correm atrás  de animais selvagens. e 
revelam a morada dos gigantes. acompanhe agora a ousada aventura dos 
cientistas do Brasil pela natureza mais cobiçada do planeta. 

07.01.00 B:053 46' BRASIL 
DESCONHECIDO 

Há 500 anos o Brasil era assim: verde. Um imenso manto de matas e florestas 
cobria nossa terra, que pouco a pouco foi sendo descoberta. Uma intensa 
transformação que até hoje não parou. A 830km de altitude, os olhos de satélite 
são testemunhas: o Brasil está mudando de cor e a floresta perdendo seus 
mistérios e segredos. E é atrás de fenômenos desconhecidos e de lugares ainda 
não explorados que nós vamos seguir. 

25.08.00 B:054 39' BARRETOS, RODEIO DE Você já imaginou o que sente um homem no momento em que enfrenta a fúria 
de um touro? Vida de peão é uma aventura sem fim. É um estilo de vida que 
fascina multidões. Quem não gostaria de experimentar?  Barretos quase 
explode na festa do peão boiadeiro. Para cada morador, chegam dez visitantes. 
Mas afinal, o que leva tanta gente para esse milionário mundo caipira? 

06.10.00 B:055 44' BICHOS E BRUXOS DO 
EQUADOR 

Bichos e bruxos da Floresta Amazônica. No Globo Repórter, os rituais secretos 
dos xamãs da Amazônia equatoriana. Por que os bruxos lançam fumaça sobre o 
corpo dos doentes? As plantas que queimam e curam. O médico que trata seus 
pacientes com folhas e fogo. Um encontro com as baleias jubarte e o canto de 
amor no meio do oceano. No coração da floresta, araras, quatis, macacos, antas 
em busca de proteção. 

02.03.01 B:056 40' BRUXARIA Você acredita em bruxas? E no poder da magia? Essa é uma pergunta que 
persegue a humanidade há séculos. E ainda hoje, permanece um mistério. Onde 
se escondem, ou melhor, onde se mostram os bruxos do terceiro milênio? O 
Globo Repórter revela que os novos bruxos não assustam. Ao contrário: 
investigam na natureza e no homem os chamados poderes invisíveis. E tudo o 
que eles querem é melhorar a nossa qualidade de vida. 

20.04.01 B:057 44' BEBÊS DE PROVETA Existe experiência mais emocionante do que ter um filho, gerar uma nova 
vida? O Globo Repórter conta a fantástica história dos bebês de proveta no 
Brasil. Crianças que só nasceram pelo extremo desejo dos pais e a grande ajuda 
da Ciência. Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. E quando são quíntuplos? 
Homens e mulheres que não conseguiam ter um único filho, de repente, levam 
para casa uma família gigantesca. Educar essa garotada é um desafio. Por eles, 
os pais arrumam até quatro empregos. As mães criam fórmulas mágicas para 
superar todos os problemas. Todos juram que a aventura vale a pena 

19.10.01 B:058 45' BAHIA SELVAGEM O pedaço de floresta mais rico do planeta. Mata intocada, rios selvagens onde a 
natureza reina soberana. Acompanhe uma aventura por um trecho de Brasil que 
permanece virgem, preservado da destruição. Abrigo para as últimas famílias 
de micos-leões da cara dourada. E dos macacos-guigós, os mais arredios da 
floresta. Uma árvore de 700 anos, num trecho de mata que guarda três gerações 
de jequitibás. Nas águas azuis da Bahia, a fúria dos maiores peixes da costa.  
A mais rica floresta do planeta - Mata Atlântica, a cortina do mar. Este paraíso 
ameaçado ainda abriga preciosidades do nosso patrimônio natural. Primatas 
raros, felinos, anfíbios nunca vistos. Foram as águas mornas desse litoral 
selvagem que as baleias escolheram para namorar, para ter seus filhos.  
A viagem começa pelo baixo sul da Bahia, onde biólogos e pesquisadores 
encontraram a maior biodiversidade do mundo. Entre árvores e plantas, são 
mais de 450 por hectare. A fauna concentra quase 1.400 espécies.  
Abra os olhos. A região é bela, mas perigosa. Há recifes de corais e águas 
rasas. O alerta dos portugueses batizou o lugar: Abrolhos. Mudança de rota 
para os antigos navegadores, mas para os maiores mamíferos aquáticos, 
Abrolhos significa paraíso, colônia de férias. A equipe do Globo Repórter foi 
ao encontro das baleias jubarte.   
O mar desviou o seu caminho e foi se encontrar com os rios. Criou a Baía de 
Camamu, uma paisagem quase primitiva no meio do litoral baiano. Ilhas que só 
se vê em sonhos, praias desertas, intermináveis. 
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Uma floresta que virou reserva particular na Serra do Teimoso,  
mata primitiva, morada de uma família centenária: os mais velhos jequitibás 
baianos.     
   
 

21.06.02 B:059 45' BAHIA SELVAGEM II Uma aventura na mais rica e devastada floresta do Brasil.  A  
maior biodiversidade do mundo -  ameaçada pela ocupação  
irregular e pelo desmatamento -  ainda guarda e preserva espécies únicas que 
não são vistas em nenhuma outra floresta. 

19.09.03 B:060 41' BRASILEIROS 
REALIZADOS EM MAIS 
DE UMA PROFISSÃO 

Conheça histórias curiosas e emocionantes de brasileiros que encontraram a 
felicidade e uma nova vida trabalhando em mais de uma profissão. 

14.11.03 B:061 45' BRASILEIROS NO 
EXTERIOR 

Brasileiros contam a experiência de atravessar o mundo em busca de trabalho e 
dinheiro. 
Bandeiras, camisetas, bonés, churrasquinho e água de coco. Podia ser qualquer 
festa de rua no Brasil, mas fica a mais de sete mil quilômetros de casa, no 
Hemisfério Norte, em um subúrbio da grande Nova York. Brasileiros de todas 
as idades são imigrantes - a nova cara da diáspora brasileira. Eles saem do 
Brasil ao ritmo de cem mil por ano. Fogem do desemprego. Buscam um sonho 
- boa remuneração, casa própria, educação para os filhos.  
Não é só para os Estados Unidos que os brasileiros vão, no  Japão são 280 mil, 
mesmo com a recessão que já dura 12 anos, foi neste país - a segunda maior 
economia do mundo  que  milhares de brasileiros escolheram ganhar a vida. 

16.01.04 B:062 44' BRASÍLIA: EXPEDIÇÃO 
HISTÓRICA 

O Globo Repórter refaz a viagem do cientista Luiz Cruls em busca do lugar 
onde a nova capital do país seria construída. 
Um sonho modernista: recomeçar tomando o destino nas mãos. Quando 
Brasília nasceu, havia a esperança de que um novo país fosse nascer com ela. 
Famosa como epopéia do século 20, a capital do Brasil vem de uma época 
muito mais remota. A decisão de construir Brasília foi de Juscelino 
Kubitscheck. Mas não foi ele o inventor da idéia.  
Quase 70 anos antes da chegada dos candangos, um grupo de obstinados 
aventureiros cruzou o país em lombo de mula para escolher o lugar onde 
Brasília seria construída. Foi no fim do século 19. A primeira expedição 
científica documentada com fotografias no Brasil. 

23.04.04 B:063 45' BRASIL SEM MÉDICOS Conheça os brasileiros que vivem na Floresta Amazônica sem qualquer 
assistência médica.  
Ao homem amazônico, restaram ervas, raízes e troncos, chás e infusões para a 
cura de todos os males. Mas, pelo menos uma vez a cada ano, a esperança 
chega de barco. O Carlos Chagas é um dos três navios da Marinha brasileira 
que prestam assistência médica às comunidades que vivem às margens dos rios 
da Amazônia. O navio chega e atraca em um cais improvisado. Na cidade de 
Canutama foi o lugar em que os médicos da Marinha atenderam ao maior 
número de grávidas: quase 60. 
Às vezes, em algumas localidades, é preciso improvisar o atendimento. Em 
Boca do Tapauá, por exemplo, a sombra de uma árvore muito comum na 
região, a cuieira, foi escolhida para abrigar o consultório dos dentistas.  
Uxi-amarelo e unha-de-gato: Quantas vezes essa mistura já surpreendeu 
médicos e pacientes?  A casca do uxi-amarelo é utilizada no tratamento de 
miomas. A unha-de-gato é considerada um poderoso anti-inflamatório natural, 
usado contra gripes e viroses.  
A maior parteira do Rio Purus: Maria Nazaré Araújo, parteira do vilarejo, em 
mais um exame pré-natal. Faz 36 anos que dona Maria Nazaré ajudou a 
primeira criança a vir ao mundo. 

29.10.04 B:064 43' BRASIL OCEÂNICO * 
29.07.04 B:065 46’ BRASILEIROS NO A aventura dos brasileiros que vão para o exterior em busca de emprego e 
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EXTERIOR fortuna está ficando cada vez mais difícil e perigosa.  
imenso vazio na terra onde nasceram. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) mostra que 40 mil pessoas da região de Governador Valadares deixaram 
do país. Tão longe de casa, agora elas fazem falta. Na zona rural, essa saída em 
massa dos últimos 15 anos afetou o mercado de trabalho.  
Obstáculos na Inglaterra:  Aeroporto de Heathrow, em Londres, é a principal 
porta de entrada da Inglaterra. É por ele que passa a maioria dos imigrantes. E 
o controle de imigração é rigoroso. Só para se ter uma idéia, em 2003, na 
última contabilidade do consulado, 2,4 mil brasileiros foram devolvidos. 
Travessia arriscada: O Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, 
é a porta de saída desses brasileiros que sonham. E também é a porta de entrada 
dos que regressam ao país. De gente que traz uma bagagem de experiências 
nem sempre bem-sucedidas, de ilusões e desencantos. Histórias de uma 
aventura cada vez mais arriscada. 
Itália: na mira do terror: A Itália - tão próxima culturalmente para os brasileiros 
e tão acolhedora - hoje apresenta um lado hostil. Depois dos ataques a Londres, 
as ameaças a Roma fizeram com que o governo reconhecesse os riscos e 
adotasse novas medidas de segurança. 

21.10.80 C:001 43’ CÂNCER x CIÊNCIA: A 
GUERRA CONTINUA 

O acompanhamento de doentes leucêmicos e da nova droga o IF-Interferon. 
Nova droga na luta contra o câncer e outras doenças. 

22.12.83 C:002 54’ CARLITOS  / CHARLES 
CHAPLIN 

Cenas inéditas de Carlitos, tomadas durante filmagens. 

13.01.81 C:004 37' CHINA - A ABERTURA 
PARA O MUNDO 

O processo de abertura da China, as conseqüências  deste movimento nas 
universidades,nas comunas agrícolas. As mudanças na vida urbana e rural. 

29.09.83 C:005 26' COCAÍNA Viagem pelo interior da Bolívia, seguindo a rota do livre comércio da cocaína. 
27.01.81 C:006 46’ COCAÍNA: A ROTA DA 

MORTE 
A rota da cocaína e o  envolvimento de índios brasileiros com traficantes 
colombianos - depoimentos de autoridades de entorpecentes. 

06.10.83 C:007 15’ CRIANÇAS 
ELETRÔNICAS 

Reportagem sobre o início do uso dos computadores  nas escolas e o impacto 
causado pôr essa evolução - Neil Patrick, rapaz de 17 anos que interferiu nos 
computadores de banco e laboratórios nucleares. 

01.03.84 C:008 42’ CHANCHADA  I Principais filmes e depoimentos dos artistas. 
08.03.84 C:009 45’ CHANCHADA II Cenas de Grande Otelo, Zé Trindade, Ankito, dentre outros, depoimentos dos 

principais atores das chanchadas. 
26.07.84 C:011 11’ CONQUISTA NA LUA 

(15º ANO) 
Tentativas do homem para chegar a lua e cenas dos astronautas Edwin Aldrin e 
Neil Arstrong tocando o solo lunar. 

04.10.84 C:012 42’ CIGANOS BRASILEIROS O aspecto místico, nômades, as famílias ricas e tradicionais descendentes dos 
ciganos europeus e os hábitos do grupo . 

15.08.85 C:013 3l’ CONTRABANDO DE 
PEDRAS PRECIOSAS 

Contrabando do Brasil para os Estados Unidos, que envolve o ex-ministro da 
Justiça do Brasil, Ibraim Abi-Ackel e depoimentos de vários envolvidos. 

15.11.84 C:014 27’ CAIENA/ GUIANA 
FRANCESA 

A vida dos brasileiros na Guiana Francesa, muitos em situação ilegal. 
Depoimentos de brasileiros que vivem na Guiana. 

28.03.85 C:015 18’ CAVALOS ÁRABES Criação de cavalos puro sangue, especialmente os garanhões, nos Haras de 
Bagé, RS, e depoimentos de veterinários, criadores de cavalos Nagi Nahas. 

31.01.85 C:017 05’ CHUVAS Imagens da enchente em Aracati no Ceará. 
06.12.84 C:018 07’ CIDADE DE MATÃO Embora seja um dos maiores centros produtores de laranja do país, Matão 

tornou-se conhecida pôr outros motivos: não existe desemprego e pôr ser a 
cidade que investe no futuro de suas crianças. 

20.06.85 C:019 21’ CASO MENGUELLE A possibilidade de existência de uma rede de proteção aos criminosos nazistas 
no Brasil e na América do Sul. Depoimentos de envolvidos no caso 
Menguelle,entre eles WolfraWolfran Bossert, que protegeu Menguelle no 
Brasil. 

25.07.85 C:020 44’ CIRCO ORLANDO ORFEI Excursão do circo ao Amazonas, última região a ser visitada pelo circo no 
Brasil. A vida dos membros do circo e seus depoimentos. 

27.06.85 C:022 22’ CARLOS GARDEL Perfil do cantor argentino morto em acidente de avião. 
05.12.85 C:023 11' CRIAÇÃO DE Hobby de muitos brasileiros - a criação em cativeiro - a observação dos 
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PÁSSAROS pássaros em liberdade - depoimentos de criadores e do ornitólogo Helmut Sick. 
20.11.73 C:024 52’ CHOQUE DO FUTURO Documentário sobre a crise da sociedade contemporânea frente as mudanças do 

mundo, baseado no livro O Choque do Futuro, de lvin Toffler. 
13.08.86 C:025 44’ CRIANÇAS DE RUA A vida dos menores no Rio de Janeiro e em SãoPaulo, os menores da Praça da 

Sé, os órgãos de assistência ao menor. Os vendedores dos sinais. 
17.09.86 C:026 40’ COPACABANA A vida no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, o passado elegante, o 

presente problemático e o excesso demográfico. 
05.02.87 C:027 23’ CAMPANA O escândalo da máfia do videopoquer no Brasil, a ligação de Arnaldo Campana 

com a Máfia francesa. 
01.10.86 C:028 35’ CRIAÇÃO DO 

UNIVERSO 
Como se formou o universo - as pesquisas da ciência sobre o átomo, seu 
núcleo, a energia e a matéria - as contribuições de Albert Einstein e  Galileu - 
programa escrito pelo físico e jornalista Thimothy Ferris - depoimentos de 
Físicos. 

29.10.86 C:029 39’ COCAÍNA/COMBATE AS 
DROGAS 

Aumento do consumo de crack, droga derivada da cocaína, nos Estados 
Unidos. Combate do governo e Polícia  dos Estados Unidos  ao tráfico e 
consumo  de drogas e a máfia colombiana. Especial  COCAINE EXPLOSION 
da BBC. 

12.11.86 C:030 44’ CEM ANOS DO 
AUTOMÓVEL 

A história do automóvel que comemorou 100 anos em 1986, os colecionadores 
de carros antigos, os carros de  luxo e de última geração. A tecnologia 
automobilística. 

26.02.87 C:031 19’ COCAÍNA (COMBATE 
AO TRÁFICO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS 
PARA A FABRICAÇÃO 
DA COCA) 

O desmantelamento de importante quadrilha de tráfico de cocaína brasileira 
pela Polícia Federal. A quadrilha era responsável pela exportação de éter e 
acetona para produção na Bolívia. 

23.04.87 C:032 28’ CHERNOBYL A advertência da Televisão Estatal Soviética, sobre as conseqüências do 
acidente na Usina Nuclear em Chernobyl em 26 de janeiro de l986. A vida das 
vítimas da tragédia. 

26.02.87 C:033 20' CARNAVAL Personalidades que serão homenageadas por escolas de samba cariocas no 
carnaval de 1987: poeta Carlos Drumond de Andrade, escritor João Ubaldo, 
cantor Roberto Carlos, apresentador de TV Chacrinha e personagem Justo 
Veríssimo de Chico Anísio. 

04.06.87 C:035 08' CAÇA À ONÇA José Hamilton Ribeiro mostra os tipos de onças brasileiras e seus hábitos. 
23.07.87 C:036 12’ CAMPOS DE JORDÃO O Festival de Inverno de Campos de Jordão que reúne anualmente estudantes 

de músicas eruditas de todo Brasil. 
25.03.75 C:037 C:43 CRUCIFICAÇÃO DE 

JESUS 
A Paixão e Morte de Jesus, visto pelo Diretor de Cinema, John Huston. 

01.01.75 C:038 10' COMEÇO DA VIDA, O Uma micro-câmera colocada no interior do corpo da mulher, mostra o milagre 
da vida desde o momento da fecundação até as primeiras batidas do coração do 
feto. 

20.05.88 C:041 07’ CRIANÇAS COM AIDS Novo tratamento para crianças aidéticas desenvolvido pelo médico Arye 
Rubinstein da Escola de Medicina Albert Instein, em New York. 

24.08.76 C:042 36’ CURANDEIROS:  MAGIA 
OU MISTIFICAÇÃO 

Os chamados cirurgiões psíquicos realizam operações através de forças 
desconhecidas. 

24.06.88 C:043 47' COPA DO MUNDO Os 30 anos da vitória do Brasil na Copa do Mundo de Futebol da Suécia, 
depoimentos de Membros da Delegação Brasileira. 

11.04.85 C:044 28' CASA DE DETENÇÃO/ 
SÃO PAULO 

Seus problemas, as constantes rebeliões de presos, a superlotação do presídio. 

12.08.88 C:045 C:50 CINÉDIA Documentário sobre a Produtora Cinédia desde sua fundação pôr Ademar 
Gonzaga até sua decadência nos anos 50. 

07.10.88 C:046 17’ CHILE Matéria sobre a abertura do Chile, incluindo perfil do golpe militar de 1973 e 
do governo do General Pinochet. 

28.10.88 C:047 22' CÂNCER DE MAMA O combate ao câncer de mama, o trauma por ele provocado no Brasil, Estados 
Unidos e na URSS. 
Na UNICAMP, cirurgia reconstroi a mama antiga após sua extração, em Porto 
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Alegre tratamento extrai o tumor sem extrair o seio. Depoimento de mulheres. 
25.11.88 C:048 14’ CHRISTINA ONASSIS Sua vida, morte e as circunstâncias duvidosas que a cercaram, a herdeira 

Athena Onassis. 
24.07.74 C:049 44' CEM ANOS DE 

IMPRESSIONISMO 
As principais obras e os mais importantes representantes dessa Escola da 
Vanguarda que desde 1965, revolucionou a pintura. 

10.06.82 C:050 19’ CARGAS PERIGOSAS Reportagem de Sérgio Brandão e Vanda Coutinho sobre o transporte de cargas 
perigosas no Brasil. 

18.10.84 C:051 18’ CIDADE PRUDENTE DE 
MORAES (MUTIRÕES) 

Uma cidade que se constrói através de mutirões e que conseguiu transformar 
marginais em cidadões com casa própria. 

17.10.85 C:053 27’ CAÇA À BALEIA A caça a baleia no litoral da Paraíba, á bordo do baloeiro da Cia. de Pesca 
Japonesa COPESBRA. O movimento ecológico de defesa das baleias. Os 
mistérios das baleias. 

03.10.85 C:054 40’ COMETA HALLEY A expectativa em torno da passagem do Cometa de Halley. As crenças e 
superstições relacionadas a ele na sua última passagem em 1910. 

28.03.78 C:056 37’ CATÁSTROFE Os fenômenos violentos da terra: maremoto, terremoto, furacões e erupções 
vulcânicas. 

14.09.76 C:057 38’ CAMINHOS DO 
MASSACRE 

A sobrevivência dos grandes mamíferos, o dinossauro, a baleia, o golfinho e a 
adaptação das  espécies ao meio ambiente. 

07.04.89 C:059 29’ COLESTEROL Os riscos representados pela presença de altos níveis de colesterol no sangue 
para a ocorrência de doenças cardíacas. Os tratamentos e remédios contra o 
colesterol. 

28.04.89 C:060 14’ COLÔMBIA 
(SEQÜESTRO DE 
BRASILEIROS) 

O sequestro dos engenheiros das BRASPETRO pôr guerrilheiros do Exército 
de Libertação Nacional da Colômbia. 

05.05.89 C:061 38’ CONTRABANDO DE 
OURO 

O contrabando de ouro brasileiro para o exterior, o garimpo, o comércio de 
ouro em Roraima, conexão Uruguaia e suas estratégias. 

02.06.89 C:062 36’ COLÔMBIA  II 
(SEQÜESTRO DE 
BRASILEIROS) 

A estadia do repórter Caco Barcellos em acampamento de guerrilheiros do 
Exercito de Libertação Nacional da Colômbia, onde estiveram três engenheiros 
da BRASPETRO. 

19.09.78 C:063 32’ CRISE NA MEDICINA A decadência preventiva e curativa, colocando em jogo as situação  financeira 
dos profissionais. 

01.09.89 C:064 34’ COLÔMBIA III (IMPÉRIO 
DA COCAÍNA) 

A guerra contra o narcotráfico na Colômbia, o cartel de Medelin, os atentados e 
mortes,  o apoio americano no combate as drogas nos EUA. 

20.02.79 C:065 37’ CRIME SEM CASTIGO Imagens dos  mortos e mutilados. E a influência fatal do álcool no desempenho 
do motorista. 

12.08.88 C:067 26’ CAVERNAS Expedição mede a toca da Boa Vista, em Campo Formoso na Bahia, e constata 
ser ela a maior caverna do Brasil e da América do Sul 

15.12.89 C:068 46' COLLOR DE MELLO * 
01.11.77 C:069 38’ CASO ARACELI O levantamento do assassinato de Araceli ocorrido em Vitória do Espírito 

Santo. 
25.07.78 C:070 54’ CASO CLAUDIA LESSIN Levantamento do assassinato de Claudia, ocorrido no Rio, com entrevistas e 

pesquisas sobre tóxico. 
17.07.74 C:072 47’ CAÇADORES DO 

HOMEM, OS (PRÉ-
HISTÓRIA) 

Pesquisas arqueológicas na procura de provas da origem do homem e de como 
vivia no periódo da Pré-História - o Homem de Neanderthal. 

12.07.78 C:073 37’ CAÇADORES DE 
CABEÇA, OS 

A vida e costumes dos Asmat - os caçadores de cabeça que habitam a Papuá-
Nova Guiné. 

29.11.77 C:074 41’ CAFÉ COM LEITE, PÃO 
E MANTEIGA 

Os problemas da produção agrícula brasileira e as consequências que suas 
constantes crises trazem para a economia do País. 

01.01.75 C:075 60’ CINCO INCRÍVEIS A história de duas moças e de três rapazes cujos feitos olímpicos jamais serão 
esquecidos. 

22.06.76 C:076 36’ CRISE NO AMOR Os conflitos humanos e sociais no relacionamento. 
24.01.78 C:077 38’ CASO NORTE A reconstituição de um crime ocorrido em Barra Funda, centro de São Paulo. 
22.07.76 C:078 37’ COMPLÔ PARA MATAR A reconstituição da tentativa do assassinato de Hitler, por um grupo de 
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HITLER resistência Civil e Militar. 
05.04.77 C:080 39’ CONSTRUÇÃO DA 

ESPERANÇA 
Documentário sobre a vida das crianças vítimas da talidomida, o retrato do 
drama e da obstinação dos pais e das vitimas. 

20.03.74 C:081 20’ CLIMA DO FUTURO A influência do homem sobre o clima da terra. O sol: a fonte da energia. 
18.11.74 C:082 36’ CHURCHILL: O HOMEM 

DO SÉCULO (FIM DA II 
GUERRA MUNDIAL) 

Os momentos grandiosos, trágicos e comoventes da vida do lº Ministro 
Britânico: Winston Leonard Spencer Churchill e sua participação decissiva 
para o término da II Guerra Mundial. 

01.05.90 C:083 38’ CASO DA MODELO 
(ADRIANA OLIVEIRA) 

O caso da morte da modelo  e o crescente uso de drogas pêlos jovens 
brasileiros. Corumbá/MS reage a invasão do narcotráfico. 

10.08.90 C:084 08’ CAVALOS SELVAGENS Como encontrar os últimos cavalos selvagens na área do Lavrado, em Roraima, 
um dos lugares menos povoado e mais desconhecido do Brasil. 

17.04.90 C:086 40’ COCAÍNA II O narcotráfico de cocaína na Bolívia  e sua ligação  com o roubo de aviões 
brasileiros. 

11.06.91 C:087 32’ CAN: O VÔO DAS 
VELHAS ÁGUIAS 

O Jubileu de Ouro do Correio Aéreo Nacional. 

17.02.75 C:088 40’ CONSPIRAÇÃO PARA 
MATAR LINCOLN 

A volta ao tempo e ao lugar do assassinato do Presidente Abranham Lincoln. 

17.07.74 C:089 05l’ CRIANÇAS DO REINO 
PORANTIM 

Imagens das crianças do Reino Porantim, o território dos Índios Maués já 
formaram a mais poderosa e valente tribo do Amazonas. 

10.04.90 C:090 42’ COCAÍNA I O combate a cocaína na Bolívia, a tradição boliviana de mascar a folha de 
coca, o plantio legal da coca . 

03.05.77 C:091 42’ CONDENADOS, OS O problema carcerário no Brasil, com depoimentos de detentos e autoridades. 
22.11.77 C:092 44’ CONDENADAS, AS O problema penitenciário das mulheres brasileiras. 
20.07.90 C:093 35’ CONTRABANDO DE 

ARMAS 
De onde vem as pistolas e as metralhadoras que dão aos bandidos  o poder de 
fogo que superam o da Polícia do Rio e S. Paulo. 

14.09.90 C:094 13’ COMPUTADORES Como os computadores já fazem parte do cotidiano do americano, ajudando até 
a salvar vidas. 

28.09.90 C:095 32’ CALIFORNIA 
BRASILEIRA 

Na região de Ribeirão Preto, existe a Califórnia Brasileira, uma área que 
devido as divisas das Usinas de Beneficiamento de cana e laranja e criação de 
gado de raça, paga bons salários e não tem problemas urbanos. 

29.11.91 C:096 21’ CEM ANOS DA 
AVENIDA PAULISTA 

O dia-a-dia da Avenida mais querida dos paulistanos. Os Clubes subterâneos, o 
trabalho e o lazer. 

25.10.91 C:097 14' CÓLERA O grande número de casos de cólera em Coari, Amazonas. Os cuidados 
tomados no Aeroporto do Rio para evitar a entrada da doença. 

01.11.91 C:098 18' CAÇA À BALEIA 
BRANCA 

Numa tradição milenar,  vamos mostrar a caça à baleia branca pelos esquimós,  
uma aventura nos mares gelados do pólo norte. 

10.01.92 C:099 29’ CONTRABANDO DE 
OURO 

O garimpo de ouro clandestino numa pedreira em Guarulhos, São Paulo. A 
quadrilha que contrabandeia ouro do Sul para o Uruguai, País  que não exige 
declaração de procedência das riquezas internacionais. 

17.01.92 C:100 46’ CRISE NA SAÚDE 
PÚBLICA 

A situação precária dos Hospitais Públicos, por não ter condições de atender a 
população, os marca-passos que estão sendo reaproveitados por falta de verba. 
A experiência da Previdência Privada no Chile e o Sistema de Saúde da Suécia. 

06.03.92 C:101 31’ CORAÇÃO Hoje já é possível ter um bom tratamento de coração sem sair do Brasil.O 
perigo do colesterol ou aumento da pressão arterial. 

20.03.92 C:102 15' CHACAL, O O terrorista George Vatan, conhecido como "Chacal" é um dos matadores mais 
procurados pelo serviço secreto francês condenado à morte por seqüestro, 
tortura e assassinato. Ele ficou famoso com o livro "O Dia do Chacal" de 
Fredericke Forsyth que quase transformou em um filme de Fred Zimmermann. 

24.01.92 C:103 22’ CHAPADA 
DIAMANTINA 

Uma viagem pela Chapada Diamantina, onde foi  gravada a novela "PEDRA 
SOBRE PEDRA", a devastação do Parque Nacional da Chapada Diamantina 
causada pelos garimpos clandestinos, as belezas naturais, os rios, cavernas e 
cachoeiras. 

13.03.92 C:104 15’ CÓLERA A cólera avança de maneira quase incontrolável no nordeste.  Esgotos 
contaminados deságuam nos rios que levam o vibrião da coléra a outras 
cidades e ao mar. 
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08.05.92 C:105 37’ CÉREBRO As cirurgias cerebrais feitas em São Paulo que curam doenças com o mal de 
Parkinson e a Epilepsia. Os cirurgiões de New York que tem um Banco de 
Dados de cirurgias cerebrais e orientam médicos em operações a distância. 

15.05.92 C:106 17’ CAÇA AO TUBARÃO Um mergulho em Fernando de Noronha mostrando os tubarões que vivem nas 
cavernas submarinas. Uma Equipe de TV documenta a pesca do Tubarão em 
águas brasileiras, a 10 kms do Arquipélago  de Noronha. 

22.05.92 C:107 15’ CUBATÃO Pessoas que moram em locais onde foram jogados resíduos químicos. E estão 
contaminadas, e tem graves problemas de saúde. 

29.05.92 C:108 43’ CAMINHONEIROS A vida dos caminhoneiros enfrentando estradas sem conservação, assaltos, 
acidentes, pagando suborno a Polícia Rodoviária. As mulheres caminhoneiras. 

19.06.92 C:109 22’ CIRURGIA PLÁSTICA As modernas técnicas de cirurgia usadas no Brasil. A  perícia do cirurgião Ivo 
Pitanguy, respeitado internacionalmente, e que tem uma Escola de pós-
graduação em Cirurgia Plástica. As operações plásticas gratuitas feitas em 
Hospitais Públicos. 

03.07.92 C:110 13’ CRIAÇÃO DO 
UNIVERSO 

Cientistas americanos estão comprovando através de informações de satélites a 
existência da explosão, o BIG BANG , que criou o universo há15 bilhões de 
anos.  E os  estudos do que acontecerá no futuro. 

14.08.92 C:111 23’ CARISMÁTICOS, OS O movimento de renovação carismática que nasceu nos  Estados Unidos em 
1967, voltou a encher  as Igrejas Católicas que perdiam adeptos para as seitas 
evangélicas. 

03.07.92 C:112 27’ COPACABANA 100 
ANOS 

Artistas festejam no Copacabana Palace os 100 anos do bairro e lembram as 
músicas e grandes momentos, além de darem sua visão da chamada 
Princesinha do Mar. 

17.07.92 C:113 10’ COCAÍNA ( MÁFIA 
TURCA) 

A apreensão de 600 kilos de cocaína em operação da Polícia Federal em 
Fortaleza revela a ação conjunta das máfias Italiana e turca na utilização do 
Brasil como ponto de conexão de drogas da Colômbia para a Itália. 

18.12.92 C:114 25’ CIRURGIA PLÁSTICA Os avanços das cirurgias plásticas feitas no Brasil. As simulações de plásticas 
de estética. As cirurgias de implante capilar.  As  microcirurgias reparadoras. 

19.02.93 C:115 39’ CARNAVAL * 
11.02.92 C:116 31’ COLUNA O sofrimentos de pessoas que tem dores causadas pôr problemas de coluna. Os 

hábitos simples que podem evitar as dores. 
19.03.93 C:117 48’ COCAÍNA: BRASIL X 

COLÔMBIA 
A facilidade para comprar cocaína em São Paulo e os seus consumidores cada 
vez mais jovens. A ascensão e queda de Pablo Escobar, o chefe do cartel de 
Medellin. 

26.03.93 C:118 47’ CIRCO A vida das pessoas que vivem nos circos. O trabalho dos trapezistas, 
equilibristas e domadores que treinam anos para chegar a perfeição. 

28.05.93 C:119 46’ CACAU A produção do cacau no Sul da Bahia que já teve sua época de apogeu nos anos 
20 dando poder aos Coronéis do Cacau. 

10.02.78 C:120 39’ CORAÇÃO Sedentários, comilões, ansiosos e hipertensos, a crise do enfarto dura de 2 a 25 
minutos. Provoca suor e vômitos. E o grande risco é a parada cardíaca. Países 
onde se registraram os maiores índices de mortalidade foram, a Suécia, Estados 
Unidos e São Paulo. 

26.04.91 C:121 08’ CURDOS, OS O drama dos curdos que fogem da Guerra Civil no Iraque e estão vivendo em 
condições precárias em acampamentos nas geladas montanhas iraquianas. 

26.04.91 C:122 22’ CÓLERA Como começou a epidemia de cólera no Peru. Seus sintomas e como a cólera 
ataca o organismo. 

24.09.93 C:123 40’ CLANDESTINOS A dura vida dos imigrantes ilegais no Brasil que, pôr causa da falta de 
documentos se sujeitam a trabalhar até 20 horas pôr dia ganhando salário 
miseráveis e vivendo escondidos. O caminho dos imigrantes bolivianos até o 
Brasil. 

15.10.93 C:124 22’ CUBA A crise econômica e de energia que Cuba enfrenta como o fim da URSS. Os 
avanços  da medicina Cubana. 

29.10.93 C:125 21’ C P I / JOÃO ALVES As denuncias do ex-funcionarios de Senado José Carlos dos Santos que 
levaram a abertura da CPI para investigar o desvio de verbas do orçamento da 
União. 



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação 

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

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

    
  
 28 

Globo Repórter 

18.02.94 C:126 18' CHUUK LAGOON As imagens submarinas dos restos dos navios da frota japonesa afundados na 
Baía de Chuuk Lagoon, na micronesia por um bombardeio americano na 2ª 
Guerra. 

03.09.93 C:127 40' CHACINA EM VIGÁRIO 
GERAL 

As chacinas de 4 PMs e 21 moradores da favela do Vigário Geral. As 
investigações que apontam policiais como altores dos assassinatos na favela. O 
drama dos moradores que vivem sob o domínio do medo. Jornalistas e 
religiosos falam das possíveis soluções para os problemas de violência. 

03.06.94 C:128 38' CRACK O avanço do crack entre meninos de rua e jovens da classe média de São Paulo. 
O livre consumo nas ruas, os efeitos da droga sobre o organismo, e o combate 
às drogas. 

24.05.91 C:130 21' CORREDOR DA MORTE Celas em que condenados a morte esperam o resultado de apelações judiciais 
que possam livrá-los da Cadeira Elétrica - entrevistas com condenados a morte. 

29.07.94 C:131 38' CRIANÇA ESPERANÇA O drama das populações carentes do interior de Pernambuco/Ceará, Alagoas e 
Bahia que sofrem com a fome e as doenças e tem altas taxas de mortalidade 
infantil. As soluções alternativas para acabar com esses problemas. A menina 
Bósnia que escreveu um diário contando os horrores da guerra em seu país. 

26.07.91 C:132 19' CONEXÃO RONDÔNIA O perfil e as ligações políticas e econômicas dos irmãos Jabes, Abidiel e 
Noabis Rabelo na cidade de Cacoal. 

12.07.91 C:133 20' COLÔMBIA A ascensão do Cartel do Calli com a prisão de Pablo Escobar chefe do Cartel 
de Medelin. As propriedades do Cartel de Calli, as ligações com o Brasil. 

27.09.91 C:134 14' CONDOR Uma expedição a cordilheira dos Andes para observar o condor, a maior ave do 
mundo na Quabrada Del Condorito, em Pampa de Achala, Cordoba, Argentina. 

04.11.94 C:135 44' CASAMENTO Os motivos que levam as pessoas a se casar e as razões que levam esses 
mesmos indivíduos à pedir a  separação. 

14.06.91 C:136 19' CRISE NOS HOSPITAIS Os problemas dos equipamentos nos hospitais públicos em São Paulo, 
Fortaleza, Rio e Niterói. A falta de leitos e os baixos salários dos profissionais 
de saúde. 

31.03.95 C:137 44’ CRACK  II O crescimento do uso do crack por meninos de rua e jovens de classe média de 
São Paulo. O comércio livre nas ruas, o efeito da droga no organismo. 

24.03.95 C:138 37’ CÉREBRO I / VISÃO Série japonesa NHK sobre o funcionamento da visão. Problemas e tratamentos 
para problemas de visão ligados ao cérebro. 

28.04.95 C:139 4l’ CÉREBRO II / MEMÓRIA O funcionamento e as doenças que atinge a memória com complementos de 
reportagens nacionais. 

30.06.95 C:140 47’ CÉREBRO III / 
EMOÇÕES 

Os mecânicos que criam as emoções humanas com o amor e o medo através de 
imagens computadorizadas do cérebro. 

04.08.95 C:141 42’ CÂNCER DE MAMA Os exercícios e terapias em grupo, o apoio da família na luta para superar a 
doença. Vítimas falam sobre seus dramas com o câncer de mama. 

10.09.95 C:142 16' CASO CARELI * 
18.08.95 C:143 42’ CÉREBRO IV / 

REGENERAÇÃO 
Caso da jovem Ana Gonzales que sofreu lesão   cerebral em acidente de moto e 
lentamente recupera a fala. Imagens computadorizadas de rede de neurônios 
transmitindo impulsos elétricos. 

28.07.95 C:144 45’ CRIANÇA ESPERANÇA Fotos e cenas de crianças vítimas de violência, entrevistas com pais que 
cometeram violência com os filhos, entrevista com  mulher que denunciou  a 
violência contra uma criança acorrentada. 
A fome e as doenças matam duzentas mil crianças por ano, oito milhões de 
menores tem que trabalhar para viver. O drama das crianças de Teotonio 
Vilella em Alagoas, de cada mil que nascem 150 morrem antes de completar 
um ano. Em Mato Grosso do Sul os meninos carvoeiros perdem a infância no 
trabalho escravo.  
Em todo país sessenta mil voluntários da pastoral da criança, trabalham para 
tornar a infância mais digna. 

19.05.95 C:145 47’ CLAUSURA A vida das freiras e monges que estão enclausurados em Mosteiros pelo País. 
As dificuldades, dúvidas e alegrias daqueles que abdicaram do mundo para 
oferecerem a vida a Deus. 

11.08.95 C:146 46’ CORAÇÃO III As causas e o combate ao infarto do miocardio. 
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07.04.95 C:147 42’ CRIANÇAS 
DESAPARECIDAS 

O drama dos pais que esperam notícias de seus filhos desaparecidos sem deixar 
vestígios. As crianças que fogem de casa porque  não aguentam viver com a 
família. 

05.05.95 C:148 43’ CHICO XAVIER A vida e o trabalho do médium Chico Xavier, que completou 85 anos. 
Depoimentos de pessoas que conviveram com ele, o caso do jovem absolvido 
de um crime pela mensagem psicografada da vítima de um disparo acidental de 
revolver. Os estudos sobre sua mediunidade. 

26.05.95 C:149 48’ CIGANOS A vida errante e as lendas sobre o povo cigano.  A cigana que sobreviveu aos 
campos de concentração nazistas e os descendentes famosos de ciganos. 

05.04.96 C:150 41’ CURAS ESPIRITUAIS, 1ª 
PARTE 

As cirurgias mediúnicas realizadas por Rubens de Faria Jr que recebe o espírito 
do médico alemão Dr. Fritz.  A  radiestesia e o grupo da renovação carismática 
católica. 

06.07.96 C:151 48’ CURAS ESPIRITUAIS, 2º 
PARTE 

As cirurgias mediúnicas realizadas por Rubens Faria Jr, que diz incorporar o 
médico alemão Dr. Fritz.  As  operações e consultas mediúnicas de João de 
Abadiania.  Os remédios de ervas do médium Langerton Neves. 

02.08.96 C:152 37’ CAIPIRA, O O caipira que viaja de avião pela 1ª vez e pessoas que trocaram a cidade pela 
roça. Os verdadeiros reis do gado do Araguaia, peões de boiada e a mulher 
boiadeira. 

25.10.96 C:153 43' CHAPADA DOS 
GUIMARÃES 

Um mergulho na imensidão de um pedaço quase selvagem do Brasil. Beleza e 
mistério no coração da América do Sul. As águas claríssimas onde nascem os 
rios do Pantanal e a mata fechada do cerrado do Mato Grosso.  Desses 
caminhos de surpresas, passado, futuro e muita magia. 
Cientistas encontraram fósseis de 400 milhões de anos. 

23.05.97 C:154 46' CAVERNAS/PARQUE 
NATURAL DO CARAÇA 

Mostraremos a caverna mais profunda do Brasil e do mundo em Quartzito.  A 
montanha fica no parque natural do Caraça, onde foi construída a primeira 
igreja gótica do país. 
-  Nos arredores do parque, construções da época do ciclo do ouro revelam a 
riqueza da região. 

06.06.97 C:155 38' CAVERNAS DO CARIBE Na pinínsula de Yucatán, no extremo sul do México, a natureza construiu um 
outro mundo debaixo do chão.  Cavernas submarinas que escondem maravilhas 
intocáveis.   
-  Mostraremos também como era o incrível ritual do póc-a-póc, o sagrado jogo 
de bola dos maias, onde sacrifícios humanos eram uma forma de homenagear 
os deuses. 

27.06.97 C:156 42' COLARINHO BRANCO Há quantos anos nós brasileiros tentamos entender por que somos um País com 
tantos escandalos financeiros: 
bancos quebrados, dinheiro bloquado, roubo no orçamento, desvio de verbas, 
precatórios. 

04.07.97 C:157 41' COSTA DO ESQUELETO O lugar é chamado ‘Costa do Esqueleto, em parte por causa das carcaças dos 
navios.  E em parte por causa dos ossos humanos lá encontrados.  A Costa do 
Esqueleto fica no litoral atlântico da Namíbia, sudoeste da África.  É um dos 
raros lugares onde o deserto encontra o mar.   
O Deserto da Namíbia é um dos mais antigos e secos do mundo.   
Des e Jen Bartlett vieram para cá com uma única missão: fotografar a vida 
selvagem. 

15.08.97 C:158 48' CIÚME E TRAIÇÃO Imagens de casal namorando em bar -  take rápido de fachada de motel  de 
casais namorando - depoimento de mulheres que não quiseram se identificar.  
Elas foram traídas pelos maridos bissexuais e contraíram o vírus da AIDS.   
Entrevista com o infectologista David  Uip, do Hospital das Clínicas.  
Reconstituição de flagrante onde o marido saia do motel com outro homem.     
Imagens de Lady Di, Príncipe Charles, Camila Parker-Bowles........ 

07.07.98 C:159 39' CHITAS, A VIDA DOS A fascinante vida selvagem africana está no nosso programa desta semana. 
Uma aventura num dos maiores parques da África, o Serengetti. Leões, 
elefantes, zebras, girafas e no meio deles, o mamífero mais veloz do mundo: 
chita - o bicho que parece uma onça, é parente do leopardo, e vive em guerra 
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com os leões. O que descobriu a pesquisadora que passou anos observando o 
mais elegante dos animais? É o que revela o documentário produzido pela 
ABC, Kane productions e Partridge films. 

25.09.98 C:160 40' CASAMENTO A mulher perfeita, que envelhece ao lado do marido. A fantasia 
do homem ideal, sem defeitos. Todos sonham com a vida em comum, apesar 
da dura disputa no mercado de casamento. Homens e mulheres sofrem para 
achar o par perfeito. 
No Globo Repórter desta semana, você vai conhecer as estatísticas de homens 
e mulheres, um barco onde a azaração rola solta e como famosos lidam com a 
procura de um amor perfeito. 
 
 

09.10.98 C:161 41' CONTO DE FADAS A verdadeira chapeuzinho vermelho que inspirou os Irmãos Grimm. O castelo 
que foi cenário para o romance da Bela Adormecida e seu Príncipe Encantado. 
O palácio saí  dos sonhos de um rei  É considerado um dos lugares mais 
bonitos do mundo. E quem são as brasileiras que moram em castelos. Uma 
delas mora em um castelo mal assobrado por bruxas. Você vai conhecer estas 
histórias no Globo Repórter desta semana. 

02.04.99 C:162 43' CLEÓPATRA E ILHA DE 
PÁSCOA 

O Globo Repórter tem o prazer de apresentar dois mistérios do mundo. O 
primeiro é a cidade de Alexandria, onde viveu e morreu a grande Rainha do 
Egito Cleópatra. Uma equipe se aventura a descobrir o que restou do palácio de 
Cleópatra. O segundo mistério são os Moais. As grandes rochas da mais de dez 
toneladas esculpidas na Ilha de Páscoa. Como as rochas foram erguidas? e 
como estão as que ainda se encontram caídas? 

25.12.99 C:165 47' CURAS INDÍGINAS Quinhentos anos depois de Cabral, esse Brasil ainda não descoberto surpreende 
e fascina. Pesquisadores de todo o mundo perseguem as receitas secretas dos 
índios.  
O que a nossa mais primitiva medicina pode ensinar aos sofisticados 
especialistas do terceiro milênio? 

14.04.00 C:167 43' CELIBATO Em cada quatro brasileiros que se tornam padres, pelo menos um já viveu o 
grande dilema, como escolher entre a igreja e o amor por uma mulher, o Globo 
Repórter de hoje mostra o difícil caminho do celibato na vida dos sacerdotes  
católicos. Como eles conseguem fugir dos apelos do sexo e do afeto, e quando 
não conseguem, assumem romances clandestinos ? Lutam para continuar na 
igreja ? Padres casados, filhos de padres, mulheres de padres. Eles são aceitos 
pela nossa sociedade ? 

18.02.00 C:164 43' CRESCIMENTO Quem sofre mais por causa de altura, os baixinhos ou os gigantes? Em busca 
de respostas para essa pergunta, o Globo Repórter encontrou os maiores e 
menores do nosso país, como brasileiros com menos de um metro e meio estão 
ganhando a guerra contra os limites da estatura, e ajudando os cientistas a 
entender os segredos do crescimento,  e o homem mais alto do brasil, quanto 
mede ? Como vive ? O que fazer se o seu filho é mais baixo que as outras 
crianças ? Hormônio do crescimento pode ajudar ou é perigoso ? E o que 
revelam os homens e mulheres que conseguiram vencer a batalha contra o 
preconceito. 

28/07/00 C:168 41' CANADÁ, VERÃO NO A palavra Canadá lembra neve, frio, montanhas congeladas. Mas o maior país 
das Américas só é assim durante cinco meses do ano. No verão, 19 horas de sol 
por dia mudam muita coisa. Depois de um inverno rigoroso, com temperaturas 
de até 30º abaixo de zero, os dias de intensa luz trazem de volta a vida com 
todo esplendor. A neve se transforma e desce das montanhas. Fluindo sobre as 
pedras, forma riachos, cachoeiras e rios. Estamos na Columbia Britânica, costa 
oeste do Canadá, na região de Bella Coola. A cidade, de pouco mais de mil 
habitantes, parece perdida entre as montanhas da costa. Aqui só se chega de 
barco ou avião. O local é porta de entrada para uma das regiões canadenses 
mais preservadas. Depois de cinco meses cobertas pela neve, as montanhas 
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revelam florestas. Daqui, guardam todos os bichos, que parecem preocupados 
só em comer. Nossa presença não incomoda nem mesmo o arisco cervo do 
rabo preto. Curioso, ele até se exibe para a câmera, cheio de graça. Mas nem 
todos os bichos são assim. Caminhando por uma das mais antigas florestas da 
Columbia Britânica, pode-se ver cedros e pinnus. Essas árvores com até 40 
metros de altura são responsáveis por colorir de verde até o chão. 
 

04.08.00 C:169 42' CASAMENTO, SONHOS 
DE UM 

Com que sonham os jovens em busca de um par para toda a vida? O ano 2000, 
símbolo de tantas mudanças radicais, ainda guarda do casamento uma imagem 
romântica. Igrejas lotadas, vestidos suntuosos. Homens e mulheres 
economizam durante meses para viver com toda solenidade o momento do sim. 
Você vai conhecer jovens que esperaram dez anos para chegar ao altar. Por que 
aumenta o número de brasileiros que recorrem a uma agência de matrimônio 
para encontrar uma parceria? E os cientistas confirmam - o mito popular virou 
verdade: é mais difícil para a mulher do que para o homem encontrar um 
casamento. 

11.08.00 C:170 42' CHAPADAS, BRASIL 
DAS 

O Globo Repórter revela a fascinante radiografia de um Brasil selvagem. Quem 
imaginaria que as matas tímidas do cerrado fossem o paraíso das antas, dos 
tamanduás, das emas e do mais feroz animal brasileiro? Nossas câmeras 
flagram, pela primeira vez, a onça do cerrado. Mostram a corajosa aventura dos 
pesquisadores que acompanham os passos dos bichos ameaçados de extinção, 
armados apenas com antenas e aparelhos de rádio. Um retrato surpreendente do 
Brasil das chapadas. Venha conosco nessa viagem pelas matas do coração do 
país. 

22.09.00 C:171 38' CHAPADA 
DIAMANTINA II 

Um tesouro esculpido em pedra. No Globo Repórter, as riquezas e os mistérios 
da Chapada Diamantina. Uma aventura entre paredões de pedra, abismos e 
cachoeiras. Emoção e perigo num cenário grandioso. Caverna da Torrinha: um 
jardim de cristal e as agulhas transparentes que brotam do chão. Relíquias de 
dez mil anos escondidas nos porões da terra. E as surpresas do poço onde só os 
cientistas podem mergulhar. 

10.11.00 C:172 44' CRIANÇA PRODÍGIO Criança prodígio, futuro talento, superinteligente. São muitas as definições. 
Para os pais, eles representam uma grande interrogação, como lidar com um 
geninho de plantão vinte e quatro horas dentro de casa ? Como descobrir se o 
seu filho é um gênio, ou apenas uma criança precoce ? O Globo Repórter de 
hoje investiga o mundo fascinante das crianças que se destacam pela 
inteligência, pela ousadia e pelo talento notável. 

19.01.01 C:173 45' COMPULSÃO O Globo Repórter de hoje investiga a química dos desejos incontroláveis. 
Compulsivos por sexo, por que eles não conseguem evitar uma relação, mesmo 
quando não querem ? Compulsivos por jogos, por comida e por estranhas 
manias, como vivem as pessoas movidas por vontades que não podem 
controlar? A ciência encontrará soluções para o sofrimento de homens que 
amam, mas não conseguem deixar de trair? E que caminho haverá para o 
brasileiro condenado a escuridão ? Com os olhos abertos ele não consegue nem 
pensar, é tomado pela vontade de contar tudo o que vê, afinal, de onde vem um 
desejo que ninguém consegue deter ? 

09.02.01 C:174 43' CUBA II O Globo Repórter de hoje viaja por uma ilha famosa no mundo inteiro. Uma 
não, mil e seiscentas ilhas. Cuba é um paraíso quase desconhecido. Tem o mar 
menos poluído do planeta. Nossos repórteres atravessam o arquipélago num 
momento de grandes mudanças. Entram na festa de aniversário do menino 
Elian. Até Fidel castro estava lá, cantando parabéns. Mostram o mercado do 
sexo, a prostituição que sobrevive, mesmo depois da revolução. Você sabia que 
Cuba tem mães de santo como as brasileiras ? E centenas de estudantes 
brasileiros nas suas faculdades de medicina ? Nos acompanhe nessa aventura 
pelo único país comunista das américas. 

20.07.01 C:175 43' CANIONS DO BRASIL O Globo Repórter desta noite faz uma expedição pelas terras mais frias do 
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Brasil. Matas densas, fechadas, cânions gigantescos e povoados que conhecem 
temperaturas iguais as da Sibéria.   
Nossos repórteres atravessam a pé a floresta onde se escondem as ultimas 
onças pintadas do Rio Grande. Ficam frente a frente com animais selvagens, 
descobrem nascentes, mostram pesquisas que estão revelando um novo retrato 
da natureza brasileira.   
Nos acompanhe nessa caminhada a beira de precipícios com mais de mil 
metros de altura. E na travessia das matas que fazem fronteira com a 
Argentina.  
  
 

28.09.01 C:176 44' CORAÇÃO IV O Globo Repórter mostra os novos caminhos para um coração saudável. 
Médicos revelam os segredos dessa verdadeira máquina que impulsiona todo 
nosso corpo.  
Será que o esporte sempre faz bem, ou pode ameaçar o coração? Você vai ver 
como combater a pressão alta e o excesso de colesterol nas crianças.  
O coração feminino é mesmo mais resistente? A reposição hormonal protege 
ou aumenta o risco de infarte na mulher depois da menopausa?  
Conheça o trabalho do incrível robô cardiologista. A ciência avança e os 
brasileiros já podem  viver com um coração elétrico. Um ataque cardíaco 
fulminante. O que fazer? A demora pode ser fatal. Quem está perto tem que 
saber como reagir. Em um curso de primeiros socorros do Hospital das 
Clínicas, alunos de escolas de São Paulo aprendem a lidar com os enfartes mais 
devastadores: os que provocam parada cardíaca. A primeira providência é 
chamar o serviço de emergência. E depois ir à luta.   
 

14.12.01 C:177 44' CÂNCER O Globo Repórter vai mostrar os brasileiros que desafiaram os limites da 
medicina e conseguiram vencer o câncer. A vontade de viver pode mesmo 
derrubar essa terrível doença? A comovente história do homem que estava de 
casamento marcado e soube que só tinha três meses de vida. Como ele 
conseguiu se livrar desse pesadelo.  
Você vai conhecer a brasileira que construiu o hospital que revolucionou o 
tratamento do câncer infantil. E a mulher que aprendeu a lutar contra o vírus 
que provoca um tipo de câncer letal. 
A cena parece perfeita: dia de sol, praia, cervejinha gelada, e o cigarro 
pontuando o bate papo. Só que para os médicos a cena ficaria muito melhor 
sem o cigarro. Eles não querem estragar o prazer de ninguém, mas afirmam 
que 75% dos casos de câncer tem relação direta com fatores de risco como: 
cigarro, álcool, sol e até sexo sem camisinha. O câncer de mama é o que mais 
mata as mulheres no Brasil. Realidade que poderia ser bem diferente se o auto-
exame fosse uma prática de rotina e se os médicos aprendessem a enxergar 
melhor o perigo. Mais do que observar, o médico especializado em mamas faz 
uma investigação nos exames das pacientes. 
Mas como será que as pessoas reagem quando descobrem que estão com essa 
que é considerada uma das mais devastadoras doenças.   
 
 

15.02.02 C:178 40' CAFÉ, O MAPA DO O Globo Repórter faz uma vigem pelos caminhos do café – a bebida natural 
mais consumida do mundo. O programa mostra a travessia pelas florestas da 
Etiópia em busca do local onde brotaram os primeiros pés de café do planeta.  
No Vietnã, nossos repórteres revelam o novo mundo do café e debaixo da terra 
produtiva descobrem os túneis da guerra. Conheça a dura rotina dos lavradores 
brasileiros. Saiba onde ficam os mais altos pés de café do mundo.  
E ainda: o bisneto de um imigrante italiano que veio para o Brasil plantar café 
há mais de cem anos faz uma emocionante viagem de volta para conhecer seus 
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parentes na Itália.  
 

24.05.02 C:179 45' CORÉIA Vamos entrar no clima da Copa do Mundo e mostraremos como a  
Coréia, uma das sedes  do mundial, consegue unir antigas tradições e alta 
tecnologia.  Você vai conhecer o projeto da cidade do futuro, onde as casas são 
debaixo d'água. 
-  Elas têm 70 anos e fôlego de dar inveja.  São as mergulhadoras da terceira 
idade que ganham a vida no mar, onde passam boa parte do seu dia.    E ainda: 
o craque Ronaldinho abre o coração e fala sobre sua carreira, suas conquistas e 
dificuldades.  O que dizem os astros sobre a Copa do Mundo, será que a sorte 
vai acompanhar a nossa seleção? 

31.05.02 C:180 45' CIENTISTAS 
AVENTUREIROS 

Uma viagem deslumbrante por algumas das mais belas e incríveis  
florestas do mundo.  Vamos acompanhar uma aventura do pesquisador francês 
Nicolas Hulot e um grupo de cientistas a refúgios de vida selvagem ameaçados 
pelo homem. 
Vamos mostrar a exuberância e a fragilidade de matas e oceanos e revelar o 
maior desafio para o homem moderno: como progredir sem romper o delicado 
equilíbrio da natureza. 

06.09.02 C:181 44' CERRADO Região conhecida pela vegetação rala e seca.   
Vamos viajar pelas maravilhas deste surpreendente cenário, no 
lugar onde a terra ronca, há cavernas com gigantescos salões de 
pedra. São verdadeiras catedrais subterrâneas.  Nessas terras  
brotam as plantas que curam, como a pata-de-vaca e o chapéu -de-couro.  
Remédio para pressão alta, diabetes e até para quem quer recuperar a 
virgindade.   
Saiba quem são os Kalungas brasileiros, um povo isolado no  
paraíso, descobertos há 20 anos pela antropóloga Mari Baiocchi. 
E, conheça o homem que chegou da Amazônia com um sonho:  
reflorestar  todo o cerrado. 

11.10.02 C:182 46' CORDILHEIRA DOS 
ANDES 

A aventura dos caminhoneiros que transportam carga pesada a 
mais de três mil metros de altura.   
Vamos mostrar os perigos da estrada da morte, as tempestades 
de neve, a água fervente que brota da terra gelada e a imensidão do deserto 
mais seco do mundo.  Veja também o espetáculo da vida selvagem.   
Vamos conhecer  a cidade onde nenhuma árvore pode morrer e 
os cientistas que buscam as origens do Universo no mais novo  
e poderoso telescópio do planeta. 

08.11.02 C:183 43' CANADÁ, AVENTURA 
NO 

Globo Repórter viajou por um dos mais importantes refúgios da vida selvagem 
em todo o planeta.   No roteiro  da aventura, encontro  com lobos, ursos, 
baleias.  Até o raríssimo urso branco e a  imponente águia americana 
desfilaram diante das câmeras. 

13.12.02 C:184 49' COMER ERRADO Você sabe se alimentar corretamente?  Regimes, dietas, excesso 
de gordura -  mostraremos por que comer errado pode trazer  
problemas para a vida toda.  Conheça a cidade gaúcha que passou o ano 
fazendo dieta e já perdeu 3,5 toneladas de peso.   
Em Minas Gerais, a merenda de uma escola é, ao mesmo tempo,  
um remédio contra a obesidade e a desnutrição.  Vamos ver as  
crianças cozinheiras que aprenderam a fazer uma refeição  
balanceada. 

11.04.03 C:185 45' CASAMENTO E 
SEPARAÇÃO 

Houve um tempo em que casamentos duravam para sempre e a separação era 
um escândalo. Há 30 anos, o Brasil nem reconhecia o divórcio. E hoje? A 
família brasileira se transformou e novos arranjos são testados. Casar com 
papel ou sem papel? Morar em casas separadas ou na mesma? Velhas relações 
renascem depois das separações. Ninguém tem medo de casar uma, duas, três 
vezes - até com a mesma pessoa. 
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02.05.03 C:186 44' CAVALEIROS DO 
VENTO 

O Globo Repórter mostra a incrível jornada dos cientistas aventureiros que 
viajaram da Cordilheira dos Andes até a Amazônia peruana em busca do Vale 
Sagrado dos Condores. Conheça o refúgio destes grandes pássaros andinos.  
Acima, bem acima das mais altas montanhas andinas, o condor. Soberano no 
céu da cordilheira. O único capaz de atingir o reino das divindades, diziam os 
incas. Nicolas Hulot voou sobre a costa pacífica do Peru, em busca dos mais 
surpreendentes pássaros do mundo - os cavaleiros do vento, seres raros, 
aperfeiçoados, que conseguiram se libertar do peso da gravidade.  
  
  
 

30.05.03 C:187 43' CANADÁ, VIAGEM AO O Globo Repórter faz uma incrível viagem pelas florestas do Canadá. A equipe 
fica a poucos metros do urso pardo, que pesa mais de 700 quilos. O desafio da 
grande floresta dos ursos tem muito em comum com os problemas da 
Amazônia e da Mata Atlântica: é difícil definir limites para a cultura de povos 
que vivem nestes lugares há milhares de anos. 
Não é exagero dizer que aquela gente somente sobreviveu à chegada dos 
colonizadores graças ao salmão. Quando os primeiros navegadores europeus 
chegaram ao Canadá, os nativos foram respeitados justamente porque sabiam 
algo que interessava muito: sabiam pescar salmão. 
A riqueza proporcionada pelo peixe fez surgir uma sofisticada cultura indígena, 
próspera em arte e tradição. As famílias mais ricas eram identificadas por seus 
brasões - cada animal esculpido em postes de cedro representa um clã. São os 
ricos e famosos totens canadenses. "Os totens mostravam as diferentes famílias 
que viviam juntas sob o mesmo teto.  
Casas modernas, com aquecimento, TV por satélite, boas escolas e hospitais 
públicos. Os índios do Canadá têm todo o conforto da vida moderna. Mas não 
querem, em hipótese alguma, deixar de ser índios.   
 

18.07.03 C:188 45' CHAPADA DA 
DIAMANTINA 

Montanhas de beleza rara, vales que parecem não ter fim, rios que se 
espremem nos corredores de pedras. O conjunto de monumentos 
impressionantes foi criado pela natureza há 400 milhões de anos, quando a 
Terra ainda era criança. No coração da Bahia. 
Na Chapada Diamantina, a trilha das águas mostra o caminho das pedras. 
Pedras preciosas, que contam a história de muitos aventureiros. Carnaíba, norte 
da chapada. O vilarejo com cara de cidade atrai milhares de garimpeiros. As 
serras da região concentram a maior reserva de esmeralda do Brasil.  
O ufólogo Alonso Régis não tem dúvida: diz que os extraterrestres são 
visitantes assíduos da Chapada Diamantina.  
Para a ufologia, a Chapada Diamantina é mesmo cercada de mistérios. Mas 
para um grupo de cientistas, é a fonte de importantes pesquisas medicinais. 
Botânicos e químicos buscam nas plantas da região substâncias que podem 
curar doenças. Uma das novidades está no cróton, uma espécie de arbusto que 
só existe no lugar. A substância foi isolada e testada contra tumores de cérebro. 
Houve uma regressão dos tumores, as células tumorais morreram. Os cientistas 
também estão pesquisando outras plantas como o cura-facada que é um potente 
cicatrizante, arruda-da-serra que serve para tratar a sinusite, pau-de-mocó, uma 
das mais recentes descobertas,  
exclusiva da chapada. A resina que ela produz ainda está sendo examinada, 
mas representa uma nova esperança no tratamento de combate à Aids.  
 

25.07.03 C:189 45' CRISE, COMO FUGIR O Globo Repórter mostra o caminho para sair do vermelho. Confira os 
conselhos de um especialista para quem quer renegociar as dívidas e se livrar 
dos juros altos. 

13.02.04 C:190 45 CHILE, AVENTURA NO Terra recortada por montanhas e braços de mar. Começa a viagem pela 
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América do gelo. A Patagônia chilena guarda os maiores glaciares sul-
americanos "catedrais de gelo". A equipe do Globo Repórter chegou bem perto 
deles. A grande atração  é à Glaciar Pio XI, o maior de todos. A imensa 
catedral de gelo tem seis quilômetros de largura.  
Depois de três dias, finalmente uma área povoada. Em Puerto Eden, vivem os 
descendentes dos kawesqar, povo que já reinou absoluto na região. Eram índios 
nômades, pescadores. 
A equipe vai em busca do Vulcão Osorno, em meia hora, eles  chegam à base 
do vulcão. Dali em diante, a subida é a pé. 
Um ponto perdido no meio do Oceano Pacifico. Chegar à Ilha de Robinson 
Crusoé é uma aventura de muitos riscos. O primeiro deles é o avião. Nunca se 
sabe quando o tempo vai permitir que ele atravesse os 700 quilômetros que 
separam o arquipélago da costa.  
A Ilha de Santa Clara é a menor do Arquipélago de Juan Fernadez. O peixe na 
região é abundante, mas a atividade mais rentável é a pesca da lagosta. 
No extremo sul do continente, o Estreito de Magalhães, guarda as maiores 
pingüineras do Chile. Duas vezes ao dia, eles saem em alegres bandos para 
buscar peixes e crustáceos. 
O segredo da prosperidade: O Chile é um país que tem a economia estável, um 
acordo social e político para não provocar os militares e ter estabilidade. O 
Chile tem hoje a economia mais aberta da América do Sul, assinou tratados de 
livre comércio com os Estados Unidos e a União Européia. O economistas 
liberais dizem que foi Pinochet quem iniciou esse processo. Mas esse é um 
tema polêmico.  
O país cresceu a um ritmo quase chinês na década de 90: mais de 7% ao ano. 
Agora, segue um pouco mais devagar. Mas o Chile já aparece entre os países 
de alto desenvolvimento humano, de acordo com o índice da ONU que mede 
escolaridade, longevidade e renda da população. Até brasileiros tentam surfar 
na onda do crescimento chileno. 

23.07.04 C:191 45' CRIANÇAS DO BRASIL PASTORAL DA CRIANÇA: Jardim Guaratiba é um bairro que cresce sem 
parar em terras invadidas na região Oeste do Rio de Janeiro.Vamos conhecer o 
trabalho da pastoral da criança que está incentivando os moradores do bairro a 
criarem uma horta de quintal. Estamos tentando trazer mudança de 
mentalidade, porque podemos variar mais o prato do arroz com feijão básico 
do brasileiro com uma verdura. Estamos querendo trazer para eles essa idéia de 
plantar em casa, fazer canteirinho pequeno que seja, numa parede. 
VILA ESPERANÇA: Era uma vez, um bosque cheio de crianças. Conto 
encantado ou realidade? A nossa reportagem foi até Goiás e encontrou a Vila 
Esperança. No local, as crianças aprendem matemática brincando. Liberdade 
no jeito de ensinar, muitos lugares para aprender, e nem sempre precisa ser em 
uma sala de aula com paredes e quadro.  
LIXÃO DE ARCOVERDE: Fundação Terra, uma organização não 
governamental, que deu novas cores a vida de 400 crianças e adolescentes. 
Meninos e meninas aprendem uma vida nova, digna de criança. Se não 
estivessem ali, estariam esperando o caminhão de lixo chegar. 
TRABALHO INFANTIL: Ilha de Marajó, o paraíso de praias, com a brisa da 
floresta amazônica.  A imagem da tranqüilidade, no entanto, esconde um 
drama: as crianças exploradas no trabalho infantil doméstico. 
ESCOLAS PANTANEIRAS: São 4h30 e a nossa equipe pega carona na 
caminhonete da escola. Ás 5h00, há uma parada para buscar a primeira 
turminha. A noite é curta para as crianças dali. A viagem é lenta, cheia de 
porteiras, levando duas horas pela estrada de terra, todo dia, antes do sol 
nascer. No vasto mundo alagado da imensidão do Pantanal, o conhecimento 
chegou com a ajuda dos fazendeiros. São dez escolinhas com mais de 400 
alunos.  
INFÂNCIA PERDIDA: Rafael trabalha, Leonardo também. Jonnhy é outro 
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que desde cedo pega no batente. . Ajudar em casa é a tarefa de todos esses 
garotos, que vão para a estrada da capital de Mato Grosso do Sul limpar os 
caminhões que descarregam soja.  
ESCOLA GUADALAJARA: Uma escola pública e uma lição para o mundo: 
ganhou um prêmio da ONU. Colégio Estadual Guadalajara é modelo.  
CRIANÇAS DE RUA: Zona Leste de São Paulo. Nas vielas estreitas de uma 
favela moram 150 famílias. Onde estão as crianças? No viaduto. Sinal 
vermelho para a infância? Entre a miséria e a necessidade de afastar a fome, 
para as famílias da comunidade pobre, colocar as crianças trabalhando na rua 
era a garantia do sustento da casa - uma realidade que aos poucos vai mudando 
co o  "Projeto Travessia", programa de erradicação do trabalho infantil. Para 
não trabalhar, as crianças ganham por mês uma ajuda em dinheiro e podem só 
estudar. 
COMPLEMENTO ALIMENTAR: O coco de babaçu sempre foi aproveitado 
como alimento pela comunidade; os moradores usam a casca e o caroço para 
fazer mingau. A natureza foi generosa e o povoado é cercado também de 
bananeira. Quando os cachos eram derrubados antes do tempo, a fruta 
apodrecia no chão, pois ninguém sabia o que fazer com a banana verde. Agora, 
o cacho da banana é usado como mingau para recuperar o peso das crianças! 

30.07.04 C:192 45' CHINA, UMA POTÊNCIA 
CHAMADA 

Um país que faz o Brasil parecer pequeno: tem população oito vezes maior. 
Cidades do interior que são maiores que São Paulo. Uma economia que cresce 
9,5% ao ano - feito que o Brasil na soma de sete anos. A China constrói 162 
mil quilômetros de estradas - quatro voltas ao mundo. 
Uma cidade do tamanho da Grande São Paulo - 14 milhões de habitantes - 
inteira em obras. Bem-vindo à futurista Xangai. Vitrine do sucesso capitalista 
na nação comunista. 
Hoje, a China planta jardins, e reconstrói o patrimônio histórico perdido na 
Revolução Cultural, nos anos 60. A Torre da Garça Amarela, em Wuhan, no 
centro do país, foi incendiada pela Guarda Vermelha - patrulhas de estudantes 
estimuladas por Mao Tse Tung, para banir tudo que o representasse o 
conhecimento, a tradição e o Ocidente - estratégia para tirar atenção do 
desastre econômico que o regime comunista vivia. 
O comércio na China não tem pudores. Os mercados oferecem todo tipo de 
produto falsificado. Qualquer marca de nome no mercado internacional, tem 
aqui sua versão pirata vendida abertamente. 
Há 25 anos, a China tem uma política radical de controle de natalidade. No 
campo, os casais podem ter dois filhos, se o primeiro for mulher. Nas cidades, 
só um. A política do filho único mexeu profundamente com a estrutura da 
sociedade chinesa. 
Tão musical que, para ouvidos infantis, qualquer língua soa familiar.  
O equilíbrio necessário para adaptar a novíssima fortuna, à sabedoria milenar: 
o bilionário Liang diz que o único filho vai ter que se conquistar a herança. Um 
provérbio chinês diz se ele for capaz, não é necessário dar dinheiro. E, se ele 
não for capaz, de que serve dar o dinheiro? 
 

24.09.04 C:193 45' CORAÇÃO, SAÚDE 
PARA O 

Máquina perfeita, que faz a vida pulsar. Comanda todo o nosso corpo, até os 
sentimentos. Saudável, funciona como uma usina de força.Mas sem a 
manutenção adequada, vira sinônimo de risco. 
Caminho livre nas artérias: Angeoplástia, é feita em uma situação em que a 
artéria está completamente obstruída. Um cateter vai abrindo um túnel nessa 
obstrução, através do qual a gente passa uma corda guia, um fio com um balão 
para abrir o local. Depois vem o stent, uma mola de aço inoxidável, colocada 
para alargar o local que estava estreitado, explicou o médico. 
Uma doença silenciosa, sem sintomas. Pode até matar ou deixar seqüelas 
graves. A hipertensão atinge quase 24% da população do país. De acordo com 
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uma pesquisa recente realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Hoje, os avanços da medicina já permitem diagnósticos mais precisos para 
todos os problemas cardíacos e tratamentos muito mais eficazes. A tomografia 
computadorizada das coronárias. É um exame que mostra imagens nítidas, 
perfeitas, das principais artérias do coração. 
Para curar as arritmias, a medicina já conta com um novo tratamento. A técnica 
é conhecida como ablação, uma espécie de cateterismo que regula a freqüência 
cardíaca.  
Tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Este é o perfil de um 
candidato ao infarto. 
O órgão mais precioso do nosso corpo vive cercado de inimigos. Um inseto, 
por exemplo, conhecido como barbeiro, é implacável. Costuma atacar 
comunidades pobres do interior, no Norte e no Nordeste do país e se esconde 
entre as paredes das casas de taipa. Ele carrega um protozoário que transmite a 
Doença de Chagas.  
O choque que salva: Desfibrilador Interno,  um aparelhinho que é colocado no 
coração, que dá um choque para reanimá-lo caso ele pare. 

03.12.04 C:194 44' CRIME EM SÃO PAULO Saiba quanto vale a vida de um brasileiro.  
Personagens de uma tragédia: Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo. 
Madrugada de 21 de abril de 2004. Dois meninos e um senhor. Dois homens 
foram presos em flagrante: os vigilantes particulares Marcelino Lopes dos 
Santos, de 28 anos, e Jailson Alves Amaral, de 36. Eles foram acusados de 
triplo homicídio, tentativa de assassinato, lesões corporais e porte ilegal de 
arma. 
O vigilante Jailson Alves Amaral foi libertado no dia 8 de junho de 2004, 48 
dias depois da chacina. A mais de 2 mil quilômetros de distância, três meses 
depois, atendendo ao pedido da promotoria de Pernambuco, o juiz da 1ª Vara 
de Comarca de Ouricuri, decreta prisão preventiva de Jailson. 

15.04.05 C:195 45' COLUNA, DORES NA Oitenta por cento das pessoas já tiveram ou vão ter dor nas costas. Felizmente a 
maioria desses doentes vai ter uma boa evolução, mas uma pequena parte deles 
vai evoluir para o que nós chamamos de lombalgia crônica, ou seja, dor nas 
costas há mais de três meses.  
A nossa coluna é dividida em três partes: a cervical, a toráxica e a lombar. 
Nessa estrutura, a parte mais frágil são os discos.  Eles são compostos de 
substâncias elásticas. Na parte externa, têm um anel que pode se romper com o 
excesso de carga que sofre. É quando ocorrem, então, as hérnias ou o desgaste 
dos discos. Apesar dos avanços das novas próteses, o médico diz que a cirurgia 
só deve ser um último recurso. 
Na Escola da Coluna, os alunos aprendem que há um jeito certo para tudo, 
desde amarrar o sapato sentado até usar a escada para alcançar coisas altas sem 
se esticar. 
Quanto mais cedo a prevenção começar melhor. Olhando as crianças brincando 
com o corpo com tanta facilidade, parece que elas não precisam desses 
cuidados, mas não é bem assim. 
Outra preocupação é o peso das mochilas. Há um limite suportável. O peso 
deve corresponder a 10% do peso corporal. 
Terapias alternativas: RPG, osteopatia, acupuntura e biodança. 
Se atividade é importante, um bom repouso é fundamental. Os cuidados devem 
continuar também na hora de escolher a posição de dormir. 

12/05/05 C:196 44’  CLIMA, MUDANÇAS NO Conheça as causas e os perigos das mudanças climáticas na terra.  
Gás carbônico e metano são gases que envolvem o planeta e aprisionam o calor 
dos raios que vêm do sol. Formam uma estufa natural que mantém a 
temperatura estável e permite a existência da vida. O risco é essa estufa 
esquentar demais. É o aquecimento global. Um aumento de 0,6 ºc nos últimos 
100 anos. 
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Para analisar o clima, os meteorologistas têm hoje a ajuda de um 
supercomputador, capaz de realizar bilhões de operações por segundo. Com a 
experiência deles e a agilidade da máquina, o acerto na previsão do tempo do 
dia seguinte é de 98%. 
As marcas do ciclone catarina: vinte e oito de março de 2004. Ventos de até 
150 km/h avançam sobre a costa. Milhares de quilômetros quadrados de fúria e 
26 municípios são varridos pela tempestade. É o catarina. Ciclone, furacão. 
Uma força jamais registrada no atlântico sul. 

10/06/05 C:197 43’  CIDADES SEGURAS veja como é a vida nas cidades mais seguras do brasil.  
para chegar às cidades mais seguras do país, há que se rodar centenas de 
quilômetros, rumo ao interior. o mapa da violência urbana deixa de fora muitos 
lugares de vida pacata, em um brasil distante. são municípios que não sofrem 
com as proporções alarmantes da criminalidade, o mal de nossas grandes 
capitais. 

05.08.05 C:198 45’ CIÚMES O ciúme pode ser saudável para a preservação da espécie, mas para o 
ciumento, ou a ciumenta, é um inferno. Uma emoção incontrolável, sem 
tratamento e sem cura. 
Quem sente descreve: pode ser uma dor no peito, um aperto no coração, uma 
sensação de frio na alma.  Afinal, o que é o ciúme? Onde ele começa? Uma 
parte dessa resposta, os cientistas já conhecem. 
Pesquisas nos Estados Unidos apontam o ciúme como a causa de um terço dos 
assassinatos. Tanto as mulheres quanto os homens perdem a cabeça quando se 
sentem traídos e matam. Por isso, o ciúme é considerado a emoção mais 
perigosa de todas. Lorena Bobbit é a mais famosa. Ela cortou o pênis do 
marido e depois se arrependeu. 
Crime passional: Um transtorno de personalidade mais forte pode levar a 
pessoa a cometer assassinato e, depois, suicídio. São casos extremos aos quais 
a crônica policial diária se refere como crimes passionais. Quando o ciúme 
vem acompanhado da violência, quem mais sofre é a mulher. Nas delegacias de 
atendimento especializado às mulheres, se multiplicam os casos que vão desde 
ameaças até agressões físicas, cometidas por maridos, namorados, amantes. 
Disputa entre irmãos: A vida de Nathany mudou com a chegada de Alana. E a 
de Alana também ficou bem diferente quando veio Yasmin. As três agora têm 
que disputar o tempo e a atenção da dona de casa Silvana Lisboa. 
Um homem, quatro mulheres: O morador Humberto Maracanã é um homem 
simples, parecido com os outros. Mas a pacata comunidade maranhense 
esconde uma incomum história de ciúme. 

23.09.05 C:199 46’ CRIANÇAS, COM QUEM 
DEIXAR AS 

O drama dos pais que trabalham demais e não têm tempo para cuidar dos 
filhos.  
Babá longe das filhas: Longe dos olhos, mas sempre perto de um telefone. 
Uma mãe preocupada. Maude Aparecida Brasileiro passa o dia com o filho... 
dos outros. "Gosto muito deles. Eles passam muito carinho e eu procuro 
retribuir com amor. Tudo o que eu poderia fazer pelos meus filhos e não posso, 
faço pelas crianças que eu olho", diz a babá. Thaís, a filha de 11 anos de 
Maude, mais uma vez, vai passar a manhã em casa, sozinha. 
Mãe e filho na escola: Bruna e Alexandre  "mãe e filho" são colegas de escola, 
juntos até na hora da merenda. Bruna está se formando professora numa escola 
pública do Rio de Janeiro: o Instituto Carmela Dutra, que, há dez anos, montou 
uma creche para os filhos das alunas. 
Sem creche e sem renda. Este é o drama da costureira Celina de Souza. A filha 
dela, Dandara, de 6 anos, já vai à pré-escola. Mas Vickerson, de 2 anos, 
passava o dia na casa de uma vizinha enquanto a mãe costurava. 
Como amar os filhos: A psicóloga Lídia Weber questiona as certezas daquele 
casal que circula pela casa, a quem os filhos chamam de pai e mãe. Ela foi às 
escolas ouvir a opinião de quem mais entende do assunto: os filhos. 
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Acidentes domésticos: O fogão, o fogo ao alcance da mão de crianças que 
ficam sozinhas em casa é uma das principais causas dos acidentes domésticos 
infantis. Nas cores e formas, uma tentação. Aos olhos das crianças, como saber 
o que é perigoso ou não? O que é remédio e o que é bala? À primeira vista, 
como identificar a pastilha e a naftalina? Sob o olhar de um adulto, e com 
alguns cuidados simples, até 90% dos acidentes domésticos podem ser 
evitados. Os especialistas ensinam que existem muitas armadilhas para as 
crianças dentro de casa. É preciso saber identificá-las para tomar precauções e 
evitar que os acidentes aconteçam. 

10/07/05 C:200 46’  CLASSE MÉDIA NO 
CRIME 

O Globo Repórter investiga por que rapazes e moças que sempre tiveram tudo 
se envolvem com quadrilhas organizadas.  
A história secreta de Pedro Dom: Rio de Janeiro, agosto de 2005. Na escuridão 
da noite, um jovem atravessa a cidade. Usa terno e roupas de grife. É um rapaz 
bonito.Transforma em espaço do medo um bairro inteiro. É o assaltante mais 
temido. 
Os números, cada vez maiores, de crimes cometidos por jovens das classes 
média e alta não param de assustar. Na maior cidade do país o sofrimento de 
ter um filho traficante de droga rompe barreiras da intimidade familiar e vira 
estatística estarrecedora até para especialistas. Autoridades policiais 
constataram que 23% são mulheres; 71% são brancos e 72% têm emprego fixo 
uns com curso superior completo, alguns com diplomas de até mais de uma 
faculdade, outros são estudantes universitários. 
Tecnologia de ponta. Mistura química de última geração. O ecstasy, a droga 
sintética mais usada no Brasil. Numa velocidade surpreendente, as drogas 
sintéticas estão cada vez mais sofisticadas, mais devastadoras: "'cápsula do 
vento' ou o ice, também chamado de cristal. Temos hoje o GHB, considerado 
nos Estados Unidos a droga do estupro. E outras drogas, como o Special K, que 
é um anestésico de cavalo", revela o delgado Ivaney Cayres de Souza, do 
Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). 
Seduzidas pelo crime: Uma jovem universitária andava em busca de emoções 
fortes. Transitava na fronteira perversa entre o perigo e o improvável. 
Encontrou na convivência do morro o fascínio pelo risco, o gosto pela 
aventura.  
O ano de 2004 marca o início de uma mudança radical no perfil do traficante 
de drogas no Brasil. Autoridades policiais constataram que 23% são mulheres; 
71% são brancos e 72% têm emprego fixo. 

21/10/05 C:201 42’  CORRUPÇÃO NO 
BRASIL, A ÉTICA 

Piratas no comércio: No Centro de São Paulo, na região da Rua 25 de Março, 
prosperam as vendas de produtos falsificados, contrabandeados e roubados.  
Tênis, brinquedos, peças de automóveis, peças de avião, lubrificantes de 
carros, medicamentos. Tudo que você imagina é vendido falsificado. E não há 
tecnologia que segure a audácia dos piratas modernos. Milhões de dólares 
investidos pela indústria internacional em equipamentos que barram os jogos 
piratas nos videogames, pois foram reduzidos a pó pelo ferro de solda de um 
camelô do Centro do Rio. A velocidade com que a esperteza viaja entre as 
barracas é surpreendente. Tem muito filme que faz sua pré-estréia nas calçadas. 
Brincadeira ameaçada: O perigo também está escondido em brinquedos 
vendidos nas ruas. Uma boneca e um carrinho comprados pela equipe do 
Globo Repórter em um camelô foram levados para um laboratório 
especializado em analisar a segurança de brinquedos. 
Abusos no trânsito: Faixa de segurança bloqueada. Nas ruas do Rio de Janeiro, 
a equipe do Globo Repórter flagrou um dia de transgressão no trânsito. Ao 
meio-dia os cruzamentos se fecham. É o famoso "nó no trânsito". Egoísmo 
puro, dizem os especialistas que tentam fazer a cidade andar. "A lei da rua é 
cada um por si e Deus por todos", diz o taxista Marcelo de Oliveira Sousa. 
Exemplo de cidadania:  luta por cidadania não é isolada. Quem levanta a voz 
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contra tantos absurdos, muitas vezes, consegue ser ouvido. No Nordeste, uma 
mulher, reclamando, mudou a vida dela e de mais 1 milhão de pessoas. 
O governo, as indústrias e os comerciantes de bem formaram, em novembro do 
ano passado, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que já conseguiu 
reduzir a quantidade de falsificações vindas do Paraguai, com o aumento à 
repressão na fronteira. 
CPI: Um país em busca de luz. Ou talvez de uma imagem mais definida no 
espelho das contradições. Aos poucos, o que estava oculto se escancara. Sob a 
lente das câmeras, lugares marcados, cartas marcadas, jogo de esconde-
esconde.  

17.02.06 C:202 43’  CASAMENTO, VIRADA 
NO 

O amor pegou carona numa nova tendência nacional. Entre 2003 e 2004, subiu 
quase 8% o número de casamentos formais. Isso é um dado surpreendente, 
dado o que aconteceu nos 30 anos anteriores, que foi o aumento da 
informalização das relações conjugais. 
Manual da vida a dois: o manual da vida a dois bem-sucedida, segundo a 
pesquisa, segue premissas simples. Ao lado do amor, em primeiro lugar, deve 
estar a "convicção de que o casamento é uma parceria para a vida toda". Em 
segundo lugar, "o sentimento de que um completa o outro", seguido da 
"sinceridade", mesmo nas situações de crise, além de "paciência" e 
"compreensão". 

05/05/06 C:203 46’  CASA PRÓPRIA A luta das famílias brasileiras para realizar o sonho da casa própria.  
Há os que vêm e os que voltam. Só nos últimos cinco anos, o IBGE contou 15 
milhões de pessoas cruzando os caminhos dessa imensa casa chamada Brasil. 
Procuram trabalho e um lugar para morar. São Paulo sempre foi endereço certo 
de muitos nordestinos. Eles chegam aos milhares e vão criando novas cidades 
dentro da velha cidade. 
Festa na laje: Vender e comprar a laje é um negócio típico no mercado 
imobiliário das favelas do Rio. 
Casa 1.0: Imagine comprar por R$ 7 mil um pacote com todo o material 
necessário para construir uma casa – desde a fundação até o acabamento. Duas 
pessoas apenas são capazes de tocar a obra. E em 15 dias a casa está pronta 
para ser habitada. Parece impossível, mas isso já existe. É a casa 1.0. 

02/06/06 C:204 47’  COPA DO 
MUNDO(ALEMANHA) 

Os novos craques do Brasil, as surpresas da Alemanha, o amor à bola e os 
bastidores da seleção. 

25/08/06 C:205 45 CÉREBRO, OS 
MISTÉRIOS DO 

Cientistas descobrem a dieta ideal para um cérebro saudável. Estresse prejudica 
a memória dos mais jovens.  
Quem Canta Seus Males Espanta: Todos sabemos o quanto a música pode nos 
fazer bem. Às vezes, relaxando. Às vezes, trazendo antigas lembranças de 
volta. Às vezes, aguçando as emoções. É o cérebro que se encarrega de fazer a 
conexão entre a música e a história pessoal de cada um. 
Respiração e Relaxamento: Uma respiração curta e rápida manda ao cérebro 
uma mensagem de perigo, o que nos deixa tensos, sempre em estado de alerta. 
Na respiração diafragmática acontece o contrário. A inspiração lenta e 
profunda expande a barriga e enche mais os pulmões: 30% a mais de oxigênio 
que chega ao cérebro e proporciona uma sensação de bem-estar. 
Nova Terapia Para Traumas: EMDR, sigla em inglês para Reprocessamento e 
Dessemsibilização pelo Movimento dos Olhos. O paciente é estimulado a olhar 
de um lado para outro e recebe também outros estímulos bilaterais, como 
toques alternados em uma perna e na outra. Ao mesmo tempo em que faz a 
pessoa reviver a experiência ruim, a técnica ajuda a reinterpretar o que 
aconteceu.  
A Química do Prazer: O fato é que o nosso cérebro pode nos ajudar até mesmo 
quando ele não sabe que está nos ajudando. O que se comprova, por exemplo, 
quando enfrentamos a dor sem o uso de remédios.Uma pesquisa feita nos 
Estados Unidos comprovou a eficácia do efeito placebo. Se tomamos uma 
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pílula, mesmo que seja de açúcar, achando que é um remédio para dor, nosso 
cérebro produz endorfinas, os neurotransmissores que atuam diretamente nos 
centros receptores da dor. 

20.10.06 C:206 44’  CORAÇÃO, SAÚDE 
CARDIACA 

Quando o coração falha, o socorro tem que ser rápido. Se for uma parada 
cardíaca e o socorro demorar, a cada minuto que passa diminui em 10% a 
chance de a pessoa sobreviver. Estação Sé do metrô, Centro de São Paulo. Uma 
multidão passa por esse local todos os dias. Em um treinamento, médicos do 
Instituto do Coração de São Paulo (Incor-SP) ensinam os agentes da estação 
como agir em situações de emergência. 
Música para o coração: A música começou a ser usada há dois anos no Instituto 
Nacional de Cardiologia de Laranjeiras . A conseqüência surpreendeu a todos: 
começou a sobrar calmante na farmácia da UTI. Com a implementação da 
música, a redução foi, em média, de 40% de sedativos e tranqüilizantes ao mês. 

03.11.06 C:207 45’  CONCURSO PÚBLICO A idéia de que o serviço público é apenas o acesso ao mundo do trabalho se 
repete em milhares de candidatos. A busca pela estabilidade e pela segurança 
como os primeiros passos na caminhada pela realização profissional.  
Muitas vezes, as pessoas mais bem preparadas entram, ficam com a 
estabilidade garantida pelo concurso público, mas não ficam satisfeitas com o 
cargo que exercem. O pessoal se desanima e a qualidade do atendimento à 
população cai de uma vez. Só as prefeituras que estimulam os seus 
funcionários é que conseguem eficiência.  
A terra da oportunidade. São Paulo atrai todo tipo de gente que vai atrás do 
dinheiro que circula na cidade. Mas onde está o salário? Onde estão as vagas? 
Para agarrar alguns dos melhores empregos disponíveis por aí, só estudando 
muito. 
A meca do serviço público: O tesouro do fundo do mar mudou o litoral norte 
do estado do Rio. Em 20 anos, a população triplicou. Em dez anos, 4 mil 
empresas se instalaram na cidade, gerando 25 mil novos empregos. Os 
trabalhadores mais bem preparados, claro, são disputados pelo mercado.  
Mas a grande aspiração de quem busca um lugar ao sol em Macaé é chegar ao 
topo da cadeia produtiva do petróleo. E aí só com concurso. 

     
30.08.84 D:001 08' DETETIVES 

PARTICULARES 
Reportagem sobre os meios usados pelos detetives brasileiros em investigações 
especiais. 

24.11.83 D:002 21' DIA SEGUINTE Repercussão do filme "The Day After" na Europa e Estados Unidos. 
07.05.81 D:003 39' DOENÇAS DO MUNDO As doenças venéreas no Brasil. Depoimento de médicos e entrevistas com 

populares sobre o assunto. 
11.07.75 D:004 20' DERCI GONÇALVES Perfil da atriz Derci Gonçalves, ou Dolores Costa Bastos, seus 58 anos de 

carreira, sua filha, seus netos e seu show "Dercy de peito aberto". Depoimentos 
de Dercy, de sua filha Decimar, de seu neto , de Chico Anísio e Marilia Pêra. 

08.10.86 D:005 23' DINOSSAURO Reconstituição da vida dos dinossauros na terra com bonecos animados. A 
extinção dos dinossauros, a descoberta de pegadas de dinossauros no Brasil, no 
vale do Rio do Peixe, na Paraíba. As pesquisas do paleontólogo Giusppe 
Leonardi, no local. 

17.12.86 D:006 36' DOAÇÃO DE ÓRGÃOS Os transplantes de órgãos no Brasil, a falta de doadores, os transplantes em 
crianças, o acompanhamento de um transplante de coração. Os transplantes nos 
Estados Unidos, a legislação sobre a doação de órgãos, a vida dos 
transplantados e sua gratidão aos doadores. 

23.03.87 D:007 15' DENGUE A epidemia de dengue no Brasil. A situação no Rio de Janeiro, o trabalho da 
Fundação Oswaldo Cruz no combate à doença, o perigo da dengue 
hemorrágica, o combate a dengue e ao mosquito Aedes Aegyp em  Araçatuba. 
O trabalho dos voluntários. 

06.08.87 D:008 17' DICK FARNEY Perfil do cantor por ocasião de sua morte. Seus grandes sucessos, seu hobby, a 
pintura. Depoimentos de Lúcio Alves, Helio Beltrão, Cyl Farney e outros. 

03.09.87 D:009 26' DIETAS E REGIMES A vida e os problemas dos gordos; O estigma da gordura. Clínicas de 
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emagrecimento. 
15.04.88 D:010 24' DESMATAMENTO O desmatamento das florestas brasileiras e seus efeitos em Rondônia, no 

Cerrado de Minas Gerais, no Sul do Pará e na Mata Atlântica do Sul da Bahia. 
13.05.88 D:011 23' DELEGACIA A superlotação nas delegacias comuns dos grandes centros urbanos no Brasil, 

onde os presos já condenados aguardam sua transferência para presídios. 
03.06.88 D:012 30' DINA SFAT NA RÚSSIA A visita da atriz à Rússia acompanhada por equipe de Televisão soviética, 

mostrando os efeitos da Glasnot e Perestroika. 
02.09.88 D:014 41' DOR Vários tipos de dores que está sujeito o corpo humano; Das dores física à dor 

de cotovelo e seus tratamentos modernos e alternativos. 
03.01.85 D:015 36' DESAFIO DO HOMEM - 

3ª ONDA 
Teoria do escritor norte-americano, Alvin Toffler, sobre a terceira onda. 
Revolução tecnológica que começa a ocorrer em todo o mundo. Perigos e 
vantagens do avanço tecnológico, depoimento de Alvin Toffler sobre a 3ª onda. 

12.12.78 D:016 41' DIREITO DE VIVER Documentário sobre a mortalidade infantil e a desnutrição em regiões do 
Brasil. 

07.06.84 D:017 11' O DIA "D" Cenas do desembarque de tropas aliadas da Normândia e depoimentos de ex-
combatentes. 

15.03.84 D:018 28' DESMATAMENTO NO 
ESPIRITO SANTO 

Entrevista com Reinor Grecco, o madeireiro capixaba considerado pelos 
ecologistas, o maior destruidor de árvores da terra. Encontro de Reinor Grecco 
e o professor Augusto Ruschi, defensor da ecologia. 

18.06.86 D:019 17' DINAMÁQUINA A torcidas dos dinamarqueses por sua seleção no Copa do Mundo do México, a 
paixão pelo futebol na Dinamarca. Aspectos gerais do país, da economia ao 
lazer.  A eliminação da copa na Espanha e depoimentos da Rainha da 
Dinamarca, Margareth II. 

11.10.77 D:020 38' DESERDADOS O problema do menor abandonado; Depoimentos técnicos de autoridades, 
crianças e jovens internos. 

07.04.89 D:021 10' DESPOLUIÇÃO DO RIO 
PEIXE - CUBATÃO 

O sucesso da despoluição de Cubatão. O investimento das indústrias da cidade 
em equipamentos que permitem poluir menos o ar e o Rio Cubatão. A 
aplicação do mesmo programa de despoluição na Bacia do Rio Peixe, em Santa 
Catarina. 

28.10.74 D:022 35' DEUSES E 
ASTRONAUTAS 

Uma visão do escritor alemão Erich Von Daniken, sobre a presença de seres 
extraterrenos. 

16.06.89 D:023 23' DROGAS NO 
TRABALHO 

O problema das drogas chegam às empresas. É crescente o número de pessoas 
que utilizam droga no trabalho. 

15.07.80 D:025 44' DOENÇA DOS 
REMÉDIOS 

Os remédios que levam à dependência física e até a morte, por vendas abertas. 

14.10.75 D:026 36' DESAFIO DO PETRÓLEO A Petrobrás e os contratos de riscos, a crise do petróleo no mundo. 
24.06.77 D:027 39' DIVÓRCIO A aprovação do divórcio e como será a prática do divórcio no Brasil. 
26.06.79 D:028 40' DESAFIO DO SEXO Entrevistas com atletas com depoimentos dizendo as dificuldades que as 

mulheres encontram no esporte. 
22.07.80 D:029 44' DIA QUE O BRASIL 

CHOROU 
O dia que o Brasil parou e chorou na Copa de 1950. 

30.08.77 D:030 38' DITADURA GENÉTICA Sociobiologia: a ciência que afirma que todas as ações humanas são 
determinadas pelo interesse de sobrevivência do gens. 

05.03.74 D:031 16' DESMATAMENTO O desmatamento das florestas brasileiras e suas drásticas conseqüências. O 
reflorestamento econômico. 

27.06.78 D:033 34' DEUSES PERDIDOS As tribos primitivas do Pacífico Sul que pelo isolamento mantém suas 
tradições. E os habitantes das Ilhas Salomão que, influenciados pela 
colonização abandonaram suas raízes. 

01.01.80 D:034 52' DECATLON Os campeões que conquistaram o título de atletismo mais complexo do mundo. 
06.07.90 D:035 35' DELEGACIA DE 

MULHERES 
A violência contra a mulher está crescendo e cresce também o grupo de 
mulheres que decidiu romper o silêncio e denunciar o companheiro violento. 
Hoje são 64 Delegacias, 36 em SP. e 28 em outros estados. 

10.08.90 D:036 32' DROGAS NO INTERIOR 
DE SP 

A margem da explosão do tráfico nas capitais tem passado despercebido; O 
drama das cidades do interior, onde se tornou alarmante o consumo de drogas, 
principalmente no interior de SP. A disseminação do vírus da AIDS e 
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MALÁRIA através de agulhas contaminadas. 
11.01.77 D:037 33' DEUSA VIVA, A A iniciação de jovens num dos cultos mais exóticos que podem ser encontrados 

no Nepal. O culto à Deusa Viva. 
08.11.77 D:038 40' DEUSES DO MAR Os cultos em homenagem aos deuses do mar em diversas partes do mundo. 
14.09.90 D:039 35' DESTRUIÇÃO DA 

FLORESTA 
AMAZÔNICA 
(DESMATAMENTO) 

A equipe do Globo Repórter acompanha a ação dos fiscais do IBAMA na 
operação "AMAZÔNIA" para punir os devastadores da floresta. 

13.12.91 D:042 29' DESPERDÍCIO DE 
VERBAS EM GRANDES 
OBRAS 

As grandes obras públicas dos anos 70 que não ficaram prontas ou jamais 
atingiram os objetivos previstos: A Usina Nuclear de Angra I, a ferrovia do aço 
e a Transamazônica. 

02.04.92 D:043 24' DROGAS O crack, droga fabricada a partir da pasta de cocaína, já e largamente utilizado 
em SP. Os depoimentos de viciados ex-viciados... 

09.09.92 D:044 29' DINOSSAUROS A extinção dos animais, o monumento nacional dos dinossauros, em Utah, 
EUA - os filmes e seriados de TV como a "Família Dinossauro"... 

16.10.92 D:045 30' DESCOBRIMENTO DA 
AMÉRICA 

A chegada de Cristóvão Colombo à América, suas vitórias e derrotas. O 
massacre dos astecas no México pelo conquistador Hernan Cortes. A 
comemoração 

20.11.92 D:046 44' DEPENDÊNCIA DE 
CALMANTES 

O uso indiscriminado de calmantes que, apesar da necessidade da receita 
médica, são vendidos livremente nas farmácias. A dependência de pessoas que 
passaram a tomar calmantes para fugir de problemas cotidianos. As dicas para 
enfrentar stress e depressão sem calmantes... 

04.12.92 D:047 29' DEFICIENTES Os tratamentos para desenvolver as potencialidades e integrar a sociedade, os 
deficientes físicos e mentais, as escolas e invenções para os deficientes. A dura 
vida dos paraplégicos em situações simples como tomar um ônibus ou ir ao 
supermercado. A descoberta da Equitação Terapêutica e do balé, praticados por 
deficientes. 

10.09.93 D:048 25' DONOS DO MUNDO As crianças e adolescentes criados com pouca ou nenhuma repressão a seus 
atos, passando a não conhecer os limites de comportamento. O drama dos pais 
que se sentem culpados por podar a liberdade dos filhos. A satisfação daqueles 
que conseguiram encontrar o meio termo entre a liberdade e a disciplina. Os 
adolescentes que à noite, bebem e fumam como adultos. 

10.09.93 D:049 43' DISCOS VOADORES, 1ª 
PARTE 

Depoimento de pessoas que viram ou fizeram contato com OVNIS no Brasil e 
nos EUA. Os casos de OVNIS documentados pelo CINDACTA. Imagens de 
cinegrafistas amadores e fotos  de OVNIS no Brasil. As polêmicas formações 
rochosas fotografadas em Marte que parecem ter sido esculpidas por formas de 
vida inteligente. 

17.09.93 D:050 45' DISCOS VOADORES, 2º 
PARTE 

Os casos de mulheres que teriam sido inseminadas por ET's e até visitado 
filhos nascidos dessas experiências em Naves Espaciais. As fotos e filmes de 
OVNIS de autenticidade duvidosa. Os avistamentos na Inglaterra e na Rússia, 
onde um piloto diz ter sido derrubado com seu caça duas vezes por OVNIS. As 
suspeitas de que a Nasa já tenha estabelecido contato com ET's. 

08.10.93 D:051 26' DOR DE CABEÇA As enxaquecas e dores de cabeça que apesar das pesquisas, ainda são um 
mistério para a medicina. O drama das pessoas que sofrem desse mal e muitas 
vezes se tornam dependentes de remédios. Os estudos sobre os problemas 
realizados no Hospital Saint Antoine, em Paris. 

25.02.94 D:052 44' DIETAS As inúmeras dietas de emagrecimento que aparecem todos os dias, muitas delas 
prejudiciais a saúde. O drama das pessoas que engordam de um momento para 
outro. Os grupos de ajuda das pessoas obesas. As terapias alternativas de 
emagrecimento e os SPAs. 

12.08.94 D:053 19' DROGAS NA 
AMAZÔNIA 

O trabalho da Polícia Federal Brasileira no combate as rotas de tráfico de 
drogas para a Europa que passam pela Amazônia. O combate as drogas na 
Alemanha, ponto final das rotas de tráfico que partem da Colômbia. 

26.08.94 D:054 45' DANÇA A paixão do brasileiro pela dança, as diferentes tendências da dança em várias 
regiões do país. A dança como terapia. O encontro do dançarino de Salão 
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Carlinhos de Jesus e da bailarina clássica Ana Botafogo. 
21.07.95 D:055 49' DESAPARECIDOS 

(POLÍTICOS) 
Vista aérea do Cemitério de Perus.  Os pais que conseguiram encontrar os 
corpos dos filhos antes que eles fossem enterrados como indigentes e a luta dos 
familiares para identificar e exumar os corpos dos parentes. 

15.12.95 D:056 38' DERIVADOS DA CANA A história da chegada da cana ao Brasil.  A fabricação artesanal da rapadura no 
alto do sertão pernambucano. A chegada do álcool ao sudeste, o pró álcool e a 
produção de açúcar. A vida dos cortadores de cana. O avanço do canavial sobre 
as outras culturas agrícolas. 

20.09.96 D:057 45' DEPRESSÃO E 
FELICIDADE 

Felicidade e depressão, dois sentimentos que dividem o coração do homem.  
Onde mora a felicidade?  Ser feliz é destino?  É acaso?  Ou conquista?   
E a depressão, de onde vem essa tristeza imensa que faz alguém pensar em 
morrer? Homens e mulheres que enfrentaram a depressão.  Uma doença que 
dói na alma mais se cura no cérebro. Nos EUA a mais recente pesquisa  sobre a 
felicidade. O exame no cérebro pode mostrar quem tem mais chance de ser 
feliz. 

22.11.96 D:058 44' DIETAS III O peixe morre pela boca.  O antigo ditado popular bem poderia servir para 
reforçar um fato comprovado pela ciência: comida em excesso faz mal à saúde 
e, em casos extremos, pode matar.    Você vai saber o que realmente ajuda a 
combater um dos maiores inimigos do homem moderno: a obesidade. 

28.02.97 D:059 41' DELTA DO PARNAÍBA Só existem três deltas no mundo: Do Rio Nilo, na África; Do Mekong, na Ásia; 
E  do Parnaiba, o único das Americas, no norte dos estados do Piauí e 
Maranhão.  E a natureza caprichou neste encontro das águas de um rio com as 
do oceano. 

16.05.97 D:060 40' DOR DE AMOR Amor é uma doença. E nem sempre o doente quer se curar desse mal. Essa 
afirmação pertubadora feita por um neurologista norte-americano, Jemi Faalon, 
revela um lado pouco conhecido das paixões. Amar nem sempre significa ser 
feliz. As paixões podem trazer desconforto e sofrimento. 

03.04.98 D:061 48' DIETAS IV Neste momento, quantos brasileiros estão lutando para emagrecer? 
O Brasil, hoje, ainda e um pais com muitos subnutridos, mas o número de 
obesos e maior. Os médicos advertem: o brasileiro come mais do que   precisa. 
Avançam os ponteiros das balanças, multiplicam-se os regimes milagrosos. A 
cada dia, uma nova receita. Até as Universidades convocaram seus 
especialistas para pesquisar. Como perder peso sem perder a saúde e quais os 
riscos de um regime mal feito que pole levar a anorexia. 

11.12.98 D:062 47' DESARMAMENTO O Globo Repórter desta semana vem mostrar histórias e soluções para o 
problema das armas de fogo. Tragédias ocorridas em grandes cidades do Brasil 
e do mundo. Famílias destruídas,  vidas desperdiçadas pelo mal uso das armas 
de fogo.  E você poderá ver também como países do primeiro  mundo cuidam 
de um problema tão grave, que raramente poupam vidas. Na Inglaterra, pais de 
crianças assassinadas conseguiram mudar a  lei e garantir uma vida mais segura 
para todos os cidadãos. 

09.04.99 D:063 44' DESERTO DO 
ATACAMA 

O lugar mais árido do mundo. É o que o Globo Repórter desta semana vai 
mostrar para você. O Deserto do Atacama é cheio de mistérios e paisagem tão 
deslumbrantes que até parecem miragem. Uma viagem imperdível entre as 
neves eternas dos Andes e as ondas do Pacífico. Um deserto dividido entre a 
natureza e a realidade. 

04.06.99 D:064 40' DRAGÕES ASSASSINOS Monstros ameaçadores, figuras assustadoras, lendas e mistérios. Das treze mil 
ilhas que formam a Indonésia, duas delas envolvem a terra num mar de 
aventuras: Komodo, a Ilha do Dragão, e Bali, a Ilha dos Vulcões. Bali é 
diferente de todas as ilhas da Indonésia. É um lugar tranqüilo, onde a natureza 
selvagem contrasta com o povo dócil e sábio. De tão bela, conquistou até os 
conquistadores! Quando os holandeses descobriram o local, ficaram tão 
admirados que não tocaram em nada. Mas não se pode dizer a mesma coisa da 
Ilha do Dragão. As mãos que semeiam a terra e que pescam no mar, moldam a 
fértil imaginação e a dura realidade. Para quem quiser forte emoção forte, 
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Komodo está lá esperando de braços abertos. Que tal ?  
 
 

22.10.99 D:065 40' DETETIVES 
PARTICULARES 

Como ele trabalha? Quais são seus métodos? O personagem romântico só 
existe na literatura e no cinema. Na vida real, a profissão de detetive não tem 
tanto charme, mas o coração sempre acelera quando o assunto é investigação 

16.06.00 D:066 44' DELTA DO OKAVANGO Os cientistas aventureiros nos levam a uma viagem pelo paraíso. Eles chegam 
ao Delta do Okavango - lu, lugar que deu nome a expedição por sua beleza. 
Elefantes, Girafas, Zebras, Impalas. O grande pantanal africano é um jardim 
extraordinário, que também protege os mais raros pássaros do mundo. E como 
é a vida na terra onde o deserto encontra o mar? 

27.10.00 D:067 42' DESCOBRIDORES Quem está descobrindo o Brasil no ano 2000? Quinhentos anos depois de 
Cabral, estrangeiros continuam chegando, encantados com a beleza de nossas 
florestas, nossas praias. Os descobridores do novo milênio nos ajudam a 
preservar matas, salvar animais em extinção, plantar verduras sem agrotóxicos. 
Crianças sem escola do interior do país, agora, aprendem com os professores 
que vieram de longe. 

16.02.01 D:068 42' DIETAS V Quantas vezes você já começou um regime para emagrecer? e quantas vezes 
ficou satisfeito com o resultado? Perder peso, missão quase impossível para 
quatro em cada dez brasileiros. Mas não se engane, são muitos os caminhos 
para quem gosta de comer bem e viver com muita saúde, a carne vermelha é 
mesmo um problema?  Qual o peixe campeão na batalha contra o colesterol ? E 
as estrelas do cinema, que pratos mantém em forma Madonna, Sharon Stone e 
Brad Pitt. Nosso repórter testa a dieta das celebridades. É melhor ser um gordo 
em forma ou um magro fora de forma ? No programa de hoje, gordos  e 
magros contam como se livraram do medo da balança. O que eles estão 
fazendo para ficar mais enxutos? 

07.06.02 D:069 45' DINHEIRO Dinheiro e casamento caminham sempre juntos?  Pesquisas  mostram que ele é 
mais decisivo do que se imagina.  Mais importante do que o sexo no 
relacionamento de um casal. Nos Estados Unidos, 50% dos divórcios 
acontecem por desentendimentos financeiros.  E no Brasil?  
Ouro, capim, pataca, tostão. No dicionário, são 55 formas diferentes para tratar 
do mesmo assunto: dinheiro.  Vamos mostrar as muitas maneiras de conviver 
com ele.  Como o dinheiro mexe com a nossa vida?  Muito dinheiro - ou a falta 
dele muda a relação entre as pessoas? 

09.08.02 D:070 45' DESERTO VERDE Em pleno sertão nordestino, no coração da seca, existe um país  
aonde os brasileiros não chegaram.  Lá, florestas brotam no meio da caatinga.  
Um Brasil de nomes estranhos:  Serra das Confusões, Serra da Capivara, Vale 
do Catimbau. 
Uma terra de pedras gigantes, cânions, cavernas cheias de vida. 
Animais nunca vistos em outras regiões habitam esse misterioso  
deserto verde.  Conheça a maior área de caatinga preservada do mundo. 

27.09.02 D:071 45' DINOSSAUROS DO 
BRASIL 

Vamos acompanhar a aventura de brasileiros que são verdadeiros  
caçadores de dinossauros.  Você sabia que o nosso país tem alguns dos mais 
raros e valiosos esqueletos desses animais ?   
No Ceará, os ossos que ainda brotam da terra são vendidos  
livremente no meio da rua.  Saiba como nosso repórter conseguiu  
comprar, por apenas R$40, uma relíquia de 110 milhões de anos.  
Conheça o lugar onde viveu um dos mais ferozes dinossauros, uma máquina 
destruidora de 25 metros.  Nos tempos da pré-história, eles eram os reis da 
selva. 

29.11.02 D:072 44' DEZ ANOS DEPOIS Você se lembra do Brasil de dez anos atrás?  O telefone celular era a grande 
novidade; o real não existia, e a explosão da Internet estava acontecer. 
Mas 1992 foi um ano inesquecível.  Conseguimos mudar um governo sem 
eleições, experimentamos vitórias inéditas no esporte, voltamos a nos sentir 
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confiantes. 
O Globo Repórter viaja dez anos no tempo e busca os personagens que foram 
notícia em 92.  Será que a história deles também não é um retrato do Brasil? 
 

09.05.03 D:073 42' DNA, TESTE DE Há 50 anos, a ciência apresentou ao mundo uma nova sigla: DNA. Apenas três 
letras, mas quantas vidas elas já mudaram? Quem imaginaria que um simples 
exame de sangue pudesse revelar tantos segredos?  
Materiais genéticos já são usados pela polícia há algum tempo para ajudar a 
esclarecer crimes, identificar suspeitos, esclarecer mistérios que pareciam sem 
solução e diversos casos de reconhecimento de paternidade.  
No programa vamos ver histórias como a de Pedrinho que foi sequestrado por 
Vilma Martins quando tinha apenas 15 horas de vida e  ficou separado dos pais 
biológicos por quase 17 anos, e graça ao teste de DNA foi possivel esclarecer 
quem eram os pais verdadeiros. O caso das meninas que foram trocadas na 
maternidade por erros das enfermeiras e também  só foi esclarecido após o 
exame de DNA. 

13.06.03 D:074 45' DROGAS II Por que os pais demoram tanto para perceber que seus filhos estão doentes? 
Médicos e especialistas apontam as saídas para escapar dos labirintos do vício. 
Quais as chances do jovem que experimenta uma droga se tornar dependente?  
O Projeto Cuida  é pioneiro no Brasil, funciona só em São Paulo. É o grande 
parceiro de Dona Cida para salvar o seu neto:  Muitas vezes a droga destrói 
uma família antes mesmo da família ser formada. É o caso de jovens 
dependentes que têm filhos e não sabem nem mesmo como criá-los. Numa 
chácara no interior de São Paulo 20 mães estão tentando trocar as drogas pelo 
prazer de ser mãe. 
Justiça Terapêutica, o Rio Grande do Sul foi pioneiro numa experiência que 
ajuda o dependente de drogas que comete um pequeno delito. O juiz suspende 
o processo por um ano, período em que o dependente é obrigado a provar que 
está se tratando. No final, se estiver recuperado, não há condenação e o 
processo é extinto.  
Narcóticos Anônimos, todos os dias, em muitas cidades do Brasil, milhares de 
pessoas se reúnem em grupos. Protegidos pelo anonimato, ligados por um 
compromisso de confiança, dependentes de drogas já somam setecentos grupos 
de auto ajuda no país.  
Veremos histórias de viciados com finais trágicos, e o caso do rapaz Duda, ele 
morreu há dois meses. Foi o pai quem atirou nele. Dentro de casa, na Ilha do 
Governador, no Rio de Janeiro. 

28.11.03 D:075 42' DESNUTRIÇÃO X 
OBESIDADE 

Saiba por que crianças mal alimentadas se transformam em adultos gordos e 
doentes. O Globo Repórter revela como a epidemia da obesidade chegou ao 
mundo infantil. 
Quem come muito engorda. Quem come pouco emagrece. No Brasil de 2003, a 
lógica é outra. Pesquisas mostram que crianças desnutridas tendem a ser 
adultos obesos e doentes. Não crescem, mas ganham peso. Mesmo quando 
comem muito pouco. Camila, de 3 anos, come muito na escola e pouco em 
casa. Milhares de crianças que vivem abaixo da linha de pobreza no Brasil 
também são assim. Em São Paulo, uma realidade para moradores das 2.106 
favelas. 
Lá se vão quatro anos desde que Hamilton Voges abandonou os venenos da 
lavoura e adotou a agricultura orgânica. Nos últimos meses, ele ganhou clientes 
especiais: as escolas estaduais de Santa Catarina. Hoje, o que sai do canteiro é 
servido aos alunos da cidade. Plantar a merenda ecológica também dá 
sentimento cidadão. 
Na adolescência, o descontentamento com o próprio corpo passa a ocupar o 
universo de meninos e meninas. E a ditadura da estética agrava a obsessão. Por 
todo lado, fórmulas milagrosas.  
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Vanessa Dellapruta tem de 19 anos e o sonho que povoa a cabeça de milhões 
de adolescentes: quer ser modelo de passarela. A altura, 1,73 metro, não seria 
problema. Para emagrecer e ser aceita, Vanessa radicalizou: reduziu a 
alimentação a 250 gramas de queijo branco por dia. Resultado: 32 quilos e um 
quadro de anorexia nervosa.  

06.02.04 D:076 45' DESEMPREGO Nos maiores centros urbanos do país, a esperança está na fila: 1,9 milhão de 
pessoas procuram por um emprego na região metropolitana de São Paulo. A 
oferta de vagas aumenta, mas o número de desempregados cresce muito mais 
rápido. Mas qual seria então o caminho para o emprego? A resposta pode estar 
em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, um fenômeno está acontecendo. Na 
cidade, não falta emprego. Falta trabalhador.  
Se um homem tem uma idéia original, dinheiro para investir, disposição para 
trabalhar muito e domínio da estratégia de mercado, pode estar certo, ele vai 
ser um empreendedor. Vamos ver um exemplo de sucesso, o  empresário 
Adriano Sabino, que aos 29 anos resolveu fazer todo mundo flutuar nas 
piscinas do Brasil. Outro exemplo de sucesso é a jovem empresária Amanda 
Almeida, aos 15 anos, é a típica adolescente de classe média alta. Ela não 
encontrava para comprar as roupas que queria. Daí, veio a idéia. Uma roupa, 
várias roupas. Uma linha inteira, com sapatos, bolsas, acessórios, biquínis. 
Uma loja com tudo o que uma adolescente pode querer. Deu tão certo que em 
três anos já são três lojas. 
Só que nem todos tem as mesmas sorte e oportunidade. Milhões de brasileiros 
correm atraz do sonho de uma carteira assinada, vamos conhecer Luciano 
Azevedo,  como muitos brasileiros, começou à trabalhar cedo também: 
"Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, ainda criança. Eu sabia que tinha que 
trazer dinheiro pra dentro de casa, pra ajudar minha mãe a criar meus irmãos. 
Só isso. É o que eu penso até hoje. Acordar e sua mãe não ter um pão pra te 
dar, só água com açúcar, dói. Por causa do alcoolismo, meu pai abandonou a 
casa, foi embora, e eu tive que trabalhar. Apanhei por não ter a malícia de 
trabalhar na rua, perder mercadoria. Imaginava que o trabalho seria totalmente 
diferente", diz Luciano.  
Trabalho nas férias: Como acontece em todos os verões, Garopaba está lotada. 
A cidadezinha do litoral sul de Santa Catarina tem só 13 mil habitantes. Mas, 
quando o sol esquenta, a cidade incha até quatro vezes e fica com mais de 50 
mil pessoas, entre elas, as que não vão para descansar mas para trabalhar.  
No Brasil do século 21, o emprego pode estar muito mais longe do que se 
deseja. Chegar até ele pode obrigar o candidato a abandonar sua terra natal, 
suas raízes, percorrer quilômetros, se adaptar em outras paragens. Rio das 
Ostras, no litoral do Rio de Janeiro, é um município pequeno: tem 45 mil 
habitantes. O mês de janeiro, em pleno verão, é tempo de praia. Mas, neste ano, 
a cidade sofreu uma invasão que não foi de turista. Uma multidão atraída por 
uma preciosidade duplamente rara: o emprego e a estabilidade do serviço 
público 
 

02.07.04 D:077 44' DESEMPREGO II Veja o que os brasileiros fazem para enfrentar o problema do desemprego no 
país.   
Os dados são oficiais, recentes e preocupantes: de cada cem brasileiros da 
chamada população economicamente ativa, 13 estão desempregados. São quase 
3,5 milhões de pessoas só nas seis maiores regiões metropolitanas do país, 
pesquisadas pelo  IBGE.  
Com muito jogo de cintura, o brasileiro vai tentando driblar a falta de emprego. 
A todo instante, em qualquer canto do país, há sempre alguém - homem ou 
mulher; jovem ou mais velho - inovando, quebrando tabus, ultrapassando 
barreiras. Hoje, parece que todo mundo pode fazer de tudo um pouco.   
A febre dos concursos públicos: Tem concurso em todo canto - em cada 
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município, cada estado - e mais os concursos federais. Mas se a gente contar só 
os maiores concursos, como o do Banco do Brasil, da Caixa Econômica 
Federal e da Petrobras, são quase 2,5 milhões de candidatos só nos últimos 12 
meses. Todos em busca da tão sonhada estabilidade. 

13.08.04 D:078 46' DEPRESSÃO Entrar em depressão é como entrar em um túnel sem fim ou cair em um buraco 
fundo. Daí a velha expressão "entrar na fossa". A pessoa se isola, perde o 
interesse em tudo. Com tratamento, aos poucos, ela sai do buraco e começa a 
ver de novo a claridade da vida. O importante é que o doente e os parentes e 
amigos não vejam a depressão com preconceito, como se fosse uma fraqueza 
ou uma loucura. É apenas uma doença  muito mais comum do que se imagina.  
Um em cada dez homens terá pelo menos um episódio de depressão na vida. 
As mulheres são duas vezes mais vulneráveis: uma em cinco vai sofrer 
depressão.  
A mulher tem três momentos de grandes alterações hormonais: todo mês, antes 
da menstruação, logo após ter filho e quando ela se aproxima da menopausa. A 
tensão pré-menstrual pode ser um sinal de que o período pós-parto será sofrido, 
a depressão puerperal ou depressão pós-parto.  
Crianças também são grandes vítimas da crise de depressão. 
O psiquiatra francês David Servan-Schereiber escreveu um livro que ficou 
famoso no mundo todo. Ele é um dos maiores defensores dos métodos naturais 
no tratamento da depressão. É sabido há muito tempo que existe uma relação 
entre saúde e os alimentos que ingerimos. Nos últimos anos isso tem sido 
comprovado cientificamente. Mas, e no caso da depressão? Será que ela é uma 
doença que pode ser tratada e prevenida com a ajuda de determinados 
alimentos?  
Não existe uma relação direta entre obesidade e depressão. A medicina não 
descobriu uma causa para a doença. O que se sabe é que existem fatores que 
funcionam como gatilho. A origem pode ser física, uma disfunção química no 
cérebro, por exemplo. Ou psicológica, como problemas no casamento, a morte 
de parentes. Ou ainda social, como trauma de uma situação violenta ou a perda 
do emprego. 

03.06.05 D:079 45 DOMÉSTICAS O trabalho, os sonhos e as conquistas de mulheres que se dedicam a cuidar dos 
outros.  
As domésticas-meninas: das crianças e adolescentes que trabalham em casa de 
terceiros, quase a metade, 45%, tem menos de 16 anos, segundo uma pesquisa 
da organização internacional do trabalho.  
O grupo de teatro marias do brasil: quem já parou para ouvir as histórias da 
maria da faxina, do fogão, do tanque de lavar roupa, aquela que veio do 
nordeste, e na vida só aprendeu a servir? E qual das marias teve coragem 
suficiente para contar essas histórias, para expor um sofrimento que começou 
muito cedo e não tem hora para acabar? Na vida das marias do brasil, 
transformar a realidade num mundo de faz-de-conta fica muito mais fácil. 
Os brasileiros que fazem faxina nos eua: são oito horas de trabalho. Mas se 
ganha em dois dias, em dólar, o mesmo que uma doméstica bem paga ganha no 
brasil em um mês. Em nova york, uma faxineira cobra us$ 80 por faxina. Uma 
babá, us$ 120 por dia. É difícil achar quem tope fazer esse tipo de serviço. O 
que explica a valorização. 

17.06.05 D:080 45´ DEPRESSÃO, OS 
LABIRINTOS DA 

Os sintomas e os tratamentos dessa doença silenciosa, que afeta nosso corpo e 
desequilibra nossas emoções.  
Todos enfrentamos situações de estresse durante a vida: morte de parentes, 
separação, desemprego. Algumas pessoas lidam melhor com isso do que 
outras. Quando a tristeza não passa e começa a afetar o dia-a-dia, é chamada de 
depressão pelos médicos. 
Jovens em crise: depressão já foi mapeada em dois bairros de classe média de 
são paulo. A maior surpresa foi o grande número de casos entre os jovens, na 
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fase do vestibular e da entrada no mercado de trabalho. 
A síndrome do pânico,  pode aparecer em diferentes fases da vida - um medo 
exagerado das coisas mais comuns, como andar de carro ou usar o elevador. 

07.01.05 D:081 45´ DESMATAMENTO NA 
AMAZÔNIA 

Um retrato dramático da devastação na maior floresta do mundo.  
Um trecho na região do sul do pará e norte do mato grosso é chamado "arco do 
desmatamento". Na área, existe o confronto entre a floresta e o 
desenvolvimento. O último levantamento mostra que a floresta encolheu 26 mil 
quilômetros quadrados, ou seja, quase o tamanho do estado de alagoas. A terra 
indígena dos kaiabis é uma área ainda não demarcada e que a cada dia é mais 
invadida por grileiros. Primeiro, vêm o grileiro e a motosserra. Depois, a 
derrubada e o trator. E atrás dele, a boiada. 

11/11/05 D:082 46’  DOR, A LUTA CONTRA 
A 

Dor de cabeça: Os médicos tentaram classificar e acharam mais de 200 tipos só 
de dor de cabeça.  
A dor que incomoda, que leva à incapacidade física e ao afastamento do 
serviço, pode ser forte o bastante para provocar uma doença, um trilho perigoso 
que conduz o paciente à depressão, um mal que, segundo os médicos, atinge 
metade dos pacientes com alguma dor crônica. 
Como envelhecer sem dor: Exercícios físicos são um santo remédio, segundo 
os médicos, para uma velhice com menos ou nenhuma dor. Com os exercícios, 
os idosos aumentam a massa muscular. Um programa orientado pode trazer 
resultados em apenas seis semanas. 
Veneno analgésico: Com o veneno da cascavel, o Instituto Butantan está 
preparando um poderoso analgésico – 600 vezes mais potente que a própria 
morfina. 
Alívio por controle remoto: As bombas químicas, implantadas no abdômen e 
controladas por computador, elas liberam medicamentos como a morfina e o 
ziconotide diretamente na medula espinhal. 
Bebês intra-uterinos: Com a evolução das técnicas de diagnóstico por imagem, 
agora já é possível revelar expressões, problemas, alegrias e até, talvez, as 
dores do bebê, antes mesmo de a criança vir ao mundo. 

14/07/06 D:083 45’  DESAPARECIDOS O drama dos desaparecidos. O que você faria se alguém de quem você gosta 
muito sumisse?  
Palácio da Polícia Civil Centro de São Paulo. Delegacia de Pessoas 
Desaparecidas.  Aqui especificamente é o cadastro de pessoas desaparecidas. 
Todo estado é centralizado aqui, mostra a agente de telecomunicações Célia 
Simões. Em média, recebo 50 cinqüenta registros de pessoas desaparecidas. 
Desses 50, 40 retornam imediatamente. Desses 10 casos, nós teríamos que 
analisar aquelas pessoas que podem ter sido atropeladas, podem ter sido 
vítimas de homicídio, podem estar internadas, explica o delegado José Carlos 
de Melo. 

26.11.06 D:084 45’  DINHEIRO, COMO FA 
ZER RENDER - 1ª PARTE 

A sedução do crédito fácil, a fila dos endividados e o caminho para sair do 
atoleiro. 

01.12.06 D:085 45’  DINHEIRO, COMO FA 
ZER RENDER - 2ª PARTE 

Neste segundo programa sobre orçamento doméstico, o Globo Repórter 
investiga se o brasileiro é mesmo atormentado por dívidas. 

     
11.03.82 E:001 13' EL SALVADOR I Reportagem sobre a violência e a guerra civil em El Salvador nas vésperas de 

uma Eleição Presidencial. 
25.03.82 E:002 34' EL SALVADOR II Reportagem sobre a atual situação na América Central e o atentado à Equipe da 

TV Globo em El Salvador. 
16.04.81 E:003 46' ESCALADA PARA O 

CRIME 
O crime organizado e a existência de quadrilhas no Rio. A comprovação da 
existência da Falange Vermelha. Entrevista com autoridades policiais e 
depoimentos de jornalistas, de ex-diretor da Ilha Grande e bandido, sobre o 
assunto. 

28.10.80 E:005 38' ESTÁ NASCENDO UMA 
NOVA MULHER 

Uma reportagem sobre a mulher brasileira atual, do Rio e SP, sua situação e 
seus problemas. Entrevistas com feministas, com mulheres nas ruas. As 
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manifestações feministas, os crimes contra as mulheres. Uma reunião de donas 
de casa e um parto de cócoras. 

20.02.83 E:007 48' ESPECIAL SECA DO 
NORDESTE 

Problemas da seca e o estudo das soluções para o Nordeste. 

02.08.84 E:008 13' ENCONTRO DA FICÇÃO 
COM A REALIDADE 

Depoimentos de Heloísa Ramos, Sobral Pinto, Beatriz Ryff, Glória Pires e 
Carlos Vereza sobre a veracidade da interpretação no filme "Memórias do 
cárcere". 

04.04.85 E:011 19' ENCHENTES Imagens de enchente que atingiu o Estado do Rio, Minas Gerais e Espírito 
Santo. O salvamento de uma mulher na zona rural do Rio. A cheia do Rio Doce 
em Colatina, Espírito Santo e a chuva na favela da Vera Cruz, Belo Horizonte. 

13.12.84 E:012 32' ETIÓPIA A fome na Etiópia devido a seca que assola o país há dez anos. O campo de 
flagelados de Bati, a vida de uma família de flagelados no campo. 

29.01.87 E:013 20' ENCHENTES EM SÃO 
PAULO 

A enchente na grande São Paulo - A situação na cidade de Franco da Rocha, as 
perdas, os desabrigados, a assistência aos moradores ilhados, as cheias do Rio 
Tietê que alagam SP, suas causa e como evitá-las. A busca de soterrados e 
depoimentos. 

21.11.78 E:014 38' ESPERA DO MILAGRE Uma câmera colocada no corpo da mulher acompanha a gestação, desde a 
fecundação, até o crescimento do feto. 

22.10.86 E:015 48' ENERGIA NUCLEAR 
(ANGRA I) 

O programa nuclear brasileiro - história da Usina Angra I e do acordo nuclear 
Brasil-Alemanha. 

07.05.87 E:016 11' ESCÂNDALO DOS 
AVIÕES 

O rombo nas finanças do Estado do Maranhão ligado a escândalos e 
irregularidades cometidas durante a gestão do ex-governador Luiz Rocha. 

26.02.88 E:017 59' ESPECIAL ENCHENTES As enchentes que atingiram o Rio, Litoral de São Paulo, Petrópolis e Acre; as 
causas das enchentes. 

15.01.85 E:018 50' ESPECIAL TANCREDO Perfil político e pessoal do presidente eleito do Brasil, Tancredo de Almeida 
Neves. Depoimentos do presidente e seus familiares, amigos e companheiros 
políticos. O ator Lima Duarte conta casos da vida de Tancredo Neves. 

16.06.89 E:019 10' ENCHENTE NO 
AMAZONAS 

O Rio Amazonas sobe 9 metros na maior cheia de todos os tempos. Várias 
cidades no Pará inundaram e a situação dos caboclos que vivem na zona rural. 

04.04.78 E:020 38' ESTAÇÕES DA VIDA O mundo microscópio escondido sob o solo e sob a superfície das águas. 
12.02.74 E:021 49' ERA DO HOMEM Cientistas estudam todas as espécies vivas interrelacionadas com o homem na 

procura das origens da humanidade. 
23.03.76 E:022 49' EXPLOSÃO SILENCIOSA O mundo dos minúsculos animais que povoam a água doce dos rios e dos 

lagos. 
24.11.89 E:023 21' ECOLOGIA Órgãos e Fundações que trabalham para a preservação da ecologia. Reserva de 

Poço das Antas e o Parque Florestal do Desengano. 
19.08.75 E:025 38' ENCRUZILHADA DO 

HOMEM 
Cientistas em busca das etapas que levam o Homo Erectus ao Homo Sapiens. 
Homem moderno passando pelo homem de Neanderthal. 

03.02.75 E:026 20' ESCOLA DE SAMBA Como é formada uma escola de samba e depoimentos de componentes de 
várias escolas. 

15.06.76 E:027 38' EMERGÊNCIA 2ª PARTE Os momentos dramáticos do incêndio que em 1976 destruiu a área técnica da 
Rede Globo. Depoimentos de populares, diretores, etc. 

01.01.74 E:028 31' EVOLUÇÃO DA MUSICA 
POP NORTE 
AMERICANA 

A evolução da música popular norte americana a partir de suas origens 
africanas e européia. A era eletrônica do rock - depoimentos de músicos e 
cantores. 

04.07.78 E:029 40' ESPERANÇA NO 
CORAÇÃO 

História dos transplantes do coração; os problemas de rejeição e os progressos 
obtidos no campo da imonologia. 

28.12.76 E:030 36' ESTRELAS NÃO 
MORREM JAMAIS 

A influência dos astros e estrelas do cinema no comportamento do público. 

21.11.76 E:031 37' ENIGMA DA ESPANHA A carreira política do generalíssimo Franco até sua morte; a ascensão de Juan 
Carlos de Bourbon como Rei da Espanha. 

01.09.74 E:032 25' EXPLOSÃO DAS 
COMUNICAÇÕES 

As comunicações do futuro. A máquina a serviço do homem. 

29.01.80 E:033 11' ESPECIAL: REBELIÃO 
DE MENORES 

O problema de uma cidade do interior de SP após a última rebelião de menores 
infratores e as terríveis cenas de caçada. 
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31.08.90 E:034 42' ESTERILIZAÇÃO 
FEMININA 

O controle de natalidade é indispensável nas sociedades modernas. Quase 
metade das mulheres brasileiras que decidiram evitar filhos submeteram-se a 
ligadura ou laqueadura de trompas. A esterilização, um prejuízo dos outros 
métodos de controle de natalidade. 

16.03.76 E:035 36' ENIGMA DO ESPAÇO O enigma dos discos voadores - testemunhas de pessoas que documentaram a 
aparição de objetos de seres extraterrenos. 

16.09.80 E:036 46' ELEFANTES MORREM 
AO AMANHECER 

Os elefantes - como vivem, como criam seus filhotes, seus costumes - imagens 
de outros animais selvagens como leões, búfalos, zebras, coiotes, flamingos e 

01.08.85 E:038 28' ESQUADRILHA DA 
FUMAÇA 

As acrobacias realizadas pelos pilotos da esquadrilha da fumaça, a vida dos 
pilotos. Imagens das acrobacias filmadas de dentro do avião. Os veteranos da 
esquadrilha e depoimentos de pilotos. 

18.06.81 E:039 43' EXPLOSÃO BIÔNICA Imagens de diversas circunstâncias modernas de implantes e utilização do raio 
laser. 

08.06.76 E:040 37' EMERGÊNCIA - 1ª 
PARTE 

Os momentos dramáticos em 1976 que destruiu a área técnica da Rede Globo 
por um incêndio. Depoimentos de diretores e funcionários. 

20.01.76 E:041 39' ENCONTRO COM A 
HISTÓRIA 

Os acontecimentos significativos do passado, aqueles que deixaram marcas na 
cultura, no progresso material e no modo de vida dos povos. 

23.01.79 E:042 36' ENERGIA - JEITO 
BRASILEIRO 

Mostra as pesquisas que vêm sendo realizadas por cientistas e técnicos 
brasileiros, na tentativa de obter energia de outras fontes. 

15.01.80 E:046 14' ESPECIAL: 
ESQUISTOSSOMOSE 

Como erradicar uma doença que martiriza um em cada 10 brasileiros.  Uma 
experiência bem sucedida pode acabar com a esquistossomose. 

03.04.86 E:047 40' EXPEDIÇÃO AO 
ACONCÁGUA 

Expedição de alpinistas brasileiros ao Pico do Aconcágua, ponto culminante da 
América do Sul, na Cordilheira dos Andes, entre o Chile e a Argentina. 
Depoimentos de moradores da região, do médico Marcelo de Andrade e de 
membros de outras expedições. 

05.11.86 E:048 30' ELIZETE CARDOSO Perfil da cantora, que comemora 50 anos de carreira em 86, os vários 
momentos de sua vida e de sua carreira. Depoimentos da cantora e de seus 
amigos. Elizete canta "MEIGA PRESENÇA", no encerramentos do programa. 

24.08.90 E:049 35' ESCÂNDALO NAS 
ESTATAIS 

A Secretaria Nacional de Administração revela com exclusividade os maiores 
absurdos das empresas estatais. Novas denúncias de como as empresas estatais 
esbanjam o dinheiro público. 

20.09.91 E:050 18' EMAGRECIMENTO O consumo dos remédios para emagrecer no Brasil, e seus riscos para a saúde. 
As drogas proibidas em outros países e vendidas livremente no Brasil. O uso da 
anfetamina. 

12.11.91 E:051 35' ENSINO PÚBLICO A falência do ensino. A falta de verbas para compra de materiais básicos a má 
conservação das escolas por todo o país, que ainda são saqueadas e assaltadas. 
O despreparo dos professores sem formação adequada. Os baixos salários, a 
decadência dos colégios públicos famosos. 

21.02.92 E:052 17' PRIMEIRA EXPEDIÇÃO 
AO EVEREST 

Sete homens e uma mulher se preparam durante dois anos para escalar o Monte 
Everest, o mais alto do mundo. A expedição começa em Katmandu, capital do 
Nepal e seguiu para o Tibet. A equipe "Brasil Everest" não chegou ao cume do 
Everest ficando a 20 horas do topo, derrotada pelos ventos que já levaram 
muitos alpinistas à morte. 

22.05.92 E:053 24' ESQUADRILHA DA 
FUMAÇA 

As acrobacias e a perícia dos pilotos da esquadrilha da fumaça comandando os 
aviões Tucano da FAB, os acidentes, o cuidado dos mecânicos e a paixão dos 
pilotos pelo trabalho. 

05.06.92 E:054 43' ECOLOGIA - A SAÚDE 
DA TERRA 

Os exemplos brasileiros de preservação do meio ambiente, como a reciclagem 
de lixo em Curitiba, a defesa da represa Billings em SP, o replantio da floresta 
Atlântica em Minas Gerais e no Rio. As riquezas das plantas amazônicas que 
podem trazer cura para várias doenças e a exploração comercial da pesca de 
maneira ordenada na região. 

21.08.92 E:055 37' ESTERILIZAÇÃO 
FEMININA 

A cirurgia de laqueadura, ligação das trompas tornando a mulher estéril. Em 
comunidade mais carentes, médicos fazem laqueaduras em troca de votos em 
eleiçõespolíticas - o drama das mulheres que tiveram as trompas ligadas sem 
autorização durante cesarianas... 
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22.10.93 E:056 24' ESQUADRILHA DA 
FUMAÇA III 

A viagem dos T-27 "TUCANO" da esquadrilha da fumaça de Guaratingueta 
ate os EUA e o Panamá para Shows aéreos voando sobre a floresta amazônica, 
o Mar do Caribe e o Triângulo das Bermudas. O sucesso da perícia dos pilotos 
brasileiros nos Shows aéreos no exterior. 

22.10.93 E:057 23' EDUCAÇÃO A grave crise da educação pública em vários estados onde os professores fazem 
greves por causa dos baixos salários e as condições das escolas, prejudicando o 
ano letivo e o aprendizado dos alunos. As experiências alternativas de ensino e 
incentivo aos professores aplicadas por vários Prefeituras. 

11.02.94 E:058 23' ESTRADAS Os riscos que os motoristas enfrentam em estradas sem conservação como a 
Rodovia Regis Bittencour e a BR-116, agravados ainda mais pelo perigo de 
assaltos e pela imprudência no volante 

10.05.91 E:059 19' ESCÂNDALO NA 
FAMÍLIA KENNEDY 

Os escândalos que envolvem a família Kennedy. O envolvimento de John 
Kennedy com Marilyn Monroe, as supostas orgias na Casa Branca, a mulher 
que disse ter sido estuprada pelo sobrinho de Teddy Kennedy, Willian 
Kennedy. 

07.06.91 E:060 24' ERROS MÉDICOS As negligências que mataram ou provocaram lesões em pacientes no Brasil. A 
luta das vítimas para punir os culpados nos EUA, a indústria do erro médico, 
que paga indenizações milionárias e obriga os médicos a fazer altos seguros. 

31.05.91 E:061 27' EXTERMÍNIO DE 
MENORES 

Os assassinatos de menores de rua e a violência que os pais cometem contra os 
filhos, chegando a matá-los as manifestações contra esses crimes em várias 
partes do Brasil. O envolvimento de policiais nos assassinatos. 

28.10.94 E:062 43' ESPIÕES A vida de um casal de espiões russo que morou no Brasil nos anos 60, o 
trabalho dos antigos espiões russos e americanos. Os equipamentos para 
espionagem vendidos em lojas nos EUA. 

16.05.95 E:063 42' EDUCAÇÃO II A batalha diária dos pais para educar os filhos enfrentando as dificuldades do 
trabalho da falta de um companheiro e da violência da sociedade. 

09.06.95 E:064 32' EXTERMÍNIO DE 
MENORES II 

Pesquisa coordenada pela socióloga Myriam Mesquita mostra quem são os 
menores assassinados na periférica de SP; a impunidade dos assassinos e a 
morosidade da justiça que deixa a maioria dos crimes insolúvel. 

17.11.95 E:065 41' A ERA DA 
INFORMAÇÃO 

A revolução começou nos últimos anos do Séc.XX, se 
espalhando pôr todo o mundo e transformando as relações entre as pessoas.  A 
tecnologia também invadiu o mercado de trabalho, tornando tudo mais rápido e 
simples, criando novas profissões, significando uma economia de tempo e 
dinheiro.  A INTERNET liga mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. 

05.01.96 E:066 42' ENSINO BÁSICO A falta de preparo e os baixos salários dos professores nas pequenas cidades e 
vilarejos do interior. 
O CIEP do Rio que usou a integração com a comunidade para evitar a 
violência local.  A Escola de Minas onde os funcionários são pais de alunos. 

12.04.96 E:067 41' ENVELHECIMENTO O segredo da geração dos cinqüenta com a vitalidade dos trinta.    Especialistas 
na arte de viver dizem o que há de melhor depois dos 50.  Medicina 
Ortomolecular e a dieta da vitalidade o que comer e o que evitar para não 
envelhecer. 

26.07.96 E:068 38' ECOLOGIA III Milhares de brasileiros saíram em busca do País dos bichos e das 
matas.Revelações de uma viagem ao Brasil. Um País que os brasileiros ainda 
não viram. O Pantanal desconhecido. Surpresa de uma floresta onde o homem 
ainda não pisou.  O grande desafio é descobrir o que existe na Serra do 
Amolar. O rio Cuiabá, o rio Paraguaio..... 

12.09.97 E:069 47' EDUCAÇÃO III Limites, regras e muitas discussões. Educar os filhos não é uma tarefa fácil.  
Ainda mais, numa época em que as crianças  discutem as atitudes dos pais e os 
jovens parecem desafiar qualquer orientação que venha deles. 
Mostraremos iniciativas como a TV Escola, que vem ajudando comunidades 
carentes do país. 

13.03.98 E:070 43' EDUCAÇÃO SEXUAL Os jovens e o sexo. Uma questão que traz duvidas, medos e tabus para dentro 
da casa de todos nós. Como orientar bem as crianças e os adolescentes para que 
eles saibam como e quando desfrutar do prazer do sexo? 
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O Globo Repórter desta noite discute a educação sexual. 
Quando começar a falar de sexo com as crianças? O que fazer 
para dar ao adolescente condições de refletir sobre o corpo 
e o comportamento sexual? Como pais que nunca receberam orientação falam 
de sexo com os filhos? 

30.04.99 E:071 45' EMPREGO EM TEMPO 
DE CRISE 

A pergunta vem de longe, do tempo em que profissão é  pura brincadeira: o que 
você  vai ser quando crescer?  Médico, engenheiro?  Quem sabe decorador? 
Não importa a escolha, todo trabalho  é feliz. Todo emprego é; um sucesso, 
mas o que significa falhar? O Globo Repórter desta semana vai tratar do 
assunto que preocupa dez entre dez brasileiros: desemprego. Como se manter 
no emprego e quais as saídas alternativas para aqueles que não têm onde 
trabalhar. Conheça também como funcionam as cooperativas. 
 
 

29/10/99 E:072 46' EGITO A terra dos faraós, das pirâmides, das múmias e dos grandes tesouros da 
antiguidade. O Egito e seus mistérios. Pesquisadores e caçadores de tesouros 
até hoje acreditam que este é um pais que ainda tem muito a revelar sobre o 
nosso passado. O deserto e um dos maiores rios do mundo. A energia das 
pirâmides e a maldição dos faraós. Contradições na geografia, na História e nos 
costumes 

02.06.00 E:073 42' ESCALADA DO MONTE 
BLANC, A 

Quantos homens não arriscam a vida para vencer a altura de uma montanha? 
Aventureiros e atletas movidos pela ambição de um recorde passam anos se 
preparando para esse momento. No programa, nossos repórteres aceitam o 
desafio. Eles querem chegar ao ponto mais alto da Europa Ocidental. Mont 
Blanc - o morro eternamente branco. Sem o preparo físico dos alpinistas, eles 
foram guiados por uma grande pergunta: como age o homem diante da 
imensidão da montanha congelada? Nossa aventura começa agora, na encosta 
dos Alpes franceses. 

13.10.00 E:074 46' ENVELHECER BEM I Você já parou para pensar que o tempo não pára? Quando somos jovens, a 
velhice é apenas uma hipótese distante. Quem imagina que ela começa no fim 
da adolescência? Saber envelhecer é saber viver. Chegaremos bem aos 90 
passando bem pelos 20, pelos 30, comendo com prazer e cuidados, saboreando 
as alegrias e os desafios de cada dia Viver mais e melhor é um teorema cada 
vez mais simples. Depende pouco da genética e muito do nosso estilo de vida 
na juventude e na maturidade. Viver mais e melhor é um teorema cada vez 
mais simples. Depende pouco da genética e muito do nosso estilo de vida na 
juventude e na maturidade. 

09.03.01 E:075 43' ESTEROS DE IBERÁ Você gostaria de viajar pelas águas mais limpas do planeta? O Globo Repórter 
nos leva a um gigantesco alagado: Esteros de Iberá, um labirinto de canais e 
matas do tamanho de um país. Nesse jardim exuberante, nossos repórteres 
encontram uma verdadeira floresta sub-aquática e mostram peixes no exato 
momento da fecundação, um fenômeno que já não se consegue ver nos rios 
brasileiros. Como é gerado e como nasce um peixinho? Do alto, viajando num 
barco voador, vamos alcançar animais selvagens que vivem em absoluta 
liberdade, longe do homem. Nos acompanhe nessa aventura pelos alagados 
argentinos, uma produção conjunta do Globo Repórter e da EPTV, afiliada da 
Rede Globo. 

03.08.01 E:076 43' ENVELHECER BEM II Mais jovens e mais criativos. No início do curso, os desenhos eram quase 
infantis. Hoje, são mais refinados. mas um artista não renega sua obra. A 
evolução traz estilo. Imaginação, cores, tomando formas, expressando 
emoções.Uma redescoberta. A vontade de reaprender, com certeza, prolonga a 
vida. Esse é o segredo de uma longa sobrevivência", finaliza seu Davi.  
Hoje o remédio é o mar. Doses homeopáticas; todo santo dia. Todo dia tem 
uma coisa diferente; uma onda diferente; uma queda diferente; uma manobra 
diferente. O surfe pode parecer que é igual, mas nunca é igual". E ele não vai 
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ao médico há algum tempo. Eu me cuido à base de mel de abelha, cápsulas de 
alho e comidas naturais. Não tomo leite. Bebo leite de soja, como de tudo. mas 
muito disciplinadamente".   
As caras de felicidade já são um indício da transformação. A dança só não 
cura. Mas é um belo começo. Gravataí, cidade da Grande Porto Alegre. Com 
ginástica, algumas mulheres reaprendem a viver. Elas têm incontinência 
urinária, não conseguem controlar o fluxo de urina. É um problema que aflige 
pelo menos 10%dos idosos, a maioria mulheres.   
 

13.09.02 E:077 45' ESPIRITUAIS, 
PESQUISAS 

Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, disse uma vez: " a 
percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências.  O homem 
que não tem os olhos abertos para o  
misterioso, passará pela vida sem ver nada".   
Vamos investigar fenômenos que a cada dia intrigam mais a ciência: como 
acontecem as curas espirituais?  Conheça a mulher capaz de ler pensamentos, 
captar emoções e sentir até as dores dos outros.   
Nossos repórteres ouviram médicos  reconhecendo curas que não conseguem 
explicar e físicos admitindo a existência de energias ainda desconhecidas.  O 
padre, o pastor e o médium: veja como a fé pode ajudar a medicina. 

23.05.03 E:078 44' EMAGREÇA COM 
SAÚDE 

O Globo Repórter revela como emagrecer com saúde e prazer. Você vai 
conhecer as recentes descobertas da ciência para quem quer perder peso sem 
sofrimento. E a receita ideal para esse desafio é o equilíbrio. Saiba quais são as 
frutas, legumes e grãos que reduzem o apetite e as sementes e ervas que 
queimam gorduras e o excesso de açúcar. Veja também como a casca de 
maracujá pode ajudar os diabéticos.  
Você sabia que o estresse pode provocar barriga? O programa mostra, ainda, 
como uma boa alimentação desde criança pode ajudar a prevenir o câncer. Ter 
um corpo magro já não é uma questão de aparência apenas. Mas uma garantia 
de viver mais e melhor. 
Uma mistura poderosa promete acabar com aquela fome que aparece antes do 
almoço e estraga qualquer regime. Uma espécie de poção energética. "Maçã, 
banana, salsinha ou alfafa, gérmen de trigo, semente de linhaça, isso tudo ajuda 
a aumentar o metabolismo, a queimar gordura". 

03.10.03 E:079 48' ENVELHECER BEM III, 
COMO 

Música, dança, exercícios físicos e prevenção. Saiba o que é preciso fazer para 
não perder a força, a energia e os movimentos depois dos 70. 
Ter à mesa um alimento saudável é um privilégio que não atinge a maioria dos 
idosos brasileiros. Uma pesquisa feita pela Universidade de Campinas 
(Unicamp) na Universidade da Terceira Idade de São João da Boa Vista, em 
São Paulo, revelou que os mais velhos não se alimentam bem. O estudo 
acompanhou 94 mulheres, com idade entre 55 e 83 anos. A conclusão é de que 
60% comiam mal. 
Falta de memória. Quem já não experimentou? No Brasil, 1,2 milhão de 
pessoas sofrem da mais comum das doenças degenerativas do cérebro: o Mal 
de Alzheimer. 
Exercitar os neurônios é outro jeito de driblar o tempo e envelhecer bem. 
Vovôs e vovós ocupam carteiras nas universidades que abriram suas portas à 
terceira idade. 
As marcas não são só do tempo. O país que envelhece ainda maltrata quem 
cruza a barreira da terceira idade. A violência muitas vezes vem da família, 
como na novela "Mulheres Apaixonadas". Na vida real, pode ser muito pior.   
 

24.10.03 E:080 43' ESTRESSE Saiba como o organismo sob pressão perde as defesas e a vitalidade. 
Devastador. É o Mal do Século. O estresse afeta mais de 90% da população 
mundial e não poupa ninguém - moços, velhos, ricos ou pobres. No rosto, ele 
deixa mais cedo as marcas da velhice. No corpo, é fator de risco para doenças 
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fatais como câncer e enfarte. 
Depressão, pressão alta. Males típicos dos habitantes das grandes cidades. Mas 
será só deles? 
Tem uma hora que se percebe que o estresse está ganhando a batalha da vida. 
Para algumas pessoas, a única solução é o rompimento drástico. Deixar para 
trás o trabalho, a cidade, a casa, e até a família e os amigos e tentar começar 
tudo de novo em outro lugar, de outro jeito.  
Outra conseqüência dramática: o estresse pode ser a origem até de problemas 
sexuais.  
A vida sob tensão antecipa a velhice? O Instituto de Geriatria e Gerontologia 
do Hospital São Lucas, de Porto Alegre, faz o teste que revela o estresse 
biológico. A ciência começa a estudar o efeito da angústia e do cansaço no 
organismo de quem tem mais de 50 anos. 
Qual a relação entre o aparecimento do vitiligo e o estresse ? 

21.05.04 E:081 39' ENCONTROS E 
DESENCONTROS 

Emocionantes histórias de brasileiros que lutam para encontrar suas famílias.  
No programa de hoje, vamos ver história como a de Pedrinho que foi 
seguestrado quando estava na maternidade,  a do garoto Iruan que foi alvo de 
uma disputa entre os tios taiwaneses e os ávos brasileiros após a morte de seu 
pais. Vamos acompanhar também outras histórias com finais tristes e finais 
felizes. 

11.06.04 E:082 45' ENSINO SUPERIOR Acompanhe a dura batalha para conquistar um diploma universitário, um sonho 
que move milhares de brasileiros em busca de empregos e salários.  
O número de brasileiros que chega a por o nome em um diploma de curso 
superior não chega a 4 %. A empresária Pilar Carollo Pagano, mãe de dois 
filhos, só conseguiu aos 46 anos.  
Universitários do asfalto: Noite de sexta-feira, começo do fim de semana. Mas 
não para alguns passageiros que desembarcam em Presidente Prudente. Eles 
não perdem tempo na cidade, a 560 quilômetros de São Paulo. Vão direto para 
a faculdade, fazer estranhos cursos superiores, com aulas só dois dias por mês.  
Os doutores do futuro: Nas escolas públicas, o dinheiro curto afeta a qualidade 
do ensino. As particulares conquistam espaço com cursos nem sempre bons. O 
Conselho Federal de Medicina desconfia da formação dos 10 mil novos 
médicos que entram no mercado a cada ano. 
Laboratório de gênios: A Universidade Federal de São Carlos é considerada 
uma das melhores do Brasil, São Carlos, no interior paulista, recebeu o campus 
da Universidade Federal na década de 70. Virou ilha de excelência na área de 
exatas. 

19.11.04 E:083 46' EXERCÍCIOS FISÍCOS Atletas de fim de semana correm um grande risco. O professor de educação 
física Roberto Carneiro acompanhou as reações de jogadores de futebol society 
em quadras de São Paulo. Todos são gordinhos e têm, em média, 41 anos. 
O exagero nunca faz bem a ninguém, muito menos quando se trata de mulher e 
esporte. Malhar demais pode resultar até em uma doença conhecida como 
Tríade da Mulher Atleta. Mas não pensem os homens que estão livres dessa 
doença, se o homem fizer exercício em excesso, a produção de 
espermatozóides diminui e muitas vezes é até interrompida. 
A compulsão por exercícios pode trazer sintomas desagradáveis. O risco de 
extrapolar é tão tentador que mesmo quem é disciplinado, às vezes, escorrega.  
É tempo de andar pelos parques e praças da cidade. Mas muitos não se dão 
conta de que o caminhar, uma atividade que parece tão simples, tem segredos 
que, se não conhecidos, podem provocar problemas à saúde.  
Quem poderia imaginar um brasileiro no pódio de uma maratona olímpica? 
Para o ex-bóia-fria Vanderlei Cordeiro de Lima, era um sonho inatingível. Para 
o bóia-fria que foi para a cidade, o emprego de zelador já era uma grande 
conquista, mas foi ali que as portas se abriram para outros sonhos. 
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22.07.05 E:084 45’ EDUCAR PARA MUDAR 
( EDUCAÇÃO ) 

Veja como o ensino pode transformar a vida das crianças brasileiras. 
Dançando e ensinando:  Das muitas formas de expressão, é a dança que vem 
promovendo mudanças na qualidade de vida dos jovens do projeto Dança 
Comunidade. 
Trabalho na hora de brincar: No Brasil, é proibido trabalhar com menos de 14 
anos de idade. Na última década, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) registrou uma queda de 20% no número de menores que têm 
alguma atividade profissional. Mas essa ainda é uma realidade para mais de 6 
milhões de brasileirinhos. 
Ensino sem barreiras: Mudar. É o que uma escola municipal do bairro do 
Butantã, na Zona Sul de São Paulo, se propôs a fazer alguns anos atrás. A 
escola tem quase mil alunos do ensino fundamental e desde o ano passado 
promoveu uma revolução que chegou a chocar pais e até professores. O novo 
modo de ensinar adotado pela escola não trabalha com alguns conceitos 
tradicionais da educação. Um deles é o da sala de aula com um professor, um 
quadro-negro e fileiras de alunos. Em um dos andares, paredes foram 
derrubadas. No local onde havia quatro salas hoje existe um salão, onde os 
alunos estudam em pequenos grupos, com um roteiro de pesquisa a cumprir. 
Oficinas profissionalizantes: Doze anos atrás, alguns empresários da Zona Sul 
de São Paulo se uniram. Um deles cedeu o espaço, na época, um galpão 
abandonado. Os outros investiram, pagaram do próprio bolso, depois buscaram 
parcerias com um objetivo: oferecer oportunidades para os jovens da região 

02.12.05 E:085 44’  EMOÇÕES FORTES Veja como é possível conviver com as fortes emoções que nos levam ao limite. 
Doenças psicossomáticas: Tristeza, medo, angústia. Quem é capaz de dominar 
completamente as emoções? E o que esses sentimentos causam? Será que a 
mente pode fazer o corpo adoecer? 
Ataque de fúria: A raiva faz parte do cotidiano de milhões de pessoas. E não é 
difícil saber de onde ela vem. A maneira como cada um reage é que pode variar 
muito. 
Transtorno do estresse pós-traumático: Essa doença começou a ser estudada a 
partir do comportamento dos veteranos de guerra. Os mesmos sintomas 
apareciam também entre os sobreviventes de terremotos, desastres e atos 
terroristas. No Brasil, são as vítimas da violência urbana que têm desenvolvido 
a doença. 
Síndrome do Pânico: São apenas alguns minutos, mas são minutos 
intermináveis, angustiantes. O coração dispara. Fica difícil respirar, as mãos 
começam a suar e a boca fica seca. Os especialistas ainda consideram a 
Síndrome do Pânico uma doença que não tem cura, mas é tratável e com bons 
resultados. 
Depressão pós-parto: Oito entre dez mulheres sentem uma melancolia depois 
do parto. Mas isso passa rapidamente. Já a depressão tem sintomas mais fortes 
e duradouros. 
Dor que não tem fim: É natural que um pai ou um avô morram aos 70, 80 anos. 
Mas os filhos morrerem antes dos pais é algo muito doloroso. 

03.02.06 E:086 44’  EMPREGO, NOVOS 
CAMINHOS DO 

Veja como entrar num mercado de trabalho em permanente mudança:  
 
Mulheres de sucesso: Foram 12 anos de tentativas e erros até conseguir fabricar 
o hidratante e relaxante para cabelos crespos. Hoje, a ex-babá, ex-faxineira e 
ex-empregada doméstica é milionária. 
Railda, a experiente costureira, se depender dela... "Além de ser perfeccionista, 
ela é uma pessoa pontualíssima, uma grande profissional. Faz um acabamento 
como ninguém", destaca o estilista Neil Brasil. Elogio escancarado do cliente. 
 
Mudanças no campo: Qual a imagem de peão que você tem na cabeça? Pode 
esquecer. Peão moderno anda de moto e usa até radinho no pasto.  
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O novo metalúrgico do ABC: As mudanças têm sido profundas nestes últimos 
anos. Tão profundas que acabaram criando um novo tipo de trabalhador. 
 
Panteras do aroma: Como você reagiria se visse uma mulher cheirando peças 
do interior de um carro? Se a atitude é suspeita, a missão é fora do comum. 
Elas fazem parte de um grupo selecionado de profissionais. Algumas são 
treinadas na Alemanha. Função: exercitar o olfato. 
 
Em casa, com carteira assinada: Não parece, mas de sandália, bermuda e 
camiseta dentro de casa, Marcelo trabalha ligado a uma empresa a 30 
quilômetros de distância, via computador. No mesmo instante, em todo o 
Brasil, 4,5 milhões de pessoas estão trabalhando do mesmo jeito. 
 
Cuidador de idosos: Cuidador de idosos é uma profissão mesmo, reconhecida 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) desde 2001. É profissão que se 
aprende em sala de aula. 
 
Sonho de carnaval: Os empregos temporários gerados pelo Carnaval são tão 
assíduos que já influem nas estatísticas de emprego do Rio de Janeiro. 
 
Homem-engarrafamento; Você acha que é possível ganhar dinheiro para ficar 
preso em engarrafamento? 

03.03.06 E:087 44’ EMOÇÕES, 
IMUNOLOGIA DAS 

Derrubado pelo estresse:  o superexecutivo queria ser um superatleta. A carga 
de estresse no trabalho foi aumentando cada vez mais,  "eu tentava descontar 
um pouco desse estresse do trabalho no esporte na corrida, na natação. O 
organismo nem avisou. A pane veio de uma vez. 
 
Nervos à flor da pele:  visita da equipe do globo repórter, combinada por 
telefone, deixou a aposentada  
Abigair rezende com os nervos à flor da pele, a ponto de ter uma crise de 
urticária na frente da câmera. Uma pesquisa feita no hospital em pacientes com 
urticária mostrou que 80% deles tinham depressão e todos tinham algum tipo 
de problema emocional 
 
Aprenda o "mamanhês": Em que momento da vida se estabelece a relação entre 
os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a nossa saúde. Cedo, muito cedo. 
São os nossos pais que nos ajudam a liberar nossas primeiras emoções. E 
fazem isso tentando se comunicar conosco a todo custo. Um estranho idioma, 
vagamente parecido com o português, cheio de caretas e sempre com voz 
melosa.  
 
Meditação e cura:  A técnica milenar trazida para o Ocidente por um médico 
francês já faz parte do serviço público de atendimento médico do Distrito 
Federal. Em um posto de saúde em Brasília, a mãe do bebê aprende os 
movimentos da shantala.  
O projeto Cuidando do Cuidador procura justamente dar aos profissionais da 
saúde as ferramentas para um atendimento humanizado. Médicos e enfermeiros 
se reúnem para meditar. 
 
Alerta aos agressivos: De uns anos para cá, duas das mais prestigiadas 
instituições médicas do mundo decidiram incluir mais um fator de risco para 
doenças cardíacas: as emoções negativas. 
 
Tabu da ciência: O poder da oração investigado no laboratório. A Universidade 
de Brasília (UnB) quis saber se as células do sangue que protegem nosso 
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organismo reagem a uma prece. 
24/03/06 E:088 43’   ESPAÇO, BRASIL NO Os preparativos do astronauta marcos pontes para entrar em órbita.  

Pouca gente sabe, mas quem quer ir para o espaço tem que treinar duro na 
terra, fazer o curso de sobrevivência na selva e salvamento no mar. O 
astronauta-atleta é um personagem nascido das mudanças que a corrida 
espacial sofreu ao longo dos últimos 45 anos, desde o vôo pioneiro de Yuri 
Gagarin, em abril de 1961. 

12/05/06 E:089 45’  ESPIRITUALIDADE E 
CIÊNCIA 

Viagem astral: Para a maioria das pessoas, sair do corpo é um desafio 
impensável. Mas para a psicóloga Marina Thomaz e para a professora Ana 
Maria dos Santos não. Elas eram crianças quando fizeram os primeiros 
passeios, na chamada viagem astral. 
Reencarnação: Um menino com nome de anjo e uma história incomum. Seria o 
estudante Gabriel Falcão o espírito de um tio, que nem chegou a conhecer este 
mundo? 
Cura espiritual: Centro Espírita Lar de Frei Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de 
Janeiro. Uma impressionante quantidade de pessoas vão ao local todas as 
semanas. o centro espírita ficou conhecido por atender casos mais graves, 
doentes para quem os médicos já não dão esperança. 
A experiência de quase morte:  Luz no fim do túnel: saída ou porta de entrada 
para uma outra vida? As visões de quem esteve à beira da morte são 
impressionantes. 
Um amor de três séculos: Uma história de amor que se passou em Viena, no 
início do século 18. Mas os personagens vivem no Rio de Janeiro, no início do 
século 21. Será possível? 
Budismo e física quântica: Para o mestre budista, pode haver, sim, um caminho 
do meio entre ciência e espiritualidade. Só depende dos olhos de quem vê. 

04/08/06 E:090 45’  EDUCAÇÃO(ENSINO) Pais analfabetos, filhos doutores: a família deve investir nos bebês, ainda no 
ventre. Com atenção, carinho e estímulo, a criança crescerá mais inteligente e 
produtiva. Educação na tenra infância é o novo conceito de desenvolvimento 
para qualquer país do mundo. 
 
Escola pública nota 10: a escola professora jandira de andrade lima, no agreste 
de pernambuco, foi escolhida por secretários de educação de todos os estados 
como destaque nacional, referência de administração escolar. A escola é 
mesmo especial. Até o som que se escuta no local não é comum em outras 
escolas públicas do país. Um sotaque diferente invade corredores e salas de 
aula. Aulas de alemão, de música e de interpretação. 
 
Brincadeira é coisa séria:  atividade é fundamental na formação da criança. "o 
lazer e a nossa relação com os esportes, por exemplo, são vistas como 
secundárias". Atividade é fundamental na formação da criança. 
 
Quebrando o preconceito:Toda pessoa é diferente da outra. É o que acontece 
também com as crianças, inclusive com as que têm Síndrome de Down. Cada 
uma tem o seu ritmo, a sua capacidade de aprender. Segundo os educadores, 
não existe lugar melhor para a convivência e o desenvolvimento da criança do 
que a escola comum, que deve ser o lugar que abrigue todas as diferenças. 

06.05.82 F:002 11' FIGUEIREDO Reportagem de Sérgio Motta Mello sobre as relações entre Brasil e EUA. 
05.12.85 F:005 24' FERNANDO PESSOA Perfil do Poeta Português Fernando Pessoa, os heterônimos do poeta que 

assinava seus versos com vários nomes diferentes. O misticismo de Fernando 
Pessoa na voz de atores portugueses e brasileiros. 

28.06.84 F:007 16' FUTEBOL FEMININO Futebol feminino levado a sério por jovens atletas brasileiras. 
03.11.83 F:008 13' FUTEBOL PELO AMOR 

DE DEUS 
Torcedores brasileiros assistem revoltados a violência e a crise nos clubes de 
futebol. 

22.03.84 F:009 21' FAVELAS Problemas das favelas cariocas e as soluções encontradas pelos moradores 
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fazendo mutirões. 
17.05.84 F:010 46' FIFA - 80 ANOS Sua história e a do próprio futebol. 
25.10.84 F:011 40' FRANCISCO ANISIO DE 

OLIVEIRA PAULA 
(CHICO ANISIO) 

Reportagem sobre o autor e ator, seu nascimento, casamentos, filhos, seus 
personagens. Ele visto por seus amigos, fãs, profissionais de TV, irmãos e 
filhos. Chico visita Maranguape, sua terra natal. 

29.11.84 F:012 31' FERROVIA CARAJÁS 
(TRANSPANTANEIRA) 

Construída para escoar minério de ferro da serra de Carajás, a ferrovia atraiu 
desempregados, posseiros, criou novos povoados, provocando sensíveis 
mudanças na região amazônica. 

02.04.87 F:013 58' FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS 

O empreguismo no funcionalismo público brasileiro, funcionários fantasmas e 
a acumulação de cargos e a falta de verbas públicas, os marajás - serviços 
públicos em Paris. 

10.04.74 F:014 51' FREUD - O HOMEM 
RATO 

O relato do tratamento psicanalítico de um paciente do Dr. Sigmond Freud. 

25.06.87 F:015 45' FRED ASTAIRE Perfil do ator norte-americano que morreu em 22 de junho de 87, nos EUA - 
programa "Uma homenagem a Fred Astaire" do American Film Institute. 

03.02.89 F:018 21' FÁBRICA DE 
CARNAVAL 

A indústria e o artesanato do carnaval; Fábrica "GOPE" de instrumentos de 
percussão em Embu-Guaçu. 

24.04.79 F:019 60' FRANK SINATRA Focaliza os 40 anos profissionais de Frank Sinatra. 
18.03.75 F:020 40' FOLIA DO DIVINO As festas da Folia do Divino nos estados de Goiás, Rio, São Paulo e Bahia. 
03.11.89 F:024 42' OS FÃS Imagens dos fãs-clube dos Beatles, de Elvis Presley, Gilberto Gil, Raul Seixas, 

Chitãozinho e Xororó, Luís Caldas, Ayrton Senna, Maria Betânia, Carmem 
Miranda e de Emilinha Borba. 

12.10.76 F:026 39' FASCINANTE MUNDO 
DO CIRCO 

Alegrias e tristezas da família circense na luta pela sobrevivência entre a 
fantasia e a realidade. 

28.01.81 F:027 42' FALANGES DO MAL Mostra imagens de alguns templos e terreiros. Conversas com exorcistas e 
exorcizados, com médicos e com clientes. 

27.04.76 F:030 34' FILHOS DA TERRA A vida e costume de tribos africanas. 
03.04.92 F:031 17' FÓRMULA 1 O circo de Fórmula I no Autódromo de Interlagos em SP. O trabalho dos 

mecânicos nos boxes. As primeiras corridas com calhambeques e baratinhas 
sem segurança. Os brasileiros que se destacaram na Fórmula I desde Chico 
Landi até Ayrton Senna... 

24.07.92 F:032 28' FRONTEIRA BRASIL 
PARAGUAI 

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

25.09.92 F:033 45' FÍGADO O funcionamento do único órgão humano que se regenera e cumpre 500 tarefas 
no organismo - o prejuízo que o excesso de álcool traz ao fígado, o perigo da 
cirrose hepática e da hepatite B - O drama das pessoas que precisam fazer 
transplante de fígado, mas não tem dinheiro nem doadores. 

18.12.92 F:034 45' FALTA DE TEMPO A eterna corrida das pessoas contra o relógio. Os aparelhos e meios de 
transporte criados para diminuir o desperdício de tempo. O jornalista que criou 
um método para racionalizar e aproveitar melhor o tempo. Problemas do 
coração causa dor pelo ritmo acelerado do dia-a-dia... 

07.05.93 F:035 21' FOBIAS A síndrome do pânico, as pessoas que tem medo de sair sozinha, ficar em 
público e escrever na frente dos outros. As fobias quase incontroláveis de 
elevadores, aviões e insetos. Os tratamentos médicos para esses problemas. 

11.06.93 F:036 44' FORÇA DO FUTEBOL 
PAULISTA 

O alto nível técnico dos times paulistas o trabalho de base feito com jovens 
aspirantes e juniores do PS. A força do futebol do interior com times como o 
Novorizontino e o Bragantino. Os craques e ídolos das torcidas... O São Paulo, 
melhor time da América do Sul... as torcidas organizadas... e o patrocínio de 
empresas de grande porte. 

04.06.93 F:037 48' FRAUDES NO INSS As fraudes cometidas por médicos e clínicas conveniadas ao INSS em todo o 
Brasil. As compras superfaturadas e o dinheiro desviado nas Secretarias de 
Saúde do Rio Tocantins. A falta de fiscalização e facilidade para fraudar o 
INSS e exemplos positivo da cidade paranaense de Guarapuava, onde o 
atendimento médico funciona. 
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09.04.93 F:038 44' FORÇA DA FÉ, A A devoção das pessoas a fatos inusitados que acabam sendo tomados por 
milagre como uma espiga de milho assemelhada a uma imagem de uma santa 
ou a água que brota numa capela. O difícil caminho para a canonização de um 
santo... 

13.08.93 F:039 23' FRONTEIRA DA MORTE, 
A 

Depoimentos de pessoas que tiveram experiência extracorporais e dizem ter 
encontrado parentes e amigos falecidos num local que parecia ser o paraíso, 
após sofrerem acidentes ou passarem por críticos problemas de saúde. As 
tentativas de explicações científicas para o fenômeno e os testes para 
reproduzir artificialmente as experiências extras corporais. 

10.12.93 F:040 55' FOME O drama dos milhões de brasileiros que passam fome e vivem na miséria de 
norte a sul do país, que apesar de tudo, desperdiça alimentos. A alimentação 
alternativa feita com farelos, que está salvando a vida de crianças desnutridas. 

08.07.94 F:041 39' FELICIDADE A busca pela felicidade que leva as pessoas a procurar palestras e livros de auto 
ajuda, terapia alternativas e tomar remédio para depressão. A vida na cidade de 
Felix, no Rio Grande do Sul. 

05.09.94 F:042 43' F. E. B. (50 ANOS) Após 50 anos, veteranos da FEB voltam a Itália e revivem as emoções dos 
combates da II Guerra Mundial na Itália, onde lutaram para livrar o País dos 
alemães. 

03.05.91 F:043 27' FRONTEIRA MÉXICO X 
EUA 

O drama dos mexicanos que tentam atravessar ilegalmente a fronteira 
americana em busca de melhores condições de vida nos EUA - imagens feitas 
com lentes especiais que dispensam luz para filmar a noite. 

28.06.91 F:044 19' FOGOS DE ARTIFÍCIOS O perigo da fabricação caseira de fogos. As festas juninas, onde buscapés são 
soltos no meio da multidão. A tragédia da explosão do bazar de fogos em 
Niterói e entrevistas com os sobreviventes. 

02.12.94 F:045 17' FLORES O cultivo e comercialização de flores na Holanda e pelos imigrantes 
holandeses em Holambra, S_o Paulo. 

22.12.95 F:046 55' FRANK SINATRA O balanço da carreira e da vida de Sinatra.  Os programas na Televisão e os 
parceiros musicais. 

04.10.96 F:047 40' FERNANDO DE 
NORONHA II 

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

18.10.96 F:048 46' FESTAS DA FÉ Promessas, penitências, devoção.  Qual é a força que arrasta multidões às ruas 
em louvor à nossa Senhora?  No maior país católico, as festas em homenagem 
à Virgem Maria estão se tornando gigantescas manifestações religiosas.  Pará, 
S.Paulo, Rio de Janeiro, Bahia.  A história do Círio de Nazaré é também a 
lembrança do passado de cada um dos paraenses.  Gente que cresceu 
participando das festas em homenagem à Virgem e que volta a cada ano para 
renovar sua fé e seus pedidos. 

27.08.99 F:054 43' FILHO, EM BUSCA DE 
UM 

A cena do parto é tão antiga quanto a humanidade. Quando corpo tão pequeno 
deixa seu abrigo seguro vem o primeiro choro, o primeiro sinal da vida que 
começa. No rosto da mãe está a emoção, o orgulho. Ela agora é a mulher, 
fêmea reprodutora, perpetuando a espécie, conquistando sua própria 
eternidade. 
Com um corpo jovem, ágil, a bailarina Andréa está em plena forma, mas a 
mulher Andréa, aos 27 anos, recebeu uma dura sentença. O tratamento de uma 
grave doença vai deixá-la estéril. 
A história terminaria triste se não fosse a moderna medicina de reprodução. 
Andréa acaba de congelar os ovários para, no futuro, poder engravidar. "É um 
sonho que eu não gostaria de ver morto. É um sonho que eu não gostaria de 
pensar que eu não posso sonhar mais", conta ela. "Foi uma oportunidade de eu 
poder vir a ser mãe, então, veio assim como um milagre mesmo, e foi muito 
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rápido, muito recente a descoberta disso e a possibilidade de eu utilizar essa 
técnica." 
 

30.05.97 F:049 44' FREI DAMIÃO 
(RELIGIOSIDADE) 

Homem recitando a história de Frei Damião.  Porto do Recife, onde Frei 
Damião desembarcou em 1931, vindo da Itália.  Entrevista com o Padre 
Martinho Lenz, reitor do Colégio Pio Brasileiro, que fala sobre a possibilidade 
de canonização de Frei Damião.  Entrevista com fiéis que relatam curas  de 
doenças depois da benção de Frei Damião.    Foto da casa onde Frei Damião 
nasceu, na cidade  italiana de Bozzano. Imagens de Padre Cícero e Frei 
Damião no Centro de Tradições nordestinas de S.Paulo. 

30.10.97 F:050 46' FRAUDE NO INSS Uma entrevista exclusiva com a fugitiva nº 1 do Brasil.  A mulher que há 5 
anos consegue driblar a policia brasileira e a interpol mostrou seu novo rosto e 
fez revelações surpreendentes sobre como funcionou  um dos maiores 
esquemas de fraude já montados no Brasil. 

24.04.98 F:051 49' FALANDO COM 
ESPÍRITOS 

Você acredita em mediunidade? Mensagens do alem? Não são poucos os 
brasileiros que se dizem capazes de conversar com os espíritos. Os médiuns 
atraem multidões em busca de ajuda. Nossas equipes investigaram, no Brasil e 
na Europa,o misterioso fenômeno.  
O programa vai mostrar uma mulher que transforma flores em mel; outra que 
fez sumir um tumor; médiuns que pintam e compõem musicas inéditas de 
cantores consagrados. 

22.01.99 F:052 45' FAMA, DEPOIS DA O programa desta semana trata do comportamento depois da fama. Como está 
a vida de pessoas que foram muito famosas e agora muitas vezes nem são 
reconhecidas na rua?  Conheça a história de personalidades da música, do 
teatro, dos esportes e da televisão que fizeram muito sucesso e hoje vivem em 
um mundo diferente do passado. 

06.08.99 F:053 42' FIM DO MUNDO Para os místicos, os anjos anunciam o fim do mundo. Estaríamos vivendo os 
minutos que antecedem o mergulho no desconhecido? Os homens se preparam 
para a hora do acerto de contas. Seremos engolidos pelo fogo ou pela água? 
Terremotos, epidemias, fome, desemprego e violência são os sinais do 
apocalipse nas ruas, praças, e na boca dos pregadores. Na Praça da Sé São 
Paulo, a uma da tarde, de terno amarelo e gravata extravagante, o pastor 
Fernando tenta fisgar novos fiéis. Ele explica a Bíblia no meio da praça. Para 
Fernando os sinais são claros. "Em quantos países está tendo terremoto? Em 
quantos países está tendo maremoto?", pergunta ele. 

07.07.00 F:055 43' FILHOS DO DIVÓRCIO Quando um casamento acaba e a separação é inevitável, o que sentem as 
crianças? No Globo Repórter, os filhos do divórcio contam como vivem a 
separação dos pais.  Ao aprender os caminhos de uma nova vida, meninos e 
meninas têm muito a nos ensinar. Mostram que a história de uma separação 
nem sempre deve ser triste. Ao contrário: o olhar infantil revela possibilidades 
que adultos não conseguem ver. Surpresas, alegrias inesperadas, novos 
romances - até nisso eles ajudam os pais. Filhos são os primeiros a descobrir 
que recomeçar é sempre um desafio. 

24.11.00 F:057 42' FAMA Por que tanta gente vive em busca da fama ? Ela pode levar a vida de uma 
pessoa ao mais surpreendente dos caminhos, mas nunca é previsível. Há quem 
tenha orgulho em viver sob holofotes. E quem tenha horror a perseguição das 
luzes e das câmeras. Outros, conseguem se manter indiferentes as imposições 
do sucesso. No Globo Repórter de hoje, quarenta e cinco minutos de fama. A 
breve, e a que parece não ter fim. A prazerosa, e a que machuca. Fama, doce ou 
amarga, ilusória ou real, será mesmo verdade que todos nos sonhamos com ela 

01.12.00 F:058 45' FOZ DO AMAZONAS Uma aventura pela foz do maior rio do mundo. O que acontece quando o 
Amazonas encontra o mar? No caminho das águas, uma viagem cheia de 
surpresas. Vamos passar pelos ninhais dos mais belos pássaros da floresta. 
Conhecer o bebê que vive num jirau sobre o grande lago cheio de piranhas. 
Acompanhe essa aventura pelo labirinto de águas que nos leva à foz do 
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Amazonas. 
06.04.01 F:059 42' FLORESTA ATLÂNTICA Você sabia que a mais rica floresta do mundo fica no Brasil? O Globo Repórter 

entra nas últimas reservas da Mata Atlântica. Nossos repórteres vão atravessar 
o caminho do puma brasileiro, mostrar uma árvore de 400 anos e acompanhar a 
vida dos raríssimos mico-leão-da-cara-preta e papagaio-da-cara-roxa. Botos, 
morcegos-pescadores, os mais belos pássaros coloridos. Nesta floresta 
exuberante, quase totalmente destruída pelo homem, a vida resiste e encanta. 
Nos acompanhe nessa aventura pelo paraíso verde que pulsa no sul do Brasil. 

12.04.02 F:060 40' FAMA REPENTINA Você já ouviu dizer que um dia todos teriam direito aos seus 15 minutos de 
fama? A frase, famosa, é do artista plástico Andy Warhol. Na metade do século 
passado, soou como estranha, exagerada profecia. Mas aconteceu. Já estamos 
no tempo das celebridades-relâmpago, da fama que lembra o brilho de um 
flash: intenso, surpreendente e passageiro.  
Desconhecidos brotam do anonimato para o mundo das câmeras. Mas o que 
acontece com quem experimenta o sucesso breve? O Globo Repórter mostra o 
destino de homens e mulheres que viveram este momento. E dos que começam 
a viver, como o jovem Kléber, que ganhou o prêmio desejado por 500 mil 
brasileiros. Você vai ver como vivem hoje Elaine e o divertido capitão 
Rodrigo, vencedores do programa No Limite. Saiba por anda o garoto que 
ficou famoso contando a história do maior cajueiro do mundo e o jogador 
Cocada, um desconhecido que mudou a trajetória do Vasco. 

28.06.02 F:061 44' FAMÍLIA, LAÇOS DE A misteriosa ligação que existe entre irmãos.  Você vai ver a  
emocionante história do policial que teve a vida salva pela única irmã. 
A incrível afinidade entre dois gêmeos siameses que foram separados pela 
ciência, mas não conseguem viver longe um do outro.   
O surpreendente caso dos irmãos que não se conheciam, mas gostavam das 
mesmas coisas e escolheram até a mesma profissão. 
E ainda:  porquê é tão importante que as crianças que ficaram órfãs cresçam ao 
lado dos irmãos. 

15.11.02 F:062 44' FELICIDADE, OS 
SEGREDOS DA 

Você se considera uma pessoa feliz?  A pergunta é simples; a 
resposta, nem tanto.  A felicidade é uma questão que intriga muitos 
especialistas.  Saiba que sentimento é este, tão comum em algumas vidas, tão 
distantes em outras. 
Dinheiro traz felicidade?  Veja o que respondem os homens que  
encontraram petróleo no quintal de casa.   
Vamos mostrar tbém, os operários que compraram a própria fábrica e se 
tornaram patrões e a empresa onde os funcionários decidem a que horas vão 
pegar no batente. 
Uma viagem por todo o país em busca de brasileiros felizes. 

22.11.02 F:063 45' FERNANDO DE 
NORONHA III 

revela o lado desconhecido de Fernando de Noronha.  Nossos repórteres 
entraram nas ilhas proibidas e descobriram uma exuberante  vida marinha.   
Conheça as tartarugas gigantes que viajam do Brasil até a África. Uma das 
espécies mais ameaçadas do planeta, hoje, protegidas pelo homem. 
Acompanhe essa aventura por um pedaço de Brasil rico e atraente. 

20.12.02 F:064 47' FHC, OITO ANOS O presidente Fernando Henrique Cardoso abre as portas do 
Palácio da Alvorada e mostra como é a residência oficial e o  
dia-a-dia de quem governa o pais.  FHC mostra as fitas com as 
confissões e relatos de oito anos de mandato.   
Saiba como as personalidades da política mundial descrevem  
o estadista que impressionou o mundo.  Você vai ver um  
depoimento exclusivo do ex-presidente americano Bill Clinton  
sobre o amigo Fernando Henrique. 

10.01.03 F:065 42' FLORESTA, VOZES DA O 1º programa de 2003 revela o lugar onde existe mais vida em  
toda a Amazônia.  Conheça as vozes e as cores da maior floresta 
do mundo.   
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Setecentas espécies de aves, macacos, os maiores mamíferos  
terrestres se escondem em uma região que acaba de surpreender os cientistas.  
Lá foi descoberto o papagaio-careca, uma espécie que permaneceu 
desconhecida até o século XXI. 

31.01.03 F:066 44' FOME, O BRASIL QUE 
SENTE 

 

12.09.03 F:067 45' FERNANDO DE 
NORONHA 

Veja as belezas deslumbrantes do arquipélago de Fernando de Noronha. 
O programa acompanhou uma cena rara: a troca de uma lâmpada. Não uma 
lâmpada qualquer. É a peça central do farol que ilumina as noites de Noronha. 
Nossos repórteres escalaram o Morro do Pico. Eles subiram a 360 metros de 
altura.  
Eles foram também ao local onde teria batido a nau de Américo Vespúcio, no 
mesmo período em que houve o acidente, o primeiro naufrágio da costa 
brasileira. Na volta ao arquipélago, uma escolta de golfinhos rotadores. 
Dezenas, saltando ao mesmo tempo. 
Fernando de Noronha é considerado pelo IBGE o melhor lugar para se viver no 
Nordeste. Para as 2,1 mil pessoas que moram na região, não há no mundo um 
lugar melhor. Não existe desemprego. A taxa de mortalidade infantil e 
desnutrição é zero. Além disso, todas as crianças têm lugar na escola pública. 
Elas aprendem cedo que o passado de invasões e abandono pode ser reescrito. 
E que até o paraíso precisa de cuidados. 

26.03.04 F:068 46' O PODER DAS FRUTAS A ciência comprova que as frutas são fonte de vitaminas, proteínas, sais 
minerais, fibras, antioxidantes. Um saboroso coquetel na prevenção e no 
tratamento de doenças.  
Vamos ver os efeitos da maçã no organismo das drosófilas, as mosquinhas que 
adoram frutas. 
Uma pequena fruta, uma grande promessa. O nome da fruta é mirtilo. 
Pesquisas comprovaram que o mirtilo produzido no Brasil tem as mesmas 
características do blueberry cultivada nos Estados Unidos e na Europa - e 
possui a mesma quantidade de pigmentos antocianos. É este pigmento que age 
de maneira benéfica no nosso organismo: combate os radicais livres, é 
antiinflamatório, melhora a circulação e reduz o colesterol ruim. Outro 
benefício comprovado do mirtilo está ligado à saúde dos olhos. 
Abacaxi, goiaba, manga, uva, maracujá, acerola, romã. Eles podem reforçar a 
nossa defesa imunológica, evitando que a pessoa chegue a ter ou desenvolver 
um câncer ou outra doença degenerativa. 
Os benefícios das frutas podem ser ainda maiores se elas forem combinadas. É 
possível misturar as frutas, com indicações surpreendentes: Prevenir a celulite, 
suco contra a depressão e suco antiestresse. 
Frutas brasileiras brilham no exterior: Fraiburgo, em Santa Catarina, fica na 
região que mais produz maçãs no país.Todos os caminhos da exportação 
passam pela alta tecnologia. O modelo da fruta perfeita. Ela deve ser bonita, 
saborosa e sem resíduos tóxicos. Com frutas assim, o Brasil já abocanhou 15% 
do mercado externo. A mesma tecnologia que nos permite exportar maçã 
plantou um imenso pomar nas margens do Rio São Francisco, nos municípios 
de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Na caatinga seca, parreiras, 
mangueiras, goiabeiras - frutas para o Brasil e para todo canto do mundo. 
Umbu, a fruta sagrada do sertão: vamos conhecer as diversas histórias dessa 
fruta. Para os nutricionistas, a geléia, o suco e o doce de umbu são os alimentos 
mais energéticos da merenda escolar na região.  
O milagre da banana: Das águas do Açude de Cocorobó, nasceu um oásis. Um 
bananal de 800 hectares, que sustenta um município do Nordeste. 

09.04.04 F:069 44' FÉ, CIÊNCIA E O poder de cura das crenças religiosas.  
O psiquiatra Alexander Moreira de Almeida coordena um núcleo, na 
Universidade de São Paulo, que estuda as relações entre medicina e fé.  
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Vamos ver casos de fé como o de Vera Beber, a fé teve um papel no mínimo 
controverso. Vera retirou um tumor da membrana que reveste o cérebro. O 
câncer reapareceu. Os médicos recomendaram remédios para prevenir 
convulsões e dores. Vera preferiu outro caminho, o Johrei. 
O ator Norton Nascimento se encontrou na fé evangélica. A conversão 
aconteceu apenas três meses antes de o ator enfrentar o momento mais difícil 
na vida dele. Um transplante de coração. 
Como a tecnologia pode ajudar em alguns casos que os pacientes não aceitam 
fazer à transfusão de sangue. Um caso clássico é o das Testemunhas de Jeová. 
Eles não aceitam fazer a transfusão, por uma interpretação do que está na 
Bíblia. 
Fé parceira da saúde: Dona Paizinha, viúva de 72 anos, que aprendeu há mais 
de meio século com a mãe o ofício de rezadeira.  
Reações cerebrais: O cientista Andrew Newberg colocou monges budistas e 
freiras católicas em uma máquina e fez uma tomografia do cérebro deles. 
Descobriu que no momento mais profundo da meditação, ou da oração, os 
cérebros de budistas e de católicos têm a mesma atividade elétrica, 
característica da experiência espiritual. 
Mais fé, menos estresse: "As pessoas estão se vinculando a uma religião para 
fazer um enfrentamento do seu estresse. Tanto é que as religiões estão 
crescendo, mundialmente cada vez surgem mais religiões", declara a psicóloga 
e pesquisadora Samia Simurro. 
 

03.09.04 F:070 40' FLORESTAS ASIÁTICAS Veja as belezas e curiosidades encontradas pelos cientistas aventureiros em 
regiões remotas da Índia.  
 

24.06.05 F:071 45´ FESTAS JUNINAS Festas de são joão tomam conta de todo o país e espalham alegria nas noites de 
junho. Nenhuma outra festa deixa o nordestino tão alegre. Nada neste mundo 
envolve tanto esse povo. Não há ritmo mais animado. Não há dança mais 
colorida. A inspiração vem do céu: da proteção de são pedro; da luz de são joão 
batista; da fé em santo antônio. A festa da roça invade pequenas e grandes 
cidades. São joão é sinônimo de trabalho, renda, além de fartura no campo.  
A tradição do bacamarte: tiros de alegria, em homenagem a são joão, os 
bacamarteiros do agreste pernambucano preservam uma tradição que já passa 
de um século. 
Santo antônio é festejado com muito entusiasmo na cidade cearense de 
barbalha, onde é padroeiro. Os homens têm uma difícil missão: carregar um 
tronco de jatobá com mais de duas toneladas e 23 metros de comprimento. O 
motivo: ajudar as mulheres da cidade a encontrar marido.  
O pífano é o instrumento mais característico das festas na roça, na zona rural 
do nordeste. Na cidade de caruaru, agreste de pernambuco, foi criada a banda 
de pífanos das senhoras da terceira idade. 

07.08.05 F:072 43’  FILHO, EM BUSCA DE 
UM II 

Fecundação em laboratório: A vida moderna trouxe novos problemas para os 
cientistas, e as técnicas de reprodução em laboratório são cada dia mais 
procuradas por casais que não conseguem ter filhos. 
Onde procurar ajuda? Muitas mulheres encontram a solução para a infertilidade 
no laboratório do Hospital Pérola Byington, em São Paulo. Na fertilização in 
vitro, feita na proveta do laboratório, a embriologista  escolhe e separa os 
oócitos as células femininas que serão fecundadas pelas células masculinas. 
Retirados do ovário, os oócitos vão para uma placa de vidro. 
Esperança para mulheres com câncer: Vamos ver o caso da tecnóloga Maria 
Lúcia Monteiro que tinha receio de não poder ser mãe. Jovem e solteira, ela ia 
passar por uma quimioterapia e o tratamento poderia deixá-la estéril.  Os 
métodos de reprodução assistida já conhecidos não eram solução para o caso 
dela . O congelamento de embriões, por exemplo, não podia ser feito porque 
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ela era solteira. A única alternativa era o congelamento de tecido ovariano, uma 
técnica ainda experimental. 
Vilões da infertilidade: A capacidade de engravidar vai diminuindo conforme 
as mulheres vão envelhecendo. Apesar disso, os médicos do Hospital Pérola 
Byington não colocam limite de idade para as candidatas à reprodução 
assistida. Mas é certo que algumas terão mais chance de sucesso do que outras. 
E o especialista aponta os vilões: fumo, bebida e alimentação rica em gordura 
colaboram muito para a infertilidade. Mudança de hábitos ajudaria bastante 
Amor de mãe produz leite: Vamos ver o caso de Sônia que teve uma 
experiência rara: teve leite e pôde amamentar a filha que adotou. A enfermeira-
chefe do banco de leite apostou em uma teoria: a sucção na mama estimula a 
hipófise, uma glândula do cérebro que produz os hormônios do leite. Nos 
primeiros dias, o bebê recebe leite por uma pequena sonda, para que se 
alimente e não pare de sugar. 
Luta por direitos iguais: licença-maternidade para mães adotivas. Uma 
proposta de mudança da Constituição foi feita em 2000 e só agora, cinco anos 
depois, começa a ser discutida no Congresso Nacional. 

28/10/05 F:073 45’ FELICIDADE II Felicidade está no ar, está na gente. Durante a investigação feita pela equipe do 
Globo Repórter foram tantos registros, tantas formas de felicidade... Ela existe. 
E existe até uma fórmula descoberta por cientistas. Os mesmos que fazem 
inúmeras e intermináveis pesquisas para encontrar mundo afora o que existe 
dentro de cada um de nós. 
Um projeto de vida. Com ou sem uma bela casa, com ou sem uma família, com 
ou sem saúde, é possível ser feliz? 

13.03.06 F:074 44’  FAMOSOS POR UM DIA Pouso forçado: enquanto Leonardo lutava para controlar o helicóptero, o 
empresário César  dirigia pela marginal pinheiros, em poucos minutos esses 
dois homens estariam juntos, lutando para salvar o único passageiro do 
helicóptero:o jornalista Geraldo Nunes.  
Policial em ação: o sargento Cláudio Manoel falcão ficou marcado para sempre 
por uma cena. Um único gesto, e a diferença entre a vida e a morte.  
Brilhando no show do u2: Victor Hugo dos Santos, foi o destaque de uma 
platéia de 73 mil pessoas. Cantou apenas duas frases com Bono Vox. 
Realidade vira ficção: a notícia que emocionou o Brasil todo inspirou Glória 
Perez a escrever o primeiro capítulo da novela "América". O ator Paulo Goulart 
reproduziu na novela cenas da vida real do tratorista Amílton, que  não 
consegui cumprir a ordem judicial para demolir uma casa. 
Fotos que entraram para a história: ano de 1982. O Brasil perde a copa. E o 
flagrante do fotógrafo resume a decepção do país na primeira página do jornal: 
um menino chora com a camisa da seleção. Dez anos depois, uma jovem de 
cara pintada acorda esse país. 
Jogada de mestre: ser aplaudido de pé pela arquibancada lotada é o sonho de 
todo garoto que começa a jogar futebol, a bicicleta de Alexandre silva foi uma 
das mais perfeitas da história do futebol. 
 

09/06/06 F:075 45’  FLORESTA 
EQUATORIAL 

A grande Floresta Equatorial é uma reserva tão misteriosa quanto a Amazônia 
brasileira. Ela guarda espécies ainda não identificadas.  
Os cientistas da Operação Ushuaïa descobriram as maravilhas deste vasto 
mundo verde. Eles partiram da Cordilheira dos Andes e navegaram pelos rios 
brancos e negros antes de chegar ao paraíso das Ilhas Galápagos. 

     
13.05.82 G:001 17' GUIANA FRANCESA Os Brasileiros que migram para Guiana Francesa procurando melhores salários 

e condições de vida. 
27.08.81 G:002 52' GLAUBER ROCHA Velório e enterro do cineasta, cenas de seus filmes, depoimentos de amigos, 

atores, escritores e cineastas. 
24.10.85 G:004 44' GLÓRIA MENESES * 
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31.10.85 G:005 26' GRANDE OTELO Perfil do ator Grande Otelo - Cenas de filmes. 
05.11.87 G:008 17' GIULA GAM Perfil da atriz que interpretou a personagem "JOCASTA" na 1ª parte da novela 

MANDALA da TV GLOBO, sua biografia e seus trabalhos. 
08.04.82 G:009 17' GUERRA DAS 

MALVINAS 
Reportagem sobre a Ilha das Malvinas. 

18.07.85 G:010 35' GREVE NO INPS Debate com o secretário Estadual de Saúde do Rio; o Presidente do Sindicato 
dos Médicos do Rio e do INAMPS. 

20.01.75 G:011 39' GUERRA DE TRUQUES O filme "GUERRA NAS ESTRELAS", uma guerra cheia de truques, no qual 
os técnicos mostram os segredos dos efeitos especiais. 

09.01.79 G:012 45' GUERRA PARA 
ACABAR COM TODAS 
AS GUERRAS 
(PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL) 

Um relato da 1ª Grande Guerra Mundial, a guerra que causou a morte de 9 
milhões de pessoas. Depoimentos de homens que lá estiveram. 

09.01.79 G:013 42' GRITO DOS RIOS Um reflexo do que está acontecendo com todos os rios brasileiros, vítimas de 
poluição e desmatamento. 

30.05.78 G:014 64' GUERRA FINAL - 1ª E 2ª 
PARTES 

O filme mostra a capacidade de um inseto sobreviver, fecundar, comunicar-se, 
camuflar-se e preparar-se militarmente. 

08.09.89 G:015 38' II GUERRA MUNDIAL - 
1ª PARTE 

A vida de Hitler - o surgimento e a ascensão do nazismo - o fascismo na Itália 
e na Espanha - a invasão da China para o Japão. 

15.09.89 G:016 46' II GUERRA MUNDIAL - 
2ª PARTE 

A guerra no Norte da África - a destruição de Montecassino - o inferno de 
Anzio - o dia "D" - a invasão da Normandia... 

29.09.89 G:017 43' II GUERRA MUNDIAL - 
3ª PARTE (O LEVANTE 
DE VARSÓVIA ATÉ A 
BOMBA ATÓMICA) 

O levante de Varsóvia - a libertação da França - as pontes de Arnhen e 
Remagen - a invasão da Alemanha - o suicídio de Hitler. 

27.10.89 G:018 42' II GUERRA MUNDIAL - 
4ª PARTE (O BRASIL NA 
GUERRA) 

O Brasil na guerra - entrevistas com ex-pracinhas - imagens do Brasil antes, 
durante e depois da guerra - Movimento Nazista no Brasil durante a guerra. 

10.11.89 G:019 18' GUERRA DA COCAÍNA 
NO RJ 

O combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro - a firme atuação da Polícia 
que prendeu os maiores chefes do tráfico carioca. 

05.01.76 G:020 21' GINÁSTICA OLÍMPICA Apresentação de ginástica no 1º Festival Internacional de Ginástica, no 
Maracanãzinho. 

16.08.77 G:021 38' GRANDE PESCADOR As relações do ser humano com o mar, as técnicas das pescas em diversas 
partes do mundo. 

10.08.74 G:022 27' GUERRA ÁRABES 
ISRAELENSES (em inglês) 

Mostra os armamentos e a posse do Canal de Suez. 

29.08.78 G:025 40' GRANDES TRAGÉDIAS Várias cenas com diversas espécies de acidentes. 
31.01.91 G:026 35' GARIMPO O incidente em que a Guarda Nacional Venezuelana derrubou um avião perto 

da fronteira com o Brasil. A invasão do espaço aéreo e os rasantes feitos por 
aviões militares venezuelanos a um Posto da FUNAI - os trabalhos dos 
garimpeiros e pilotos nos garimpos. 

05.03.93 G:027 43' GUERRA DOS SEXOS As novas conquistas das mulheres, as profissões ditas masculinas que já são 
ocupadas por mulheres. O homem objeto dos shows de Strip-Tease. As terapias 
para melhorar os relacionamentos entre o homem e a mulher. 

04.02.94 G:029 47' GUARDA-COSTAS A dura e nervosa vida dos guarda-costas que protegem políticos, estrelas da 
música Pop e membros de famílias reais. Os guarda costas que acabaram 
casando com seus protegidos, as falhas de segurança que poderiam ser fatais. 

17.05.91 G:030 14' GOGO GIRLS A vida das 2.000 brasileiras que vão para o EUA trabalhar como dançarinas em 
boates para conseguir melhores condições de vida e voltar ao Brasil. 

31.05.91 G:031 17' GALÁPAGOS Uma viagem as Ilhas Galápagos, onde Charles Darwin fez suas pesquisas sobre 
a teoria da evolução - os animais exóticos: iguanas marinhos e terrestres e as 
tartarugas gigantes. 

09.08.91 G:032 40' GANGS DE RUA As gangs de jovens de S.Paulo: os punks, "Carecas", headbangers, rockabillies 
e as rivalidades e violência entre os grupos, que as vezes acabam em morte no 
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Rio, os Bailes Funk onde as brigas são freqüentes e os "pegas" de automóveis. 
Nos EUA, a violência das gangs dos bairros negros e de chinatown, em Nova 
Iorque. 

03.11.95 G:033 42' GUERRA AO CIGARRO Imagens de pessoas fumando; os argumentos dos fumantes, os comerciais de 
cigarro com astros de Hollywood. 

23.01.98 G:034 48' GÊMEOS Na  mitologia eles representam a dupla personalidade.  Nas tribos antigas podia 
ser um sinal de sorte ou azar.  Mas quem são os gêmeos, resultados de herança 
genética ou pura coincidencia ?   
-  Mostraremos os Irmãos CHIPÓFAGOS, Os gêmeos 
UNIVITELINOS. 

20.03.98 G:035 42' GALÁPAGOS Uma viagem ao mundo primitivo de Galápagos. O Globo Repórter vai ao 
litoral do Equador e revela os mistérios e as lendas de um arquipélago quase 
encantado. Nossa equipe parte em busca de animais que ainda vivem como no 
tempo em que as primeiras caravelas chegaram a América. 
A paisagem e paradisíaca. As rochas vulcânicas que formam o arquipélago são 
cercadas pôr água transparente. São 14 ilhas e apenas em quatro delas ha lugar 
para o homem. As outras pertencem aos bichos. Ha 160 anos, um homem 
curioso atravessou as águas do arquipélago e transformou a historia. Nossa 
viagem vai reencontrar os lugares e os misteriosos animais que tornaram 
Charles Darwin um dos maiores cientistas de todos os tempos. Autor da mais 
importante teoria sobre nossa existência na terra, a teoria da evolução das 
espécies,    Darwin elaborou uma tese que hoje parece banal: os bichos se 
adaptam ao ambiente natural e se transformam conforme as condições em que 
vivem. 
A simplicidade da idéia revolucionou o meio cientifico. Em pleno século XIX, 
mudou o rumo da biologia e a historia de "Uma viagem ao mundo primitivo de 
Galápagos". 

19.06.98 G:036 38' GELEIRAS DA 
PATAGÔNIA 

No Globo Repórter desta semana, uma aventura no meio do gelo. 
Nossos repórteres atravessam as águas do pacifico e entram na geleira  
de San Raphael. O que sente o homem diante da gigantesca 
muralha branca? Na frente das nossas cameras, blocos mais altos que 
um edifício de vinte andares despencam na água. Na Patagônia, 
vamos conhecer também a beleza das montanhas, rios e lagos que guardam 
o peixe mais desconfiado do mundo. O programa foi produzido pela equipe 
da E.P.T.V. - afiliada da Rede Globo. 

28.01.00 G:037 45' GAROTOS DE 
PROGRAMAS 

Vamos abrir as portas de um mundo paralelo. Onde homens e mulheres 
cultivam segredos. Nesse mundo, muitos não querem mostrar o rosto. Todos 
querem passar desapercebidos. Garotos e garotas de programa revelam 
fragmentos do que se passa entre quatro paredes. 

07.04.00 G:038 44' GOLFINHOS Quem nunca se encantou com a magia dos golfinhos? Admirados pela 
inteligência e pela doçura, eles se tornaram os mais divertidos do mar. Mas 
você sabia que o golfinho também é capaz de atacar, aprisionar e matar? 

08.09.00 G:039 38' GIRAFA: MUITO ALÉM 
DA SAVANA 

Elas são altas e elegantes. Só comem folhas e flores. Vegetarianas e solitárias, 
vagam pela vasta floresta africana. Como vivem as girafas gigantes da selva 
onde impera o leão? Entre zebras e elefantes, macacos e avestruzes, elas 
raramente se juntam. Sozinhas, preparam os filhotes para a dura batalha de 
sobrevivência no mundo selvagem. É o que mostra o documentário 'Muito 
Além da Savana', produzido pela Marathon International e exibido pelo Globo 
Repórter 

26.01.01 G:040 44' GRÉCIA Quem já não sonhou com um mergulho nas águas azuis do Mar Egeu - sob o 
sol quente de uma ilha grega? O Globo Repórter viaja pelo país-berço da nossa 
civilização. Beleza, mitologia e História. Vamos conhecer os labirintos do 
palácio onde Teseu teria matado o minotauro. As terras selvagens que abrigam 
os pastores e seus rebanhos. E a ilha que descobriu a comida contra o colesterol 
alto, as doenças do coração e o câncer. Qual o segredo da dieta de Creta? Nos 
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acompanhe nessa aventura pelo Mediterrâneo. Será mesmo verdade que o mar 
grego cobre Atlântida, o continente perdido? 

04.05.01 G:041 44' GORDURA Quem não gosta de uma carne, um queijo, uma feijoada? Mas isso faz bem ou 
mal à saúde? Por que alguns médicos garantem que gordura pode até matar? E 
outros dizem que ela não é mais agressiva do que muitos alimentos. A 
discussão, que não é de agora, ganha novos ingredientes. Quem provou que 
comida engordurada faz mal?, pergunta um pesquisador americano. Nos 
Estados Unidos, o consumo de gordura caiu pela metade, mas o numero de 
obesos dobrou. Por que? Quem foge de todas as proteínas pode ter problemas, 
engordar ainda mais? E os que tentam perder peso comendo só gordurinhas? É 
longo o caminho de quem busca a receita de uma vida saudável. Afinal: o que é 
melhor fazer diante de um prato tentador? Quem pode dizer, com certeza, qual 
o fruto proibido? 

01.03.02 G:042 42' GANHANDO A VIDA 
NAS RUAS 

No Globo Repórter, você vai ver como vivem os brasileiros que, com muita 
criatividade, fazem da rua o seu local de trabalho. Conheça o personal trainer 
que deixa os cachorros em forma.  
Brigadeiro dá dinheiro? Você vai ver hietória da desempregada que virou 
patroa e o empresário que encontrou o caminho da prosperidade vendendo 
doces na rua. Um caminhão, uma família e o mercado que ninguém conhecia: 
como sustentar 50 pessoas trocando vasos velhos por novos?  
O programa mostra, ainda, a família que se vira de verdade para sobreviver; o 
homem que brinca com fogo no sinal vermelho; os trovadores da noite que 
faturam com as serenatas para os apaixonados e a estranha criatura que brilha 
na noite.  
 

08.03.02 G:043 44' GUERRA CONTRA A 
GORDURA 

O Globo Repórter mostra a guerra contra a gordura. Confira o que fazer 
quando o aumento de peso se torna incontrolável e esse problema atinge as 
crianças. A cirurgia para reduzir o tamanho do estômago funciona? 
Lagoa dos Três Cantos, um lugarzinho desconhecido no noroeste do Rio 
Grande do Sul. São apenas 1.650 habitantes. Um médico da região descobriu 
que 60% da população estão muito acima do peso. Com isso, Lagoa dos Três 
cantos acabou ganhando um título que não é lá muito lisonjeiro: ela é, talvez, a 
cidade mais gorda do país.A cidade vai experimentar vida nova. O objetivo de 
todos: perder dezenas de quilos e se livrar da ameaça das doenças que vêm com 
a obesidade - diabetes, hipertensão, trombose. A proposta de um regime 
coletivo foi de médicos de São Paulo. E o prefeito da cidade, orgulhoso dos 
seus míseros 69 quilos, adotou a idéia. 
É uma epidemia: 60% dos americanos estão acima do peso; 30% são obesos. 
Nos últimos três anos, a população dos Estados Unidos engordou duas vezes e 
meia o que havia engordado nas quatro décadas anteriores. Este ano, a 
obesidade vai ultrapassar o tabaco como o inimigo público número 1 da saúde 
dos americanos.  O problema é social. Os mais ricos conseguem emagrecer, 
compram livros e programas de dieta, freqüentam spas e academias. Os mais 
pobres comem alimentos mais baratos - mas menos saudáveis -, têm menos 
acesso a informações sobre dieta e se exercitam pouco. Nas grandes cidades 
americanas, a cultura do automóvel incentiva a preguiça.  
Vamos falar de um outro prolbema sério, a obesidade em  
crianças, vamos ver como alguns jovens estão fazendo para lutar contra a 
obesidade. Uma lei contra a gordura. Em Santa Catarina, lanche de escola tem 
de ser saudável. Desde o começo do ano, é proibido vender frituras, 
salgadinhos, doces e refrigerantes nas escolas. Parece uma imposição indigesta, 
mas a lei catarinense foi sugestão de pais, nutricionistas e educadores 
preocupados com a dieta pesada das crianças. 

21.03.03 G:044 47' GUERRA NO IRAQUE * 
06.06.03 G:045 45' GÊMEOS O Globo Repórter investiga a misteriosa ligação entre os gêmeos. Será que 
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pessoas tão iguais acabam seguindo o mesmo destino?  
Todo mundo sabe como é trabalhoso cuidar de uma criança. Mas e quando 
nascem quatro ao mesmo tempo? O casal precisa estar muito bem entrosado 
pra dividir as tarefas. Agora, imagine o que acontece se um dos parceiros 
simplesmente desiste. E deixa toda a responsabilidade nos ombros do outro.  
Cândido Godói - município gaúcho que já foi conhecido como a cidade pomar 
- incorporou aos seus brasões aquilo que a genética ainda não consegue 
explicar. Por que tantos rostos iguais na cidade com apenas sete mil habitantes?  
O estudo de gêmeos idênticos mostra que a herança que nós trazemos dos pais 
é importante, mas não decisiva. A comida é a mesma. A família é a mesma. E 
os genes são iguais. Os cientistas tentam entender por que eles podem se 
expressar de forma diversa em cada irmão. Os hábitos, os gostos começam a se 
diferenciar na infância, empurrando cada um para o seu caminho.  

19.03.04 G:046 45' GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA 

Uma pesquisa da Unesco em 14 capitais do Brasil revela que uma em cada 15 
estudantes engravida antes dos 15 anos de idade. Histórias de amor cheias de 
fantasia e sem avaliação dos riscos acabam entre choros e fraldas.  
Corações despedaçados, marcas de violência, memórias de dor. Em um abrigo 
da prefeitura do Rio de Janeiro, jovens refugiadas aprendem a dar aos filhos o 
carinho que não receberam, com estudo e trabalho. Mas o passado deixa 
marcas.  
O Globo Repórter mostra a vida no colégio que abriu uma creche para os filhos 
das alunas. Só neste semestre, 45 alunas da Carmela Dutra, tradicional escola 
de normalistas do Rio de Janeiro, dividem o tempo entre os cadernos e os 
deveres de mãe.  
Os perigos da gravidez na adolescência: Aos 15 anos, Pamela já viveu 
experiências que muita mulher adulta ainda não teve. Ainda criança, tomou a 
decisão, queria ter um filho. Foram três tentativas. Pamela teve dois abortos 
espontâneos, porque o corpo de menina ainda não estava preparado. Agora, aos 
15 anos, ela está prestes a conseguir o que quer. 
A educação sexual na escola e a facilidade em conseguir de graça camisinha e 
pílula explicam por que nos Estados Unidos os índices de gravidez na 
adolescência são hoje os mais baixos já registrados no país. 

07.01.05 G:047 45' GUATEMALA No coração da Guatemala, as matas, em tudo, lembram a Amazônia brasileira. 
O primeiro encontro com a vida selvagem foi com um bando de macacos-
aranha. Papagaios e tucanos também reinam neste mundo fechado. Um pica-
pau estava à procura de comida. Uma ave rara, bonita e símbolo de um país. O 
quetzal está na bandeira, no hino e no dinheiro da Guatemala. 
A selva também guarda um dos mistérios da Humanidade. Tikal é uma das 
cidades mais importantes do mundo maia e a maior já descoberta na 
Guatemala. Palácios reais, templos e pirâmides são vestígios de um povo muito 
desenvolvido para um período remoto. Os maias acumularam avançados 
conhecimentos em arquitetura, astronomia e matemática. Mas como 
conseguiram construir cidades imensas dentro da floresta? 
A Guatemala é o país dos vulcões. Ao todo, são 24 na região das montanhas. 
Uma visão impressionante. Três estão ativos e podem explodir a qualquer 
momento. Um deles entrou em erupção 32 vezes no mesmo ano.  

21.01.05 G:048 45' GARIMPEIROS DO 
BRASIL 

Saiba quanto ganham e que riscos correm os homens que vivem à procura de 
riquezas no subsolo brasileiro.  
Em Campo Formoso, na Chapada Diamantina, Bahia, uma famosa pedra verde 
alimenta o comércio, sustenta mais de 30 mil pessoas, enriqueceu pobres, faliu 
empresários. É a terra da esmeralda.  
Serra de Jacobina, maior reserva de ouro da América do Sul, de acordo com os 
técnicos, o potencial de toda reserva chega a 1,2 mil toneladas. Diante da 
expectativa de muito tempo de trabalho, a preocupação dos operários é com a 
saúde. A sílica, a poeira que sai da rocha, é um veneno. Provoca a silicose, que 
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ataca os pulmões e mata.  
O povoado de Brejinho é a capital nordestina das ametistas. Para extrair o 
minério, o homem desmancha montanhas, rasga rochedos, arrisca a vida.  
Quem já ouviu falar em rutilo ou quartzo rutilado? Segundo os geólogos, é o 
minério da moda no mundo das pedras preciosas. A maneira de extrair é o que 
há mais precário em mineração. Os aventureiros entram e saem de buracos sem 
nenhuma segurança. 
Pilar, norte da Bahia, A frente de trabalho menos profunda está a 600 metros da 
superfície. Esta é a mais antiga mina de cobre do Brasil. Produz 25 mil 
toneladas por ano. 

26.01.84 H:001 10' HITCHCOCK Documentário de Alfred Hitchcock sobre a violência nos campos de 
concentração da Alemanha Nazista. 

27.09.84 H:002 21' HOMENS QUE 
TRABALHAM NAS 
MINAS DE CARVÃO EM 
SANTA CATARINA 

Repórter acompanha o trabalho de três mineiros: Joel Babel de Souza, Olivo 
Sartori e José Roberto da Silva no interior da mina Santa Augusta - Cia. 
Carbonífera Urussunga - depoimentos de Fidelis Barato, do Sindicato Nacional 
dos Mineradores. 

28.02.85 H:003 44' HOMEM PRIMITIVO Reconstituição da vida dos ancestrais do homem e de seu desenvolvimento - 
Os astraloptetalos - o homo-erectus - o homem de neanderthal - o homem de 
cro-magnon. A caça e o início da agricultura - a luta do homem contra inimigos 
naturais e humanos. 

07.02.82 H:004 58' HERANÇA DAS IDÉIAS 
(REVOLUÇÃO DE 1932) 

Revolução constitucionalista de 1932 de São Paulo. 

20.11.89 H:006 39' HISTÓRIA DO 
CARNAVAL 

Sua história e suas tradições - o samba e as marchinhas no Rio - o trio-elétrico, 
o frevo e o maracatu, em Pernambuco. 

24.02.89 H:007 22' HIROITO Versão brasileira do programa "HIROITO POR TRÁS DO MITO", produção 
da BBC. Biografia do Imperador do Japão e a história do Japão durante o seu 
reinado 

15.02.77 H:008 38' HOLLYWOOD: O 
MUNDO DAS FÁBULAS 

A história de Hollywood - o nascimento e a evolução do seu mito - um trailler 
dos filmes por ela produzidos. 

21.07.89 H:009 12' HOMEM NA LUA (20 
ANOS) 

Há 20 anos o homem pisava pela 1ª vez na lua - O futuro do homem no espaço. 

10.01.78 H:010 38' HOMENS DO CARVÃO Como vivem e trabalham os homens do carvão, em Santa Catarina. 
01.01.77 H:015 24' HISTÓRIA DAS 

OLIMPÍADAS 
A história das Olimpíadas da Era Moderna. 

15.05.74 H:017 29' HERANÇA DE ANNE 
FRANK 

Vamos estudar o legado vivo de Anne Frank, uma jovem judia de 15 anos que 
não podia sair de casa, por causa da opressão nazista durante a segunda guerra 
mundial, e terminou seus dias em um campo de concentração. 
Visitaremos a casa onde ela escreveu seu diário. 

24.02.79 H:018 47' HOMEM E O MACACO Estudos de cientistas sobre o comportamento de várias espécies de macaco em 
seu ambiente natural entre Centros de Pesquisas, em busca das origens ocultas 
da humanidade. 

13.03.74 H:021 53' HOLLYWOOD: A ERA 
DE SELZNICK 

Anos 30 e 40; os mais importantes filmes do produtor David O. Selznick. 

15.07.94 H:022 42' HOMEM NA LUA - 25 
ANOS 

A aventura da conquista da lua e os benefícios que as pesquisas espaciais 
trouxeram para homem. O dia-a-dia do mundo na época da chegada do homem 
à lua. Os novos objetivos do Programa Espacial Americano. 

26.06.97 H:024 48' HIPNOSE Revela porque a medicina tem usado, cada vez mais, os recursos da 
hipnoterapia para o tratamento das mais diversas doenças.  Síndrome do 
pânico, dores musculares intensas, emagrecimento, insônia,  ansiedade, câncer 
- até na cadeira de um dentista, ela tem ajudado.Psicanálise e hipnose ainda 
divergem.   No início do século, Freud chegou a abandonar essa técnica como 
recurso para o estudo do comportamento humano. 

06.02.98 H:025 48' HAVAÍ O Globo Repórter mergulha numa das águas mais claras do mundo e revela as 
belezas da terra das ondas gigantes.  
Nas praias, nativos e turistas se divertem no mar. 
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18.05.01 H:026 45' HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS 

A medicina que dá certo. Pela primeira vez, nossos repórteres mostram os 
bastidores do Hospital das Clínicas de São Paulo, o maior do Brasil. Dez mil 
funcionários e mais de um milhão de pessoas atendidas por ano, de graça. Uma 
grande escola e um orçamento maior do que muitas capitais brasileiras.  
Tecnologia futurista nos exames que vão mudar o tratamento do câncer e do 
coração. Cirurgias de alta precisão que salvam o futuro de duas crianças. 
Pesquisa que ajuda a cura de queimados.  
As câmeras do Globo Repórter revelam com exclusividade o trabalho no 
pronto-socorro mais movimentado do país. Foram 24 horas de tensão e 
correria, num lugar onde salvar uma vida é a única urgência.  
   
 

01.06.01 H:027 44' HORMÔNIOS Secretos e poderosos. Você vai conhecer como funcionam os hormônios do 
nosso corpo. Invisíveis e pouco conhecidos, eles mexem com quase todos os 
nossos órgãos. Cérebro, coração, sexo, humor. Os hormônios podem 
transformar nosso organismo e nosso comportamento. Menopausa: como a 
reposição de hormônios pode aliviar os sintomas da meia-idade? Andropausa: 
os homens estão preparados? Mulheres em busca da juventude eterna. Os 
hormônios podem ajudar o rejuvenescimento? Stress, obesidade, ansiedade: 
prejudicam a saúde e confundem os hormônios. 

07.05.04 H:028 43' HONDURAS A Ilha de Roatan fica no Caribe hondurenho. Neste paraíso até hoje 
desconhecido pelos brasileiros, encontra-se uma barreira de corais com 1 mil 
quilômetros de extensão, onde vivem baleias, golfinhos, tubarões, peixes de 
todas as espécies. Tem até cardumes de lulas, as temíveis orcas e o maior 
tubarão de todos os mares. 
Um lugar muito procurado por turistas fica na Ilha de Roatan. Qual seria a sua 
reação se um iguana, um lagarto de quase um metro, estivesse subindo na sua 
perna?  
Fazenda de borboletas: Honduras é o paraíso delas. Delicadas, variadas, elas 
têm tudo o que necessitam. 
Como é profunda a relação do mar com os nativos de Honduras. O vilão não é 
o tubarão - é a irresponsabilidade no trabalho dos pescadores de lagosta. Na 
Praia de La Mosquitia, mães, filhas e mulheres participam da hora da 
despedida. Homens de todas as idades embarcam rumo a alto-mar.  
Dos tempos das caravelas ao país livre que é hoje, Honduras vai tecendo o 
futuro. Mulheres já conseguem sustentar a casa. Elas criaram uma cooperativa 
para vender e exportar para o mundo todo tipo de arte em palha. 
O passado da Humanidade também está enterrado na região. A equipe do 
Globo Repórter chegou à cidade de Copán em uma hora de muito trabalho. Os 
caçadores da História estavam em busca do tempo perdido.  
Nossos repórteres foram testemunhas de uma das mais importantes 
descobertas. Debaixo dos pés, havia um gigantesco tesouro. A cidade de Copán 
foi erguida sobre um vasto mundo da civilização maia. 

14.05.04 H:029 45' HOMEM & MULHER O ritual do casamento é o símbolo de um sonho humano, a união perfeita, o 
amor eterno. Mas longe de cenas românticas, como vai a relação entre o 
homem e a mulher? As queixas são tantas que o relacionamento virou objeto 
de estudo de um especialista em crises. 
Para os homens, as mulheres são seres à beira de um ataque de nervos, prontas 
para cair no choro, sempre. E eles, seriam o contrário: duros, inabaláveis, 
insensíveis? Quando o assunto é emoção, masculino e feminino têm reações 
muito diferentes. É o que mostra um estudo do neurologista Jorge Moll Neto. 
Papéis trocados: Esse foi o caminho de Adriana Felippeto, engenheira 
sanitarista, gerente de meio ambiente de uma grande empresa. São 12 horas de 
trabalho por dia. O marido, Vilmar Felippeto, contador, hoje é dono de casa em 
tempo integral.  
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Os hormônios, que ditam atitudes ainda na infância, seguem fazendo alterações 
para o resto da vida. 
A figura feminina tem sua marca registrada. E são os hormônios que fazem 
com que, nas mulheres, a gordura se concentre nas coxas e quadris. Isso ajuda 
a proteger contra doenças do coração. Já nos homens, a tendência é a gordura 
seguir para o abdômen. Isso aumenta a probabilidade de doenças cardíacas.   
Há tempos que eles medem forças. Homens e mulheres vivem uma 
interminável queda-de-braços. São iguais na batalha pela superação, mas a 
medicina descobre que há, entre eles, um gigantesco universo de diferenças. 
Para homens e mulheres que conhecem os limites do corpo, as diferenças entre 
os sexos são claras - cada qual com suas vantagens e limitações.   
Símbolo metrossexual: Metrossexual é o jovem que vive numa metrópole 
porque ali estão as melhores lojas, restaurantes, academias de ginásticas e 
cabeleireiros. Ele é consumista, mas a sua preferência sexual é irrelevante, 
porque o objeto de amor e prazer do metrossexual é ele mesmo, diz Simpson, o 
jornalista inglês que inventou o termo. O símbolo do homem metrossexual é 
mesmo David Beckham. 

28.05.04 H:030 44' HIPERATIVIDADE E 
NOVA ADOLESCÊNCIA 

Ora muito criativo, ora muito desatento. Atenção extrema só no que gosta 
muito. No resto do tempo, a cabeça do hiperativo voa, capta todos os 
estímulos, não consegue filtrar e fixar apenas o que importa. No Globo 
Repórter de hoje, veremos diversos casos de crianças hiperativas. 
Droga da obediência: Apesar de resultados positivos, o uso de medicamentos 
divide pais e especialistas e é tema de discussão em grupos como o da 
Associação Paulista de Medicina que orienta pais de hiperativos. 
Brincadeiras à moda antiga: Para dar o melhor aos quatro filhos, Márcia 
Bernardini não pára um minuto. O futuro dos meninos é preparado com doses 
de atividade física, aulas de inglês, visitas a livrarias, e com muita, muita 
informação chegando pelo computador. Não é à toa que o uso da internet entre 
os adolescentes cresceu 180% em quatro anos. Se o pai não toma cuidado, o 
quarto vira o mundo da criança. Eles mal precisam sair de lá, porque tem tudo - 
televisão, videogame, DVD, aparelho de som. Tirar os meninos da tomada foi a 
decisão. Márcia e Renato Bernardini acharam que as crianças estavam 
precisando de calma, tempo para assimilar o que aprendiam, para conviver, 
jogar conversa fora. Resolveram, então, vestir nos filhos o figurino da velha 
infância.  
Nem as velhas conversas no portão, nem as fofocas ao telefone. As garotas de 
hoje, adoram as tardes de bate-papo pelo computador. Digitam rápido, 
atropelam a gramática, exercitam uma nova língua. Os segredos das mocinhas 
modernas também não ficam mais guardados. Agora elas botam tudo num 
blog. Blog?   

21/04/06 H:031 44’  HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 

A pressão alta é um mal que não apresenta sintomas e atinge 30 milhões de 
brasileiros. 
Poluição ameaça hipertensos: Estudos já comprovaram que há mais ameaças 
rondando os hipertensos que moram numa metrópole como São Paulo. Onde 
nem sempre o céu é azul, o perigo pode estar no ar. 
A dieta ideal: Um líquido dourado(óleo de canola) já tem eficiência 
comprovada. Outro alimento que também foi parar nos laboratórios é o óleo de 
peixe. 
Atividade física ajuda no controle da hipertensão. A novidade é que nem todo 
exercício traz benefícios. Exercícios de baixa à moderada intensidade são 
muito importantes para diminuir a pressão arterial. 
Pequenos hipertensos: Eles nem saíram da infância e já conhecem os riscos da 
vida adulta. E a hipertensão na garotada começa pela boca. 
Síndrome do Avental Branco: A cor branca não é sinônimo de tranqüilidade 
para 20% dos brasileiros que sofrem de um tipo de hipertensão: a do "avental 
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branco". Quando essas pessoas vão ao médico, a pressão aumenta 
inexplicavelmente. Em segundos, pode atingir picos de até 19 por 16. 

11.03.82 I:001 11' ILHA GRANDE O presídio e as tentativas de fuga. 
03.11.83 I:002 18' INFERNO EM CUBATÃO 

I 
Reportagem sobre a cidade mais poluída do mundo "O VALE DA MORTE". 

13.05.82 I:004 11' ISRAEL Reportagens sobre judeus radicais e retirada de manifestantes de Yamit, 
território a ser devolvido ao Egito. 

01.11.84 I:005 18' ILHA DE TRINDADE A partida de uma expedição para Ilha ocupada por muitos estrangeiros da 
marinha, animais e uma perigosa solidão. Alegria da volta ao lar após 4 meses 
de isolamento, perigos, fascínios e beleza da Ilha. 

01.11.84 I:006 09' INDIRA GANDHI A revolta, violência nas ruas após o assassinato, impede a equipe brasileira de 
documentar os acontecimentos. A carreira política de uma estadista, a incerteza 
do futuro de um país pobre, desiludido sem o grande líder. 

08.11.84 I:007 20' INFERNO EM CUBATÃO 
II 

Problemas da poluição - Um ano após o 1º programa, o repórter Antônio 
Carlos Ferreira volta e constata que nada mudou - Depoimentos do vereador 
Romeu Magalhães e do Presidente da CETEP, Werner Zulauf. 

10.09.86 I:010 43' INDÚSTRIA BÉLICA Desenvolvimentos tecnológico da Indústria Bélica Nacional, comércio rendoso 
da exportação brasileira - Mostra dos armamentos, Lança-chamas, Charrua 
(blindado transporte), Urutu (blindado transporte anfíbio), Tamoio (carros de 
combate), Osório (tanque pesado), Cascavel (tanque), Astro II (lançador de 
foguete). 

30.04.87 I:012 40' ILHA GRANDE A vida em Ilha Grande, no litoral do RJ. O presídio de Ilha, seus problemas e 
seus presos ilustres. A pesca e a vida dos moradores da Ilha, as belezas 
naturais, as histórias e lendas da Ilha, depoimentos. 

18.06.87 I:013 18' ITATIAIA O Parque Nacional de Itatiaia que comemora 50 anos de existência - a 
vegetação das várias regiões do Parque. 

04.06.87 I:014 18' IVON CURY Perfil do cantor que comemorou 40 anos de carreira - depoimentos de sua filha, 
Ivna e amigos. 

08.02.79 I:015 37' ÍNDIOS XINGU Na reserva do Parque Nacional do Xingu, cerca de 1200 índios vivem segundo 
os costumes e tradições de sua própria cultura. 

17.09.87 I:016 39' IMIGRANTES 
ITALIANOS 

História da imigração italiana para o Brasil desde o final do século XIX; a 
Itália de hoje e do século passado. 

27.05.88 I:017 19' IRMÃ DULCE Perfil de Irmã Dulce, que concorreu ao Prêmio Nobel da Paz de 1988; seu 
trabalho com pessoas carentes, especialmente menores. 

29.07.88 I:018 55' IMIGRANTES 
JAPONESES (80 ANOS) 

Os 80 anos de imigração japonesa no Brasil. A chegada dos primeiros 
imigrantes no Brasil de hoje - a integração das culturas brasileira e japonesa. 

26.08.88 I:019 30' INFLAÇÃO Reportagem sobre os efeitos da inflação na vida dos brasileiros. Joelmir 
Betting analisa e os repórteres pesquisam como Bolívia e Argentina enfrentam 
a questão. 

23.09.88 I:020 36' INCOR . INSTITUTO DO 
CORAÇÃO 

O dia-a-dia do INCOR - Pacientes chegando, sendo operados - O lado dos 
médicos e os novos avanços da ciência. 

02.11.88 I:021 14' INSTITUTO PAUSTER Os cem anos do Instituto - A vida de Louis Pauster; Suas pesquisas e os 
brasileiros que lá trabalham. 

23.09.74 I:023 35' INFÂNCIA: OS ANOS 
ENCANTADOS 

Estudos realizados por psicólogos com crianças a partir dos primeiros meses de 
vida até os 4 anos de idade. 

19.05.89 I:024 22' ÍNDIOS POTURUS Os primeiros contatos do homem branco com a tribo de índios conhecidos 
como Poturus, no norte da Amazônia. 

09.04.81 I:025 40' INDÚSTRIA DA 
LOUCURA 

A situação dos hospitais psiquiátricos do governo e da rede particular. 
Depoimentos de doentes, psiquiatras, diretores e do Ministro da Saúde e da 
Previdência Social sobre o assunto. 

16.12.75 I:026 36' INCRÍVEL MUNDO DOS 
ROBÔS 

Projetos tecnológicos para a cidade-máquina do futuro onde a máquina estará a 
serviço do homem. 

04.03.75 I:027 27' ÍNDIOS KANELAS A mitologia dos índios Kanelas - sua vida simples em conflito com o mundo 
civilizado. 

20.06.78 I:028 39' ÍDOLO REBELDE A vida de James Dean - depoimentos de familiares e amigos do ator e um 
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trayller de seus melhores momentos no cinema. 
03.09.75 I:029 40' INCRÍVEIS ANOS 50 Um trayler da década de 50, os acontecimentos que marcarão os 3.650 dias de 

situações de importância para todos. 
25.10.91 I:030 20' INTELIGÊNCIA ANIMAL As pesquisas com os golfinhos que vivem livres em Fernando de Noronha. O 

treinamento de orcas, Baleias no Sea World, EUA, com um aparelho que emite 
sons. As experiências com a Gorila Koko que reconhece símbolos num 
computador e do papagaio Alex, que responde perguntas. O tratamento de 
crianças com retardamento mental. 

10.01.92 I:031 15' ÍNDIOS ZARUAHAS DOCUMENTÁRIO sobre a vida dos últimos índios Zuruahas na região Rio 
Purus, na Amazônia - a tribo quase não tem contato com homens brancos a não 
ser por missionários que vivem com eles. Os Zuruahas tem um costume não 
explicado de se matarem acreditando que a morte é o único jeito de estar em 
contato com os deuses. 

19.06.92 I:032 16' ILHA DE TRINDADE II Uma viagem à Ilha de Trindade, a 1.200 Kms de vitória . ES - a ilha tem 
apenas 8 Kms, não possui população nativa e é o paraíso de reprodução de 
tartaruga verde, estudadas pelos pesquisadores do projeto TAMAR. 

26.06.92 I:033 18' ÍNDIOS CAIAPÓS Os caiapós movimentam e desenvolvem o comércio da cidade de Redenção. 
Com a venda de ouro e troncos de mogno, de sua terra, acabam matando a 
floresta. Já os índios Gaviões, mantém seus hábitos primitivos, sem destruir a 
mata. 

01.10.93 I:035 40' INTELIGÊNCIA Os mistérios do funcionamento do cérebro humano e da inteligência. As 
tentativas de aumentar a inteligência e criar super dotados a partir de Bancos de 
Espermas. O aperfeiçoamento dos computadores para se tornarem mais 
"INTELIGENTES" e capazes de armazenar informações  e métodos criados 
por cérebros humanos os gênios e super dotados. Teste e charadas ao 
telespectador. 

22.04.94 I:036 38' IPANEMA 100 ANOS A história do bairro famoso por sua boêmia, seus intelectuais e os modismos 
que conquistaram o Rio. Frequentadores famosos contam o que mudou em 
Ipanema com a especulação imobiliária e o crescimento da violência. O surf 
que conquistou até os favelados. 

10.05.91 I:037 24' IMPUNIDADE DOS 
TRAFICANTES, A 

O tráfico de drogas nos morros do Rio, as apreensões de tóxico e prisões de 
traficantes pelo Brasil e a impossibilidade da justiça de manter os criminosos 
na cadeia. 

02.08.91 I:038 42' INVASÃO NO KUWAIT O Kuwait e o Iraque, 1 ano após a invasão. A destruição e reconstrução dos 
dois países, os mortos no Iraque, os poços de petróleo que ainda queimam  no 
Kuwait. Depoimentos de militares americanos que estiveram no Golfo e dos 
brasileiros da Construtora Mendes Jr que enfrentaram problemas para deixar o 
Iraque. 

23.12.94 I:039 45' ITAMAR FRANCO Perfil do Presidente Itamar Franco como homem e político. 
03.05.96 I:040 40' INDÚSTRIA DE 

SEQUESTROS 
As seqüelas psicológicas que os sequestros deixam em suas vítimas.  A 
angústia das famílias dos seqüestrados, uma gravação de negociação de 
seqüestro, a família que vive de organizar cativeiros. 

21.11.97 I:041 44' ILHA DE MARAJÓ Porções gigantescas de terra escondidas dos olhos dos brasileiros. Duas ilhas 
quase selvagens que reúnem a beleza da natureza quase intocada e os mistérios 
de lendas ancestrais. No Globo Repórter desta semana, o repórter Marcelo 
Canellas desembarca na Ilha de Marajó, centro de um arquipélago com 
território maior do que o de países como a Bélgica e a Holanda. 
De um lado, a imensidão do rio Amazonas; do outro, o Oceano Atlântico. É 
fácil entender porque o povo marajoara obedece a ditadura das águas. 
O peixe é a base da alimentação dos moradores que prenderam a guiar suas 
vidas pela água. Não só pelo alimento que tiram dela. A água também divide as 
estações do ano, muda o leito dos igarapés que servem de caminho, muda o 
jeito de navegar, de vir ou de ir para o continente. Todos acreditam nos 
espíritos que vem do fundo das águas para ajudar as pessoas. 

07.08.98 I:042 48' INICIAÇÃO SEXUAL O Globo Repórter desta semana investiga um dos momentos mais importantes 
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na vida do homem e da mulher. Como começa a vida sexual? Existe uma idade 
certa para a primeira vez ? Por que aumenta, a cada dia, o número de 
adolescentes grávidas ? 
Em busca de respostas para essas perguntas, nossos repórteres 
viajaram pelo Brasil e pela Europa, e nos mostram as surpresas, as dúvidas e os 
sustos dos adolescentes que experimentam o sexo pela primeira vez. 
 
 

30.10.98 I:043 38' ILHAS O Globo Repórter desta semana traz duas aventuras. Primeiro você vai 
conhecer a baixa Califórnia, no México. Uma aventura que começa no deserto 
e vai até as lagunas, uma região habitada pelas amistosas baleias cinzentas. 
A segunda aventura é no ponto brasileiro mais distante do Brasil. É o 
arquipélago de São Pedro e São Paulo. Um ponto stratégico, sujeito a 
terremotos. Você vai ver como vivem os cientistas que estudam as maravilhas 
de um lugar totalmente primitivo. 

09.07.99 I:045 43' ILHA DE TRINDADE As 5 h da manhã, quando o sol nasce nas ilhas de Trindade de Martin Vaz, o 
restante do Brasil ainda dorme. Localizadas no extremo leste do país, no meio 
do Oceano Atlântico, elas ficam a um terço do caminho para África. 
São quase 1.200 km da costa brasileira e não é difícil achar no mapa: basta 
encontrar Vitória, no Espírito Santo, e traçar uma linha reta em direção ao mar. 
As ilhas de Trindade e Martin Vaz estão no fim da cadeia vitória-trindade, uma 
seqüência de antigos vulcões submersos, uma serra no fundo do oceano. 
Trindade, a maior delas, foi descoberta há 300 anos, quando o Brasil ainda era 
Colônia de Portugal. Lisboa decidiu garantir a posse da ilha, ameaçada pelos 
ingleses, e trouxe 130 colonos açorianos para morar no local.  
 
 

16.04.99 I:044 44' INDÚSTRIA DO 
REJUVENESCIMENTO 

A cada dia que passa, os ser humanos buscam mais a perfeição. E para isso, a 
indústria dos cosméticos e das cirurgias plásticas se desenvolve com mais 
rapidez. No Globo Repórter desta semana você vai conhecer alguns dos 
segredos para ficar sempre linda. 
 
 

26.11.99 I:047 47' IMPUNIDADE Por que o Brasil briga, mas não consegue acabar com a impunidade? O 
brasileiro acompanha, assustado, as revelações da CPI do narcotráfico. O 
próprio Governo cria um núcleo especial para combater a impunidade, mas 
onde tudo isso começa? Você que já assistiu a tantos flagrantes de corrupção - 
acredita que esses golpes terminem na cadeia? 
 

10.12.99 I:048 37' IMIGRAÇÃO ITALIANA No porto, lágrimas e despedida. Depois, meses de entrega ao mar desconhecido 
- o coração apertado de saudade, mas cheio de esperança. América, sinônimo 
de terra farta e prosperidade O Brasil acolheu os italianos com respeito ma non 
troppo. Cem anos depois, não seríamos os mesmos sem eles: só em São Paulo, 
italianos e descendentes somam seis milhões de oriundi. Em nenhuma outra 
cidade brasileira sua marca é tão visível - na alegria, no sotaque, nos sabores e 
nas fartas doses de sabedoria. 
 

20.10.00 I:049 45' ISLÂNDIA No Globo Repórter de hoje você vai conhecer  um país onde ilhas vulcânicas 
ainda brotam do fundo do mar. As maravilhas do verão na Islândia. Nossos 
repórteres descobrem onde free willy tenta voltar a vida selvagem. Por que a 
baleia superstar ainda não encontrou a liberdade ? Quem são os brasileiros que 
vivem perto do pólo? Lá, nossos jogadores de futebol não podem fazer apenas 
gols, precisam trabalhar muito fora do campo. Vamos chegar aos  icebergs 
gigantes, conhecer vulcões que derretem montanhas de gelo e viajar com os 
cachorros da neve. Nos acompanhe nessa aventura pela terra das grandes 
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geleiras. 
01.02.02 I:050 43' ÍNDIA, VIAGEM À Um bilhão de pessoas. Mais de cinco vezes a população do Brasil. A Índia é o 

segundo país mais populoso do mundo, só fica atrás da China, e um dos mais 
pobres também. Já dá para imaginar a dimensão do problema social indiano: 
existe muita miséria. Engraxate, por exemplo, teria pouco mercado na Índia, os 
sapatos fechados não são lá muito populares. 
O povo indiano aceita a própria condição social sem cobiçar os bens do 
próximo. Muita gente, na Índia, fala inglês. O país foi colônia da Inglaterra até 
a metade do século passado. Mas, a língua oficial é o "hindi". O estado da 
Bahia, no Brasil, e a Índia são bem parecidos no quesito "misticismo". 
Oitocentos milhões de indianos fazem cultos diários de adoração a mais de 300 
milhões de deuses diferentes. Aquele é um país de "fartura" espiritual. Um 
centro religioso, na cidade de Tirumala, é o mais visitado do mundo. Vaticano, 
Meca, Aparecida do Norte - todos perdem. Para ver a figura de um deus, cem 
mil pessoas ficam literalmente "enjauladas". São cinco horas de espera.  
Cidade de Amritsar, a capital do estado do Punjab, norte da Índia. Lá, quase 
todo mundo segue a religião chamada "sikh". O "Vaticano" deles, o lugar mais 
sagrado na face da Terra, é o Templo Dourado. A filosofia dos templos "sikh" 
parte do seguinte princípio: antes de ter fé, é preciso estar com o estômago 
cheio.  
O Templo Dourado prepara 50 mil refeições, gratuitas, todo dia. É gente muito 
pobre que presta solidariedade a gente ainda mais pobre. A história de amor, lá, 
é pelo próximo. O templo tem mais de cem quilos de ouro puro. Tudo 
conseguido com dinheiro doado.  
Uma princesa. Um príncipe. As pedaladas do amor pelo interior da Índia nos 
levam ao mais exuberante monumento ao amor de toda a História. O Taj Mahal 
simboliza uma história de amor, sem final feliz.  
Vamos conhecer um monge brasileiro o Lama Michel, uma vida no 
"vermelho", cheia de privações: não pode ver televisão, ir ao cinema; não pode 
ter relação sexual; os monges não constróem família. "O amor é a vontade de 
que o outro seja feliz, não importa onde". 
 

29.03.02 I:051 40' ILHA GRANDE IV Uma jóia da natureza no meio do caminho entre as duas maiores cidades do 
Brasil. A Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro, reúne 11 ecossistemas 
diferentes. Vida exuberante que brota no meio do oceano e concentra algumas 
das maiores riquezas da Mata Atlântica.   
Terra dos macacos Barbados, abrigo para as famílias de atobás, refúgio do João 
Grande, o pássaro que come peixe, mas não pode se molhar.  
Nossos repórteres mostram o estranho fenômeno das águas cor de sangue e os 
mistérios da gruta verde-esmeralda. E revelam as relíquias deixadas nas ilhas 
por seus antigos moradores: piratas, prisioneiros e alguns dos primeiros 
habitantes da nossa costa. 

23.08.02 I:052 44' INFÂNCIA, FIM DA Mostraremos meninos e meninas na fase mais turbulenta do  
crescimento.  Conheça a menina com tamanho de mulher aos 10 anos. 
Especialistas ensinam aos pais o que fazer para não encurtarem ainda mais a 
infância.   
Jovens do interior encontram no cinema  um jeito de enfrentar as  
angústias da adolescência.  Veja a escola que dá aula de sexo e ensina como 
domar os rebeldes. 

04.10.02 I:053 44' INVENTORES DO 
BRASIL 

O avião, a lâmpada, o telefone, a  televisão -  qual a mais  
fascinante invenção do homem?  Difícil responder.  Mas uma  
coisa é certa:  todas nasceram da mesma forma.  De repente,  
alguém teve uma idéia.   
Nós, brasileiros, somos um dos povos mais criativos do mundo,  
adoramos inventar.  O que diria Santos Dumont se pudesse  
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acompanhar o vôo de seus herdeiros? 
05.09.03 I:054 46' ÍNDIOS DO XINGU 

(FESTA DO QUARUP) 
O Globo Repórter entra nas terras sagradas do Xingu e mostra o maior 
encontro indígena de todos os tempos.   
O Xingu é um mundo mágico, cheio de lendas e histórias fantásticas. Na 
crença dos índios, é a casa de centenas de espíritos, representados pela 
natureza. Nesse reino sagrado, o Sol é o símbolo maior, onde mora Mavutsinin, 
o deus da criação.  
Diz a lenda que os índios estavam tristes, sentiam a falta dos líderes que já 
tinham morrido. Pediram a Mavutsinin que os trouxesse de volta. Ele prometeu 
transformar troncos em gente. Surgia assim o Quarup. 

02.04.04 I:055 46’ ILHA DE BORNÉU * 
16.07.04 I:056 46' ILHA DE MADAGASCAR A expedição chega à Ilha de Madagascar. De cima, no sobrevôo, até o mais 

experiente viajante admira o deslumbrante espetáculo: num dos últimos lugares 
quase inacessíveis do planeta, uma vastidão de areia e rocha, muralhas de pedra 
pontiagudas. 
Uma das preciosidades de Madagascar é a variedade de lêmures, ancestrais dos 
macacos. 
O fosa ou tigre de Madagascar é um dos animais mais misteriosos do nosso 
planeta. Na floresta seca de "Kirindi", na Região Oeste de Madagascar, uma 
equipe da expedição francesa acabou tirando da toca um pequeno grupo de 
fosas. 
Curiosamente, o coral com tons de esmeralda, lembra a carcaça firme da 
tartaruga mais caçada nas praias. A câmera da expedição faz um flagrante 
excepcional: o acasalamento das tartarugas verdes. 
Na expedição, a pesquisadora vai mostrar e falar de plantas com propriedade 
de cura, que ainda são abundantes em Madagascar. 
As plantas medicinais estão justamente lá em cima. Lucille explica que as 
plantas medicinais são tóxicas. Quanto mais desenvolvem toxinas, mais têm 
propriedades medicinais. 
Abrigando a mais importante colônia de camaleões, Madagascar viu evoluir 
lagartos de todo tamanho. Eles podem chegar a 70 centímetros - como é o caso 
dos camaleões do tipo "furcifer".  

10.12.04 I:057 46' ILHAS DE NOÉ A vida selvagem em fragmentos de Mata Atlântica espalhados por todo o país.  
Os mais coloridos pássaros da Mata Atlântica estão na região: saíra-sete-cores, 
saíra-militar, gaturamos, saí azul, verde, amarelo, ferro-velho, sanhaço-de-
encontro, tié-preto, tié-sangue, tangarás, surucuá de peito azul e muitos outros. 
Em Cubatão(SP), uma região cheia de favelas e indústrias, a visão que se tem 
não é boa. Mas, apesar da sujeira e da poluição, as indústrias foram as 
responsáveis pelo reaparecimento da cor nesse cenário. Centenas de guarás 
exageram no tom de vermelho e dão um pouco mais de vida à região.  
Menino-pássaro: O menino cresce em um sítio e tem valores diferentes das 
crianças da cidade. Além do balanço, Murilo tem outra brincadeira: conversar 
com um pássaro, o trinca-ferro. 
Cenas de um acasalamento: Phyllomedusa , uma espécie de perereca. Na beira 
do lago, a disputa pelas fêmeas de Phyllomedusa é intensa. O coaxar agora é de 
advertência. Dois machos estão próximos. E a competição acaba em luta 
corporal.  
A vida selvagem não é exclusiva da selva. As cidades, selvas de pedra, também 
são palco de lutas pela sobrevivência entre vários animais, apesar de pouca 
gente perceber isso. 

18.08.06 I:058 45’  INFÂNCIA ROUBADA 
(TRABALHO INFÂNTIL) 

Crianças e adolescentes que trabalham duro como gente grande. No Brasil, elas 
ainda são 4,8 milhões, o que representa 11% das crianças e adolescentes que 
têm entre 5 e 17 anos de idade. 
Pequenos Marisqueiros: Uma rotina sofrida. Uma busca desesperada pela 
sobrevivência. A busca pelo sururu de capote, um marisco que vive no fundo 
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da lagoa que deu nome à favela e que sustenta as famílias que moram na 
região. 
Projeto Mãos Dadas: A escola do Projeto Mãos Dadas é considerada um 
modelo de educação infantil. Cerca de 800 crianças estudam na instituição. 
Malabaristas das Ruas: A cada um, dois minutos, esquinas e cruzamentos se 
transformam em arena para mais um espetáculo. São artistas que, hoje, nas 
nossas metrópoles, exibem mais que destreza: exibem a realidade de crianças 
brasileiras.  
Meninos que Tapam Buracos: Rodovias estragadas. Quanto mais buracos 
melhor. Em algumas regiões do interior da Bahia, o caos criou um novo 
mercado de trabalho infantil. 
Mãos em Perigo: Um cultivo de muita tradição no Piauí e que leva milhares de 
crianças a uma rotina arriscada. 
Crianças na Produção de Fogos: Na capital ou no interior da Bahia, crianças 
estão no trabalho. Elas se encontram em todo lugar. Da população baiana que 
tem entre 5 e 17 anos, 15% trabalham e, muitas vezes, em atividades pesadas e 
perigosas. 

02.09.07 I:059 40’  INFIDELIDADE Mapa brasileiro dos relacionamentos: As mulheres avançam, é verdade. Mas 
homens ainda reinam absolutos. A traição é em dobro: para cada mulher que 
trai, há dois homens sendo infiéis. Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que um dos índices menores é o do 
Paraná, mas é onde 43% dos homens já traíram. Em São Paulo, 44%. Em 
Minas Gerais, 52%. No Rio Grande do Sul, 60%. No Ceará, 61%. Mas os 
baianos são os campeões: 64% dos homens se dizem infiéis. 

     
17.11.83 J:001 49’ JANETE CLAIR A personalidade, a vida e as novelas vista por amigos e colegas de trabalho. 
10.11.83 J:002 24’ JACARÉ DO PANTANAL 

_S LOJAS DE NOVA 
IORQUE 

Caça ilegal aos jacarés no Pantanal Mato-grossense e a revenda das peles em 
Nova Iorque. 

29.03.84 J:003 38’ JURUNA I Perfil do Deputado Mário Juruna – história de sua vida desde a infância na 
tribo Xavantes da Reserva de São Marcos até a sua atuação no Congresso 
Nacional. 

08.11.84 J:004 19’ JURUNA II Depoimento sobre o envolvimento do Deputado Mário Juruna em caso de 
suborno, sete meses após o Globo Repórter “JURUNA I” – Ele recebeu 30 
milhões de cruzeiros para votar em Paulo Maluf no Colégio Eleitoral, mas 
devolveu o dinheiro. 

16.12.85 J:005 35’ JORGE AMADO Perfil do escritor Jorge Amado – os principais livros e personagens, a 
influência da Bahia em sua obra, depoimentos do escritor, de sua mulher Zélia 
Gattai e de seus amigos, entre eles, o cantor e compositor Dorival Caymi. 

28.11.85 J:006 10’ JANETE CLAIR Dois anos da morte da escritora de novelas Janete Clair. Cenas de suas novelas, 
depoimentos do diretor da Casa de Criação, de Dias Gomes e da filha de 
Janete, Denise Emmer. Dias Gomes fala da Casa de Criação. 

02.12.80 J:007 24 JOELMA, HERANÇA DO 
/ HOMEM DE SETE 
VIDAS 

O caso do prefeito de cumarí no sul de goiais que por motivos políticos, foi 
vítima de cinco atentados contra sua vítima. 
 
O incêndio no edifício joelma na cidade de são paulo. As imagens do incêndio, 
a reforma, as normas de segurança e também outros edifícios sem segurança na 
cidade. 

07.02.85 J:008 40’ JAPÃO: UMA TRIBO 
ELETRÔNICA 

A cultura, formação e o progresso eletrônico do povo japonês. 

20.08.87 J:010 43’ JAMES BOND Versão brasileira do especial da M.G.M. – United Artists “Happy anniversary – 
007”, sobre o famoso James Bond criado pelo escritor IAN SFLEMMING. 

03.09.87 J:011 11’ JOHN HUSTON Perfil do cineasta norte-americano por ocasião de sua morte – seus principais 
filmes, seus filhos e depoimentos de Pelé. 

11.11.88 J:014 37’ JACK (O ESTRIPADOR) Reconstituição por atores dos crimes de Jack, a análise dos principais suspeitos 
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de serem o assassino. 
20.09.91 J:015 18’ JOVENS E A VIOLÊNCIA 

NAS RUAS 
Os adolescentes e jovens que morrem por recusarem a entregar seu tênis 
importados a pivetes – o medo das meninas de perder os cabelos longos – os 
jovens que estão armado de tubos de gás lacrimogêneo e paralizante para evitar 
assaltos – O trabalho Asssistencial da Casa Sta. Marta e da Associação São 
Martinho, no Rio. 

12.05.89 J:017 20’ JURÉIA (ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA) 

A luta pela preservação ecológica no Litoral de SP. O Parque Estadual da Ilha 
do Cardoso. 

01.01.80 J:018 51’ JESSE OWENS As vitórias de Jesse Owens, atleta norte-americano nas Olimpíadas de 
Berlim.93. 

20.08.81 J:019 34’ JÂNIO QUADROS – 
VINTE ANOS DEPOIS 

A história registra os 20 anos da renúncia de Jânio, seu surgimento, sua 
ascensão e queda do Governo. 

01.06.90 J:020 40’ JUSTICEIROS II Em São Paulo quase 100 pessoas assassinadas nos últimos 2 meses – no Rio 6 
mortes por dia. Os grupos de extermínio voltaram a agir desafiando a lei. 

15.11.91 J:021 25’ JAPÃO A cultura, formação e progresso eletrônico do povo japonês. 
14.02.92 J:022 11’ JOSEFE MENGUELE Um juiz de São Paulo resolveu reabrir o caso da identificação da ossada 

desenterrada do Cemitério de Embu como sendo o médico nazista Josefe 
Menguele. Na época, 1985, chegou-se a conclusão pelo sistema de 
superposição de fotos e imagens do crânio desenterrado e de algumas marcas 
no esqueleto que coincidiram com fatos da vida do médico nazista. 

31.07.92 J:023 22’ JORGE AMADO: 80 
ANOS 

A vida e a obra do escritor – os romances mais famosos traduzidos em várias 
línguas – sua ligação com a Bahia – seu casamento com Zélia Gattai e o novo 
livro que está escrevendo em París. 

06.03.92 J:024 08’ JOÃOZINHO TRINTA II Seu perfil que depois de 17 anos a frente da Escola de Samba beija-flor de 
Nilópolis, deixa o cargo para se dedicar a “Usina da Alegria Flor do Amanhã”, 
um Projeto para dar profissão e acolhida a menores de rua. 

16.12.94 J:025 46’ JAPÃO II – 1ª PARTE A cultura, formação e o progresso eletrônico do povo japonês. 
06.01.95 J:026 42’ JAPÃO II – 2ª PARTE Os brasileiros que fizeram sucesso e fortuna no Japão na música, no futebol, na 

moda e na TV. Os jovens que aperfeiçoam seus estudos no Japão. A 
emocionante festa de despedida para o craque Zico; ídolo do futebol japonês. 

15.09.95 J:027 40’ JOVEM GUARDA I Os sucessos da época da Jovem Guarda e seus filmes. Suas tietes... 
22.09.95 J:028 40’ JOVEM GUARDA II Os sucessos da época da Jovem Guarda, seus filmes. Suas tietes... 
17.05.96 J:029 46’ JAPÃO III O contraste entre as velhas tradições e a alta tecnologia nas lojas e ruas de 

Tóquio, as histórias em quadrinhos japoneses.  O lazer do japonês: o kendo e o 
futebol, onde há vários jogadores brasileiros. 

09.08.96 J:030 48’ JOGO NO BRASIL, O Você se considera uma pessoa de sorte?  50 anos depois da proibição dos 
cassinos, o Brasil joga como  nunca, quase5 bilhões ao ano, com apostas legais 
ou ilegais, na esperança de um dia acordar rico o brasileiro descobre o mundo 
fascinante e perigoso do jogo. Diversão ou vício? 

01.09.00 J:031 33’ JALAPÃO O deserto que um dia foi mar. A mata onde voa o gavião real. Um ritual que as 
mulheres não podem ver. Surpresas de uma viagem ao coração do nosso país. 
Nossos repórteres vão aos extremos do Tocantins: o isolado deserto do Jalapão 
e a selva do Bananal – a maior ilha de rio do mundo. Como é a natureza, como 
vive o homem nestas terras distantes e isoladas? É o que você vai descobrir 
nesta aventura pelo Brasil Central. 

23.03.01 J:032 43’ JOVENS TALENTOS Cantores, inventores, modelos, criadores, internautas e chefes de cozinha, até 
dois atletas que transformaram em profissão milionária uma brincadeira de rua. 
Esses jovens sonhadores, ainda estudantes, são mestres numa arte que poucos 
adultos conseguem aprender. Quem faz o que gosta, e acredita no que faz, está 
sempre perto do impossível. 

26.10.01 J:033 45’ JAPÃO IV Japão: um mundo fascinante que se move sob os nossos pés, no outro lado da 
Terra. O Globo Repórter embarca em uma aventura e mostra as maravilhas do 
império do sol. Nossos repórteres descobrem uma natureza exuberante, 
enfrentam a fúria dos tufões e chegam ao Monte Fuji, o gigante que treme.  
O programa viaja em busca de um Japão ainda desconhecido. Atravessa a 
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Amazônia do Oriente, conhece o gato mais raro do planeta. Na Ilha dos 
Centenários, japoneses com mais de cem anos revelam os segredos de uma 
vida longa.  
Conheça os robôs domésticos de última geração e os gigantescos dinossauros 
que parecem mais vivos do que nunca,  1,5 tonelada da mais alta tecnologia 
japonesa.  
 

15.07.05 J:034 44’ JAPÃO: 60 ANOS 
DEPOIS 

Em 1945, o país foi alvo de duas bombas atômicas. Hoje é referência em 
tecnologia  robôs de última geração:  com a tecnologia de ponta,  o número de 
rôbos no japão cresce a cada dia. 
Tradição do arco e flecha: os japonesinhos são educados numa tradição antiga. 
Estudando a história do país, conhecem a disciplina e os valores dignos de 
antigos samurais. Todo currículo inclui uma visita ao mausoléu do chefe maior 
de todos eles: shogun tokugawa, o líder que unificou o japão no século 17. 
Futuro subterrâneo: depois da segunda guerra mundial, as cidades japonesas 
cresceram de forma irracional, sem levar em consideração os seres humanos. 
Agora, queremos voltar a cuidar do meio ambiente, levar os automóveis, as 
fábricas e até as lojas para debaixo da terra.                                                                                                    
Fazenda moderna: na falta de espaço em cima da terra, tem japonês plantando 
até debaixo dela. Um arrozal cresce dez metros abaixo do asfalto de tóquio, no 
subsolo onde já funcionou o cofre de um banco.                                                  
A cidade dos samurais: na edolândia, ninjas e samurais roubam a cena e dão 
aula de história no fio da espada. A coreografia é perfeita. O público delira e 
viaja no tempo. “somos atores”, explica shimpei ookita, caracterizado de 
samurai. Mas, para encarnar os guerreiros do passado, foi preciso aprender 
artes marciais de verdade e treinar cada coreografia seis horas por dia, durante 
três meses.                                                                                   Nagasaki 
celebra a paz: já faz 60 anos que uma bomba atômica atingiu nagasaki, mas a 
cidade não quer deixar o mundo esquecer. Um monolito de mármore negro 
marca o ponto exato da explosão. A explosão provocou a devastação imediata 
de um terço de todos os prédios e a morte ou ferimentos graves em dois terços 
da população. 

02.02.84 K:002 10’ KHOMEINY balanço dos cinco anos de Khomeiny no Irã – entrevista com Bani Sade, ex-
presidente do Irã. 

23.11.76 K:003 36’ KENNEDY NÃO 
CHORAM – 1ª PARTE 

A chegada dos Kennedy e Ftzgerald a Boston, em meados do século XIX; a 
ascensão da vida política de John Kennedy até o seu assassinato em 
Dalas.Texas. 

30.11.76 K:004 34’ KENNEDY NÃO 
CHORAM – 2ª PARTE 

Novembro/1963/Dalas/Texas, o assassinato do Presidente Kennedy,resultados 
da política interna e externa de John Kennedy; a ancensão política de Bob e 
Ted Kennedy; a morte de Bob. 

23.10.73 K:005 50’ KREEN AKARORE O documento do contrato que os irmãos Vilas Boas fizeram com os índios 
Kreen Akarore. 

25.11.93 K:007 38’ KENNEDY: 30 ANOS DE 
SUA MORTE 

Documentário da Rede de TV Americana CBS sobre o assassinato de John 
Kennedy. As investigações e as suspeitas de conspiração envolvendo a KGB, 
Fidel Castro e até a Cia. O perfil do Lee Oswald, assassino de Kennedy. 

04.03.94 K:008 22’ KILIMANJARO A expedição de uma equipe de brasileiros até o topo do Monte Kilimanjaro a 
mais de 5 mil metros de altura passando por reservas de animais selvagens 
africanos e tribos dos guerreiros Massai, na Tanzania. 

20.03.77 L:004 32’ LOUCURA NOSSA DE 
CADA DIA 

O desequilíbrio mental e suas formas de tratamento. 

04.08.89 L:005 39’ LUIZ GONZAGA Depoimentos de amigos e familiares do Rei do Baião, por ocasião de sua 
morte. 

08.05.74 L:006 23’ LAZER O lazer na humanidade da civilização, desde seus primórdios – o lazer e a 
explosão demográfica – o sedentarismo do homem do Século XX  e o stress. 

15.04.75 L:007 40’ LEONARDO DA VINCI A vida de um homem do Século XV incompreendido pelos homens de sua 
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época. 
17.12.87 L:008 42’ LIXO ATÔMICO (CÉSIO 

DE GOIÂNIA) 
Acidente radioativo com Césio 137 em Goiânia; a descontaminação; 
depoimentos. 

12.04.93 L:009 13’ LADRÕES NA PRAÇA A ação dos ladrões no centro de São Paulo. Os próprios marginais contam 
como realizam os roubos e fazem demonstrações. 

31.05.96 L:010 46’ LOUCURA O abandono em que vivem os internos do Hospital. A ocupação ilegal da 
Colonia Juliano Moreira. 

12.12.97 L:011 45’ LUTAS MARCIAIS Mostraremos a razão por qual os jovens brasileiros estão aderindo em massa a 
prática de lutas orientais, como o taekwondo, hapkidô, jiu jitsu, judô, kung fu e 
kendô, onde até mulheres e crianças já aderiram essa moda. O jovem Pedro 
Melchior que aos oito anos conquistou a faixa preta em jiu jitso. Os perigos 
para quem não recebe uma boa orientação, como o uso de anabolizantes e o 
uso desta arte com fins violentos.  
Entrevistaremos Hélio Gracie e suas técnicas de imobilização do adversário e 
Antonio Lacerda, advogado que diz que derrota qualquer um em uma luta. A 
febre do vale tudo, que conquistou o Brasil pelo excesso de violência nas 
competições. Flagra de pancadaria na arquibancada de uma competição de vale 
tudo. A capoeira nos estilos Regional e D’Angola, suas histórias e as 
características de cada uma delas. 

04.09.98 L:012 40’ LONGEVIDADE Uma velhice sem doencas, sem remédios, e sem depressão. 
Quem não espera por ela? Os brasileiros que já passaram dos 70 estão bem? E 
os que ainda vão chegar lá – O que podem fazer para viver mais, e melhor? O 
Globo Repóter investiga os caminhos para uma vida longa e saudável. 
Alimentos: o que comer para viver com saúde e defender o corpo dos males do 
envelhecimento ? 
Ele tem 68, e ela 70 – e vivem melhor do que muitos quarentões. A cidade 
onde vivem os brasileiros que descobriram a fórmula da vida longa. E os 
exercícios que podem evitar a osteoporose e doenças cardíacas até a mais 
avançada idade. 
 
 

02.10.98 L:013 37’ LEÕES Os leões são os reis da selva, e tem o poder se seduzir que os observa: é 
charmoso, sempre com uma barba loira, e um porte atlético muito bom, mas 
nem sempre invejável. Estes animais sã o objeto de estudo do cinegrafista 
inglês Gil Domb, que fez uma expedição à Tanzânia. Ele e o assistente Edward 
Sindato, da tribo Maasai, vão ficar acampados na cratera do Ngorongoro, um 
extinto vulcão. Quem conhece o lugar costuma dizer que é; a oitava maravilha 
do mundo. A maioria dos Maasai vivem em uma aldeia nas redondezas da 
cratera, um povo guerreiro e valente, que enfrenta, e ao mesmo tempo entende, 
a soberania dos leões. 
 
 

24.03.00 L:014 42’ LENÇOIS 
MARANHENSES 

A areia branca se estende por 122 km, com dunas que andam em um Brasil de 
portas fechadas, que ainda nem desenhou o mapa que vai mostrar todas as suas 
curvas. São os lençóis maranhenses. 

02.02.01 L:015 44’ LAGOAS DO SUL Como é a vida nas maiores lagoas do Brasil? O Globo Repórter atravessa as 
terras alagadas ao sul do Rio Grande e nos revela  um surpreendente celeiro da 
vida selvagem. Bugios, lobos marinhos, capivaras – onde eles se escondem? E 
onde se encontram as aves que cruzam o planeta em busca de calor? Você 
sabia que elas voam acima das nuvens e se guiam pelas estrelas? Nos 
acompanhe nessa aventura por praias desertas, estradas perigosas, matas e 
águas das grandes lagoas do sul do Brasil. 

22.06.01 L:016 44’ LIMITES Você já aprendeu a dizer não a seu filho? Mais difícil, e muito mais trabalhoso 
do que o sim, um não firme é a mais positiva das regras na educação infantil. 
Quem consegue negar sem medo, e sem autoritarismo, está transmitindo 
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segurança aos filhos. 
Amar, também significa impor limites. E ninguém sobrevive sem limites. O 
castigo é necessário na vida das crianças. Mas quando, e como, ele deve ser 
adotado? Pais e filhos vivem em busca dessa resposta. 

01.11.02 L:017 46’ LULA, A TRAJETÓRIA Acompanhe a incrível trajetória do homem que vai governar o Brasil: Luiz 
Inácio Lula da Silva – de retirante a presidente. 

29.08.03 L:018 44’ LIMITES DO CORPO Saiba até onde podemos chegar na luta pela saúde e pelo bem-estar físico.  
A partir dos 30 anos a tendência do nosso corpo é perder 10% de massa 
muscular a cada década, mas esta sentença de envelhecimento que sempre foi 
considerada natural, agora é tratada como doença pela medicina.  
Enquanto podemos controlar os excessos, tudo fica mais fácil. O problema é 
quando perdemos a noção do limite, extrapolamos o tempo, não conseguimos 
parar. É difícil acreditar, mas cientistas da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) já concluíram que é possível se tornar compulsivo por exercícios. 
Você que trabalha muitas horas em ambiente fechado, será que sabe respeitar 
os limites do seu corpo? A fisioterapeuta Kátia Klajman fez uma espécie de 
blitz de postura em uma empresa do Rio de Janeiro que tem 89 funcionários. 

27.02.04 L:019 45’ LITORAL GAÚCHO O Parque Nacional da Lagoa do Peixe é morada de um animal misterioso, que 
não existe em nenhum outro lugar “tuco-tuco”. Não muito longe dali mora 
outro roedor, parente do tuco-tuco. As capivaras vivem em bando. A família 
sai para um passeio, e cada um tem lugar marcado na fila.  
A Lagoa do Peixe é um dos mais importantes abrigos de aves migratórias da 
América do Sul. Os visitantes que passam a primavera e o verão na região vêm 
de muito longe. São 26 espécies dos hemisférios Sul e Norte – da Patagônia ao 
Círculo Polar Ártico. A beleza das revoadas encanta, mas as aves migratórias 
também trazem uma ameaça: a Febre do Nilo, uma doença causada por um 
vírus que os pássaros podem carregar no sangue. 
Uma floresta exuberante. Mas a imensa mancha verde que avança sobre a 
Lagoa do Peixe é uma ameaça. As primeiras mudas de pinheiros foram 
plantadas na área antes de o parque ser criado, em 1985. A espécie invasora se 
espalha rapidamente. Hoje as árvores ocupam áreas de banhados, da mata de 
restinga, começam a chegar às dunas e transformam a paisagem.  
A equipe do Globo Repórter segue por uma das mais extensas praias do 
mundo. São 200 quilômetros de areia entre Rio Grande e o Chuí, na fronteira 
do Brasil com o Uruguai. 
Para os leões-marinhos, o estuário da Lagoa dos Patos é refúgio; para os 
golfinhos, casa. Segundo os biólogos, 80 animais vivem na área. 
A equipe do Globo Repórter avança pelo litoral rumo ao ponto mais ao sul do 
país. Não só eles estão de passagem pelo local. O que parece uma 
desengonçada dança é uma completa faxina nos pêlos feita pelo lobo-marinho. 
Um grupo de pingüins do Estreito de Magalhães chegou no Centro de 
Recuperação de Animais Marinhos (Cram) com o corpo coberto de petróleo. 
Eles saem da Patagônia, na Argentina, nos meses de inverno, e migram para a 
costa brasileira em busca de alimentos. Fracos, não poderiam fazer o caminho 
de volta.  
O Chuí é o destino final da viagem pelo extremo sul do país. Para chegar até à 
região, a equipe do Globo Repórter cruzou por um trânsito nada convencional. 
A fabricação do calhambeque de madeira é despretensiosa. O gosto pela 
criação, curioso. Os carros têm até nome, “Jubiraca, Leleca, Lelaca, o diabo a 
quatro”. 
Garças-mouras não querem saber de confusão. As aves ficam a maior parte do 
tempo imóveis, parecem esculturas. E uma delas é. A perfeição do trabalho 
confunde. Nas mãos do artesão Eloir Rodrigues da Silva, a madeira e uma 
mistura de cola e amido ganham forma.  

04.02.05 L:020 43’ LITORAL DO BRASIL Belezas do fundo do mar: 
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Uma expedição que levou repórteres e pesquisadores da vida marinha às 
montanhas submersas no nosso litoral. Eles encontraram os oásis desse grande 
deserto azul chamado Oceano Atlântico. 

10.02.06 L:021 43’  LOTERIA, GANHEI NA As incríveis histórias de brasileiros que ficaram ricos de repente. 
04/07/06 L:022 45’  LONGEVIDADE 

(TERCEIRA IDADE) 
Corpo e mente em movimento: Entre os 5.564 municípios do país, São Caetano 
do Sul é onde se vive mais: em média, 78 anos. Milagre? Que nada! O esporte 
é a fonte da juventude. 
Trabalhar faz bem: Os segredos da vida longa dos moradores de Antônio 
Carlos estão guardados entre belos vales e montanhas. O cultivo é um deles. A 
maioria dos 7,3 mil habitantes nasceu e cresce na roça. 
Dependência é doença: De um grupo de pacientes estudados pelo Centro de 
Estudos do Envelhecimento da  Unifesp, quase 300 já passaram dos 80 anos e 
entre eles existe um ponto em comum: são pessoas que se mantêm 
independentes. São elas que vivem mais e melhor.  
Radiografia das desigualdades: Tão perto e tão longe. Na mesma cidade, vários 
mundos e realidades diferentes. Diferenças de renda e de nível social que 
produzem reflexos diretos sobre a expectativa de vida. 
Manual da velhice saudável: É a lei natural da vida: depois de nascer e crescer 
e de ter filhos, o homem conhecerá os efeitos do tempo.Vamos ver os efeitos 
da velhice nos olhos, ouvidos, artérias, coração, barriga, músculos, pulmôes e 
cérebro. 

29.04.82 M:002 12’ MALVINAS Reportagem sobre famílias argentinas e inglesas que tem parentes militares que 
estão lutando na Guerra das Malvinas. 

03.12.81 M:003 41’ MARAVILHOSO 
MILAGRE DA VIDA 

Documentário sobre a fecundação e desenvolvimento do embrião no útero 
materno e a reprodução de diversos animais. 

20.05.82 M:004 09’ MEDICINA DE PÉS 
DESCALÇOS 

Reportagem sobre a medicina natural na China. 

29.04.82 M:005 11’ MÉDICOS Reportagem sobre a mudança do médico Pedro Zacarias Monteiro, do Rio de 
Janeiro para Lupécio, cidade no interior de São Paulo, que não tem médico. 

01.04.82 M:006 14’ MERGULHADOR Reportagem sobre a profissão de mergulhadores profissionais, seus perigos e 
acidentes. 

22.04.82 M:007 37’ MONTEIRO LOBATO Reportagem sobre o escritor Monteiro Lobato no ano do seu centenário de 
nascimento. 

10.09.81 M:008 53’ MUTIRÃO DA 
ESPERANÇA 

Documentário sobre os movimentos comunitários e participação em 
comunidades indígenas, favelas e em cidades do interior do país, tendo como 
exemplo, Lages em Santa Catarina e Boa Esperança no Espírito Santo. 

15.03.84 M:010 09’ MANGUEIRA Cenas do morro da Mangueira; entrevista com D. Zica, delegado, mocinha e 
Xangô da Mangueira. 

12.04.84 M:011 21’ MULATAS Mulatas que fazem o sucesso dos shows noturnos no Rio. 
02.08.84 M:013 18’ MERGULHADOR DO 

GARIMPO 
A vida dos mergulhadores do garimpo que procurou ouro nas profundezas do 
Rio Madeira. 

09.08.84 M:015 15’ MULHERES NAS 
OLIMPÍADAS 

Evolução da participação da atleta feminina nas competições olímpicas. 

09.08.84 M:016 20’ MÚSICA SERTANEJA Reportagem com Tonico e Tinoco, Sérgio Reis e a dupla Milionário e José 
Rico, os grandes nomes da música sertaneja no Brasil. 

23.12.75 M:017 46’ MARAVILHOSA 
MÁQUINA HUMANA 

Documentário sobre o funcionamento dos órgãos humanos. 

18.04.85 M:018 15’ MORDOMIAS Combate às mordomias no novo governo; Comissão instituída pelo governo 
para apurar o assunto; mordomias dos funcionários estatais em Nova Iorque. 

20.06.75 M:019 42’ MUNDO EM GUERRA – 
12º CAPÍTULO (GUERRA 
NO PACÍFICO) 

Os japoneses atacam Pearl Harbor em dezembro 1941. Os Estados Unidos 
preparam-se para a guerra. As conquistas do japão em todo o mundo. 

26.09.75 M:020 42’ MUNDO EM GUERRA – 
14º CAPÍTULO 
(ATLÂNTICO NORTE) 

Início da operação “ROTA SUICIDA”, comboios norte-americanos e 
britânicos levam ajuda militar à União Soviética sob pessado bombardeio 
alemão, na travessia dos mares setentrionais em setembro de1941. 
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Os ataques alemães com submarinos aos navios norte-americano no oceano 
atlântico, que tentavam levar alimentos e armamentos à inglaterra. 
Ataques alemães contra navios brasileiros na costa do Brasil. O Brasil declara 
guerra contra a alemanha. 

26.09.75 M:021 42’ MUNDO EM GUERRA – 
26º CAPITULO 
(HIROSHIMA “P & B”) 

++ 

16.04.87 M:024 29’ MARÍLIA PERA Perfil da atriz – sua biografia, seu trabalho em teatro, cinema e televisão. A 
peça: “ESTRELA DALVA”, o trabalho como diretora de teatro, a volta às 
novelas em “BREGA E CHIQUE”, de Cassiano Gabus Mendes. Seu 
depoimento. 

09.04.87 M:025 21’ MÃE ADOLESCENTE A situação das adolescentes no Brasil, nas camadas mais baixas da população e 
na classe média – A falta de orientação sexual e de diálogo com os pais – Os 
órgãos de assistência, as mães adolescentes. Casos de mães adolescentes, como 
o de Isabel do Vôlei. 

11.06.87 M:026 11’ MARGARETH 
THATCHER 

Perfil de Margareth Thatcher eleita pela 3ª vez para o cargo de 1º Ministro da 
Grã-Bretanha – sua biografia, seu pensamento político, , sua atuação nos dois 
primeiros mandatos e campanha eleitoral de 87. 

23.07.87 M:027 07’ MOÇAMBIQUE A fome em Moçambique, causada pela guerra civil entre o Governo e 
guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique – A paralisação da 
economia do país – Centro de Refugiados – Imagens de crianças subnutridas e 
de pessoas doentes. 

28.05.87 M:028 10’ MARAJÁS EM SÃO 
PAULO 

Os marajás no funcionalismo público do Estado de SP – Depoimentos de 
envolvidos, de deputados e de Orestes Quércia. 

18.06.87 M:029 35’ MORADIA A crise na moradia nos grandes centros urbanos brasileiros – os problemas dos 
inquilinos e proprietários de imóveis no Rio e SP. 

10.09.87 M:030 42’ MARAJÁS Funcionários públicos com salários astronômicos do Estado de SP, nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

12.07.96 M:130 46’ MACONHA Como os jovens vêem a droga.  Grupo de Teatro formado por ex-viciados em 
maconha que fazem dramatização e palestras contra a droga. 

19.11.87 M:031 34’ MÁFIA Versão brasileira do Especial “Máfia Wars”, sobre o desbaratamento da máfia 
na Itália e nos EUA a partir das Revoluções feitas pelo chefe mafioso Tomazzo 
Buscett. 

06.05.88 M:032 26’ MEMÓRIA Como funciona a memória humana – as falhas, os esquecimentos e as várias 
formas de aminésia. 

06.08.86 M:033 35’ MARILYN MONROE Versão braileira do programa “SAY GOODBYE TO THE PRESIDENT” da 
BBC, mostrando os resultados de investigações feitas sobre a morte da atriz a 
partir do seu envolvimento com os irmãos John e Robert Kennedy. 

10.07.88 M:034 43’ MORTE DO 
CHACRINHA 

Perfil do apresentador de televisão Abelardo Barbosa, o “CHACRINHA”, por 
ocasião de sua morte. 

22.07.88 M:035 16’ MALÁRIA O crescimento da malária no Brasil, onde o número de doentes em 1988 atinge 
meio milhão de pessoas. 

05.08.88 M:036 40’ MARILYN MONROE Perfil da atriz norte-americana por ocasião do 26º aniversário de sua morte; sua 
vida, seus filmes, etc. 

17.08.76 M:037 41’ MULHER NO CANGAÇO Entrevistas com ex-cangaceiras sobre o papel da mulher no cangaço – imagens 
de combates. 

07.10.88 M:038 17’ MAUS TRATOS EM 
CRIANÇAS 

Reportagem sobre a violência contra as crianças, desencadeada pelos próprios 
pais. Centro de ajuda e apoio, médicos especialistas e o desespero das crianças 
aliado a esperança de um novo lar. 

18.03.82 M:039 10’ MEU NOME É GAL Entrevista com a cantora e cenas do seu show “Festa do Interior”, no Anhembi, 
São Paulo. 

18.08.89 M:040 39’ MEDO O medo do ser humano, os vários tipos de medo, as fobias, o medo como uma 
doença, os medos urbanos – como vencer o medo. 

18.06.86 M:041 24’ MOREIRA DA SILVA Perfil do sambista – a malandragem e o jogotemas da inspiração de Kid 
Moringueira. O novo show de Moreira da Silva no Bar People, no seu 
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depoimento e dos cantores: Evandro Mesquita, Chico Buarque, Sérgio Cabral e 
Isabel do Vôlei. 

18.11.88 M:042 40’ MORTE DE KENNEDY – 
1ª PARTE 

Especial “The Men Who Killed Kennedy”, da Central Independente 
Television, Inglaterra. A carreira de Kennedy, o assassinato, o envolvimento da 
máfia. 

25.11.88 M:043 30’ MORTE DE KENNEDY – 
2ª PARTE 

O assassinato, a admiração dos americanos por Kennedy ainda hoje – novas 
versões para o crime, uma versão aponta ligação de Fidel com a máfia para 
matar Kennedy. 

17.02.89 M:046 44’ MAR CONTAMINADO A destruição progressiva do mar causada pelo lançamento de esgotos e 
substâncias químicas – o lixo nas praias – a poluição na Baía de Guanabara e 
praias do Rio. 

24.02.89 M:047 11’ MORTE NAS ESTRADAS O aumento do número de acidentes com mortes nas estradas brasileiras. 
10.05.77 M:049 39’ MUNDO QUE VOCÊ 

NÃO VÊ 
Um grupo de cientistas através de novas técnicas e instrumentos, documenta 
fenômenos do mundo microscópico, como a vida de seres dentro de uma gota 
d’água ou o desenvolvimento de um pinto dentro do ovo. 

09.12.75 M:050 37’ MISTÉRIOS DA 
PARAPSICOLOGIA 

Fenômenos sobrenaturais são objetos de estudos de uma ciência: a 
parapsicologia. 

09.06.89 M:051 13’ MORTE DO AYATOLA 
KHOMEINI 

A morte do líder político e religioso do Irã – os funerais do Ayatola – a auto 
flagelação e o fanatismo dos seguidores e a Revolução Islâmica liderada por 
Khomeini. 

09.06.89 M:052 33’ MASSACRE DE PEQUIM A primavera de Pequim, deflagrada a partir de protestos de estudantes chineses 
pela democratização do país. 

23.06.89 M:053 15’ MEDICINA 
REPARADORA 

Os avanços da medicina na área das próteses, implantes e microcirurgias. 

23.06.89 M:054 14’ MACHADO DE ASSIS A vida e a obra de Machado de Assis por ocasião dos 150 anos de seu 
nascimento. 

17.11.89 M:058 16’ MURO DE BERLIM Após três décadas de repressão, os alemães orientais já podem atravessar 
livremente o Muro de Berlim – o começo da destruição do muro e a festa pela 
sua abertura. 

04.04.75 M:059 43’ MUNDO EM GUERRA – 
01º CAPÍTULO: 
NASCIMENTO DE UMA 
IDÉIA 

O fim da primeira Grande Guerra Mundial – o nascimento do nazismo – a 
ascensão de Hitler no Governo alemão. 

26.09.78 M:060 33’ MASSACRE DAS 
BALEIAS 

O extermínio metódico a que vem sendo submetido um dos mais antigos e 
experientes animais do mundo. 

01.08.75 M:061 40’ MUNDO EM GUERRA – 
18º CAPÍTULO: BOMBAS 
SOBRE A ALEMANHA 

A Inglaterra reinicia os bombardeios nas cidades alemãs.março de 1942. 

27.06.75 M:063 42’ MUNDO EM GUERRA – 
13º CAPÍTULO: GUERRA 
NA RÚSSIA 

Os alemães lutam lutam contra o frio e contra o exército Vermelho, nos 
arredores de Moscou em outubro 1941. A derrota dos alemães em 
Stanlingrado, um dos maiores confrontos da II guerra mundial. 

12.04.75 M:064 43’ MUNDO EM GUERRA – 
02º CAPÍTULO: HOMENS 
QUE FIZERAM O 
NAZISMO 

Um retrato da vida dos homens que com a ascensão no nazismo, destruíram 
grande parte da humanidade: Adolf Hitler, Joseph Goebels, Herman Goebels, 
Herman Goering e Rudolf Hes. 

05.09.75 M:065 42’ MUNDO EM GUERRA – 
23º CAPÍTULO: O JAPÃO 
DESMORONA 

MUNDO EM GUERRA – 23º CAPÍTULO: O JAPÃO DESMORONA 

03.10.75 M:066 46’ MUNDO EM GUERRA – 
27º CAPÍTULO: F.E.B 

O Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália.agosto de 1942. 

06.06.75 M:067 42’ MUNDO EM GUERRA – 
10º CAPÍTULO: A 
BATALHA NO DESERTO 

A Itália declara guerra à França e a Grã Bretanha.junho de 1940. 

25.04.75 M:068 39’ MUNDO EM GUERRA – 
04º CAPÍTULO: O 

A Itália prepara-se para a guerra. 
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GRANDE ENSAIO 
19.09.75 M:069 44’ MUNDO EM GUERRA – 

25º CAPÍTULO: A 
QUEDA DE BERLIM 

Ingleses e russos iniciam a ofensiva.setembro.1944. 

23.05.75 M:071 42’ MUNDO EM GUERRA – 
08º CAPÍTULO: A 
QUEDA DA FRANÇA 

* 

12.09.75 M:073 45’ MUNDO EM GUERRA – 
24º CAPÍTULO: O INÍCIO 
DO FIM 

Hitler sofre um atentado; os conspiradores são enforcados. 

16.05.75 M:074 41’ MUNDO EM GUERRA – 
07º CAPÍTULO: O 
DECLÍNIO DO 
OCIDENTE 

Hitler invade a Noruega, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Os Estados Unidos 
se ausenta da guerra e o nazismo começa a penetrar no país. 

05.09.78 M:075 36’ MULHERES CONTRA O 
CÂNCER 

A incidência do câncer de útero ou de seios nas mulheres brasileiras. 

22.03.77 M:076 37’ MISTÉRIOS DAS 
MANCHAS SOLARES 

Estudos de cientistas sobre a influência das manchas solares no clima terrestre. 

24.04.90 M:078 51’ MORDOMIAS DOS 
MARAJÁS 

O escândalo das mordomias do Serviço Público em Goiás, SP, Minas Gerais, 
Ceará, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Rio e Bahia. 

06.12.77 M:079 41’ MULHERES Nº 1 Os problemas, discriminações e reivindicações das mulheres brasileiras. 
19.10.76 M:080 34’ MULHERES 

GUERREIRAS 
A luta da mulher brasileira pela sua emancipação – de Maria Quitéria e Anita 
Garibalde, de Chiquinha Gonzaga e Berta Lutz. 

23.08.78 M:081 35’ MISTÉRIOS DOS MAIAS Uma expedição em busca do templo perdido e dos segredos da civilização 
Maia. 

01.01.77 M:083 51’ MARATONA Os campeões da maratona nas Olimpíadas. 
27.01.75 M:085 41’ MEGALÓPOLE Os problemas da 5ª maior cidade do mundo: São Paulo, onde desembarcam 

cerca de 150 pessoas de hora em hora. 
27.03.74 M:086 26’ MEMÓRIA DE 

KRUSCHEV – 2ª PARTE 
Nikita Kruschev, ex-primeiro Ministro da União Soviética, nos dá uma visão 
da história da União Soviética. 

28.06.77 M:087 34’ MACHÃO BRASILEIRO Uma análise através de depoimentos dos homens brasileiros em vários setores 
da controvertida figura do “Machão Brasileiro”. 

09.08.77 M:088 40’ MARILYN MONROE Um trayller dos melhores momentos da atriz – o mito dos anos 50. 
05.12.78 M:089 37’ MISTERIOSO MAL DE 

NEVES 
Mostra pessoas vítimas de intoxicações causadas por herbecidas e pesticidas. 

27.09.77 M:090 36’ MEDICINA POPULAR A utilização direta dos produtos da natureza por grande parte da população 
brasileira. 

30.05.75 M:092 41’ MUNDO EM GUERRA – 
09º CAPÍTULO: A 
BATALHA DA 
INGLATERRA 

A Inglaterra prepara-se para a invasão da Alemanha. 

11.07.75 M:093 40’ MUNDO EM GUERRA – 
15º CAPÍTULO: CERCO 
DE LENINGRADO 

Leningrado é cercado pelos alemães e seus aliados finlandeses.setembro de 
1941. 

22.05.75 M:094 40’ MUNDO EM GUERRA – 
21º CAPÍTULO: A 
LIBERDADE DE ROMA 

Mussoline é resgatado por Hitler, o 5º exército sob o comando do General. 

15.08.75 M:095 42’ MUNDO EM GUERRA – 
20º CAPÍTULO: O 
LEVANTE DO GUETO 

Os judeus tornam-se uma obsessão para Hitler. 

18.04.75 M:096 42’ MUNDO EM GUERRA – 
03º CAPÍTULO: O PAÍS 
DOS SONHOS 
MILENARES 

Os movimentos anticomunistas nos países da Europa. As manobras de Hitler 
contra a Rússia. O fascismo na Itália. 
Começam mavimentos pró-comunista na Espanha, a revolta de Franco, o 
mundo comunista auxilia militarmente os simpatisantes espanhóis, o apoio 
alemão a Franco, as bombas alemãs lançadas sobre cidades espanholas, as 
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forças vitoriosas de Franco tomam Madrid. 
A Alemanha se prepara para iniciar a guerra, Hitler conquistas os alemães com 
política de igualdade, Hitler ocupa território sobre ocupação francesa onde não 
encontrou resistência. 
A derrota da raça ariana nos esporte, em especial nas olimpiadas de Berlim. 

08.08.75 M:097 42’ MUNDO EM GUERRA – 
19º CAPÍTULO: A 
EUROPA RESISTE 

A resistência na Europa. 

08.08.75 M:098 40’ MUNDO EM GUERRA – 
16º CAPÍTULO: 
VITÓRIAS ALIADAS 

O Brasil oferece retaguarda no Atlântico para desembarque aliado. 
As batalhas no norte da África e na Cecília, sul da Itália. 
A chegada dos brasileiros na Itália. 

13.06.75 M:099 45’ MUNDO EM GUERRA – 
11º CAPÍTULO: A 
INVASÃO NA RÚSSIA 

Stalin assume o poder na União Soviética. A Alemanha invade a Iugoslávia – 
março.1941. 

02.05.75 M:100 41’ MUNDO EM GUERRA – 
05º CAPÍTULO: 
PANORAMA SOBRE 
VARSÓVIA 

A guerra estourou – a Alemanha invade a Polônia. 

09.05.75 M:101 38’ MUNDO EM GUERRA – 
06º CAPÍTULO: BALZAI, 
A GUERRA SINO-
JAPONESA 

O Japão com a política positiva  conquista parte da China e da Ásia 
Alemanha ataca navio Ingles no atlântico sul. 

27.05.75 M:102 40’ MUNDO EM GUERRA – 
17º CAPÍTULO: A 
GUERRA NA ÁSIA 

Os japoneses atacam a Birmânia.1942. 

29.08.75 M:103 42’ MUNDO EM GUERRA – 
22º CAPÍTULO: A 
LIBERDADE DE PARIS 

Londres é a capital do mundo livre; os preparativos para o dia “D”. 

29.11.91 M:105 22’ MÃES DE ALUGUEL As empresas lidam com MÃES DE ALUGUEL – mulheres que alugam sua 
barriga a casais que não podem ter filhos – crescem e é rentável nos EUA. 
Entrevista com o advogado Bob Keane, que oferece mães de aluguel e tem 
casais brasileiros como clientes. 

06.12.91 M:106 32’ MENINOS DE RUA O extermínio de menores de rua – as experiências bem sucedidas das 
prefeituras de Goiânia, Fortaleza e Nova Canaa, Bahia na integração de 
menores carentes ao mercado de trabalho. A metalúrgica que emprega menores 
– O projeto “Flor do Amanhã”. 

07.02.92 M:107 32’ MAUS TRATOS 
INFANTIS 

As crianças que maltratadas e feridas pelos pais em SP vão morar em abrigos 
da Secretaria do Menor da cidade – o pai que matou a filha com 29 facadas em 
Rio Claro. A violência contra crianças nos EUA... 

31.07.92 M:108 16’ MINEIROS DE CARVÃO A louca vida dos trabalhadores nas minas de carvão em Criciúma, convivendo 
com a morte nos desabamentos de túneis ou pelo pó do carvão, além do risco 
de desemprego e das baixas aposentadorias -  a destruição do meio ambiente e 
a produção de  uma chuva ácida de dióxido de enxofre. 

14.08.92 M:109 19’ MENINOS DE OURO Depois de ficar com a medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles em 84, a 
seleção Brasileira Masculina de Vôlei traz para o Brasil a 1ª Medalha de Ouro 
em esporte coletivos. 

13.11.92 M:110 25’ MÁFIA ITALIANA A máfia siciliana assusta a Itália matando juizes e todos aqueles que tentam 
barrar “seu caminho” em Palermo, as manifestações contra a violência dos 
mafiosos tomam a cidade e as crianças correm risco de se envolverem com a 
organização criminosa. 

12.02.92 M:111 25’ MICHAEL JACKSON O cantor Michael Jackson dá entrevista à TV americana, mostra o parque de 
diversões que mandou construir em sua casa para crianças cancerosas. Fala da 
relação atribuída com seu pai, do sucesso, de sua sexualidade e nega que durma 
numa cama especial para não envelhecer, que tome remédios para clarear a 
pele e que tenha feito muitas plásticas... 
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14.05.93 M:112 43’ MARCADOS PARA 
MORRER 

A ação dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense, periferia de S.Paulo 
e Vitória. O trabalho da Polícia para tentar prender os assassinos que, muitas 
vezes são PMs ou Policiais Civis. O drama das famílias das vítimas e das 
testemunhas que colaboram com as investigações sofrendo ameaças e sendo 
obrigadas a viver escondidas em celas de uma delegacia. 

23.04.93 M:114 42’ MUNDO DA LUA, NO A influência da lua sobre as marés, na agricultura, no nascimento dos bebês, no 
corpo humano e na pesca. A importância da lua na astrologia e Tarô. As fases 
lunares. Os avanços na medicina trazidos pelos conhecimentos e estudos das 

30.07.93 M:115 20’ MENINOS DE RUA O trabalho das pessoas e Instituições no Rio, São Paulo e Salvador que  
recuperam meninos de rua 

05.04.91 M:116 21’ MARADONA O Perfil e a trajetória de escândalos do jogador Diego Maradona que 
culminaram com sua suspensão por 15 meses por uso de cocaína. 

12.04.91 M:117 21’ MARCADOS PARA 
MORRER 

A ação de pistoleiros de aluguel em Rio Maria, no Pará – os criminosos matam  
posseiros, sindicalistas e trabalhadores rurais a mando de fazendeiros      e 
continuam sem punição. A população não fala do assunto com medo de morrer. 

21.05.93 M:118 43’ MENORES 
TRABALHADORES 

A dura vida dos menores que trabalham até 18 horas por dia vendendo balas, 
cortando cana e limpando mesas de bar sem tempo para brincar ou estudar. A 
exploração das empresas que empregam menores sem carteira assinada. O 
Trabalho das Instituições particulares e oficiais que recuperam e 
profissionalizam menores de rua... 

18.07.74 M:119 42’ MEMÓRIA DE 
KRUSCHEV, 1ª PARTE 

Nikita Kruschev, ex- primeiro Ministro da União Soviética, nos dá uma visão 
da história da União Soviética, tal como ele a viu dentro do Kremlin. 

21.01.94 M:120 42’ MÃOS As múltiplas utilidades das mãos na arte, na medicina, como apoio para os 
deficientes auditivos e visuais e na religião. A história do piloto que teve a mão 
reimplantada após acidente. 

11.02.94 M:121 26’ MÃE MENININHA Os 100 anos de Mãe Menininha de Cantoá é comemorado por seus filhos de 
santo em Salvador . O perfil da mãe de santo mais famosa do Brasil. As raízes 
do candomblé. 

29.04.94 M:122 38’ MULHERES CHEFES DE 
FAMÍLIA 

A vida das mulheres que sustentam suas famílias, seja por opção ou pela 
fatalidade de terem perdido os maridos ou pais. 

20.05.94 M:123 39’ MORTE NO TRÂNSITO A guerra das ruas matam 50 mil pessoas por ano no Brasil.  
O esforço desesperado do resgate para salvar as vítimas dessa guerra. 
Nas noites, flagrantes dos rachas. A luta para punir o rapaz que atropelou e 
matou os 3 filhos de um casal. 
Em São Paulo não há nenhum criminoso do trânsito cumprido pena. 
A dor de uma adolescentes ao ver o vídeo onde aparecem 11 amigos que 
morreram no trânsito.   
 
 
 
 
 
 

27.05.94 M:124 39’ MÚTUA AJUDA O drama das pessoas que tem compulsão por comida, bebida, jogo, sexo ou 
drogas. O trabalho dos grupos anônimos de ajuda aos compulsivos. 

05.07.91 M:125 10’ MICRO CIRURGIA A vídeo cirurgia – uma operação feita com ajuda de uma micro câmera, que 
permite ao médico operar os instrumentos cirúrgicos do lado de fora do 
paciente – a cirurgia traz uma recuperação mais rápida que a convencional e 
não deixa cicatrizes. 

05.07.91 M:126 23’ MÁFIA NO BRASIL Os representantes presos da Máfia no Brasil. As ligações da Máfia com o 
Cartel de Medellin, as propriedades milionárias dos mafiosos no Brasil. 
Imagens de cinegrafista amador da Policía Federal invadindo laboratório de 
refino de cocaína numa fazenda em Mato Grosso. 

30.08.91 M:127 36’ MANICÔMIO As fraudes nas Clínicas Psiquiatras do Rio, que internam pacientes fantasmas e 
diagnósticos como loucos, pessoas que tem pequenos distúrbios nervosos. Os 



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação 

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

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

    
  
 89 

Globo Repórter 

casos do Hospital Colônia Rio Bonito, da Clínica N.S. das Vitórias e da Clínica 
Monte Alegre, onde, após vistoria de médicos da Secretaria Estadual de Saúde, 
se constatou que os doentes mentais são tratados sob condições sub humanas 
para se lucrar mais com as diárias pagas pelo INAMPS. As experiências 
positivas de Casas de Tratamento em SP, Brasília e Minas. 

23.08.91 M:128 07’ MICHAIL 
GORBATCHOV 

A situação na URSS – Pessoas fazendo manifestações em frente a Prefeitura de 
Moscou; Multidão cerca Parlamento; Estatua do fundador da KGB sendo 
retirada – crianças brincam sobre um tanque. 

02.06.95 M:129 43’ MUNDO DOS BEBÊS, O As novas descobertas sobre a sensibilidade, os instintos e os sentidos dos 
bebês; a preparação dos pais para ter um filho e a luta pela vida dos 
prematuros. 

15.12.96 M:131 46’ MEDICINA DO FUTURO A medicina do Século XXI  já  está curando e salvando vidas nos Estados 
Unidos.  Mostraremos as últimas novidades tecnológicas que permitem aos 
médicos operar à distância, mudar os genes parar curar doenças, reproduzir em 
computador cada detalhe de um cérebro, fazer um paraplégico se levantar e 
andar, usar a realidade virtual para tratar medos e fobias. 

02.05.97 M:132 39’ MAR VERMELHO Uma terra mágica onde a paisagem deslumbrante é cenário bíblico, palco de 
grandes acontecimentos históricos, guerras e atração para mergulhadores de 
todo o mundo.  O repórter José atravessou a terra sagrada da Judéia e chegou 
até o Mar Vermelho para visitar uns dos lugares mais bonitos do planeta. 

13.02.98 M:134 47’ MULHERES: CHEFES DE 
FAMÍLIA 

30 anos depois da pílula e da explosão feminista novas estruturas, novos 
costumes marcam a vida familiar.  Quando pai e mãe não moram juntos, como 
vivem os filhos? 
*  As transformações na estrutura familiar são rápida quanto contraditórias.  Os 
adolescentes nunca receberam tantas informações sobre o sexo seguro.  E o nº 
de meninas grávidas não para de crescer. 

06.03.98 M:135 45’ MULHERES 
MERGULHADORAS 

Quem pisou o fundo do mar, certamente, já viu uma sereia. Dizem as lendas 
que elas são sedutoras, de um encanto inexplicável. Mas as sereias do Brasil 
nada tem de misteriosas: são mergulhadoras que exploram a beleza dos nossos 
mares. Ousadas, corajosas, elas nos levam ao vasto mundo que pulsa sob o 
Atlântico. Agraves vésperas do dia internacional da mulher, o Globo Repórter 
revela porque, ate debaixo da água, as brasileiras estão batendo todos os 
recordes. Historias inusitadas de mulheres que encontram paixão e inspiração 
no fundo do mar. Conheça um pouco de cada uma delas. 

10.04.98 M:136 43’ MIGRAÇÃO DOS GNUS Parque Nacional do Serenguetti, no coração da África. 
É lá que todos os anos acontece um dos maiores espetáculos 
da natureza. Dois milhões de animais selvagens transformam a planície árida 
da Tanzânia. Esta é a maior migração terrestre do planeta. 

29.05.98 M:137 40’ MATA ATLÂNTICA: 
DEVASTAÇÃO E 
RIQUEZAS 

O que o Brasil vai comemorar daqui a uma semana, no dia do meio ambiente? 
Temos a floresta mais rica do mundo – e a mais devastada.  
O Globo Repórter nos conduz a uma fascinante viagem pela Mata Atlântica. 
Nossas equipes revelam uma floresta em agonia, mas encontram, também 
brasileiros dispostos a tudo para salva-la. Você vai ver o mico leão da cara 
dourada, macaco prego do peito amarelo, macaco da cara preta, preguiça de 
coleira. O que vai acontecer com os bichos ameaçados pela fúria das moto-
serras? E mais: o flagrante da derrubada proibida: ârvores com mais de cem 
anos vão para o chão.  
Nossos repórteres voam sobre as áreas de maior destruição. Por que a 
devastação ameaça a água de São Paulo? Quem são os brasileiros que estão 
replantando a Mata Atlântica? Onde fica o mais rico pedaço de floresta do 
mundo? 

24.07.98 M:138 42’ MILIONÁRIOS DA 
MÚSICA 

Dinheiro, fama e muito sucesso. No Globo Repórter desta semana, a trajetória 
dos novos milionários da musica popular 
brasileira. Público, discos vendidos, preço de shows: no mundo da música 
todas as contas são feitas em milhões. Algumas carreiras são meteóricas. 
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 O grupo desconhecido de hoje pode estar no topo da parada de sucesso daqui a 
um ano. E nessa escalada todos tem um sonho em comum: ganhar fama e 
muito dinheiro. E depois que chegam lá? Como vivem os milionários do disco? 

14.08.98 M:139 48’ MANÍACO DO PARQUE Mas... como uma criança aparentemente normal se transformou em um 
assassino? No programa desta semana, detalhes desconhecidos sobre a infância 
do maníaco do parque. E como são tratados casos como este fora do país. 
Modelos famosas dizem com driblaram os assédios e dão dicas para quem vai 
começar a carreira. 
 
 

15.11.91 M:104 18’ MORCEGO * 
16.07.99 M:140 47’ MADAGASCAR, ILHA O Globo Repórter mostra as incríveis riquezas naturais da ilha de Madagascar, 

que serve de refúgio da natureza. No local são encontrados bichos e plantas que 
não existem em nenhum outro lugar do mapa. Na remota separação dos 
continentes, há aproximadamente 120 milhões de anos, Madagascar virou uma 
ilha órfã Era da África e foi parar no Oceano Índico, a 400 km da costa 
africana. Isolada,  mais parecia uma Arca de Noé abrigando um tesouro da pré-
história. Entre os seus tesouros estão as baleias Jubarte, os últimos Ai-Ai e os 
calangos, que enxergam tudo a sua volta. Também magníficos são os baobás, 
árvores gigantes que parecem ter a raiz na copa e a incrível floresta de pedra, 
de onde brotam raízes cristalizadas. Os nativos da região são chamados de 
malgaxes. Em Madagascar existem 18 etnias, que devem ter vindo da África, é 
claro, mas também podem ser da Malásia e da Indonésia. 

10.09.99 M:141 43’ MEMÓRIAS DE UM 
SÉCULO 

Cem anos se passaram em um só embalo. O ritmo pode ter variado, mas 
dançamos conforme a música. É difícil lembrar de tudo, porque muitas coisas 
se perderam. Algumas outras, em compensação, não há como esquecer. Mas 
uma coisa é certa. Vivemos nosso tempo, viramos todos testemunhas deste 
século alucinante. É tanta história, que Dona Lindinha não abre mão, e aos 81 
anos, achou um jeito de garantir as próprias lembranças. “Tudo que eu achava, 
eu guardava, depois na hora de colar, eu dava uma virada nos recortes pra ver 
qual é que eu queria colar... Eu selecionava de acordo com o que estava 
acontecendo”, explica ela. 
Daniel já nasceu nos anos 80. Para ele, a maior parte do século XX não passa 
de um monte de antigüidades. É claro que é importante saber o que aconteceu, 
para não cometer os mesmos erros e para seguir os mesmos caminhos do 
sucesso muitas vezes”, comenta. 
 

09.06.00 M:142 41’ MULHERES NO CRIME Você sabia que o roubo de carros no Brasil está aumentando com a ajuda das 
mulheres? Tráfico de drogas, assaltos a mão armada, é difícil acreditar, mas 
são muitas as brasileiras envolvidas no crime organizado.  Nossos repórteres 
mergulham neste mundo de sombras. Em delegacias, penitenciárias, 
conversando com advogados, percorrendo ruas próximas aos pontos de drogas, 
ouvimos revelações assustadoras. As traficantes meninas, as mulheres que 
atuam em grandes quadrilhas – como elas explicam a presença feminina nesse 
cenário de tanta violência? Nossa reportagem começa onde terminam muitas 
dessas histórias. O que acontece dentro das celas de um presídio feminino? 

05.01.01 M:143 47’ MAMIRAUÁ Um santuário da vida selvagem preservado como em nenhum outro lugar do 
Brasil. O Globo Repórter viajou até mamirauá, no coração do amazonas: um 
emaranhado de rios, lagos e a maior área de floresta tropical protegida do 
mundo. Refúgio do bicho mais assustador da floresta, o jacaré-açú. E dos mais 
raros e desconhecidos animais da fauna brasileira, o peixe-boi e o uacari 
branco, o macaco que tem cara de homem. O programa desta noite revela 
também alguns dos mistérios e segredos do boto, o lendário habitante da 
amazônia 

10.08.01 M:144 44’ MISTÉRIOS DA DOR O Globo Repórter investiga os mistérios da dor. O que a medicina já descobriu 
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para aliviar uma das maiores aflições humanas? Hoje, garantem os médicos, 
não existe dor sem tratamento. Mas pelo menos um em cada três brasileiros 
sofre de dores crônicas. Você vai conhecer a mulher que vive com uma bomba 
de morfina dentro do corpo.   
E o esforço de nossos maiores atletas para combater a inimiga número um do 
esporte.  
Mulheres sentem mais dor do que os homens? Por que? Nosso programa 
começa com uma descoberta recente, que intriga os cientistas: como se 
expressa a dor dos recém-nascidos prematuros?  
 

07.09.01 M:145 46’ MATA ATLÂNTICA II As florestas brasileiras, tão devastadas, ainda surpreendem o mundo. A mais 
rica de todas – a Mata Atlântica – ganha reconhecimento internacional por 
resistir a séculos de destruição.   
O Globo Repórter mostra o renascimento das matas ao sul de São Paulo. 
Espécies ainda desconhecidas, animais que não aparecem em nenhuma outra 
floresta do planeta e a beleza de cavernas que nunca foram mostradas.   
A maior descoberta: é neste pedaço da Mata Atlântica que o brasileiro 
reaprende a viver da natureza, em absoluta harmonia com a vida selvagem.   
 

12.10.01 M:146 45’ VIDA DE MÉDICO No Globo Repórter você vai conhecer o trabalho de médicos e enfermeiros que 
estão levando a medicina aos lugares mais distantes do Brasil. Saiba porque 
estes novos desbravadores com diploma de doutor estão trocando as grandes 
cidades pelo interior do país. Conheça os desafios que estes verdadeiros 
aventureiros enfrentam. 
Chegando ao Xingu, o doutor Douglas Rodrigues cumprimenta os índios. É um 
reencontro carinhoso, cheio de respeito: homens de culturas diferentes unidos 
por um projeto – levar saúde a uma comunidade em risco. Era para ser uma 
aventura de 20 dias de um jovem médico recém formado pela Escola Paulista 
de Medicina, mas já dura 20 anos. Ele hoje é o coordenador do Programa de 
Saúde do Parque Indígena do Xingu. São quatro mil índios em 14 aldeias – 
distantes uma da outra – numa área quase do tamanho do estado de Alagoas. 
Quando os médicos Eduardo Manzano e Heloísa chegaram, há 33 anos, a 
região fazia parte do norte de Goiás, pouco conhecida: Porto Nacional parecia 
longe de tudo. Eram os anos 70 e para o casal de médicos, recém-formados 
pela Universidade de São Paulo, nada disso importava. Ser médico era missão 
e o interior do Brasil precisava de gente assim. A tarefa básica ao chegar na 
região é ajudar a população a enfrentar os problemas de saneamento e nutrição. 
Para mim, eles são mais do que médicos, porque também nos ensinavam a 
buscar saúde – cuidavam da doença e também da alimentação, lembra Joaquina 
dos Santos, dona-de-casa.  
O mineiro Roberto é um dos médicos do Centro de Pesquisa de Medicina 
Tropical, que combate a malária na região, um dos maiores focos do país. E em 
uma vila chamada Portosuelo ele funciona também como médico da família. 
Conhece as pessoas pelo nome e é recebido com alegria.  
Os 40 mil habitantes do município do litoral maranhense são bombardeados 
pelo chamado da vacinação. O dia nacional vai ser para todos. E os que moram 
na zona rural já estão recebendo a vacina quase na porta de casa. Muito cedo, 
médicos e enfermeiras estão no batente. Eles fazem parte de um programa do 
governo federal que envia profissionais de saúde para as cidades que têm os 
piores índices nacionais de mortalidade infantil, hanseníase, tuberculose e 
malária. 
  
 

16.11.01 M:147 44’ MUDANÇA DE VIDA No Globo Repórter você vai ver o que acontece na vida das pessoas quando 
surgem mudanças radicais. Saiba como vive o jovem brasileiro que era 
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engraxate e ficou famoso como ator de cinema no mundo inteiro.  
De hippie a empresário. Conheça o homem que deixou a vida em uma 
comunidade para comandar uma empresa. O programa mostra quem é a 
modelo que abandonou a carreira para buscar a paz em uma praia deserta e o 
atleta que já passou fome e virou um campeão.  
Vamos mostrar a comovente história do homem que transformou o desespero 
em paz, o ódio em perdão, e hoje consegue ajudar os assassinos do próprio 
filho.  
 

22.03.02 M:148 44’ MEMÓRIA O Globo Repórter investiga o que fazer quando a memória falha. Conheça a 
história de um homem que sofreu um acidente que apagou as lembranças dos 
últimos quatro anos, mas conseguiu recuperar quase toda a memória. 
Envelhecer com saúde é um desafio, passar a vida sem cometer abusos 
também. E o preço que o cérebro paga por eles é alto.   
A bebida roubou de José lembranças, experiências de vida, viagens, amigos. 
Foram três anos de alcoolismo pesado, a memória não resistiu. “Ele tem uma 
alteração da memória como um todo – a memória recente, a antiga, a visual. 
Esse é o grande problema do álcool: ele lesa o cérebro como um todo”, explica 
Carlos Vanderlei de Holanda, neurologista.  
Rafael, de 8 anos, não pára. O pai bem que avisou: “Ele é hiperativo. Nasceu 
prematuro, não esperou, e sempre foi assim”, conta Nilton de Souza. Às vezes, 
fico quieto, em outras faço bagunça. Faço mais bagunça, admite o menino. 
Atenção e memória são funções que andam juntas o tempo todo. Quem não 
presta atenção não memoriza; quem não memoriza, não aprende.  
No Hospital Antônio Pedro, em Niterói, Rafael e outras crianças estão treinado 
a atenção com jogos que exigem raciocínio, brincadeiras que pedem 
concentração.   
Belini levantando a taça, um momento inesquecível para o nosso futebol: o 
Brasil ganhou sua primeira copa do mundo! Quem foram os heróis dessa 
vitória? Alguém se lembra? Eu me lembro!, garante Constantino Carnelos, 
professor de biologia.  
Uma música que inclui a lista dos jogadores ficou na cabeça do professor 
Constantino e foi a inspiração para as aulas de biologia que ele dá em um 
cursinho em São Paulo. A grande satisfação do professor é que conceitos 
complicados de biologia se fixem na cabeça dos alunos.  
Tentar segurar, agarrar as lembranças de um portador do Mal de Alzeheimer – 
uma doença progressiva que vai destruindo a memória – é muito mais difícil. O 
trabalho de reabilitação em Alzheimer desenvolvido pelo setor de neurologia 
da Escola Paulista de Medicina é pioneiro. O objetivo é retardar a evolução da 
doença que destrói totalmente a memória. 

10.05.02 M:149 44’ MATA ATLÂNTICA DO 
PARANÁ 

Mata Atlântica é a mais rica floresta do mundo, nossos repórteres enfrentam a 
fúria do mar e entram na ilha dos pássaros. 
O nascimento de um atobá e o primeiro vôo de um filhote adolescente. 
Onça com dor de dente, como segurar a fera diante do motorzinho da dentista ? 
Encontro com uma família selvagem: micos-leões da cara preta. 
A árvore onde cabem doze pessoas. 
A descoberta de um novo pássaro brasileiro. 
E um gigante das profundezas: mero – o peixe de dois metros. 

16.08.02 M:150 45’ MATO GROSSO Conheça a última fronteira virgem de Mato Grosso, um lugar escolhido por 
uma equipe de cientistas para uma pesquisa inédita: o primeiro retrato genético 
das espécies nativas de peixes do Brasil.  Para chegar lá é preciso atravessar 
corredeiras, rios cobertos de obstáculos e voar quilômetros sobre uma floresta 
espessa, que parece não ter fim. 
Veja os lagos amazônicos de água cristalina e um Brasil exatamente igual ao 
de cinco, seis séculos atrás. 
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28.03.03 M:151 45’ MARANHÃO * 
04.06.04 M:152 44’ MATA ATLÂNTICA DO 

PARANÁ 
Na região de Londrina fica o Parque Estadual Mata dos Godoy, uma pequena 
ilha verde, em um lugar que já foi totalmente coberto pela Mata Atlântica. 
Macacos, antas, cotias, pássaros, catetos e árvores centenárias, como peroba, 
figueira, pau d’alho e canjarana são sobreviventes, relíquias que só agora o 
homem começa a dar valor, aprende a decifrar seus ritmos, seus ciclos de vida.  
Caranguejos de laboratório: Os caranguejos criados em laboratório são soltos 
nas áreas de mangue sempre nos períodos de lua cheia. Em um ano, 4 milhões 
de pequenos caranguejos começaram a repovoar as baías de Antonina e 
Guaratuba.  
O alerta das trutas:  A água dentro dos tanques é bastante fria, por volta de 
17ºC. E é preciso que seja assim para garantir a sobrevivência das trutas. O 
problema é que nos últimos anos a temperatura vem subindo, o que representa 
uma ameaça para os peixes. 
Remédios da florest: Jaguarandi e mamica de cadela.  Quantos remédios, 
quantas fórmulas, quantos tesouros podem estar escondidos na Floresta 
Atlântica?  
Cogumelos selvagens: Os cogumelos são tema de pesquisas em um laboratório 
da Embrapa, na região de Curitiba. A partir dos estudos com cogumelos, os 
pesquisadores tentam criar novos medicamentos.  
Anjos da montanha: A equipe do Globo Repórter acompanhou o grupo Cosmo 
até um dos morros do Marumbi, o Rochedinho, um dos lugares onde eles 
treinam para socorrer quem precisa. O treinamento consistia em levar uma 
pessoa acidentada até o solo. Eles estavam 200 metros acima do ponto.  
Heróis da ferrovia: Seguindo os trilhos da ferrovia, vai-se ao encontro de quem 
arrisca a vida para garantir a passagem do trem pela serra. São técnicos que 
fazem a manutenção das pontes. 

15.10.04 M:153 46’ MORADORES DE RUA Veja como é a vida de quem mora nas ruas e praças das grandes cidades 
brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre distantes umas das outras, 
diferentes, mas todas vivem o mesmo drama, como ajudar os moradores de rua.  
Há um punhado de histórias dispersas pelos canteiros, praças e ruas. 
Personagens perdidos em um roteiro real. Homens e lugares hoje entregues ao 
abandono. 
Vamos ver alguns projetos de entidades não-governamentais que tentam 
resgatar a dignidade dos moradores de rua. Médicos Sem Fronteiras, a 
organização trabalha para que os moradores de rua tenham acesso aos serviços 
públicos de saúde. É o Projeto Meio-Fio 
Nova York, uma das cidades mais ricas do mundo, esconde as pessoas que não 
foram convidadas para a festa e vivem nas ruas. É nos bancos das praças que se 
pode encontrar essa gente quase invisível, que destoa da imagem que a cidade 
vende para o mundo. 

05.11.04 M:154 41’ MATO GROSSO, 
VIAGEM AO 

Conheça as belezas e os mistérios de uma fascinante região no coração do 
Brasil. 
Um grito ecoa pela mata. É um grito de desespero. O lamento de um animal à 
procura de seu bando. O som é do cachorro vinagre, caçado obstinadamente 
por pesquisadores do mundo todo.  
Paredões imensos brotam no meio do cerrado. As formações de arenito 
vermelho dominam a paisagem na Chapada dos Guimarães. Uma região 
esculpida por cavernas. Pelo menos 100 já foram identificadas. 
A Lagoa Encantada é uma das muitas nascentes, córregos e rios da região de 
Nobres. Um lugar de equilíbrio sensível, onde a natureza parece atender ao 
chamado do homem. É só bater palmas que o olho d´água responde. A água 
sobe com força e quanto mais forte o aplauso maior a “fervura”.  
Mercado Municipal de Cuiabá, Mato Grosso. A banca de Isidoro de Almeida é 
um balcão de promessas. São 300 espécies de folhas, cascas e raízes indicadas 
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para todo tipo de doença  da gripe à pneumonia; da dor de cabeça à impotência.  
O remédio que faz sucesso entre os raizeiros é o manacá. Além do 
manacá(indicado para quem tem reumatismo), estão sendo estudados o 
guanandi(indicada contra úlceras)e, a perobinha-do-campo(indicada para o 
tratamento de moléstias inflamatórias). 
Os piratas do cerrado ameaçam encurtar o futuro desse paraíso no centro do 
Brasil. Explosões são comuns nas quase 30 mineradoras autorizadas pelo 
Ibama a extrair calcário em Mato Grosso. Mas nem sempre as regras são 
respeitadas. 

14.01.05 M:155 45’ REVOLUÇÃO NA 
MEDICINA (CÉLULAS-
TRONCO) 

Como o tratamento com células-tronco está agindo nas doenças que antes eram 
incuráveis.  
Em busca da cura ou apenas de uma chance, brasileiros estão escrevendo um 
fascinante capítulo da história da medicina. São os primeiros a testar um 
tratamento novo com células tronco. Estão vivendo a experiência de superar o 
medo para ser parte do futuro.  
As células-tronco capazes de fabricar tecidos como músculos, ossos e órgãos 
inteiros estão no centro de uma batalha política e religiosa. Os cientistas 
querem usar nas pesquisas células de embriões congeladas nas clínicas de 
fertilização.  A Igreja Católica é contra. Outras religiões apóiam. 

16.09.05 M:156 46’  MEDICINA CHINESA Os segredos da milenar medicina chinesa, uma ciência que trata mais de um 
bilhão de pessoas com remédios naturais.  
Restaurante medicinal: A saúde não como oposto de doença, mas um conceito 
de viver bem. Um corpo sadio, segundo os chineses, se conquista, primeiro, 
comendo bem. Saber que toda a comida pode ser veneno ou remédio faz parte 
da cultura chinesa. 
Para os chineses tudo tem que estar em harmonia, os chineses acreditam que 
existe uma força chamada Qi. O Qi, essa energia vital, circula pelo corpo em 
canais invisíveis, chamados de meridianos. É sobre essas linhas que estão os 
pontos de acupuntura, onde são inseridas as agulhas. Em um hospital encontra-
se uma das maiores autoridades em acupuntura na China: a doutora Yu Lan 
Bai, que atende quem já tentou de tudo antes, sem resultados. 
Ervas e farmácias: Raízes, folhas, flores, frutas, minerais e até animais ou só 
algumas partes deles. Tudo é remédio. Uma farmacopéia primitiva e sofisticada 
ao mesmo tempo. Um mundo repleto de curiosidades. 
Corpo e mente em harmonia:Em qualquer parte do país, é como nos Jardins do 
Templo da Terra, em Pequim. Só existe uma regra: mexer o corpo e exercitar a 
felicidade. 
Cura pelas mãos: O sentido do toque mais apurado, para encontrar os pontos 
certos. Ver com a ponta dos dedos quando um órgão está afetado. Os cegos são 
considerados os melhores massagistas. Tradicionalmente, na China, eles são 
maioria nas casas de massagem e clínicas. 
O poderoso chá verde: O chá verde virou moda nos Estados Unidos e na 
Europa depois que os cientistas ocidentais comprovaram que o que a medicina 
chinesa dizia há séculos: o chá verde ajuda a emagrecer. Além disso, é rico em 
vitamina C e é um poderoso antioxidante, o que significa dizer que ajuda a 
combater o envelhecimento das células. 

14/04/06 M:157 45’  MONGÓLIA A Mongólia é um país distante, quase desconhecido dos brasileiros. Tem 
apenas um habitante por quilômetro quadrado. Lá estão lagos que guardam as 
águas mais puras do planeta e povos que ainda praticam a cultura nômade. 

16/06/06 M:158 44’  MIGRAÇÃO Brasileiros e brasileiras: nem sempre eles caminham na mesma direção.  
Um fenômeno ainda pouco conhecido no Brasil. Ao contrário da gigantesca 
migração masculina das últimas décadas, agora são as mulheres que estão 
saindo, estão deixando o campo e as pequenas cidades. 
Se existe um lugar no país onde as mulheres mandam de verdade lá está ele. 
Com as mulheres de Teodoro Sampaio não tem moleza. Durante décadas, a 
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migração foi levando os homens embora. Partiam em busca de trabalho. A 
migração em massa trouxe decadência econômica. Mas da porta da casa para 
fora. Porque da porta para dentro, acontecia uma revolução silenciosa. 
Migrações que são mais do que uma questão econômica. A busca por uma vida 
melhor, alterando comportamentos de uma maneira cada vez mais rápida. 

27/01/89 M:159 45’  MENTE HUMANA I O cérebro humano e o do chimpanze. A navegação, o xadrez, a música. Os 
lobosfrontais e a labotomia.  
Os testes de qi, as lesões cerebrais, o autismo, o inconsciente. 

03/03/89 M:160 32’  MENTE HUMANA II Mostraremos os efeitos das drogas e do álcool na mente. O fator genético do 
alcoolismo. Casos de pessoas que se libertam ou estão se libertando das drogas. 
As drogas e a guerra do vietnam. 

17/03/89 M:161 27 MENTE HUMANA III Falaremos sobre a função do poder da mente no combate a dor e no tratamento 
de doenças. A importância da dor. Dores psiquicas. A dor da bailarina. A 
mente no combate ao câncer. Depoimentos. 

31/03/89 M:162 25 MENTE HUMANA VI Os psicopatas, os epilepticos. Alterações do cérebro que provocam violencia. A 
tensão pré-menstrual. A hipoglicemia. Casos de violencia. 

14/04/89 M:163 30’  MENTE HUMANA V A mente dos bebês. O desenvolvimento do cérebro do feto. A comunicação e 
os reflexos dos recem-nascidos. Efeitos do álcool e da radiação nos cérebros. 
Menino super-dotado. 

26/05/89 M:164 41’  MENTE HUMANA VI O envelhecimento. Atividade e memória na velhice. O mal de alzheimer. A 
capacidade dos idósos.  A velhice no brasil. 

30/06/89 M:165 38’ MENTE HUMANA VII O desenvolvimento do cérebro humano:  atividade em crianças, memória, 
percepção,  genialidade é  a linguagem. 

07/07/06 M:166  MENTIRA O Globo Repórter desvenda a verdadeira face da mentira. 
Mentiras do bem e do mal: Ninguém nasce com a capacidade de mentir. Essa 
capacidade vai se estabelecendo nas relações sociais, com os pais, na escola, 
com a sociedade como um todo. 
 
A capital da mentira: Nova Bréscia é a capital brasileira da mentira. Mas ela se 
apresenta como a cidade natal dos churrasqueiros. Só que é mais fácil achar 
uma agulha num palheiro do que uma churrascaria na cidade. A cada dois anos, 
acontece o Festival Nacional da Mentira. 
 
O corpo não mente: Se no interior da mente os rastros deixados pela mentira 
ainda estão sendo pesquisados, do lado de fora do nosso corpo, existe uma 
série de sinais bastante visíveis que podemos notar quando alguém que não está 
falando a verdade. 

22.09.06 M:167 46’  MIGRANTES 
BRASILEIROS 

A jornada dos brasileiros que deixam o país em busca de uma vida melhor. 
Medo nos EUA: Antigas mansões abandonadas e fábricas fechadas falam de 
um passado que não volta mais. Riverside, a dez minutos de Filadélfia, é uma 
cidade dormitório. De 8 mil habitantes, mais de 3 mil são brasileiros que foram 
em busca de tranqüilidade e aluguéis baratos. Para expulsar os brasileiros, 
Riverside adotou uma lei: multa de US$ 1 mil para quem dá emprego ou aluga 
residência a imigrantes sem documentos. 
Churrasco naTterra do Chá: Dongguan é mais uma daquelas histórias do 
milagre econômico chinês. Em 25 anos deixou de ser uma vila de pescadores 
para se transformar num centro industrial de 10 milhões de habitantes. E é 
também o lugar para se comer um churrasco bem brasileiro 
A Difícil Volta ao Brasil: A família inteira da feirante Mioko Arikawa 
embarcou no sonho comum a tantos descendentes de japoneses: ir até o outro 
lado do mundo buscar o que a terra natal não dava – oportunidades, melhores 
salários, vida nova. 
O Drama dos Brasiguaios: Num lugar do Paraguai, a felicidade dos imigrantes 
parece estar, a cada dia, mais distante. A esperança de uma vida de sucesso e 
fartura acabou em frustração para alguns brasileiros no país vizinho. 
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Efeitos da Imigração em Londres: Estimativas falam entre 150 mil e 200 mil 
brasileiros só na capital britânica. 

03.04.79 N:001 40’ NASCER SEM MEDO As diversas maneiras de nascer sem medo dentro dos conceitos da medicina 
rudimentais e moderna. 

14.06.84 N:003 19’ NELSON NED O sucesso do cantor brasileiro na América Latina. 
27.09.84 N:004 22’ NELSON GONÇALVES Documentário sobre sua vida; trechos de suas músicas: MARIA”, 

“NORMALISTA”, “PEPITA”, “MEU VÍCIO É VOCÊ”, e “A VOLTA DO 
BOÊMIO”, entre outras. 
Depoimentos de Ângela Maria, Fafá, Luiz Gonzaga e esposa de Nelson 
Gonçalves. 

06.05.82 N:005 15’ NORDESTINOS A vida dos nordestinos em São Paulo. 
16.04.87 N:006 18’ NOVA JERUSALÉM A tradicional encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, cidade 

construída especialmente para servir de cenário para o espetáculo, em Fazenda 
Nova, Pernambuco. Cenas da Paixão de Cristo. Depoimentos de atores e 
espectadores. 

13.05.88 N:007 18’ NORMA BENGUEL Perfil da atriz por ocasião do lançamento de seu filme como Diretora: 
“ETERNAMENTE PAGU”. 

03.06.88 N:008 10’ NEUREYEV Perfil do bailarino soviético por ocasião da tournee da artista ao Brasil para 
participar do Festival Internacional de Dança. 

20.05.88 N:009 28’ NOSTALGIA Pesquisa realizada pelos irmãos publicitários Wanderley e Rose, que os 
brasileiros têm saudade da nostalgia dos anos 50. 

13.10.89 N:011 37’ NARCOTRÁFICO – 
GUERRILHA 

Imagens dos grupos guerrilheiros de esquerda do Peru – imagens de conflitos 
entre a guerrilha e a polícia. 

09.11.76 N:012 58’ NOVA POLÍTICA Depoimentos de políticos empresários brasileiros sobre as viagens do pres. 
Geisel à Inglaterra, França e Japão e seus resultados positivos para a economia 
brasileira. 

17.07.79 N:013 38’ NOVOS MESSIAS As novas religiões, seitas e credos e os novos líderes espirituais espalhados 
pelo Brasil. 

04.04.85 N:016 37’ NORDESTE A vida dos nordestinos após a seca – a desnutrição, a mortalidade infantil, a 
pobreza, o potencial agrícola do Nordeste, o problema da falta de água e suas 
possíveis soluções. Depoimentos de moradores, médicos e agrônomos. 

05.10.90 N:017 27’ NOITE PAULISTA As pessoas que trabalham na noite de SP – a Delegacia da Mulher e o casal que 
trabalha junto numa boate de Shows Eróticos. Os ciclistas que pedalam em 
grupos pela cidade a noite – o lazer – os dramas da noite no trabalho dos 
voluntários – a Escola que funciona 24 horas para atender pais que não tem 
horário para chegar em casa. 

05.10.90 N:018 27’ NAVIOS 
NAUFRAGADOS 

Mergulhadores no fundo do Mar de Fernando de Noronha(Arquipélago) – 
escombros  dos navios naufragados. 

12.07.91 N:019 19’ NA CAMA COM 
MADONA 

Cenas do seu filme “NA CAMA COM MADONA”, seus pais e sua banda. 

16.08.91 N:020 18’ NOÉIS DA AMAZÔNIA Os estrangeiros que vivem na Amazônia protegendo os animais. A 
pesquisadora  alemã Heipi Moshabacher, que mora com 14 preguiças no meio 
da selva; a zoóloga suíça Ilze Walker, que cuida de uma jibóia desde filhote; 
holandês Marc Van Roosmalen, responsável pelo Parque de Noé, que reabilita 
animais apreendidos em cativeiro para viverem novamente na selva; as onças 
criadas no Centro de Instrução de Guerra na Selva. 

11.10.96 N:021 45’ NOITE DE SÃO PAULO, 
A 

As pessoas que trabalham na noite de São Paulo – a Delegacia da Mulher e o 
casal que trabalha junto numa boate de Shows Eróticos. Os ciclistas que 
pedalam em grupos pela cidade à noite – o lazer – os dramas da noite no 
trabalho dos voluntários – a Escola que funciona  24 horas para atender pais 
que não tem horário para chegar em casa. 

10.03.00 N:022 37’ NICEIA PITTA * 
04.01.02 N:023 44’ NATUREZA DO BRASIL Saiba por que o Brasil é o país mais visitado pelos amantes da natureza. 

Belezas como as nossas encantam qualquer um e fazem crescer cada vez mais 
o turismo ecológico.  
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A equipe do Globo Repórter embarca em uma aventura pelas águas mais claras 
da Amazônia e encontra peixes raros. Nossos repórteres seguem viagem pela 
mata e descobrem espécies de aves que não existem em nenhum outro lugar, 
como o papagaio careca  um animal que os pesquisadores só descobriram 
agora.  
Você vai ver ainda o trabalho do homem que está trazendo de volta para as 
cidades os pássaros que tinham fugido da poluição.  
 

09.09.80 O:001 42’ OURO PRETO 
(MONUMENTO 
MUNDIAL) 

Monumento mundial, suas ruas, a obra de Alejadinho, Sabará, Congonhas do 
Campo – a conservação e os estragos que a cidade tem sofrido. 

18.10.84 O:002 08’ OSWALD DE ANDRADE Reportagens sobre os 30 anos de sua morte, suas mulheres, suas obras, sua 
influência na cultura brasileira. 

10.12.86 O:003 23’ ORSON WELLES 
(JANGADEIROS) 

A descoberta de fragmentos do episódio do filme “É TUDO VERDADE”, de 
Orson Welles, sobre a vida dos jangadeiros na praia Mucuripe, em fortaleza. 

23.12.74 O:004 40’ ONDE A VIDA COMEÇA A genética nos segredos da vida, desenvolvimento de um embrião a partir do 9º 
dia até o nascimento. 

05.11.87 O:005 30’ OZÔNIO A descoberta de um buraco na camada de ozônio na atmosfera terrestre sobre a 
Antártica, pelo cientista inglês Joe Farman. Efeitos do buraco no mundo e no 
Brasil. 

24.11.89 O:007 17’ OURO.GARIMPO, RIO 
MADEIRA 

O garimpo de ouro nos rios de Rondônia – a poluição dos rios pelo mercúrio – 
a tragédia da Baía de Minamata. 

- 1972 - O:008 47’ OLIMPÍADAS DE 
MUNIQUE – 2ª PARTE 

Os grandes momentos das Olimpíadas de 1972. 

- 1972 - O:009 57’ OLIMPÍADAS DE 
MUNIQUE – 1ª PARTE 

Os grandes momentos das Olimpíadas de 1972. 

27.03.92 O:011 37’ OLHO Os avanços no tratamento oftalmológico no Brasil; as cirurgias de correção de 
miopia e estigmatismo com técnicas variadas; as cirurgias de catarata; O 
Projeto Catarata da UNICAMP; os transplantes de córneas; a cirurgia de 
correção do estrabismo; a cirurgia de transplante de graus; o tratamento do 
glaucoma primário com raio laser e da retinose pigmentar... 

28.08.98 O:012 42’ ORCAS O repórter Ernesto Paglia esteve na costa leste do Canadá, 
mais precisamente no estreito de Johnston para uma aventura na terra das 
baleias assassinas. O Globo Repórter revela a força, a beleza e a inteligência da 
orca – a prima gigante dos golfinhos . 
Como ela reconhece a foto de outras baleias? Por que prefere se aproximar dos 
bebês? O que significa o som das orcas em alto mar ? Tudo no Globo Repórter. 
 

29.01.99 O:013 48’ OBESIDADE O Globo Repórter desta semana trata de um problema que no Brasil é 
classificado como doença, e nos Estados Unidos se transformou em epidemia. 
Como lutar contra a obesidade? 
Neste programa você acompanha o teste da pílula azul do emagrecimento. Será 
que ela funciona? Pode fazer mal a saúde? Nossos repórteres também 
investigam a origem genética da obesidade e revelam  uma descoberta recente: 
a droga que combate diabetes também emagrece. 
 

07.05.99 O:014 47’ OS ORIXÁS Orixás são as forças da natureza divinizadas por ancestrais africanos. A força 
dos elementos da natureza, somada a força que está dentro de cada um, com 
suas contradições e seus sobressaltos, forma o candomblé. E quanto mais 
sobressalto, mais a religião afro-baiana cumpre o seu sentido protetor. 
No candomblé tudo é baseado na troca, por isso a oferenda é fundamental. O 
orixá retribui a oferenda com energias espirituais.  
 

24.04.99 O:015 38’ OPERAÇÃO 
OKAVANGO I 

A mais de cinco mil metros de altitude, nas neves do equador africano, é onde 
se esconde a chave do mistério da nascente do Nilo. Cento e cinqüenta anos 
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depois de Cristo, o cientista grego Ptolomeu intuiu que o rio divino vinha dos 
Montes da Lua. Quase 20 séculos depois, exploradores ingleses confirmaram 
essa hipótese. A descoberta desses montes é o resultado de uma epopéia que 
durou três décadas. Burton, Speke e Baker, oficiais britânicos, brigaram para 
descobrir as origens do Nilo. E Henry Morton Stanley provou que ele tem 
várias nascentes. Uma delas viria diretamente das neves eternas que cobrem os 
Montes da Lua. Os cientistas da Operação Okavango querem chegar até ela. 
 

13.04.01 O:016 43’ OPERAÇÃO 
OKAVANGO II 

A selva que mais fascina o homem e seus mistérios. O continente africano, 
mais uma vez, está no caminho dos cientistas aventureiros. Agora, eles chegam 
a uma floresta milenar atacada por elefantes; encontram animais raríssimos; 
sobrevoam o maior berçário de flamingos do mundo. Como os pesquisadores 
alcançam o topo do Kilimandjaro,  monte coberto pela neve em plena linha do 
Equador,  e entram na última floresta onde os chimpanzés vivem em liberdade? 

08.06.01 O:017 44’ OPERAÇÃO 
OKAVANGÔ III 

O Globo Repórter revela os mistérios da segunda maior selva do mundo. A 
grande floresta equatorial é uma espécie de Amazônia africana. Em tamanho, 
só perde para a nossa. É um paraíso para os animais. Elefantes, gorilas, 
macacos – primatas  raríssimos se protegem na mata quase impenetrável. Ela 
guarda lugares onde o homem moderno ainda não se aventurou. Diante das 
câmeras da nossa expedição, bichos que nunca viram gente. Como eles 
reagem? Você vai ver uma aventura da Operação Okavango, produção francesa 
que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. 

06.08.04 O:018 48’ OLMPÍADAS 2004: EM 
BUSCA DO OURO 

DAIANE, A GIGANTE DA GISNÁSTICA: 
Técnica, graça e uma ginga bem brasileira. Com 1,45 metro de altura, Daiane 
dos Santos parece frágil. A aparência engana. Esqueça o tamanho. Daiane é 
força pura. 
JADEL, O SUPER-HOMEM DO ATLETISMO: 
Como pode? Com 103 quilos, o atleta Jadel decola e voa. “Estou tentando 
prolongar cada vez mais esse vôo. Estou tentando ficar cada vez mais tempo no 
ar. Quero ser campeão olímpico, quero quebrar recordes. E vou conseguir.” 
ANDRÉ, O MÁGICO DO REVEZAMENTO: 
O atletismo é um esporte individual, mas André Domingos alcançou o sucesso 
em uma das poucas provas coletivas da modalidade. O bastão do revezamento 
4x100m mede 28 centímetros, pesa pouco menos de 100 gramas. É leve, feito 
de alumínio. Para André, funcionou como uma varinha mágica. 
SERGINHO, O MELHOR LÍBERO DO MUNDO: 
Pirutuba, periferia de São Paulo. A realidade do bairro pobre está a milhares de 
quilômetros da imponência dos estádios de Atenas. Naquelas ruas esburacadas 
cresceu um dos melhores jogadores de vôlei do mundo, que defende suas 
convicções. 
SCHEIDT, O VELEJADOR INVENCÍVEL: 
Um homem e um barco ou uma coisa só?  
“Quando eu estou velejando de laser e bem treinado, parece que o barco é uma 
continuação do meu corpo, a coisa flui”, diz o iatista Robert Scheidt.  
Laser é o barco à vela mais popular do mundo. Robert Scheidt é o mais íntimo 
conhecedor dos segredos deste barco em todos os tempos. 
ESPETÁCULO DE PAZ: 
A invasão começou. A bandeira já é vista por todo lado. Dias de ensaios gerais, 
de se esforçar para parecerem normais esses momentos de gigantesca, olímpica 
expectativa! Nossos atletas cuidam dos músculos, trabalham, descansam e se 
misturam. De repente, aparecem em situações diferentes. 

20.08.04 O:019 44’ ORÇAMENTO 
FAMÍLIAR 

DO CAMINHÃO PARA A CASA PRÓPRIA: 
Depois de quatro anos vivendo na boléia de um caminhão, seu Guilherme e 
dona Judit compraram uma casa em Sapucaia do Sul, Região Metropolitana de 
Porto Alegre. Naquela época, como não tinham como pagar à vista, 
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negociaram com o dono e dividiram o valor em prestações sem juros. “Eu 
controlo muito. Posso gastar até um limite e paro. E assim ele comprou o 
terreno do outro lado da rua. No local, construiu pequenos apartamentos. 
Contrariando os mais pessimistas, a aposta se mostrou lucrativa.  
O SEGREDO É POUPAR:  
Pechincha, quem não pratica esse esporte? E quem já não deu a desculpa de ir 
dar mais uma olhadinha e depois voltar? Foi assim, aplicando táticas que 
qualquer um conhece, que a analista de recursos humanos Alexandra Mendes 
realizou uma façanha quase inacreditável: comprou a casa própria. 
GASTOS EM DOSE DUPLA: 
Paixão daquelas fulminantes entre noivos bem jovens. Wagner da Silva Moraes 
e Magali Félix Moraes tinham apenas 20 anos. Hoje, três anos depois, eles já 
descobriram que casamento tem que rimar com orçamento.   
VIVENDO NO VERMELHO: 
Ter as contas de casa equilibradas e não gastar mais do que se ganha é hoje um 
desafio para a maior parte da população. A maioria das famílias brasileiras 
chega ao fim do mês no vermelho, principalmente as mais simples. Como as 
famílias vivem com tão pouco? Como fazem para ter o básico, ainda que o 
básico pareça muito, muito longe do ideal? Perguntas que um grupo está 
tentando responder. São professores e alunos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
COMO SE LIVRAR DOS JUROS: 
Uma pessoa que pega um empréstimo para rolar o outro, que paga juros sobre 
juros, é como um carteiro que não dá conta de entregar sua correspondência em 
dia. A pilha de cartas atrasadas “como as dívidas”  só tende a crescer. Hoje, os 
juros consomem um terço da renda da família brasileira.  
EX-FALIDOS: 
Elizabeth Broglio é uma empresária bem-sucedida. Armando, o marido, é sócio 
dela. No escritório, ela planeja o futuro da fábrica. Ele comanda a produção na 
linha de frente. Mas, dois anos atrás, eles apareceram no Globo Repórter 
falando em depressão. Armando e Elizabeth achavam que comandar uma 
empresa era fácil. Mas estavam à beira da falência, não viam saída. Mas isto 
foi em 2002. Quanta diferença dois anos podem fazer. Dois anos apenas. A 
fábrica ficou mais moderna, o número de funcionários voltou a crescer e a 
produção dobrou. 

12.08.05 O:020 45’  OBESIDADE INFANTIL Segundo os médicos, em média, os recém-nascidos correm 8% de risco de se 
tornarem adultos obesos. Quando o pai ou a mãe são obesos, o risco salta para 
40%. E quando o pai e a mãe romperam relações com a balança, a ameaça vira 
quase sentença: 80% dos casos chegam à obesidade na vida adulta.  
Polêmica na hora do lanche da escola: coisas como misto-quente, refrigerante, 
ketchup e maionese foram riscadas do cardápio. O mesmo destino das 
bolachas, frituras e guloseimas em geral. Antes tinha tudo. Faz quatro anos que 
leis do estado e do município do Rio de Janeiro tentam emagrecer as ofertas 
das cantinas escolares, mas nunca fizeram efeito. Foi preciso o Juizado de 
Menores meter a colher para mudar os cardápios. 
Já é uma epidemia: uma em cada quatro crianças americanas está acima do 
peso. Nos Estados Unidos, julho e agosto são os meses das longas férias de 
verão. Para muitas crianças e adolescentes, é tempo perder os quilos a mais. E 
no país elas fazem isso longe dos pais, nos chamados “campos de perder peso” 
– uma mistura de colônia de férias e spa. 

25/11/05 O:021 45’  ORÇAMENTO 
FAMILIAR 

Não gastar mais do que se ganha é o sinal verde para a boa saúde do orçamento 
doméstico. Mas nesse caminho existem outros dois sinais de alerta, que 
deveriam funcionar automaticamente, como acontece quando a gente está 
dirigindo. No amarelo, melhor pensar duas vezes antes de seguir em frente. No 
vermelho, pára tudo. Mas quando se trata de orçamento doméstico, quem já 
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não avançou o sinal, pelo menos, uma vez na vida?  
Falta planejamento e anda sobrando muita dívida no lar, doce lar, da classe 
média brasileira. Pesquisa que acaba de ser divulgada confirma o que estamos 
vendo: 80% da população economicamente ativa estão pagando alguma dívida 
atualmente. 
Jovens e endividados: Onipotente, pouco informado, impulsivo. O consumidor 
jovem tem um perfil de alto risco. 

     
11.03.82 P:001 12’ PANTANAL 

MATOGROSSENSE 
Reportagem sobre o Pantanal, a matança de jacaré e a proliferação de piranhas. 

04.06.81 P:003 43’ PASTILHA DO FUTURO A revolução da micro-eletrônica com os “chips”, a pastilha de silício, ou seja, o 
micro-circuito integrado – a confecção e o uso dos “chips” no Brasil – 
entrevistas com professores e cientistas sobre o assunto. 

12.08.80 P:005 38’ PORTINARI, O MENINO 
DE BRODOSQUI 

Vida e obra de Cândido Portinari, onde aparecem diversos quadros e painéis – 
amigos de infância do pintor, seu irmão José, sua irmã Pellegrina, sua esposa 
Maria, seu filho Cândido e sua neta Denise. 

01.12.83 P:006 17’ PRESÍDIO Contraste entre o sistema penitenciário da Ilha Grande e do estabelecimento 
agrícola de Neves. 

21.06.84 P:007 44’ PATO DONALD – 50 
ANOS 

Cenas de filmes do Pato Donald, uma criação de Disney que completa os 50 
anos de idade. 

13.06.85 P:010 15’ PRESÍDIO – BELO 
HORIZONTE 

O pacto de morte na Delegacia de Furtos e Roubos em B.H., onde presos 
matam seus companheiros para protestar contra as condições da prisão. 
Entrevistas com presos, entre eles, o líder do pacto, Severino, Delegado 
Promotor e Ministro Fernando Lyra. 

10.10.85 P:011 44’ PEÕES DE RODEIO Vida dos peões de rodeio que ganham a vida correndo no interior de SP – as 
amazonas, mulheres que concorrem nos rodeios, imagens da festa de peões de 
Barretos, depoimentos de peões e da cantora sertaneja Nalva Aguiar. 

05.03.87 P:014 36’ PORTO SEGURO A vida e os problemas de Porto Seguro, na Bahia, considerado atualmente um 
paraíso natural. Os turistas, os moradores que vieram de vários lugares, Arraial 
da Ajuda, o povoado de Eunápolis – a caça submarina, o vôo de pára-quedas, o 
tráfico de drogas. 

03.12.86 P:015 10’ POÇO DE PETRÓLEO NA 
AMAZÔNIA 

A descoberta de petróleo pela Petrobrás na Amazônia, no poço de Urucu, a 
história da prospecção de petróleo na região. Os testes de prospecção em 
Urucu, as perspectivas abertas pela descoberta do petróleo, depoimentos de 
funcionários da Petrobrás. 

05.02.87 P:016 25’ PALHAÇOS A vida e o trabalho dos palhaços de circo. A origem dos palhaços brasileiros, 
como Carequinha, Arrelia, Chumbrega, Bossa Nova, Chupetinha e Batatinha. 
Os 90 anos do palhaço Piolim – depoimentos de palhaços. 

29.01.87 P:017 22’ PARQUE DAS EMAS O Parque Nacional da Emas, no município de Mineiros.Goiás. As perspectivas, 
animais em extinção que são conservadas no Parque, as ameaças ao Parque. Os 
jogos e os agrotóxicos jogados em plantações de soja vizinhas ao Parque. 
Depoimentos. 

06.08.87 P:018 28’ PALHAÇOS Trechos do programa “THE HOLLYWOOD CLOWNS” sobre os grandes 
atores cômicos do cinema norte-americano: Charles Chaplin, Buster Keaton, 
Harold Lloyd, Abott e Costello, Danney Kaye, Jerry Lewis, irmãos Marx e o 
Gordo e o Magro. 

08.10.86 P:019 15’ PRESÍDIO DE SÃO 
PAULO 

A rebelião no Presídio de Presidente Venceslau, em SP. – A invasão, o policial 
do presídio e a morte de 14 presos. – A polêmica em torno da necessidade de 
extrema violência por parte da polícia.- A vida no presídio e depoimentos 

21.05.87 P:020 12’ PESCA DA LAGOSTA A pesca artesanal da Lagosta, no litoral do Rio Grande do Norte. A falta de 
segurança para os mergulhadores que pescam a Lagosta, o risco de extinção do 
animal. Depoimento do mergulhador paralítico e de mergulhador profissional. 

18.06.87 P:021 21’ PERIFERIA SÃO PAULO A vida na periferia de SP, nos bairros da zona leste e zona sul. Os problemas da 
região, a falta de escolas e hospitais, a violência, os assaltos e os grupos de 
extermínio. Moradores da região e sua organização. Poetiza favelada Elizabete 
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Mota. 
27.05.88 P:022 26’ PEDRAS PRECIOSAS A exploração e comercialização de pedras preciosas no Brasil. A exportação 

ilegal das pedras brasileiras. 
15.07.88 P:024 47’ PAULO GRACINDO Perfil do ator que completará 77 anos. Sua carreira no Teatro, Cinema e TV. 
22.07.88 P:025 14’ PARQUE DOS 

VEADEIROS 
A situação do Parque Nacional da Chapada do Veadeiros, em Goiás, criado em 
61 e ainda não regularizado. 

14.10.88 P:026 45 PERESTROIKA As mudanças introduzidas na vida cotidiana na URSS após a Perestroika, 
processo de restruturação econômica do País iniciado por Mikhail Gorbatchev. 

04.06.86 P:028 14’ PAGODE O sucesso dos pagodes no Rio de Janeiro, o grupo Fundo de Quintal, o cantor 
Almir Guinetto e seu disco de ouro. O espaço conquistado pelo pagode nas 
rádios FM – pagodeiros criam partido alto, tendo como tema a Seleção 
Brasileira e a Copa do Mundo. 

13.03.86 P:029 19’ PACOTÃO: INFLAÇÃO 
ZERO 

A participação das mulheres na luta contra a inflação e na fiscalização do 
cumprimento do novo pacote econômico do Governo. O plano de Inflação 
Zero. Depoimentos de donas de casa e da Chefe de Fiscalização da SUNAB em 
São Paulo, Ana Valente Mendes. 

17.01.85 P:030 22’ PESQUISA DE OPINIÃO 
PÚBLICA 

Pesquisa realizada pelo IBOPE sobre as expectativas dos brasileiros em relação 
ao Governo Tancredo Neves e sobre os grandes problemas brasileiros. Perfil 
político do Vice-Presidente Aureliano Chaves, apontado como sucessor de 
Tancredo pela pesquisa. 

27.08.86 P:032 56’ PLANO CRUZADO – 1ª 
PARTE (DEBATE) 

Debate com o Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, do Planejamento, João 
Sayad e do Trabalho, Almir Pazzianoto, que fazem avaliação dos seis meses da 
reforma econômica e de problemas decorrentes da reforma. Apresentação de J. 
Betting e P. E. Amorim. 

27.08.86 P:033 16’ PLANO CRUZADO – 2ª 
PARTE (DEBATE) 

Debate com o Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, do Planejamento, João 
Sayad e do Trabalho, Almir Pazzianoto, que fazem avaliação dos seis meses da 
reforma econômica e de problemas decorrentes da reforma. Apresentação de J. 
Betting e P. E. Amorim. 

03.04.74 P:037 26’ POLUIÇÃO DAS ÁGUAS Reportagem sobre a poluição das águas no Brasil e suas conseqüências para os 
pescadores e para a saúde da população. 

19.05.89 P:038 16’ PÓLO NORTE 
(EXPEDIÇÃO 
ECOLÓGICA) 

A expedição “ICEWALK” que partindo do ártico canadense chegou até o Pólo 
Norte composta por homens de várias nacionalidades. 

.05.73 P:039 46’ PICASSO A vida do maior artista do século XX . 
28.07.89 P:040 45’ POLUIÇÃO A poluição do ar nas grandes cidades – as doenças respiratórias, o controle dos 

gases emitidos pelos automóveis, os programas de despoluição. 
01.10.73 P:041 18’ POLUIÇÃO SONORA Os efeitos da poluição sonora na vida do homem moderno. 
01.12.73 P:042 20’ POLUIÇÃO DO AR Os grandes problemas da poluição do ar, provocado pelo desenvolvimento 

industrial. 
22.07.75 P:043 31’ POLUIÇÃO SÃO PAULO Os problemas da poluição em SP, decorrentes do desenvolvimento industrial. 
01.01.74 P:045 14’ PRIMEIROS PASSOS A educação e o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de 

vida nas escolas maternais. 
07.06.77 P:046 37’ PLANETA ÁGUA Os sérios problemas que a humanidade enfrenta com o abastecimento de água 

num planeta com quase 3.4 de superfície cobertos pelos mares. 
28.09.76 P:047 31’ PERIGOS DA TERRA As erupções dos vulcões e os terremotos; as mudanças climáticas e a 

possibilidade de uma idade do gelo. O sol, a esperança da espécie humana. 
11.11.75 P:049 37’ PADRE CÍCERO A história de Padre Cícero Romão, Padim Ciço. 
28.08.74 P:050 45’ PAMPAS Érico Veríssimo, escritor gaúcho, nos dá uma visão poética dos Pampas. 
15.05.90 P:052 38’ PENTECOSTAIS (IGREJA 

DO REINO DE DEUS) 
O crescimento de uma igreja muito polêmica fundada hà 13 anos. Ela é um dos 
rebentos mais recente de uma movimento que começou no início do século nas 
Igrejas Evangélicas dos EUA – o movimento Pentecostais. A promessa de cura 
para qualquer mal em troca de grandes doações em espécie. 

24.10.78 P:053 38’ PROFISSÃO MULHER – 
2ª PARTE 

A luta da mulher brasileira pela igualdade em várias profissões. Tipos de 
pressões e preconceitos que enfrentam na sociedade. 

16.09.75 P:054 39’ PAPUA – NOVA GUINÉ A história de Wamp Wan, chefe da tribo dos Mogê, uma das 700 tribos que 
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povoam a Papua-Nova Guiné, país que se tornou independente em 1975. 
20.03.79 P:055 37’ PAPA DA REDENÇÃO A personalidade do novo PAPA e os novos caminhos da Igreja. 
26.10.76 P:056 32’ POR QUE CANTAM OS 

PÁSSAROS? 
Experiências realizadas por cientistas para descobrir a linguagem dos pássaros. 

03.04.90 P:058 40’ PARQUE NACIONAL DO 
QUÊNIA 

A luta para a preservação da vida selvagem nos Parques Nacionais do Quênia. 
A caça indiscriminada – os animais ameaçados de extinção – o turismo na 
região. 

18.07.75 P:059 21’ PAZ NO ESPAÇO O acoplamento especial das NAVES: APOLLO,  dos EUA e SOYUS da 
URSS.    Os avanços tecnológicos desenvolvidos através da indústria espacial. 

17.10.78 P:062 38’ PROFISSÃO MULHER – 
1ª PARTE 

A luta da mulher brasileira pela igualdade em várias profissões. Tipo de 
pressões e preconceitos que enfrentam na sociedade. 

30.03.76 P:064 32’ PIGMEUS, OS A vida e os costumes dos pigmeus, uma raça que habita as florestas africanas. 
27.03.90 P:066 30’ PLANO ECONÔMICO Doze dias após a mudança da economia brasileira com o plano Collor. Depois 

da surpresa inicial, como anda a vida dos brasileiros. 
28.09.90 P:067 15’ PISTOLEIROS A longa história de violência do Sul da Bahia que hoje fornece pistoleiros, os 

“matadores de aluguel”,que agem até em SP e RJ.Entre os crimes, a história 
trágica de uma cidade do norte de Minas, onde os pistoleiros são usados numa 
guerra de famílias com dezenas de mortes. 

04.10.91 P:068 21’ PSICOPATAS Os casos famosos de psicopatas que matava e comia suas vítimas – as 
tentativas de recuperação dos psicopatas. 

11.10.91 P:069 41’ PARANORMAIS As operações mediúnicas do médico Édison Queiroz, que dizia receber o 
espírito do médico alemão Adolph Fritz – o confronto entre o Padre estudioso 
de parapsicologia Oscar Quevedo. 

25.10.91 P:070 12’ POLÔNIA II Um show de rock na Polônia em 1990 – pessoas andando nas ruas de Varsóvia 
– entrevista com o Pres. Polonês Lech Walesa – família operária polonesa 
dentro de um apartamento, num supermercado – entrevistas com jovens 
poloneses. 

06.12.91 P:072 20’ PEARL HARBOR 50 anos depois do ataque japonês a base americana de Pearl Harbor, no Hawai, 
sem que houvesse declaração de guerra – os americanos ainda não esqueceram 
o fato e continuam a ver o ataque nipônico no avanço das empresas japonesas 
em vários setores da economia do EUA como o cinema e as indústrias 
automobilísticas. 

07.02.92 P:073 12’ PROJETO ARAMAR As instalações secretas do Centro Experimental Aramar onde a Marinha 
desenvolve o Projeto Nuclear Paralelo, filmadas pela primeira vez. Os testes do 
reator nuclear brasileiro e o moderno sistema de resfriamento pelo circuito 
termohidráulico. 

17.04.92 P:074 24’ PIRACEMA Mostram como os peixes sobem rios enfrentando obstáculos como, a 
correnteza, barragens, predadores e pescadores, para encontrar águas com 
temperaturas e oxigenação ideais para se reproduzirem. 

18.09.92 P:075 22’ POLÊMICA DA ADOÇÃO As facilidades e a rapidez no processo de adoção atraem casais estrangeiros ao 
Brasil – os casais brasileiros que adotaram filhos – a vida de crianças 
brasileiras adotadas por italianos, que vivem em Nápoles. 

09.10.92 P:076 47’ PRESÍDIO DE SÃO 
PAULO 

O massacre na Casa de Detenção de São Paulo. O estado precário nas Cadeias 
Públicas e Presídios em Pernambuco, Rio, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. 
As experiências positivas das prisões privadas nos EUA e nas atividades 
profissionais para os detentos em prisões de Brasília, ES e SP. 

05.02.93 P:077 45’ PREVISÃO DO FUTURO Mostraremos as previsões para o futuro segundo Nostradamus, astrologia e a 
vidência. Veremos as pessoas que se preparam para o fim do mundo e as falsas 
previsões. As pessoas que consultam o diabo e o exú caveira que é o diabo dos 
orixás.  
Vamos até Alto Paraíso, em Goiás, onde os moradores proclamaram como o 
coração do planeta, mostraremos o misticismo dos cristais e  da energia que os 
exotéricos dizem ter no lugar. 
As profecias de São Jõao Bosco, o santo fundador da ordem salesiana que 
previu a construção de Brasília. Vamos até a Universidade de Brasília que 
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criou o núcleo de estudos da paranormalidade, mostraremos os estudos da 
projeciologia, passeio que a pessoa faz saindo do próprio corpo. 

15.01.93 P:078 46’ PENA DE MORTE O seqüestro e a morte da menina Míriam Brandão, de 5 anos, em Belo 
Horizonte, e o assassinato da atriz Daniela Perez, reacendem a discussão pela 
Pena de Morte. 

25.06.93 P:079 46’ PULMÃO As doenças que atingem o pulmão como a gripe, asma e a tuberculose que está 
matando pessoas no Brasil e nos EUA. Os inimigos do pulmão como a 
poluição e o cigarro que provocam o câncer e os efizemas. O drama dos 
pacientes que precisam de um transplante de pulmão para continuar vivendo... 

26.04.91 P:080 8’ PRINCESA DIANA A visita do Príncipe Charles e da Princesa Diana e sua elegância e o carinho 
das fãs brasileiras. 

29.10.93 P:081 18’ PC INFORMANTE A investigação do repórter Roberto Cabrini que o levou a descobrir o 
esconderijo de Paulo Cesar em Londres e a história do informante Valdemir da 
Silva, que estaria investigando o paradeiro de PC para a Polícia Federal e foi 
abandonado quando a TV Globo anunciou ter encontrado o empresário. 

19.11.93 P:082 43’ PROSTITUIÇÃO 
INFANTIL 

A dura vida das meninas que entram na prostituição ainda adolescentes em 
garimpos e cidades turísticas como Recife, Fortaleza, exploradas por pessoas 
que ficam com a maior parte do dinheiro. O trabalho da Casa de Passagem de 
Recife na recuperação de menina de rua e da CPI da Câmara dos Deputados 
para apurar a prostituição infantil em todo o país. 

04.03.94 P:083 21’ PRIVATIZAÇÃO As melhorias em termos de produção, lucro, qualidade de trabalho e salários na 
Usiminas, CSN, Cia. Siderúrgica de Tubarão e Acesita após a privatização. 

15.06.94 P:084 45’ POLÍCIA O trabalho, o treinamento e as dificuldades na profissão e na vida pessoal 
encontradas pelas pessoas que escolhem o Oficial de Policial. 

21.06.91 P:085 23’ PABLO ESCOBAR Ação da máfia do narcotráfico comandada por Pablo Escobar na Colômbia. A 
prisão de Pablo, que se entregou à polícia e está numa prisão particular. As 
ligações de Pablo Escobar e o Cartel de Medellin com o tráfico de cocaína no 
Brasil. Imagens da explosão de uma fábrica de fogos em Niterói. 

06.09.91 P:086 25’ POLUIÇÃO DO MAR O acidente com o petroleiro grego “THEOMANA” perto do litoral de Macaé 
que quase se transforma no maior desastre ecológico brasileiro. Os constantes 
derramamentos de óleo cru nas águas próximas ao litoral de Ilha Bela por 
petroleiros. A recuperação da Baía do Príncipe William, no Alasca, onde o 
acidente com o super petroleiro EXXON Valdez quase acabou com a fauna. Os 
produtos químicos venenosos que estão sendo despejado nos mares, 
contaminando e matando a fauna e a flora. 

14.06.91 P:087 20’ POLUIÇÃO DO AR Os efeitos da poluição do ar em SP sobre cobaias. Ilustração sobre o prejuízo 
que a destruição que a camada de ozônio e o efeito estufa podem trazer para o 
mundo. 

23.08.91 P:088 37’ PARANORMAIS Os meninos que psicografam mensagens de espíritos para seus parentes vivos, 
a mulher que consegue materializar despachos de macumba em algodão 
molhado, a transcomunicação. O médium que diz receber composições 
musicais de nomes como Ary Barroso e Lamartine Babo, os médiuns José 
Medrado e Luís Antônio Gasparetto que pintam quadro de pintores famosos já 
falecidos... 

07.10.94 P:089 46’ PERFIL FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO 

Mostra fotos de sua infância e adolescência e sua trajetória política, seu exílio 
no Chile e em Paris, seu trabalho como sociólogo; a disputa ao senado em 
1978... e a campanha eleitoral vitoriosa para a presidência da República em 
1994. 

30.09.94 P:090 43’ PESCA NO PANTANAL Seca no Pantanal; Solo Rachado; Ossadas de bichos mortos e uma vista aérea 
da seca no Pantanal... 

06.09.91 P:091 17’ PANTANAL 
MATOGROSSENSE 

A destruição do Pantanal pelo assoreamento dos rios com a terra dos garimpos 
que lhes muda o curso, alterando o período e a intensidade das cheias e fazendo 
com que rios como o Taquari invade fazendas, prejudicando a pecuária e a 
própria vida no local; as drenagens feitas pelos fazendeiros para fechar as 
bocas de rio causadas pelo assoreamento, que acabam matando os peixes; a 
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pesca e a caça ilegal; o lixo que os turistas deixam nos acampamentos. 
20.10.95 P:093 41’ PRESÍDIO FEMININO Detentas do Presídio Talavera Bruce denunciam as más condições de higiene, o 

descaso no tratamento médico e até espancamentos. 
Mostraremos a maior assaltante do país, Lili Carabina fala do seu 
arrependimento por ter passado toda uma vida atrás das grades. 
Angela que ocupa o seu tempo estudando música. Lindauva dos Prazeres, que 
depois de ter denunciou policiais vive em uma cela isolada. E a fugitiva que se 
intregou à polícia para viver ao lado de sua amada. 

24.11.95 P:094 41’ PRINCESA DIANA A dissolução do casamento de Charles e Diana; os desentendimentos de Diana 
com a Família Real. 

10.01.97 P:095 42’ PESCA – 1ª PARTE Cenários deslumbrantes, emoção e histórias cheias de aventura.  Tudo para 
mostrar a mais estreita relação entre o homem e a natureza: a pesca. 

17.01.97 P:096 41’ PESCA 2ª – PARTE O 2º programa sobre o mundo da  pesca.  Para atrair mais pescadores dos EUA 
e até de outros países, a EMBRATUR está fazendo um vídeo para mostrar as 
maravilhas da pesca na Amazônia.  Como, por exemplo, uma característica que 
os americanos custam a acreditar:  é comum ter quatro, cinco espécies de peixe 
no mesmo rio; coisa que não existe nos Estados Unidos. 

21.02.97 P:097 42’ PAIS E FILHOS Como vivem, o que pensam e o que querem os adolescentes brasileiros?  Qual 
o melhor caminho para os pais; ser rigoroso ou optar por uma educação mais 
liberal?  O que fazer com filhos rebeldes ou indisciplinados?  Os jovens se 
sentem mais seguros quando os pais estabelecem limites? 

05.09.97 P:098 48’ PRINCESA DIANA, 
MORTE 

A intimidade e privacidade reveladas a milhões de curiosos todos os dias.  Essa 
discussão invadiu corações e mentes das pessoas depois da trágica morte da 
princesa DIANA, a mulher mais fotografada do mundo morreu sob o foco das 
lentes dos PAPARAZZI.  Nos EUA, a perseguição dos paparazzi, às estrelas de 
Hollywood. 

17.10.97 P:100 46’ PLANOS DE SAÚDE Dentro de uma semana o Brasil vai ter uma legislação para reger os contratos 
de planos de saúde.  _  Mostraremos por que foi preciso uma lei para fazer 
valer um direito básico do cidadão. 

26.09.97 P:099 43’ PERU: FESTA DO SOL Um povo místico e orgulhoso de seu passado.  Quem sobe a cordilheira dos 
Andes em direção a Machu Pichu encontra muito mais do que uma história 
milenar de glórias e guerreiros valentes.  Descobre personagens e magia numa 
das culturas mais ricas do planeta.  Será uma aventura no país dos incas. 

01.05.98 P:102 43’ PRIMEIRO EMPREGO Nesta sexta, dia do trabalho, o Globo Repórter investiga um 
tema que esta na cabeça de milhões de brasileiros. O primeiro emprego – 
aquele que abre as portas do mercado de trabalho. 
Quais os caminhos para chegar ate ele? Durante mais de dois meses, nossa 
equipe buscou respostas para essa pergunta. Descobriu que, para muita gente, 
ele chega antes dos quinze anos. Quantos brasileirinhos já contam com um 
salário para ajudar a família? Crianças, adolescentes, recem-formados – que 
segredos eles aprenderam – e agora nos ensinam? 

26.06.98 P:103 39’ PRÍNCIPES ORFÃOS DE 
DIANA, OS 

Na próxima semana, dia 1º de julho, Diana faria 37 anos. 
Dia 27, na Inglaterra, começam as homenagens à princesa que seduziu o 
mundo. Mas a quem ela faz mais falta? William 
e Harry: dois órfãos que impressionaram pela coragem no momento da morte. 
Como eles vivem, longe da mãe? O Globo Repórter desta semana revela como 
estão os príncipes educados de uma forma tão diferente da família real. 

31.07.98 P:104 48’ PUMAS No programa desta semana, a incrível historia da amizade entre 
um homem e um bicho. O cenário é um dos lugares mais bonitos 
do planeta: sul do Chile. Desafiando vento, gelo e rochas, um fotógrafo ganhou 
a confiança de uma puma selvagem. As imagens que ele gravou, ninguém 
conseguiu antes. Imponente e arredio, o puma é um caçador misterioso; mestre 
na arte de se tornar invisível. É o que revela o documentário produzido pela 
National Geographic Society, que o Globo Repórter mostra agora. 

27.03.98 P:101 49’ PROFISSÃO PERIGO O Globo Repórter desta semana conta a historia de brasileiros corajosos. Que 
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arriscam a vida todos os dias, só para trabalhar. Quando a profissão é o perigo, 
como reage o homem? O medo é um aliado, ou um inimigo? O programa é 
também uma homenagem a um herói desconhecido: nossa equipe revela quem 
era Flávio Martins Molina o detetive que morreu trabalhando, um dia depois de 
salvar os russos perdidos na floresta. 

18.08.98 P:105 38’ PERU II Uma viagem pelo pedaço de floresta mais rica do planeta: a Amazônia peruana 
você vai ver, no Globo Repórter. Árvores gigantes, um paraíso selvagem, e 
onde se escondem as últimas ariranhas da Amazônia peruana? Caimatilde; 
negro – o crocodilo de sete metros.  
O deslumbrante vôo do condor e dos flamingos. A travessia da cordilheira dos 
Andes até a chegada ao deserto. O que dizem as misteriosas linhas nas areias 
de Nasca ? Tudo isso, no Globo Repórter 
 

16.10.98 P:106 45’ PROSTITUIÇÃO 
INFANTIL 

Um retrato cruel da vida brasileira: a prostituição infantil. Um relatório federal 
revela: crianças de até nove anos são exploradas nas ruas de Fortaleza. Por que 
jovens que sonham mudar de vida acabam na rede da prostituição? Ex-
prostituta aos 17 anos. O que conta a jovem de Goiânia que conviveu com as 
duras regras dos aliciadores? Tudo isso, no Globo Repórter. 
 

27.11.98 P:107 43’ PANTANAL 
MATOGROSSENSE 

No Pantanal Matogrossense existem 650 espécies de aves, 250 de peixes, mais 
de 100 tipos diferentes de mamíferos.  
As cachoeiras e rios de águas transparentes também ajudam a confirmar que se 
existe paraíso no planeta  terra, um bom pedaço está no Pantanal. 

19.02.99 P:108 48’ PROFISSÃO PERIGO O Globo Repórter desta semana conta a história de brasileiros corajosos. Que 
arriscam a vida todos os dias, só para trabalhar. Quando a profissão é o perigo, 
como reage o homem? O medo é um aliado, ou um inimigo? O programa é 
também uma homenagem a um herói desconhecido: nossa equipe revela quem 
era 
Flávio Martins Molina –o detetive que morreu trabalhando, um dia depois de 
salvar os russos perdidos na floresta. 
 

13.08.99 P:110 41’ PRESÍDIO DO 
CARANDIRU 

A prisão do Carandiru é uma cidade fortificada com sete mil homens 
confinados, 220 funcionários, e nove pavilhões superlotados. Lá dentro as leis 
próprias servem para ordenar a convivência compulsória. “A palavra aqui vale 
a vida. O que você falar tem que ser cumprido”, conta um dos presos. 
No vai e vem de homens, que andam o dia todo com uma pressa 
incompreensível, cruzam-se histórias que misturam o inferno de fora e o 
inferno de dentro da prisão. “Desde os oito anos de idade eu estou no crime. Eu 
era menino de rua.  Posso dizer o seguinte: eu nasci na periferia, eu tenho uma 
mente de rico. Todo mundo gosta de carros importados, freqüentar lugares 
bons, então foi meu sonho de consumo”, conta um preso. 
 
 

20.08.99 P:111 42’ PARQUE 
YELLOWSTONE 

Água, terra, fogo e ar transformam a natureza a todo instante, mas tem um 
lugar que talvez seja um dos mais privilegiados de todo o nosso planeta. Ir para 
Yellowstone é como viajar no túnel do tempo e voltar para o oeste selvagem. 
Este é o mais antigo parque do mundo,  tem mais de um século, e talvez seja 
para sempre modelo de preservação da Terra. 

08.10.99 P:113 41’ PAIXÃO PELA VIDA 
SELVAGEM 

Homens que passam a vida de olho nos bichos. Como eles fazem esse 
trabalho? Como conseguem gravar cenas inesquecíveis, nunca vistas antes?. 
Muitos pensam que é a profissão dos sonhos. Não deixa de ser, mas não é fácil. 
Difícil, mesmo, era antigamente. Os primeiros cineastas da natureza foram 
grandes aventureiros. O mundo selvagem era mais selvagem naqueles dias. As 
condições, as mais primitivas. Quantos não revelaram seus filmes ao ar livre? 
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01.10.99 P:112 46’ PORTUGAL Atravessar o Atlântico e chegar à Portugal é como fechar os olhos e acordar 
nos cenários de nossos livros de história. Castelos imponentes. Porto de onde 
partiram caravelas. Ouro que veio do Brasil para transformar a Biblioteca de 
Coimbra numa jóia. Mas também reconhecemos muito do que somos nas cenas 
simples do cotidiano, nas feições dos portugueses e nos sobrenomes que 
herdamos deles. Os mesmos nomes, falamos a mesma língua. Temos um 
passado em comum. Mas é a esperança de um futuro melhor que hoje faz os 
brasileiros atravessarem o Atlântico. 

03.12.99 P:114 41’ PANDA A vida secreta dos pandas gigantes. Isolado pelas montanhas da China, ele 
viveu milhões de anos longe do homem. O panda gigante, em geral, é chamado 
de “urso” mas, de tão especial, até mereceu uma nova classificação. Os 
cientistas criaram uma família só para ele: a dos ailuropodideos. Para o mundo 
ocidental, que o conheceu só neste século, o panda selvagem é o urso 
mascarado, ameaçado de extinção. Como a paixão de um cientista por esse 
bicho, que mais parece um brinquedo, pode mudar a historia da espécie? É o 
que revela o documentário produzido pela National Geographic Society nas 
remotas florestas da China. 

21.04.00 P:115 44’ PATAGÔNIA: O FIM DO 
MUNDO 

São 13 mil km2. Uma cidade de gelo. Quem são os brasileiros que moram no 
fim do mundo? 

17.11.00 P:116 44’ PATAGÔNIA II Quando   setembro  chega, e o sol reaparece nos céus da Patagonia, um 
espetáculo fascinante enche de vida o cenário gelado  das terras que beiram o 
pólo. Elefantes marinhos, baleias e pinguins, seres que vivem entre a água e a 
terra, desembarcam na grande maternidade do hemisfério sul. No Globo 
Repórter de hoje você vai conhecer a desconcertante sociedade dos elefantes da 
água, capazes de formar grandes haréns. Os pinguins,  ao contrário, só traem as 
parceiras se não conseguem formar uma família. E as grandes baleias , 
orgulhosas, quase saem da água para mostrar seus filhotes. É a vida selvagem, 
renascendo a cada minuto na primavera da Patagonia. 

24.08.01 P:117 44’ PODER VERDE Quem já não sonhou com uma vida sem doenças,  ou pelo menos, sem 
remédios ? Pesquisadores do mundo inteiro olham para as matas do Brasil em 
busca de cura. E nós? Estamos preparados para explorar a riqueza maior das 
nossas florestas ?   
Atravessando rios e as mais fechadas trilhas da Amazônia, a equipe do Globo 
Repórter chega ao grande celeiro dos remédios naturais. A droga que vai 
vencer o câncer vai sair do Brasil? Nos Estados Unidos e na Europa, são 
milhares os pacientes que combatem a doença com casca de uma árvore 
brasileira. E se dizem curados. Óleos anti-inflamatórios, plantas que aliviam a 
TPM e a menopausa. Madeira amazônica transformada em Viagra natural. 
Cogumelo que virou mania no Japão. Nos Estados Unidos a graviola, uma fruta 
brasileira  é usada para o combate ao câncer. As poderosas ervas brasileiras 
estão surpreendendo o mundo.   
 

30.11.01 P:118 44’ PAIS E FILHOS O Globo Repórter mostra as incríveis aventuras de brasileiros que enfrentam o 
desafio de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Você vai conhecer o homem que 
nunca se casou e só descobriu o amor de uma família quando adotou os 
sobrinhos órfãos.  
Vai ver também a mulher que decidiu ter um filho mesmo sem saber quem é o 
pai e o prefeito gay que criou, sozinho, a filha.  
E ainda: a comovente história da mulher que se casou duas vezes, teve três 
filhas e nenhum pai para ajudar a sustentar a família. Como ela conseguiu ser 
mãe, pai e ainda encarar um trabalho duro ao mesmo tempo.  
 

18.01.02 P:119 44’ PANTANAL 
PARANAENSE, O 

O Globo Repórter embarca em uma aventura pelo sul do país, em uma região 
conhecida como o pantanal paranaense. Lá, a sensação é de isolamento, de um 
local ainda inexplorado.  
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Nossos repórteres encontram uma rica vida selvagem e descobrem os mais 
raros animais. O programa mostra o fascinante surucuá do peito amarelo, a 
agilidade da anta com mais de 200 quilos. Conheça o ninho secreto das 
maritacas e o ousado siriri, o passarinho que ataca o gavião.  
Vamos conhecer um lugar que poderia ter o nome de maternidade. Mais de 600 
filhotes já nasceram ali – animais raros, ou ameaçados de extinção. É o 
criadouro de animais silvestres da Usina de Itaipu. Esse animais estão sendo 
mantidos em cativeiro para que tenhamos garantia de uma população que possa 
ser colocada na natureza, no futuro, explica Wanderley de Moraes, médico 
veterinário. E um momento de muita emoção: pássaros resgatados das mãos 
dos caçadores são devolvidos à floresta.  
 

15.03.02 P:120 39’ PATAGÔNIA CHILENA Ao sul, bem ao sul do nosso hemisfério, existe uma terra fascinante: florestas, 
animais raros, geleiras monumentais. É a Patagônia chilena, ou, como se dizia 
antigamente, o fim do mundo. Para chegar até lá, a equipe do Globo Repórter 
viajou em uma casa sobre rodas. Eles atravessaram desertos e montanhas, 
navegaram entre icebergs gigantes, alcançaram uma geleira de 150 metros de 
altura e o grande deserto branco: 350 quilômetros de puro gelo.  
A equipe entrou em matas verdejantes atrás do animal mais raro dos Andes: o 
huemul, o misterioso bambi da Patagônia. Nossos repórteres visitaram a temida 
Ilha dos Mortos, navegaram por túneis de mármore – moldados pelas águas do 
maior lago do Chile  e conheceram uma família que mora sozinha no fim do 
mundo. Acompanhe essa aventura, que começa no Brasil, cruza o Uruguai, a 
Argentina, e chega ao fim do mundo: a Patagônia chilena. 

26.04.02 P:121 45’ PANTANAL, 
EXPEDIÇÃO AO 

Pantanal do mato grosso. Este pedaço exuberante de Brasil guarda a nossa mais 
rica vida selvagem. Jacarés, onças, cervos.  
Centenas de espécies raras e uma terra inundada que lembra o paraíso dos 
livros infantis.  
É neste cenário de sonhos que cientistas de todo o pais estão trabalhando. O 
Globo Repórter de hoje acompanha a maior expedição cientifica já feita ao 
pantanal. 
Junto com os cientistas, os homens da terra. Gente que conversa com onças, 
anda em comitivas – e tem muito a ensinar aos doutores. 

16.05.03 P:122 46’ PANTANAL DO MATO 
GROSSO 

Pantanal do Mato Grosso, o país das terras alagadas. Conheça o lugar que o 
Brasil deu de presente para a vida selvagem. A nossa maior reserva particular, 
paraíso da fascinante fauna pantaneira.  
Milhares de aves fazem morada no Pantanal. Todos os dias chegam bandos de 
pássaros de várias espécies, buscando a fartura daquele grande viveiro. 
Espécies como o suiriri, cardeal do banhado, pica-pau-de-cabeça-vermelha, 
tuiuiú. Só em uma palmeira é possível encontrar mais de 70 ninhos de japuíra. 
O Corixão é um dos afluentes do Rio Cuiabá. Lá, fica a maior concentração de 
macacos-pregos da reserva. 
A maior reserva particular do Brasil abriga uma das mais importantes espécies 
das nossas matas: o lobo-guará. Elegante, este brasileiro de hábitos noturnos, 
está quase em extinção.  
A ornitóloga Regina Yabe foi pesquisar no berçário das araras, no primeiro ano 
do projeto, Regina encontrou 30 ninhos – 27 nos manduvis, a árvore mais 
usada como abrigo pelas araras porque são ocas. 

20.06.03 P:123 39’ POLINÉSIA FRANCESA O Globo Repórter viaja por um dos cenários mais deslumbrantes do planeta: a 
Polinésia Francesa. Um conjunto de 118 ilhas cercadas por águas transparentes 
em um santuário da vida marinha. De carona com um barco de pescadores, a 
equipe do Globo Repórter navegou pelo mesmo canal por onde o explorador 
espanhol Alvaro Mendanha chegou em 1595. Na época o navegador 
provavelmente esperava encontrar uma ilha virgem e desabitada, mas lá 
estavam os polinésios há quase dois mil anos.  



Videoteca Global               
Atividades Comunitárias da Central Globo de Comunicação 

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

videoteca.globalsp@tvglobo.com.br  
 
 

    
  
 108 

Globo Repórter 

Viver em ilhas tão distantes do resto do mundo é viver num paraíso? Para os 
descendentes dos antigos polinésios, sim. “Se quero comer peixes, pesco. Caço 
porcos, carneiros. Para mim isso é o paraíso. Eu sou muito feliz”, diz um 
morador do lugar. 
A equipe do Globo Repórter se prepara para o primeiro mergulho em águas 
rasas no lago interno do atol. Lá vivem mais de 200 espécies de peixes e 
dezenas de corais. As formas que os corais adquirem são impressionantes. 
Algumas dão a impressão de ser um vegetal, mas tudo está no reino animal. Os 
corais se alimentam de nutrientes da água, principalmente cálcio, e também da 
luz do sol. E se transformam em alimento para várias espécies. 
A equipe do Globo Repórter sai para o mar junto com pescadores, para 
acompanhar a mais antiga atividade dos polinésios. Hoje pescam com anzóis, 
linha e iscas artificiais modernas. Mas o instinto é o mesmo. A expressão no 
rosto do pescador não deixa dúvidas. É homem do mar. Pássaros encontrados, 
peixe na linha. Qualquer um pesca aqui. A pesca parecia comum... Até o 
pescador resolver comer o peixe vivo. O hábito é antigo, os nativos pioneiros 
aprenderam a matar a sede e a fome em alto mar, bebendo o sangue e comendo 
o peixe cru.  
A intimidade com os peixes é até atração, em águas rasas cheias de tubarões, é 
comum encontrar guias que impressionam turistas pegando o bicho à unha.  
Em toda Polinésia existem 104 espécies. São poucas, mas boa parte delas é 
muito especial. Nas ilhas da Polinésia existem nove espécies de pombas 
selvagem endêmicas, ou seja, aves que não existem em nenhum outro lugar do 
mundo.  
São pombas diferentes das que a gente conhece, das pombas domésticas, são 
coloridas. Vivem exclusivamente nas florestas e se alimentam de frutas. No 
Taiti, a equipe do Globo Repórter esta atrás de uma dessas espécies: a que os 
nativos chamam de uupa. Uma pomba que vive apenas nas montanhas acima 
de 700 metros de altitude. 

01.08.03 P:124 45’ PARAÍBA, ÁGUAS DO O Rio Paraíba nasce paulista e no seu trecho inicial corre da serra em direção à 
capital de São Paulo. Mas, um pouco antes de chegar, é como se o rio se 
arrependesse. No município de Guararema, ele faz uma curva inesperada, uma 
guinada de 180 graus, muda completamente o seu curso e segue, em direção ao 
Rio de Janeiro. Um rio espremido entre a rodovia e a estrada de ferro. Quase 
seco em muitos pontos, cercado por indústrias, o Paraíba do Sul sangra suas 
águas para matar a sede de 14 milhões de brasileiros. Mesmo assim, ainda 
oferece muita vida.  
Apesar do lixo acumulado nas barragens, jacarés e famílias inteiras de 
capivaras resistem. 
No fim de março, um bom trecho do Paraíba foi tingido de outra cor, no maior 
desastre ambiental já ocorrido no Brasil. 
Esse caso de Cataguases pode ser multiplicado por mil, dois mil e será 
encontrado todo o espectro de como o empresariado brasileiro está mal-
conscientizado sobre a responsabilidade com o meio ambiente”. 
 

07.11.03 P:125 45’ PARQUE NACIONAL DO 
JAÚ 

Uma aventura pelas águas negras do Amazonas. Conheça as belezas de uma 
das maiores reservas naturais do mundo: o gigantesco Parque Nacional do Jaú. 
Depois de dois dias de viagem, nossos repórteres chegam ao Parque Nacional 
do Jaú, uma das maiores reservas de floresta tropical do planeta. É a fronteira 
do mundo desconhecido. A partir dali, só floresta, rios, lagos e animais: 120 
espécies de mamíferos, 280 tipos de peixes, bichos raros e estranhos. Um sítio 
do Patrimônio Natural Mundial, reconhecido pela Unesco, no estado do 
Amazonas. 

19.12.03 P:126 46’ PARAÍSO AMEAÇADO Vida e morte nas terras alagadas do coração do Brasil.  
Pantanal, cores e sons onde a vida nasce a cada minuto. Região de extremos, 
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onde a natureza exibe o seu poder. Mas as águas que correm pelos campos 
também podem trazer a morte, quebrar o ciclo natural, a renovação biológica 
na reserva da biosfera.   
Um rio nasce condenado a se sufocar na avalanche de areia. Só ele pode acabar 
com o Pantanal da fartura, do o tucano rejeita a manga porque tem outra mais 
fácil de beliscar; deixar sem comida os milhares de pássaros que movimentam 
o horizonte em um congestionamento de garças, cabeças-secas, tuiuiús. São 
650 espécies diferentes de aves enfeitando o céu da região.  
 

08.10.04 P:127 46’ PROSPERIDADE, ILHAS 
DE (EMPREGO) 

Conheça as cidades no interior do Brasil onde os empregos crescem e os 
salários aumentam.  
Tudo o que se planta na região de Rondonópolis, em Mato Grosso, dá e 
multiplica. As lavouras verdinhas de soja e as de algodão, que estão em época 
de colheita.  
Mossoró, no Rio Grande do Norte, seria mais uma cidade pequena e quente do 
interior do Nordeste se não fosse o petróleo. Os poços colocaram Mossoró no 
mapa das cidades mais promissoras do país. Em Mossoró, a riqueza não está 
apenas no subsolo. No estado, o sal forma montanhas e se estende por áreas a 
perder de vista. Das salinas, saem 95% da produção nacional. De Mossoró para 
o mundo. A prosperidade tem sabor de melão. A região produz 160 mil 
toneladas por ano, o que corresponde a 80% da produção nacional da fruta. 
Parece a China, o país das bicicletas e do emprego farto. Mas é apenas a hora 
da saída nas fábricas de Franca, no interior do estado de São Paulo. Só nos 
primeiros seis meses deste ano, 8 mil novos trabalhadores tomaram o rumo de 
um dos maiores pólos industriais do interior do Brasil.  
Em Sertãozinho, a cana-de-açúcar está transformando bóias-frias em 
trabalhadores de carteira assinada. A mudança começou quando surgiram as 
primeiras colhedeiras de cana-de-açúcar. São máquinas que respondem por um 
terço do corte de cana no país. A máquina faz o trabalho de 80 homens. É 
muito boa para aumentar a produtividade, mas faz um grande estrago no nível 
de emprego.  
A Serra Gaúcha é conhecida pelo frio, que combina com um bom vinho e 
conforto. Mas em Bento Gonçalves, essa é mais que uma forma de enfrentar o 
inverno rigoroso: é um ótimo negócio. Os vinhos e os móveis estão fazendo a 
cidade aparecer não só pelo turismo, mas também pela geração de empregos.  
A cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, sempre esteve à 
frente nos trilhos do desenvolvimento. As oportunidades oferecidas na cidade 
atraem migrantes desde a década de 70. Em 25 anos, Campinas recebeu 310 
mil pessoas. Antes, eram trabalhadores rurais. Agora, o perfil de quem muda 
para a cidade é bem diferente. 

12.11.04 P:128 44’ PLANTAS MEDICINAIS Pesquisar é verbo obrigatório onde ainda há tanto por desvendar. Uma força-
tarefa reúne biólogos e farmacêuticos da USP e do Instituto de Botânica de São 
Paulo. Os cientistas juntam forças em uma bioprospecção, uma investigação 
para mapear o potencial da Mata Atlântica.  
Pomada de Jaca: Quem diria, por exemplo, que a jaca “uma planta importada, 
mas muito popular” poderia produzir um poderoso cicatrizante para 
queimaduras?  
Própolis verde: Os cientistas conhecem bem o poder da própolis. Usada para 
vedar as frestas da colméia, ela funciona como um antibiótico natural. 
Empresas japonesas já descobriram que a própolis verde contém ácidos muito 
eficientes na prevenção e tratamento do câncer.  
Plantas poderosas atraem interesses igualmente fortes. No mercado 
internacional, há laboratórios dispostos a pagar centenas de dólares por um 
vidrinho de seiva de determinadas plantas brasileiras. Despachar um vidrinho 
para o exterior só exige uma visita ao Correio mais próximo. Isso é 
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biopirataria, crime difícil de conter e punir.  
Mamica-de-cadela: Ela surge como fonte de remédio para duas doenças 
gravíssimas e sem cura: o Mal de Chagas e a esquistossomose. 
Chimarrão na cuia do gaúcho não é tratamento. É quase um vício! Mas, sem 
saber, brasileiros do Sul podem estar bebendo da fonte da juventude. 
Chimarrão é rico em cafeína, estimulante do sistema nervoso, e possui também 
muitos compostos fenólicos substâncias antioxidantes, boas para evitar o 
envelhecimento e controlar o mau colesterol. 
A sempre-viva é outra planta que o povo botou no armário de remédios. “Nós 
estudamos o potencial antiulcerogênico da planta, ou seja, a capacidade de 
combater as úlceras gástricas”, explica a pesquisadora de farmacologia Maíra 
Cola Miranda, da Unicamp.  
No Pantanal, a vida exibe seu poder logo cedo. Na imensidão verde, o homem 
se rende à força da natureza. O isolamento estica as distâncias. Na região não 
há médico, não há hospital. São as plantas que curam.  
Quem é o Rasputin do Palácio de Buckingham, o mago que alivia os males da 
família mais famosa do mundo? O nome dele é Mosaraf Ali, um médico 
indiano que cura seus famosos pacientes com uma boa massagem e uma 
simples xícara de chá. Políticos, duques, sultãos e reis procuram este médico, 
que olha o passado para curar as doenças de hoje.   

11.02.05 P:129 44’ PARQUE DO 
TUMUCUMAQUE 

Conheça o maior parque nacional de florestas tropicais do mundo. A região 
entre os rios Orinoco e Amazonas é um dos territórios menos explorados do 
mundo, uma das quatro últimas áreas intocadas do planeta.  
Vamos ver algumas espécies de macacos como o bugio, macaco-prego e 
macaco-aranha 
Perigo nas águas: Os candirus são parasitas de peixes. Quando alguém toma 
banho sem roupa dentro do rio onde tem o candiru, ele é atraído pela urina e 
entra no canal urinário.  
Pássaros do Tumucumaque:  
No alto da árvore, um jacu, ave do tamanho de uma galinha. 
Em outro galho, um parente do pássaro-preto, mas com bico e cauda amarelos: 
o japu.  
O Rio Oiapoque faz a  divisa entre o Brasil e a França. Na outra margem, está 
Camopi, cidade da Guiana Francesa, um pedacinho da Europa em plena selva 
amazônica. França, sim. Mas com um toque de selva. Daquele lado do 
Oiapoque, os europeus usam tangas. São os waiampi, povo tupi-guarani, como 
muitos dos índios brasileiros. Só que estes deram a sorte de habitar a margem 
francesa do rio.  
 

01.04.05 P:130 45’ PERDA E SUPERAÇÃO O Globo Repórter revela o que uma grande perda pode causar na vida de uma 
pessoa. 
Vamos ver o caso de iatista Lars Grael que perdeu uma perna em um acidente e 
voltou ao mar apenas três meses após o acidente. 
A Síndrome do Coração Partido, doença descoberta pelos japoneses em 2002, 
imita os sintomas do infarto e atinge, sobretudo, as mulheres na menopausa. As 
emoções podem levar a pessoa a ter temporariamente insuficiência cardíaca.   
A surpresa da morte: não estamos preparados para lidar com perdas. Quando a 
morte chega, é sempre uma surpresa. Sabemos que vamos morrer, mas não 
temos a noção concreta do que é perder. 
Descobrindo novos caminhos: Vamos ver o caso  do massoterapeuta Omar 
Pinho que perdeu a visão aos 40 anos é para não dar trabalho à família, 
aprendeu a se virar sozinho em casa. 

02.09.05 P:131 46’  PANTANAL 
PARAGUAIO 

De Assunção, capital do Paraguai, segue-se pela única estrada de asfalto de 
toda a viagem. Uma rodovia que atravessa o continente e é conhecida como 
Transchaco. Muitas planícies, poucas montanhas. Poeira que não acaba mais. 
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Ao contrário do que parece, “chaco” não significa terra encharcada, cheia 
d’água. A palavra indígena quer dizer “território rico em caça”, cheio de 
animais silvestres. 
Na região, eles registraram a presença de um animal que todos já imaginavam 
extinto, o nome dele é taguá, uma espécie rara de porco-do-mato que só existe 
no chaco. 
Lagoa de sal: Se durante a seca é possível atravessar a pé essa lagoa do chaco, 
há 400 milhões de anos, estaríamos andando sobre o fundo do mar. O barulho 
que se ouve enquanto caminhamos não é areia nem gelo: é sal. 
Os pesquisadores também estudam as propriedades medicinais das plantas do 
chaco, flor negra, pau bêbado, quebracho blanco e caraguatá são umas das 
espécies estudadas. 

23/06/06 P:132 44’  PARQUE GRANDE 
SERTÃO VEREDAS 

Onças, lobos, tamanduás, cervos e antas. Buritis gigantes e árvores anãs. 
Conheça a riqueza preservada no maior parque de cerrado do Brasil. 

05.01.07 P:133 45’  PANAMERICANO, O 
ANO DO 

Veja como o esporte está transformando o futuro de crianças pobres no nosso 
país.  
República do riso: Quase todas as meninas da seleção brasileira de ginástica 
têm origem humilde e mandam seus salários para as famílias. Com milhares de 
saltos, quedas, com a dor de cada dia, elas lapidam a graça e os vôos rumo ao 
Pan do Brasil.  
Luta por um sonho: Flávio Canto, de 31 anos, foi medalhista de bronze nas 
Olimpíadas de Atenas. Fez do judô uma luta pela transformação. Em frente à 
Rocinha, num prédio da prefeitura, Flávio fundou o projeto Reação. 
O bóia-fria que virou herói olímpico: Tapira, com 6 mil habitantes, fica no 
Paraná. Vinte anos atrás, nesse pacato mundo rural, quem seria louco de 
inventar o estranho hábito de correr?  Vanderlei Cordeiro de Lima era o bóia-
fria Bodeguinha, um adolescente diferente. 
Uma cidade, uma paixão: Em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do 
Sul, senhoras e senhores, meninos e meninas, até o futebol joga vôlei.  
A quadra vazia, em silêncio, é uma cena cada vez mais rara desde a fundação 
do clube, há sete anos. Para não acabar, é preciso formar, renovar. Hoje são 
255 meninos e meninas nas escolinhas, nas divisões de base. O vôlei é uma 
febre em Bento Gonçalves. 
Campeões descalços: Pés descalços no asfalto. O caminho até uma sapatilha, 
até uma pista de atletismo, é longo. No interior do Amazonas, Jessé Silva de 
Souza é quem pode diminuir essa distância. Há um ano e meio, Jessé treina 
crianças e adolescentes em Tabatinga. Os treinos são num terreno em frente ao 
aeroporto da cidade. O aquecimento é feito na grama. A corrida, na rua. O que 
são obstáculos para quem treina no chão quente?  
Triatlo vira mania na periferia de Fortaleza: De tênis ou descalços, o negócio é 
correr. A natação é na praia, de graça. Maria de Fátima também consegue 
óculos, toucas e sungas. A parte mais difícil é o ciclismo. As bicicletas são 
usadas, e os alunos se revezam no pedal. Mesmo assim, hoje já são 670 
crianças e adolescentes em quatro núcleos pelo Ceará. 

02.07.93 Q:001 13' QUÍMICA DA ALMA, A As substâncias Químicas que agem no cérebro e determinam nossa emoções. O 
desequilíbrio dessas substâncias que podem trazer distúrbios sérios como 
depressão, a síndrome do pânico e a esquizofrenia. As pesquisas e os aparelhos 
usados no Brasil e no exterior para estudar o funcionamento do cérebro. O 
depoimento de um homem que sofreu de esquizofrenia e conseguiu controlar a 
doença. 

01.04.82 R:001 13' REBELIÃO NO 
PRESÍDIO 

Reportagem sobre a rebelião na Casa de Detenção de SP em 29.03.82. 

29.12.83 R:003 55' RETROSPECTIVA 1983 - 
1ª PARTE 

Principais fatos que marcaram o ano de 1983. 

29.12.83 R:004 31' RETROSPECTIVA 1983 - Idem à 1ª parte. 
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2ª PARTE 
07.10.80 R:005 40' REVOLUÇÃO QUE 

MUDOU O BRASIL – 
1930 

As origens da revolução desde seus primórdios na alvorada da década de 20, 
passando pelas convulsões de 1922. 

12.03.87 R:006 10' RUSSOS X 
AMERICANOS 

A negociação entre americanos e soviéticos, em Genebra, pelo desarmamento 
nuclear. 

01.12.83 R:007 19' ROCK BRASILEIRO Lulu Santos, Ritchie e o conjunto Blitz, comandam a parada de disco tornando-
se os novos ricos do rock. 

10.01.85 R:009 39' ROCK IN RIO Histórico do rock brasileiro da jovem guarda ao Rock in Rio. Depoimentos dos 
roqueiros Erasmno Carlos, Roberto Carlos, Eduardo Araujo, Rita Lee, Evandro 
Mesquita, Gilberto Gil e do grupo "Paralamas do Sucesso" (Herbert Viana, 
João Barone e Bi Ribeiro). 

24.09.86 R:010 36' ROUBO DE 
AUTOMÓVEIS 

O aumento e a facilidade de roubo de automóveis, as rotas e como agem os 
puxadores. Medida de segurança da polícia para evitar os roubos de 
automóveis. 

03.12.86 R:011 40' RIO RENO E RIO 
PARAÍBA 

A poluição do Rio Reno na europa devido ao acidente com produtos químicos 
na Suíça, a despoluição do rio Tâmisa na Inglaterra que hoje é considerado o 
rio urbano mais limpo do mundo. 
A poluição do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro  causada pela 
Cia. Siderúrgica Nacional, e o derramamento do vinhoto das usinas de açúcar. 
As estações de tratamentos de águas das indústrias químicas em Resende e 
Barra Mansa. 

26.11.86 R:012 40' R P M (CONJUNTO) Perfil do conjunto de rock RPM e de seus membros. Os sonhos do grupo, o 
sucesso e a venda de 2 milhões de discos - a idolatria das fãs e depoimentos 
dos membros do grupo. 

03.12.86 R:013 8' REAGAN X IRÃ A crise do governo dos EUA, causada pela venda ilegal de armas norte-
americanas para o governo iraniano em troca da libertação de reféns norte-
americanos no Líbano e parte do dinheiro que ia para os "contra" da Nicarágua 
- histórico do caso. 

21.05.87 R:015 9' RITA HAYWORTH Perfil da atriz norte-americana que morreu da doença de AUZHEMAR, nos 
EUA. Sua carreira, seus filmes e seus maridos. 

27.12.84 R:016 52' RETROSPECTIVA 1984 - 
1ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1984. 

27.12.84 R:017 32' RETROSPECTIVA 1984 - 
2ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1984. 

13.06.85 R:018 29' REGINA DUARTE Perfil da atriz - sua carreira, sua família, suas novelas, os seriados "MALU 
MULHER" e "JOANA", A Personagem viúva Porcina da novela "ROQUE 
SANTEIRO". Depoimentos de Regina Duarte e Daniel Filho. 

26.12.85 R:020 45' RETROSPECTIVA 1985 - 
1ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1985. 

26.12.85 R:021 60' RETROSPECTIVA 1985 - 
2ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1985. 

09.09.88 R:022 39' ROUBO DE CAMINHÕES Reportagem sobre o roubo e contrabando de caminhões brasileiros. O drama 
dos caminhoneiros, os traficantes, as redes de receptação na Bolívia e Paraguai. 

31.12.86 R:024 54' RETROSPECTIVA 1986 - 
1ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1986. 

31.12.86 R:025 11' RETROSPECTIVA 1986 - 
2ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1986. 

30.12.88 R:026 84' RETROSPECTIVA 1988 - 
1ª E 2ª PARTE 

Retrospectiva dos acontecimentos que marcaram o ano de 1988 - clips sobre os 
livros e a leitura com frases de escritores dirigidos por Bia Lessa. 

09.12.80 R:029 50' RAZÕES DO CORAÇÃO O coração e os seus dramas. O que a medicina já sabe e o que ainda não sabe. 
O que cada um de nós já pode ou não fazer para preparar melhor o seu coração. 

25.08.89 R:030 39' ROUBO DE CARROS II O comércio de carros roubados brasileiros no Paraguai. A intensificação da 
fiscalização na Fronteira... 

07.11.78 R:031 39' RIO VERMELHO Uma viagem dentro do nosso corpo e as histórias de algumas vidas que 
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dependem das novas técnicas das cirurgias modernas. 
27.03.78 R:032 38' RESPOSTA DO 

UNIVERSO 
Avanços da astronomia e as descobertas do homem nos campos da física e 
matemática. 

04.01.77 R:034 55' RETROSPECTIVA 76 - 
ESPECIAL 

Uma visão dos acontecimentos do mundo no ano de 1976, visto pelos poetas 
Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade e outros... 

21.12.76 R:035 28' RETROSPECTIVA 76 - 1ª 
PARTE 

Uma balanço dos acontecimentos mais expressivos no ano de 1`976. 

31.12.76 R:036 36' RETROSPECTIVA 76 - 2ª 
PARTE 

Idem à 1ª parte. 

18.05.76 R:037 31' RISOS E SENSAÇÃO DE 
OUTRORA - 1ª PARTE 

Um trayller das melhores comédias do cinema e seus ídolos. 

31.12.75 R:038 44' RETROSPECTIVA 1975 Um balanço dos acontecimentos mais expressivos ocorrido no ano de 1975. 
22.06.76 R:039 32' RISOS E SENSAÇÃO DE 

OUTRORA - 2ª PARTE 
Um trayller das melhores comédias do cinema e seus ídolos. 

16.12.74 R:040 49' RODOLFO VALENTINO O mito e a magia do Ator Rodolfo Valentino. 
27.01.76 R:042 35' RIO GANGES O rio sagrado, símbolo da religiosidade Hindu. 
22.12.89 R:044 150' RETROSPECTIVA DA 

DÉCADA - 1ª E 2ª PARTE 
Os fatos, as imagens, as pessoas que marcaram a década de 80. 

06.01.75 R:045 40' RETROSPECTIVA 1974 Uma análise do progresso do homem, seu comportamento e a crise de 1974, 
Ano Mundial da População. 

30.07.74 R:047 42' RIO NEGRO Uma viagem através do Rio Negro, o Rio estrada. 
31.12.91 R:050 70' RETROSPECTIVA 1991 Os fatos e as pessoas que marcaram o ano de 1991. 
28.02.92 R:051 16' REJUVENESCIMENTO Reportagem da rede de TV Americana CBS, mostrando a vontade de homens e 

mulheres americanos parecerem mais belos com cirurgias plásticas e métodos 
polêmicos, como o uso de cremes - raspagens químicas da pele e a infiltração 
de células de embriões de bezerro. 

24.07.92 R:052 12' RIO ARAGUAIA Em julho, época do Rio Araguaia, centenas de pessoas saem das cidades para 
acampar nas praias que se formam para pescar se divertir e ficar em contato 
com a natureza. 

10.07.92 R:053 23' REVOLUÇÃO DE 1932 A história da revolução constitucionalista de 1932, onde São Paulo se revelou 
contra o Governo Federal do Presidente GETÚLIO VARGAS. 

28.08.92 R:054 42' RODEIO O mundo milionário dos rodeios onde peões arriscam suas vidas montando 
cavalos e touros atrás de prêmios e dinheiro. A vida dos que fizeram fortunas 
nos rodeios - imagens ao vivo do rodeio na cidade de Barretos, São Paulo. 

04.12.92 R:055 19' REALIDADE VIRTUAL A realidade virtual: simulações computadorizadas de imagens reais onde o 
usuário do computador pode interferir, estão sendo cada vez mais 
aperfeiçoadas para o uso em jogos de vídeo games, projetos de urbanismo, 
cirurgias, vinhetas de TV e operações militares. 

01.01.93 R:057 75' RETROSPECTIVA 1992 
(1ª E 2ª PARTE) 

Os fatos, as imagens, as pessoas que marcaram o ano de 1992. 

22.01.93 R:058 16' ROCK AND ROLL A idéia de rebeldia do Rock and Roll que conquista os jovens. Os pais que 
levam os filhos aos Festivais de Rock, mesmo sem gostar. As origens do Rock. 
As performances que os grupos atuais fazem hoje, repetindo o que os pioneiros 
do estilo faziam há 20 anos. A moda "Grunge". Imagens de Shows do 
Hollywood Rock em SP. Os grandes Festivais do Rock do mundo e sua 
evolução. 

30.07.93 R:059 35' RESGATE 193 O trabalho do serviço de resgate imediato de acidentado do Corpo de 
Bombeiros que tem profissionais especialmente treinados para atendimentos de 
emergência e utiliza viaturas, UTIs Móveis e helicópteros com modernos 
equipamentos. O serviço funciona em SP, P. Alegre, Curitiba, Rio, Brasília, 
Fortaleza e Belém. 

30.12.93 R:060 82' RETROSPECTIVA 1993 Os fatos, as imagens, as pessoas que marcaram o ano de 1993. 
15.04.94 R:061 41' REJUVENESCIMENTO Reportagem da Rede de TV Americana CBS no Programa Semanal "48 

Hours", mostrando a vontade de homens e mulheres americanos parecerem 
mais belos com cirurgias plásticas e métodos polêmicos, como o uso de cremes 
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- raspagens químicas da pele e a infiltração de células de embriões de bezerro - 
a Cia americana que congela cadáveres; a Clínica Hotel para idosos 
aposentados nos EUA onde os velhinhos levam vida saudável e cheia de 
atividades. 

01.07.94 R:062 48' REAL As mudanças na economia e no cotidiano dos brasileiros com o PLANO 
REAL, como ficam as prestações, contratos, salários e aplicações com a nova 
moeda; o Ministro da Fazenda Rubens Ricúpero e o Pres. do Bco. Central 
Pedro Malan respondem ao vivo as perguntas dos telespectadores feitas por 
telefone. 

12.08.94 R:063 25' RUANDA O drama dos refugiados da Guerra Civil, de Ruanda, que vivem em campos 
assolados pela Cólera, Desinteria e Tifo, morrendo aos milhares. O trabalhos 
dos voluntários da Organização "Médicos Sem Fronteiras" que tentam salvar 
vidas nos campos dos refugiados. 

19.08.94 R:064 49' ROTINA DO MEDO O drama da população que convive com a violência no Rio e São Paulo e com 
a violência no campo, no interior do Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia. 

27.09.91 R:065 11' ROUBO DE CARROS O roubo de caminhonetes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para serem 
vendidos no Paraguai. A quadrilha mais conhecida da Polícia; os paraguaios e 
o brasileiro Ordami Luz explicam como roubam e levam o veículo para o 
Paraguai. 

13.09.91 R:066 18' ROUBO DE AVIÕES O roubo de aviões brasileiros em Rondônia por quadrilhas que, associados a 
traficantes de drogas bolivianos, mataram os pilotos e usam os aparelhos no 
transporte internacional de cocaína. 

21.06.91 R:067 14' REMÉDIO PARA 
CÂNCER E AIDS 

O remédio SB-73, descoberto num Laboratório improvisado em Biligui, MG, 
que reorganiza as defesas imunológicas do organismo e está mostrando, através 
de testes, que funciona melhor que o AZT. 

07.06.91 R:068 18' RECIFE DE CORAIS Imagens submarinas do Parcel de Manoel Luís, a maior floresta de coral da 
América do Sul, a 300 Kms da costa do Maranhão. 

30.12.94 R:069 77' RETROSPECTIVA 1994 A morte de Ayrton Senna, a implantação do Plano Real, o eclipse do sol, a 
queda de popularidade e atentados ao Presidente dos EUA Bill Clinton; As 
guerras civis na Bósnia, Ruanda, Haiti e México; as catástrofes provocadas por 
fenômenos da natureza.... 

29.12.95 R:070 78' RETROSPECTIVA 1995 Os principais acontecimentos que marcaram o ano de 1995. 
15.03.96 R:071 46' RIOCENTRO O dia do atentado,as pessoas que se recusam a falar e as lembranças de quem 

presenciou o fato.  As bombas que explodiram em jornais de oposição e na 
OAB - depoimentos de testemunhas e envolvidos no caso. 

16.10.96 R:072 45' RETRATO DE MULHER O mundo assiste, hoje, à maior revolução  na estrutura familiar, desde a idade 
média. Depois de se tornar maioria no mercado de trabalho, o sexo feminino 
muda o perfil da sociedade ocidental.  Hoje 20% das famílias brasileiras são 
chefiadas por mulheres. No Rio de Janeiro, esse índice chega a 25% e, em 
algumas cidades dos EUA, é de até 40%.  O GR traçou o perfil da geração que, 
hoje na casa dos 40 anos, foi forçada, por uma nova realidade econômica e 
social, a ir à luta de suas profissões e de sua vida. 

27.09.96 R:073 42' RÚSSIA: UM PAÍS EM 
TRANSIÇÃO 

Um País dividido entre o novo e o velho, procurando manter suas mais antigas 
tradições e tentando se adaptar ao ritmo acelerado dos novos tempos.   
A beleza e a técnica do balé Kirov, o melhor grupo de dança clássica do 
mundo. 

27.12.96 R:074 71' RETROSPECTIVA 1996 Os fatos e pessoas que marcaram o ano de 96. 
12.09.97 R:075 46' RECONSTRUÇÃO DO 

CORPO 
A ciência em busca da perfeição.  Técnicas, instrumentos e os novos métodos 
para eliminar do corpo todos os defeitos e seqüelas reais ou quase imaginários, 
e, aproximar homens e mulheres dos seus ideais de beleza.  O cirurgião do 
Séc.XXI surge no papel de recriado do corpo humano. 

05.12.97 R:076 41' REMÉDIOS O Brasil é o 4º na lista dos países que mais consomem produtos farmacêuticos 
no mundo.  E tem título ainda mais dramático: o de campeão em consumo de 
anfetamina, substância usada na formula dos remédios para emagrecer.  
Mostraremos doentes vítimas dos remédios que tomam. 
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02.01.98 R:077 71' RETROSPECTIVA 1997 Os fatos e pessoas que marcaram o ano de 97. 
17.07.98 R:078 47' RONALDINHO Ronaldinho abre o jogo. A entrevista exclusiva com o melhor jogador do 

mundo está no Globo Repórter desta semana. A história do drama brasileiro na 
decisão da copa da França o que, de fato, aconteceu com o nosso grande 
craque? Depoimentos exclusivos contam como a seleção viveu a terrível tarde 
de domingo. Um relato dramático das seis horas que abalaram o Brasil.  
Ouvindo os personagens desse momento que os brasileiros não conseguem 
esquecer, nossos repórteres fazem novas Revelações sobre o dia em que o 
Brasil perdeuo penta. 

01.01.99 R:079 71' RETROSPECTIVA 1998 * 
08.01.99 R:080 40' RIOS DA AMAZÔNIA Se a Floresta Amazônica, que está ao alcance dos olhos, guarda mistérios da 

biodiversidade que desafiam os cientistas, os rios formam um poço de 
mistérios ainda maior. Ninguém sabe ao certo nem mesmo quantos rios 
existem no país. O números de espécies de peixes também é desconhecido. 
Segundo um levantamento do Minstério do Meio Ambiente, 1400 espécies 
foram catalogadas só na Bacia Amazônica. A extimativa é de que existam 
2500. Os mais otimistas falam até em cinco mil espécies. Muitas delas podem 
desaparecer, ou até já desapareceram, ser nem mesmo serem conhecidas. 

05.02.99 R:081 49' RIO SÃO FRANCISCO Para mais de 15 milhões de brasileiros, ele é a salvação. É o rio que faz 
milagres, que leva riqueza a terra seca. É o rio da fé nordestina, o mar do 
sertão. Sua missão é socorrer, com a grandeza de um santo. Nesta sexta-feira, o 
Globo Repórter tem o prazer em apresentar os mistérios do rio que abastece 
mais pessoas no país: o Rio São Francisco, mais conhecido como "Velho 
Chico".  
 

17.09.99 R:082 44' RIO PARAGUAI Navegando pelas águas do rio Paraguai. Uma viagem que corre 2477 
quilômetros e corta o Brasil, o Paraguai e a Argentina. O rio das três nações 
atravessa o paraíso chamado Pantanal. Dois pequenos barcos - aqui chamados 
de voadeiras  -  conduz pelas lagoas e igarapés, com a presença de animais de 
um lado e do outro do rio. Aqui se esconde um tesouro do planeta: 240 
espécies de peixes e 360 espécies de aves. Entre os animais, se encontram 
jacarés, capivaras, ariranhas, o raro ervo-do-pantanal e a onça pintada. As baías 
criadas pelo Paraguai, são maternidade da vida selvagem que pulsa no coração 
do Brasil. Neste lugar plantas e animais se adaptaram a este mundo de água. 

31.12.99 R:083 74' RETROSPECTIVA 1999 * 
03.11.00 R:085 44' RIO ARAGUAIA No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer, de perto, a vida selvagem que 

brota nas águas e nas matas do coração do brasil. Nesta época do ano, às 
margens do araguaia, batalhas de vida e morte estão acontecendo. A tartaruga 
da amazônia, tão antiga quanto os dinossauros, é caçada  por onças que 
atravessam  rios, o pirarucu, outro gigante amazônico, agoniza em lagos secos. 
Jacarés atacam os homens que entram na água para salvá-los. No mesmo 
cenário onde as aves aquáticas do Brasil central nos proporcionam um 
espetáculo deslumbrante. 

29.12.00 R:086 70' RETROSPECTIVA 2000 * 
27.04.01 R:087 43' RIO SELVAGEM NO 

IGUAÇU 
Onde se esconde o último rio virgem ao sul do Brasil? Para navegar em suas 
águas limpas, nossos repórteres passaram dias dentro da mata fechada. 
Caminharam dentro da floresta, atravessaram as corredeiras e nos trazem o 
registro de uma viagem fascinante.  
Nas matas do Parque Nacional do Iguaçu, eles encontram o paraíso dos bugios, 
dos gambás, do jacaré de papo amarelo. E os perigos: o que pode acontecer 
com uma onça, com os gaviões, dentro de uma reserva tão próxima das 
cidades? 

15.06.01 R:088 44' RIO PARNAÍBA O rio que forma o grande Delta brasileiro está no Globo Repórter. Às margens 
do poderoso Parnaíba, nascem araras azuis, as maiores do planeta. Vamos 
navegar pelas águas que levam a ilha que é uma verdadeira Arca de Noé. 
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Macacos-prego, jaguariticas, tamanduás, garças raríssimas e aves do mundo 
inteiro se encontram em um refúgio de animais intocáveis. Nos acompanhe 
nessa viagem pelo litoral que guarda um dos lugares mais bonitos do Brasil. 

06.07.01 R:089 44' REMÉDIOS Você toma remédio todos os dias? Já parou para pensar se isso faz bem ou mal 
a sua saúde? Por que drogas criadas para curar, trazer alívio estão se 
transformando num problema?  
Remédios provocam dúvidas, reações inesperadas, às vezes, até novas doenças. 
Como evitar esse risco? O brasileiro, que gasta muito na farmácia, procura 
receitas mais baratas.  
Fórmulas naturais, homeopatia, acupuntura - serão melhores ou piores que a 
pílula nossa de cada dia? Nossa primeira pergunta: será que consumimos 
medicamentos em excesso? 

31.08.01 R:090 42' RISO Rir é mesmo o melhor de todos os remédios ? O Globo Repórter investiga o 
bom humor do brasileiro e revela: por que somos um dos povos mais alegres 
do mundo ? Que bem o riso faz a nossa saúde? Ele é mesmo capaz de curar 
muitas doenças?  
A pesquisa que revela como o riso aumenta a imunidade e a resistência a dor. 
Radiografia de um sorriso perfeito. A transformação do homem que chegou a 
entrar em coma por causa do stress. E descobriu que quem viver rindo pode 
evitar até um enfarte. Estudos comprovam: quem ri mais tem menos doenças 
do coração. E ganha mais dinheiro do que quem anda sempre com a cara 
amarrada. Qual a cidade mais bem-humorada do Brasil.E os amantes da 
gargalhada. Gente que ganha a vida fazendo graça.  
Doutores da alegria: como eles estão mudando a vida das crianças 
hospitalizadas? Eles são executivos, engenheiros, policiais. E pagam pra 
aprender a fazer graça. E o incrível humor dos feirantes: vende mais quem 
conta a melhor piada ?   
 

07.12.01 R:091 44' RIO SÃO FRANCISCO V O Globo Repórter vai mostrar as águas do São Francisco e seus milagres. Uma 
aventura da nascente até a foz do rio da esperança. Ele é do tamanho da sua 
ousadia: são quase três mil quilômetros de história e belezas. É o caminho da 
fartura nas terras da seca, leva riqueza e traz esperança. Sua força ilumina o 
Nordeste, distribui coragem e resistência. O mar do sertão produz alegria e 
reproduz a vida. O que seria do nordestino sem as águas desse santo? 
Nossos repórteres encontram o esconderijo da araras-azuis, chegam à caverna 
das grandes traíras e mostram o refúgio do macaco guariba. 
A energia que abastece parte de Minas e quase todo o Nordeste é gerada pelas 
águas do Velho Chico. Mas na primeira barragem do seu curso ele chega sem 
força, ultimamente. O lago de Três Marias está irreconhecível. Tem apenas 
10% do volume normal. Só nas cheias as comportas se abrem. Hoje o nível da 
represa mal consegue fazer funcionar a hidrelétrica, além de provocar um 
desequilíbrio ecológico. Toda a água que é liberada passa pelas turbinas e sai 
fria do outro lado. E em baixa temperatura os peixes não conseguem desovar, 
segundo os biólogos.   
Agora, fartura de peixe, só na rede da estação de piscicultura. Os técnicos estão 
conseguindo reproduzir algumas espécies. Além do pirá, surubim, dourado, 
pacamã, os peixes mais ameaçados nascem nos tanques da estação. Mais de 
500 mil alevinos por ano. Quando começam a crescer são lançados no rio. A 
expedição científica segue viagem até o pantanal de Minas e encontra uma 
espécie de peixe que consegue gerar até 200 mil filhotes.  
Você vai ver também as cidades que a seca ressuscitou e o milagre que mudou 
a vida de uma família sertaneja. Como a água chegou à casa de um homem que 
ficou mais de um ano sem tomar banho. 
Um rio de tradições que se diverte dançando. Um rio de histórias e lendas 
assustadoras. De figuras poderosas contra o mau olhado, os maus espíritos. 
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Metade homem, metade bicho. Estas águas também abrigam monstros 
temíveis. Nas barrancas do São Francisco quem já não ouviu falar no ‘nêgo 
d`'agua’?  
 

28.12.01 R:092 72' RETROSPECTIVA 2001 * 
14.06.02 R:093 46' REPÓRTER: PROFISSÃO 

PERIGO 
Mostra o drama de quem vive ameaçado nos condomínios  
fechados do crime, gente  que não pode chegar ou sair de casa a qualquer hora 
e é obrigada a obedecer à lei dos bandidos. 
E ainda: por que os jornalistas acabam correndo tantos riscos em 
Busca da informação.  Confira as incríveis histórias do repórter 
Tim Lopes - como ele uniu a vida e a profissão para fazer  
Reportagem emocionantes que ajudaram milhares de pessoas. 

30.08.02 R:094 43' RIO AMAZONAS Especialistas do mundo inteiro discutem a assustadora escassez 
De água na Terra.  Mas o Brasil é privilegiado:  chega ao Século XXI com o 
maior rio do planeta quase intacto.  Veja esta fascinante expedição pelo Rio 
Amazonas. 
Acompanhe uma viagem cheia de perigos, surpresas e muita  
Beleza.  Saiba que segredos e curiosidades escondem as águas do maior rio do 
mundo.  Conheça uma região selvagem que os  
cientistas tentam decifrar. 

27.12.02 R:095 73' RETROSPECTIVA 2002 * 
21.02.03 R:096 43' RIO TAPAJÓS Na imensidão da maior floresta do mundo, fica um rio que já testemunhou 

grandes aventuras brasileiras: Tapajós, o oceano verde dos sonhadores que 
desafiaram a selva em busca de ouro e riqueza. 
Rio do Ouro, Rio da Borracha, quantos nomes já ganharam as águas que 
cortam o coração da maior floresta do mundo? Tapajós era a tribo dos índios 
que habitavam aquela parte da região amazônica. O Rio Tapajós nasce com o 
nome de Juruena, ao norte de Mato Grosso. Só depois encontra o Teles Pires e 
avança com suas águas encachoeiradas pelo meio da floresta. Percorre quase 
dois mil quilômetros, até chegar ao Rio Amazonas.  
Partindo da foz, em Santarém, navega-se sobre as águas verdes. Logo depois, 
surgem as águas barrentas do Amazonas. Um pincel parece ter desenhado a 
separação dos dois rios. No encontro das águas, o Tapajós e o Amazonas não 
se misturam.  
 

04.07.03 R:097 43' RESERVA DE URUÇUÍ-
UMA 

O Globo Repórter viaja pelos vales que ligam a Amazônia ao Nordeste e 
descobre os mistérios desse mundo selvagem e desconhecido. 
Mata fechada, árvores gigantescas. A Amazônia brasileira em pleno Nordeste. 
A região da Reserva Biológica de Gurupi, na divisa entre os estados do Pará e 
do Maranhão, é a porta de entrada da Floresta Amazônica. Mas quem vê as 
imagens não imagina: lá vive um povo que pede socorro, são os índios Guajás, 
eles estão entre os últimos povos semi-nômades do planeta. Ainda vivem da 
caça, que se torna cada vez mais rara e distante. Homens ameaçados de 
extinção. Encurralados pelos invasores da selva. Na aldeia dos guajá, os 
animais são criados assim, mamando no peito das índias. Uma adolescente 
amamenta o filho e o macaco ao mesmo tempo.  
Em uma estrada de terra, cheia de buracos, isolada de tudo, a equipe do Globo 
Repórter deixou a Amazônia maranhense para entrar em um mundo perdido, 
no meio do cerrado brasileiro. Montanhas de arenito, paredões inatingíveis, no 
sudoeste do Piauí. Eles conseguiram autorização para cruzar os cânions que 
revelam toda a beleza daquele vale isolado e proibido. Para chegar até as 
montanhas de Uruçuí, o acesso só é possível por estradas. A Estação Ecológica 
de Uruçuí-Una é uma das áreas mais preservadas do cerrado.  
No caminho do sertão, um contraste com a região seca: água, muita água. Na 
rota da floresta para o cerrado, a equipe do Globo Repórter cruzou uma região 
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surpreendente. Parece que o tempo parou por ali. Cada um segue o seu próprio 
ritmo. Os municípios de Riachão e Carolina formam o Vale das Águas, no 
Maranhão. É a terra das cachoeiras. 

11.07.03 R:098 45' RELIGIÕES E CRENÇAS Nesta viagem pelas religiões do Brasil, o Globo Repórter viu um sentimento e 
uma veneração comum. No desenho das crianças sem religião, na igreja 
evangélica, no terreiro de umbanda. Por onde a equipe passou, viu a imagem 
ou ouviu o nome de Jesus. 
Os católicos representam 74% da população, mas eram 84% há 12 anos. Outras 
crenças estão ganhando espaço no território nacional. A Chapada dos 
Veadeiros, no coração do Brasil, em Alto Paraíso de Goiás, é refúgio dos dois 
grupos que mais crescem, segundo a pesquisa de religiosidade do IBGE: os 
evangélicos e os sem-religião. 
São Lourenço, sul de Minas. Uma cidade sagrada para os seguidores de uma 
sociedade secreta. O templo em estilo grego é o local de rituais onde poucos 
têm autorização para entrar. Por trás das portas, está o santuário da Eubiose, 
criada por um brasileiro: Herinque José de Souza.  
Em festas alegres e em seminários sobre meditação sensual, um homem prega: 
os seres humanos seriam clones de extraterrestres. E ele já tem seguidores no 
Brasil. "Eu sigo o que ele diz porque eu acredito no que ele fala", diz Claudia 
Rugeri. Há oito meses ela aderiu à seita dos Raelianos. 
Nem Bahia, nem Rio de Janeiro. O Globo Repórter encontrou orixás, no Rio 
Grande do Sul. A maioria dos adeptos à umbanda no Rio Grande do Sul tem 
pele, cabelos e olhos claros. Tipo físico e até idioma de europeu. Em um 
terreiro em Porto Alegre, a equipe do programa conheceu dona Maria Grisolia. 
Cozinheira de mão cheia, falante e alegre: uma legítima mama italiana. 
É pelo orgulho de ter uma religião que dois homens trabalham. Haroldo Pereira 
e João de Oliveira criaram uma das mais novas igrejas do país, a igreja GLS, 
registrada em cartório há pouco mais de um mês. Igreja de origem cristã para 
acolher gays e simpatizantes.  
Para os seguidores de Raul Seixas, o céu pode ser aqui na terra. Elas acreditam 
que é possível jogar fora tudo que não presta. Assim, chegar mais próximas de 
Deus, e que a fé abre caminhos. "A fé leva ao sucesso, o medo e a dúvida 
levam ao fracasso", diz uma participante.  
Contra a lei de todas as religiões, um homem dizia que só quem faz tudo o que 
tem vontade escuta o caminho do coração. Um guru que pregava o prazer, 
perseguido, proibido de entrar em mais de 20 países, antes de morrer, disse ter 
sido envenenado pelo governo americano. O indiano que abalou o mundo nos 
anos 80 hoje vem conquistando muitos seguidores no Brasil, são os sannyasis, 
nome dado aos discípulos de Osho, que vivem espalhados pelo país.   
Uma vida dedicada à busca da elevação espiritual, está e a filosofia do 
Budismo. Rituais muito diferentes da nossa cultura. 

08.08.03 R:099 45' ROBERTO MARINHO: 
UM SÉCULO DE BRASIL 

Um homem, uma história e cem anos de Brasil. Acompanhe a vida do 
jornalista que deu um novo rumo às comunicações brasileiras.  
 

28.12.87 R:100 73' RETROSPECTIVA 1987 Os fatos, as imagens, os grandes acontecimentos do ano de 1987. 
 

26.12.03 R:101 75' RETROSPECTIVA 2003 Os fatos, as imagens, os grandes acontecimentos de um ano marcante para o 
Brasil e para o mundo. 

17.09.04 R:102 21' RECICLAGEM Veja como os brasileiros, reconhecidos mundialmente pela criatividade, 
aprenderam a reciclar.  
Como comer bem, gastando pouco e aproveitando essas coisas que se jogam 
fora? 
Vamos ver o a história de Selma, que busca nas lixeiras das ruas de São Paulo 
o sustento dela, do filho, da mãe, das irmãs. 
Coleta Seletiva: Tanta coisa que era jogada fora. Sacos e mais sacos. Mas que, 
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agora, geram trabalho, salário e esperança de uma vida melhor.  
Uma tremenda miscelânea. E, ao redor, olhares de gente curiosa. Da massa que 
tanto lambuza e diverte, surge um novo papel. Numa escola de São Paulo, tem 
aula de reciclagem toda semana, aproveitando a farta produção de matéria-
prima. 
Parece receita de bolo! Papéis de todos os tipos, tamanhos e cores são jogados 
num grande tanque. Tudo é misturado com água. É preciso mexer 
pacientemente. Aos poucos o papel vai ficando triturado, se desmancha como 
se estivesse numa batedeira. Quanto mais mexe, menos parece papel. A mistura 
vai se transformando numa massa grossa, espessa. Está pronta para ser 
prensada e transformada em imensas folhas, que ganham forma e vão parar nos 
telhados de casas, galpões e lojas.  
O que vem da natureza, nem sempre pode ser absorvido por ela depois de 
passar pelas mãos do homem. As sobras das pedras ornamentais, por exemplo, 
usadas na fabricação de tampos de pias, mesas, bancadas, na decoração de 
pisos e paredes acabam se tornando entulhos nas marmorarias. Mas novas 
idéias estão transformando o que até então era inútil, em dinheiro. 
As máquinas não param. É a safra anual de algodão em Mato Grosso. Quase 
200 indústrias beneficiam 600 mil toneladas. Mas nas fazendas, há algo além 
das plumas branquinhas. São montanhas de resíduos que sobram quando o 
algodão é separado. Um produtor teve uma idéia, adptou uma máquina de de 
prensar serragem e, fez dos resíduos combustível para a secagem de sementes 
de soja. 

31.12.04 R:103 74' RETROSPECTIVA 2004 Os fatos, as imagens, as grandes emoções de um ano inesquecível. As notícias 
que marcaram o Brasil e o mundo.  
VITÓRIA DO ESPÍRITO OLÍMPICO: 
O ano olímpico foi uma coleção de revelações para o mundo e para o Brasil. 
Até por aqui o fogo eterno passou. 
UM ATENTADO À INOCÊNCIA DAS CRIANÇAS: 
Professores mascarados no Oriente Médio ensinando pequenos palestinos. 
Diplomados no terror. A imagem chocante de um menino-bomba com roupa 
suicida, desnudando a inocência na fronteira israelense; 
De Taiwan para Porto Alegre. O menino Iruan chegou em casa assustado, mas 
logo pulou de alegria; 
A FORÇA DA NATUREZA: 
Tsunami, ondas gigantes nasceram de um terremoto no fundo do Oceano 
Índico; 
Nomes ao vento: Jenney, Charley, Francis, Ivan, o Terrível... São os furacões 
nas Américas. Para os brasileiros, seria um ciclone extra-tropical. Mas foi 
batizado de "Catarina"; 
Na Europa, o verão seco fez arder as matas de Portugal e Espanha. No Brasil, 
queimadas; 
ALÍVIO: O BRASIL COMEÇA A ACERTAR AS CONTAS NA 
ECONOMIA: 
Um ministro da Fazenda feliz da vida. E um presidente aliviado. A economia 
cresceu acima de qualquer previsão; 
EXPECTATIVA NO MUNDO COM AS ELEIÇÕES AMERICANAS. 
As convenções esquentam a disputa pelo cargo mais importante do planeta; 
O HOMEM DESAFIANDO OS PRÓPRIOS LIMITES: 
Nossos superatletas brilharam em Atenas. Foi o melhor resultado do Brasil em 
Para-Olimpíadas de todos os tempos; 
CASO DE POLÍCIA OU CASO DE POLÍTICA? 
Nunca se viu tamanha caçada aos crimes de colarinho branco. 
O BRASIL ESTENDE A MÃO AO HAITI. 
Em 2004, nosso povo estendeu a mão ao Haiti. Pela primeira vez, vamos 
liderar uma missão de paz da ONU. 
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VIOLÊNCIA: UMA GUERRA SEM FIM: 
O ano de 2004 foi mais um ano em que vivemos com medo. Na favela, no 
prédio de alto-luxo em São Paulo, na calçada de Belo Horizonte, na praia do 
Leblon. 
ENTRE A LUZ E A ESCURIDÃO: 
Onze milhões de espanhóis saíram às ruas para chorar pelas vítimas dos 
atentados de 11 de março;  
Sai de cena o rosto mais conhecido da terra do ódio e do muro da discórdia. 
Será que a morte de Yasser Arafat vai pacificar o Oriente Médio? 

30/12/05 R:104 74’  RETROSPECTIVA 2005 Confira os fatos, as imagens e as emoções que marcaram o ano!  
O adeus ao papa: em 2005, nos despedimos de João Paulo II e conhecemos 
Bento XVI. 
Heróis brasileiros: A seleção Brasileira de futebol, Romário, Natália 
Falavigna (campeã mundial de Tae Kwon Do),  João Derly (ouro inédito no 
judô), Seleção brasileira feminina de vôlei, Rodrigo Pessoa(hipismo), 
Clodoaldo (melhor atleta paraolímpico do mundo), Robert Scheidt (oito vezes 
campeão mundial), Waldemar Niclevicz, Irivan Gustavo e Vitor Negrete 
chegaram no cume do Everest, Diego Hipólito, Daiane dos Snatos. 
A Terra treme: tsunami, furacões Katrina, Rita e Wilm; tornados no Brasil. 
Os pólos estão derretendo. Um iceberg gigante, com duas vezes o tamanho de 
Florianópolis, vagou sem rumo no oceano. No Paquistão, um terremoto 
devastou o país. 
A Discovery não é mais a mesma, parece sentir os efeitos do tempo. Um 
pedaço da nave foi para o espaço durante o lançamento. 
O ano dos escândalos na política: "Mensalão", "acordão", "valerioduto", 
"caixa 2", "CPIs"... quantos pingos nos "is"! Escândalos ao vivo derrubaram 
mitos e levantaram muitas suspeitas.  
Troca de papéis: As mulheres tomam o poder e viram chefes de Estado. A 
alemã Angela Merkel vence uma disputa apertada. Na Libéria, Ellen Johnson 
se torna a primeira presidente eleita em um país africano. E no Chile, Michelle 
Bachete foi para o segundo turno com quase 46% dos votos. 
No Campeonato Brasileiro um jogo sujo: os bastidores de um esquema de 
apostas, a máfia do apito e a manipulação dos jogos. 
Craque em chamar a atenção. O obeso Maradona emagreceu. Fez tabelinha 
com Fidel Castro. Dueto com Pelé. Nosso rei Pelé chorou pelo filho Edinho, 
preso, acusado de envolvimento com o tráfico. 
Dois Filhos de Francisco: Cantores sertanejos viraram campeões de bilheteria. 
Michael Jackson trocou de palco e deu show no tribunal. 
empestades no governo Bush: Um ano em que caíram todas as máscaras, até na 
superpotência, nos Estados Unidos, a CIA é reveladora: não havia nenhuma 
arma de destruição em massa no Iraque; No Iraque, as faces do terror são 
muitas: ataques em série chegam a 12 por dia, com carros-bomba, homens-
bomba, até mulheres-bomba. 
Os incríveis avanços da ciência: primeiro transplante de face, células-tronco. 
Terri Schiavo, depois de 15 anos em estado vegetativo, a vida dela se 
transformou numa batalha judicial.  Um bombeiro acordou conversando depois 
de dez anos em coma. Para os médicos, era irreversível. 
A gripe das aves ameaça a humanidade. 
Acerto de contas na economia: No acerto de contas de 2005, quem ganhou e 
quem perdeu?  
Que país é este: Morte anunciada, a da freira americana; A doença da saúde 
pública e a paciência da aposentadoria, na mais longa greve no INSS. 
Nas capitais, as invasões dos sem-teto. 
O medo da violência: referendo sobre sobre a proibição de armas de fogo e 
munição no Brasil, Tiroteio na Linha Vermelha, na Linha Amarela: vias 
expressas para a criminalidade, chacina na baixada Fluminense, 29 pessoas 
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assassinadas por policiais militares. Em São Paulo, tentaram melhorar a cara da 
Febem. As mudanças não agradaram. Quase 30 rebeliões violentas mostraram 
a verdadeira face da instituição; Roubo no Banco Central,  levaram R$ 165 
milhões! Foi o maior roubo registrado no Brasil. 

22.05.83 R:105 58' RÁDIO, ESPECIAL 60 
ANOS  

A história do rádio brasileiro, depoimentos de artistas da época, filmes e 
reconstituições. 

31.08.06 R:106 45’  RECICLA, TUDO SE 
(RECICLAGEM) 

Óleo que Vira Sabão: Apenas 1% do óleo é reaproveitado. O óleo é um resíduo 
muito rico para ser reaproveitado. Podemos fazer muita coisa com ele, como 
sabão, sabonete, desinfetante, pasta de brilho, ração animal. 
Casa Amiga da Natureza: A casa dos sonhos de qualquer um fica num 
condomínio a 23 quilômetros do Centro de São Paulo, com conforto, 
tranqüilidade e um monte de bombas, canos, mangueiras, que não se espera ver 
em construções desse tipo. 
Academia Improvisada: Um delicado violino, uma biblioteca e uma academia 
de ginástica. Atividade física e intelectual debaixo de um viaduto no bairro do 
Bixiga, Centro de São Paulo. 
Lixo que dá Emprego: Um condomínio formado por 486 moradores entre 
escritórios, comércio, cinemas e apartamentos residenciais. A produção é de 
quase três toneladas de lixo todos os dias. E nesse "departamento" trabalham 
17 pessoas. 
Hotel Flutuante: O plástico é um produto 100% reciclável, e o Brasil já 
reutiliza quase 50% das PETs. São tantas invenções que muita gente anda 
reclamando de falta de matéria-prima. De longe, ninguém percebe. Mas são as 
garrafas que sustentam todo o hotel, que flutua sobre a água.  
Calçadas de Borracha: A garrafa quica e não quebra. Os pés sentem a 
diferença: o chão está mais macio. A prefeitura de Washington está instalando 
calçadas de borracha na cidade. Investiu US$ 60 mil nos últimos oito meses. Se 
o projeto-piloto continuar a dar certo, vai tomar conta da capital americana. 
Cada placa, que amortece a caminhada, significa um pneu de borracha a menos 
nos lixões. 
Dinheiro na panela: Mais de 3 bilhões de notas estão em circulação no Brasil; 
um terço, cerca de 1 bilhão, são destruídas todos os anos porque ficam velhas, 
em mau estado. Trituradas, elas são jogadas nos lixões. Mas boa parte agora 
tem outro destino: o Laboratório de Reciclagem do Instituto de Artes da 
Universidade de Brasília (UnB). 
O Salvador das Nascentes: Pedro, um agricultor da região,  percebeu que a 
água consumida em quase todas as comunidades rurais de Matelândia era de 
baixa qualidade e, na maioria das vezes, contaminada. De uma coisa ele sabia: 
não adiantava apenas cuidar dos córregos e dos rios – era preciso proteger o 
lugar onde os cursos d'água nascem. Foi aí que ele descobriu que era possível 
recuperar as nascentes. 

29.12.06 R:107 72’  RETROSPECTIVA 2006  
12.01.07 R:108 45’  RORAIMA, AVENTURA 

EM 
A expedição científica que o Globo Repórter acompanha é a primeira 
organizada por pesquisadores brasileiros até o lado oculto da Estação 
Ecológica de Maracá.  A parte leste da ilha já foi muito estudada, mas o lado 
oeste ainda é cercado por barreiras e mistérios. 

     
10.12.81 S:001 42' SONHO NÃO ACABOU, 

O 
Documentário sobre os "BEATLES", Yoko Ono e John Lennon, por ocasião do 
1º aniversário de sua morte. 

26.01.84 S:002 18' SÃO PAULO ANO 2000 O computador, a mecanização e a eletrônica acompanhando a evolução da 
cidade de São Paulo. 

16.02.84 S:003 20' SÓCRATES Perfil do jogador ao completar 30 anos de idade. 
02.02.84 S:004 11' SEITAS Religiões e seitas praticadas em Brasília. 
01.11.84 S:005 13' SOBRAL PINTO Reportagem sobre o católico defensor de Prestes. O UDENISTA que lutou pela 

posse de Juscelino.PDS, o autor de cartas denunciando arbitrariedade do 
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regime pós.64.Noventa e um anos de um cidadão guiado pela fé, coragem e 
justiça. Carta de Carlos Drummond. 

22.11.84 S:006 20' SERTANISTAS Reportagens sobre sertanistas de Marechal Rondon aos nossos dias. A 
mudança na política indígena com os irmãos Vilas Boas. A vida e os motivos 
da escolha de ser sertanista. Noel Nutels, criador do Hospital Volante. 
Expedições para contactar tribos. 

06.12.84 S:007 9' SATÉLITE: GUERRA 
NAS ESTRELAS 

Reportagem sobre a militarização do espaço, de início utilizados para 
facilitarem a vida do homem. Os satélites tornaram-se poderosas armas na 
estratégia de ocupação e domínio espacial entre russos e americanos. Um 
alerta: nesta guerra não há vencedores. 

06.05.82 S:009 12' SOCIALISMO Reportagem de Ricardo Pereira sobre o 1º ano de Governo Socialista do 
Presidente François Mitterrand. 

28.11.85 S:010 16' SECA NO SUL A seca na região centro-sul do Brasil e suas conseqüências para os agricultores, 
pecuaristas e bóia-frias. Depoimentos de agricultores, pecuaristas e bóia-frias. 

20.08.86 S:011 40' SOBREVIVÊNCIA NA 
SELVA 

Curso de sobrevivência e guerra na selva, ministrado pelo Centro de instrução 
de Guerra na Selva (Manaus). 

12.03.87 S:013 15' SECA NO SUL DA 
BAHIA E NO NORTE DE 
MINAS 

A seca verde no sertão da Bahia e de Minas Gerais, o prejuízo dos agricultores 
da região, os retirantes, as viúvas da seca, que permanecem no sertão enquanto 
seus maridos partem. As reivindicações dos agricultores e posição do governo - 
irrigação da lavoura. 

19.03.87 S:014 44' SUPERDOTADOS As crianças e jovens superdotados - perfil do superdotado, a educação especial 
dada aos superdotados, escolas particulares para superdotados em São Paulo e 
na Bahia. Escola pública para superdotados na Virgínia, nos EUA, os pais de 
superdotados, depoimentos. 

07.05.87 S:015 32' SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

Os acidentes e a falta de segurança no trabalho no Brasil; a segurança do 
trabalho na Inglaterra. 

23.07.87 S:017 21' SÃO PAULO E RIO NO 
ANO 2000 

Os problemas do crescimento demográfico no Rio e em SP  e as perspectivas 
para o ano 2000. 

15.10.87 S:019 25' SANGUE (AIDS) A contaminação do sangue com AIDS, doença de chagas, sífilis e hepatite nos 
Bancos de Sangue brasileiros. A falta de controle de qualidade do sangue 
doado. 

15.04.88 S:021 12' SEQÜESTRO BOING Histórico do seqüestro do Jumbo da Kuwait Airways, na rota entre Bancole e 
Kuwait por terroristas xiitas. 

04.08.88 S:022 40' SEGURANÇA 
BANCÁRIA 

O aumento dos assaltos a bancos em todo o Brasil, especialmente em São 
Paulo. 

12.12.85 S:024 18' SINATRA Perfil do cantor que faz 70 anos - cenas de seus filmes, os grandes sucessos de 
Sinatra, a amizade de Sinatra com o compositor brasileiro Tom Jobim. 
Depoimento de Tom Jobim. 

30.09.88 S:025 15' SUPER HOMEM A trajetória do super herói norte-americano, criado na década de 30 para 
revigorar os ânimos após a depressão. 

30.09.88 S:026 27' SUPER ATLETAS O doping nos jogos - o caso de Ben Johnson e os efeitos dos anabolizantes - a 
superação dos atletas - o Decatlo masculino e os super-atletas. 

21.10.88 S:027 21' SERINGUEIROS A difícil vida dos seringueiros brasileiros no Acre e na Bolívia, o progressivo 
desaparecimento das seringueiras devido às queimadas na floresta amazônica e 
na luta em defesa de sua preservação. 

09.12.88 S:028 34' SÃO PAULO À NOITE A noite paulista, com suas várias facetas. 
10.02.89 S:029 28' STROESSNER O golpe militar que depôs o presidente do Paraguai, Gal. Alfredo Stroessner. O 

novo presidente, Gal. Andes Rodriguez - a expectativa em relação a 
redemocratização do país. 

25.09.79 S:031 39' SENTIDO MÁGICO DA 
VISÃO 

O funcionamento dos órgãos e todos os componentes do complexo Sistema 
Visual. 

13.07.76 S:033 32' SONHO DE ÍCARO A grande aventura do homem no espaço. 
13.01.76 S:034 27' SUBTERRÂNEOS DA 

VIDA 
A importância dos microorganismos na vida do homem, sua reprodução e o 
processo vital das amebas. 

23.05.78 S:037 38' S.O.S. DO MAR Os problemas dos detritos industriais, esgotos domésticos, mercúrio e os 
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perigos que representam para a fauna, flora e para a população. 
06.10.89 S:039 14' SEQÜESTRO EM SP 

(LUIZ SALLES) 
Reconstituição do seqüestro do publicitário Luís Salles. Entrevista coletiva de 
Luís, que narra seu seqüestro. 

07.73 S:040 10' SANTOS DUMONNT Os primeiros aeroplanos criados pelo Pai da aviação. 
22.05.79 S:041 37' SANTO DE CASA FAZ 

MILAGRE ? 
Expõe alguns dos exemplos da religiosidade brasileira - a FÉ. 

15.06.90 S:043 36' SEQÜESTROS A onda de seqüestros no Brasil - o que a Itália, EUA e Inglaterra fizeram e 
estão fazendo para acabar com os seqüestros. A branda lei brasileira que acaba 
favorecendo os criminosos... 

22.05.90 S:044 24' SAMMY DAVIS JR. A vida e a carreira do cantor - o último show ao lado de Liza Minelli e Frank 
Sinatra - a homenagem dos amigos aos seus 60 anos de carreira num grande 
show. 

29.06.90 S:045 43' STRESS O stress está trazendo problemas mentais e físicos a 20% dos habitantes de SP 
e outras grandes cidades brasileiras. Pessoas que vivem em situações de stress, 
muita tensão e ansiedade, conseguem não se deixar vencer. 

28.11.78 S:047 33' SOBREVIVENTES Depoimentos de pessoas que perderam filhos, maridos, mulheres e pais e de 
quem perdeu parte de sua própria vida em acidentes de trânsito. 

17.02.92 S:050 41' SEIS DIAS DE OURICURI Os problemas da estiagem no alto sertão de Pernambuco. 
15.11.77 S:051 23' SERINGUEIROS A vida dos homens que vivem da extração da borracha. 
25.01.77 S:052 35' SOM E A FÚRIA As revoluções na arte cinematográfica - a chegada do som, a fúria da guerra, o 

advento da cor e a concorrência da televisão. 
18.10.91 S:053 16' SEITA MENINO DE 

DEUS 
A seita fundada por Moisés David que prega o sexo, o incesto e a pornografia 
com crianças em nome de Deus - depoimentos de pessoas que deixaram a seita. 

17.04.92 S:054 18' SAÚDE DOS BEBÊS, A Os cuidados com drogas e bebidas que a gestante e o pai do bebê devem tomar 
para evitar danos a saúde do feto como síndrome alcoólica fetal que atinge o 
cérebro do bebê. Os riscos da gravidez na adolescência e depois dos 35 anos. A 
necessidade da amamentação... 

13.03.92 S:056 23' SUPERSTIÇÃO As superstições e simpatias brasileiras. Artistas falam de suas superstições e o 
que fazem para afastar o azar. As superstições populares na Inglaterra e nos 
EUA. Os vírus de computador que atacam na sexta feira 13... 

18.09.92 S:057 16' SENDERO LUMINOSO Preso Abimael Guzman, o "Presidente Gonzalo", líder da Organização 
terrorista peruana Sendero Luminoso... 

17.07.92 S:058 27' STRESS DA MULHER A vida dura das mulheres que têm dupla jornada de trabalho: como profissional 
e como dona de casa, os problemas de stress trazidos pelo excesso de trabalho 
e as dicas para evitar e tratar desse stress. 

28.01.94 S:061 40' SOLIDARIEDADE O trabalho de voluntários comuns e anônimos para aliviar a dor dos que estão 
doentes em hospitais, sofrem com a solidão, a fome ou precisam de 
atendimento médico que não podem pagar. A luta de Lucinha Araújo, da 
Sociedade Viva Cazuza, para ajudar os aidéticos. 

11.03.94 S:062 41' SEXUALIDADE 
FEMININA 

A queda dos tabus, a descoberta e os problemas da sexualidade da mulher 
como a tensão pré menstrual. A busca do prazer sexual e a menopausa. As 
mulheres que se tornam mães depois dos 40 anos. As polêmicas técnicas para 
engravidar mulheres de até 50 anos. 

08.04.94 S:063 46' SÃO PAULO: UM PAÍS O perfil dos imigrantes e paulistas natos que fizeram do Estado de SP uma das 
locomotivas nacionais com seu trabalho. O desenvolvimento que atinge desde 
as estradas até a tecnologia para construir próteses de ossos e aparelhos 
sofisticados para exames médicos. A empresária Cheiko Aoki, que comanda 
um império hoteleiro espalhado pelo mundo e pela 1ª vez dá entrevista a TV. 

13.05.91 S:064 38' SEXUALIDADE 
MASCULINA 

O preconceito e as mudanças no comportamento social e sexual do homem. A 
descoberta do sexo pelos adolescentes. As dificuldades do homem para lidar 
com os problemas sexuais. O médico de 90 anos que faz sexo diariamente. 

17.05.91 S:065 13' SERRA PELADA II O garimpo de Serra Pelada hoje - apesar de estar fechado, 15 mil garimpeiros 
ainda esperam a chegada de máquinas para tirar água do garimpo principal, 
onde se formou um grande lago - os garimpeiros que ficaram ricos e 
continuaram pobres com o ouro de Serra Pelada. 
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02.09.94 S:067 46' SUCESSO Depoimentos e a vida dos artistas que são ou já tiveram sucesso um dia. A luta 
dos novatos que lutam para chegar ao estrelato. 

06.10.95 S:068 42' SONO Problemas para dormir. Laboratório do sono na Escola Paulista de Medicina; 
Tela de computador mostra atividades cerebral. 

29.09.95 S:069 46' SOLIDÃO Solitários na noite da cidade grande e fuga da solidão através da INTERNET. 
01.12.95 S:070 40' SEM TERRA O assentamento de Sagarana, onde os colonos assinavam cheques em branco 

para receberem verba e não tiveram dinheiro para pagar as terras.  Os 
acampamentos de sem-terras na beira de estradas no Rio Grande do Sul a 
espera da desapropriação de terras. Os assentamentos Anone e Ramada. A 
invasão da Fazenda com terras produtivas Fundo Grande, no Paraná, os donos 
de terras infiltrados entre os invasores.Os estragos causados pelos invasores da 
Fazenda Fundo Grande, propriedade da Colônia de assentamento de conquista 
da fronteira. 

01.09.95 S:072 43' SEQÜESTRO DO PAI DO 
ROMÁRIO 

A seqüestradora Marlucia Gomes denuncia envolvimento de familiar no 
seqüestro do pai de Romário.  Lindalva dos Prazeres acusa policiais da “DAS” 
de terem torturado Jorge Careli, funcionário da FIOCRUZ. 

06.09.96 S:073 42' SEGURANÇA DO 
TRABALHO II 

O trabalho pode representar uma ameaça  à saúde, um perigo de vida?  Caco 
Barcelos tenta responder estas perguntas.  E as respostas dão um quadro 
preocupante sobre o dia a dia do trabalhador brasileiro.  O drama dos 
mutilados.  Mas no Brasil, acidente de trabalho, já não significa apenas 
mutilação. A dor aparente está dando lugar a uma doença invisível: lesões por 
esforço repetitivo, conhecida pela sigla “LER”. Uma  doença que atinge 
trabalhadores que exercem tarefas repetitivas. 

21.03.97 S:074 47' SEGURANÇA DE VÔO Voar é perigoso?  O GR investiga a segurança da aviação brasileira.  Flagrou 
um avião em pouso de emergência. Descobriu que interferências atrapalham a 
comunicação entre pilotos e a Torre de Controle.Novas revelações sobre o 
acidente que matou os ‘Mamonas Assassinas”.Qual o aeroporto mais perigoso 
do Brasil?  A primeira reconstituição em simulador de vôo da trajetória do 
FOQUER que caiu em S.Paulo. 

04.04.97 S:075 47' STRESS FEMININO Uma radiografia da mulher estressada. Por que as brasileiras estão à beira de 
uma crise nervosa?  Quais as conseqüências do STRESS para o corpo e a 
cabeça da mulher?  O que provoca um esgotamento nervoso? 

18.07.97 S:076 42' SEXUALIDADE Sexo é assunto  para qualquer um, em qualquer lugar.O  sexo está em toda a 
parte, até nas telas do computador. No Brasil a venda de material erótico 
cresceu quatro vezes em dois anos. Prazer e erotismo movimentam uma 
indústria que superou as barreiras do preconceito e dos conflitos íntimos.  Os 
estudiosos apontam para os males da vida moderna: stress, remédios em 
excesso, drogas, aids, disfunções físicas. 

08.08.97 S:077 47' SEITAS * Hoje no Brasil cresce o número de seitas, grupos que constroem doutrinas e 
igrejas para expressar sua fé.   
As seitas também escondem armadilhas.   Nos EUA, a repórter Ilze Scamparini 
relembra as piores tragédias envolvendo seitas. 

17.04.98 S:078 47' SEQUESTRO DE 
CRIANÇAS 

Quantos brasileiros já viveram o drama de um seqüestro? 
Existe dor maior do que ter alguém arrancado da família? 
O Globo Repórter revela que sim: o programa ouviu pais aflitos, 
mães desesperadas, e crianças que não entendem por que estão no centro de 
disputas tão complicadas.  
Qual o dilema de um menino ou uma menina que precisa escolher entre a mãe 
ou o pai? Você vai como vivem as mulheres que tiveram seus filhos levados 
para outro pais. A duvida de Nicholas: a mãe que vive em Miami, o pai no Rio. 
Com quem ele deve ficar?. Gustavo e uma guerra em família. Por que o pai se 
tornou o único brasileiro preso pelo seqüestro do próprio filho?. E também as 
conseqüências de uma separação brusca na vida de uma criança. 

08.05.98 S:079 48' STRESS Quantos brasileiros estão, neste momento, ameaçados por 
um stress? De tão usada, a palavra inglesa entrou para os nossos dicionários. E 
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o mal que parecia restrito aos grandes executivos, agora, é mais comum que 
resfriado. Homens e mulheres. Operários e empresários. Adultos e crianças - 
quem esta; livre? No programa desta semana, nossos repórteres mostram o que 
é como aparece, o que provoca e o que pode acabar com um stress. Uma 
batalha que hoje começa dentro de casa e invade clinicas, fabricas, escolas, 
escritórios. 

12.06.98 S:080 39' SEXUALIDADE COM 
VIAGRA 

Sexta-feira doze - dia dos namorados. Um bom momento para o nosso 
programa investigar como anda a vida sexual do brasileiro. Será mesmo que a 
pílula do homem e os hormônios para a mulher despertaram uma corrida para o 
prazer? Nunca se falou tanto sobre sexo no nosso pais. Nossos repórteres 
ouviram homens e mulheres sobre suas novas experiências. 

23.07.99 S:081 47' SANTIAGO, CAMINHO 
DE 

Quem vai hoje a Finesterre repete o ritual simbólico dos antepassados. As 
roupas de peregrino, usadas durante toda a viagem a Santiago de Compostela, 
viram alimento para o fogo. Todas as angústias e provações são tragadas pelas 
cinzas do fim do mundo. 
O escritor Paulo Coelho fez o caminho de Santiago em 1986. A experiência se 
transformou no seu livro mais famoso. Agora, 13 anos depois, ele foi mais 
além, e pela primeira vez, chegou a Finesterre. 
Às portas do terceiro milênio, gente do mundo inteiro refaz a rota traçada há 
1.200 anos. Os primeiros devotos de São Tiago iam em busca de milagres e 
purificação 
 

28.04.00 S:082 45' SAARA: A TERRA DOS 
HOMENS 

O maior de todos os desertos do planeta. Os cientistas aventureiros nos revelam 
os mistérios do Saara. As areias que se  
espalham por muitos países africanos já foram uma terra úmida, onde viviam 
dinossauros, elefantes, girafas e até tubarões Os pesquisadores da operação 
Okavangô viajam com as caravanas do sal. Chegam ao grande cemitério dos 
dinossauros. Andam por cidades fantasmas, e mostram porque o camelo é o 
navio do deserto. 
 

05.05.00 S:083 45' SEXUALIDADE 
FEMININA 

O sexo, o prazer, o homem e a mulher. Como se resolve essa equação no ano 
2000? O que buscam as mulheres? O que pensam os homens diante de tantas 
dúvidas? No programa desta semana, você vai conhecer a nova pílula do 
orgasmo e as mais recentes descobertas médicas na busca do prazer. Vai ouvir 
as brasileiras que perderam o medo de confessar todos os  
desejos e todas as frustrações. Depois de tantas mudanças, o que é ousar em 
matéria de sexo? 
 

23.06.00 S:084 44' SANTOS MAIS 
POPULARES DO BRASIL 

Você acredita em milagres ? Não são poucos os brasileiros que dizem ter 
mudado de vida  depois de uma promessa, no país de todas as crenças, as 
igrejas andam lotadas. Emprego, dinheiro e curas, os santos ouvem todos os 
pedidos. Será que eles atendem ? Nossa equipe viajou pelo Brasil investigando 
o poder da fé. Encontrou os que ficaram ricos, recuperaram  a saúde e 
conseguiram  emprego. E um povo em lua de mel com o seu padroeiro. Onde 
fica a cidade que descobriu uma receita infalível para quem  busca o casamento 
? 

30.06.00 S:085 47' SERRA DO RONCADOR, 
A 

No coração do nosso país, montanhas roncam com o vento. Beleza e mistério. 
A Serra do Roncador, um pedaço quase desconhecido do Brasil Central, é um 
enigma. Atrai aventureiros de todo o planeta. O homem que inspirou Indiana 
Jones entrou por essa selva em busca da cidade perdida de Atlântida. Nunca 
mais foi visto. Lá, até os índios dizem ver discos voadores. Místicos procuram 
a entrada para um outro mundo, garimpeiros ficam ricos, cientistas descobrem 
pegadas de homens com seis dedos. Um cenário deslumbrante. 

08.12.00 S:086 42' SONO, OS MISTÉRIOS 
DO 

O que pode acontecer com uma pessoa, enquanto ela dorme ? O sono ainda é 
um mistério para a ciência. Fechar os olhos é entrar num mundo desconhecido. 
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Por que alguns dormem tão pouco e outros sentem sono o dia todo? Alguns 
descansam e outros acordam exaustos? E a insônia, tem explicação ? O que tira 
o sono dos brasileiros ? No Globo Repórter de hoje, imagens que os cientistas 
ainda não podem explicar, por que os paraplégicos se movem enquanto 
dormem ? E o conselho dos especialistas, como tratar crianças com problemas 
por causa do sono? E o que podem fazer as pessoas que querem, e precisam 
dormir melhor. 

11.05.01 S:087 43' SERRA DO ARAÇÁ No coração da Floresta Amazônica existe uma terra nunca vista pelos 
brasileiros. Esse Brasil desconhecido fica acima da linha do Equador. A Serra 
do Aracá guarda plantas e animais que não vemos em outros lugares. E uma 
cachoeira gigantesca - que pode ser a maior de todo o país. 

29.06.01 S:088 45' SIBÉRIA Imagine um lugar com o tamanho de dois Brasis. Uma região imensa, fria, no 
outro lado da terra. Esse lugar, que o Globo Repórter mostra pela primeira vez, 
é a Sibéria. Quem nos leva até lá é o repórter Luis Nachbin. Com uma câmera 
na mão, ele embarca na mais longa de todas as viagens de trem.  
Dez mil quilômetros de muitas surpresas. Vulcões, montes cobertos de neve, o 
grande lago petrificado. Ursos gigantes e os maiores tigres do planeta. Até 
brasileiros de muita coragem ele descobre no mundo gelado dos extremos da 
Rússia. 

17.08.01 S:089 43' SELEÇÃO, CRISE NA Depois da vitória contra o Paraguai, o Brasil está mais perto da Copa do 
Mundo? Há dois dias, em Porto Alegre, a torcida levantou a seleção. As 
chances aumentaram, mas o nosso melhor futebol ainda parece distante. E as 
causas podem estar muito além dos gramados.   
Você vai saber até onde chegaram as investigações da CPI sobre a CBF. 
Dirigentes aumentando os próprios salários e deixando cada vez maiores os 
prejuízos e as dívidas da entidade que comanda o nosso futebol.   
Paraísos fiscais, contratos milionários. A incrível história do enriquecimento 
dos homens que mandam no nosso esporte maior. E os jogadores - o que 
acontece com eles ? Será falta de talento, de competência, de organização? Ou 
de amor pela camisa amarela?  
 

05.10.01 S:090 44' SERRA DO ARACÁ O programa mostra incríveis jardins naturais, com caranguejos coloridos, água 
cor de chá e espécies de beija-flores que não existem em nenhum outro lugar.  
Você vai acompanhar também a aventura dos exploradores para descobrir se 
uma cachoeira é realmente a maior do Brasil. Só descendo para confirmar sua 
medida.  
A Operação Aracá é uma expedição científica, organizada pelo Ibama, com a 
apoio do Centro de Monitoramento de Satélites da Embrapa, e do Inpa. O 
objetivo é explorar uma das áreas mais antigas do Brasil e ainda desconhecida: 
a Serra do Aracá. Participam do projeto 25 cientistas - ecólogos, botânicos, 
ornitólogos. 
A Serra do Aracá é como uma grande mesa colocada sobre a planície - um tipo 
de relevo chamado tepui. A imensidão dela impressiona. A serra é superfície 
rochosa do Brasil que está a mais tempo exposta ao ar livre, desde quando a 
América do Sul e a África formavam um só continente. 
Há mais de um bilhão de anos a Serra do Aracá, testemunha as transformações 
do planeta. Guarda até hoje nas alturas, longe do homem, espécies de bichos e 
plantas nunca antes vistas. Em dez dias de expedição, alguns dos segredos da 
serra foram descobertos. 

02.11.01 S:091 42' SANTA CATARINA No Globo Repórter, você vai acompanhar uma aventura pelo litoral sul do 
Brasil. A equipe do programa voou em busca da vida selvagem escondida em 
um dos estados mais belos do país.  
Nossos repórteres entram em um berçário natural de Santa Catarina e mostram 
espécies raras, algumas ameaçadas de extinção. Confira o trabalho dos homens 
que cuidam do lugar, que é protegido por lei. E veja também um momento de 
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muita emoção: animais que são resgatados das mãos dos caçadores e que, 
depois de tratados, são devolvidos à vida selvagem.  
A equipe do Globo Repórter foi conhecer a mulher que está tentando salvar 
uma espécie de macaco ameaçada de extinção, o macaco bugio. A professora 
Zelinda Hirano chefia uma equipe que trata dos filhotes como nenéns, usando 
luvas e máscaras, para evitar que um possa contaminar o outro. O bugio é um 
animal frágil - não tem anticorpos para se defender das doenças do homem.   
Vamos  até Laguna, no litoral catarinense, para conhecer uma história de 
amizade entre o boto e o pescador. Eduardo acaba de avistar um velho 
conhecido. De repente, uma correria. O boto dá um sinal de que o mar está para 
peixe. Caroba, como o boto é conhecido, cerca o cardume e empurra os peixes 
contra a margem do canal. Um linguado caiu na rede. Tainhas também. Uma 
fêmea ainda está ensinando o filhote a pescar. Em alguns meses, será mais um 
bom companheiro dos pescadores.  
 

09.11.01 S:092 43' SEXO O Globo Repórter investiga se sexo é problema na vida do brasileiro. Uma 
pesquisa revela: quase a metade dos homens tem algum tipo de disfunção e 
30% das mulheres não chegam ao orgasmo.  
A afirmação da virilidade, força e poder, condição de macho. Estar sempre 
pronto para o sexo. É o que todos aparentam, contrariando as estatísticas. 
Quase a metade dos homens, em algum momento da vida vai sofrer de 
impotência sexual. Vamos conhecer alguns casos de homens que sofrem com a 
impotência.  
O que as mulheres mais temem na hora de uma relação e qual o grande medo 
dos homens? Afinal, tamanho é documento?  
O sexo na terceira idade,  os caminhos do prazer depois dos 60 anos. Você vai 
ver também por que os nova-iorquinos intensificaram a vida sexual depois dos 
atentados terroristas.  
 

25.01.02 S:093 45' CRISE NA SEGURANÇA O Globo Repórter mostra a luta dos brasileiros contra a violência. Por que São 
Paulo se tornou a capital dos seqüestros? No Rio de Janeiro, o poder das 
organizações criminosas que dão ordens a milhares de moradores dos 
subúrbios e favelas. A ameaça do seqüestro-relâmpago. É possível escapar 
dele? 
Qual o lugar mais violento do Brasil ? São muitas as estatísticas, mas o ranking 
do perigo é sempre assustador. Os números mais recentes do Ministério da 
Saúde apontam Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Roraima, São 
Paulo, Rondônia e Amapá como os estados mais perigosos. 

22.02.02 S:094 44' SERRA DO DIVISOR O Globo Repórter viaja para um Brasil distante e desconhecido: a Serra do 
Divisor, no estado do Acre. Você vai conhecer a praia das borboletas amarelas 
e os remédios que a floresta esconde, como a vacina extraída de uma rã e o 
poderoso antibiótico que a aranha caranguejeira carrega no sangue.  
Saiba como vivem os brasileiros isolados na última fronteira do Oeste. E ainda: 
as crianças que brincam com os bichos da selva e a mulher que já fez, sozinha, 
mais de dois mil partos.  
 

19.04.02 S:095 42' SERRA DO CIPÓ No topo das montanhas de minas, existe um lugar onde sempre é primavera, 
para chegar a serra do cipó, nossos repórteres viajaram em lombo de mulas, 
longas cavalgadas por trilhas estreitas, abertas há trezentos anos pelos 
bandeirantes. Valeu a jornada. Nesse mundo deserto e misterioso, descobrimos 
animais raros - que não aparecem em outras regiões do planeta. Plantas 
gigantes vivas há quinhentos anos. Quase sem água. E uma espécie vegetal que 
seria capaz de matar o vírus da aids. 
Lá também vive um ermitão. Há trinta e oito anos sozinho, entre lobos e 
cobras, dentro de uma caverna, vamos mostrar também a  incrível historia do 
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mineiro que morreu duas vezes, e  o caboclo que só usou sapatos uma vez na 
vida. 
 

18.10.02 S:096 45' SELVAGEM, O 
RENASCER DA VIDA 

O Paraná é um dos maiores produtores de grãos do Brasil.  Mas a  
Que preço?  Suas florestas foram devastadas, muitos de seus  
Animais típicos estão quase extintos.  Mas a natureza resiste e aos poucos a 
vida selvagem renasce. 

07.02.03 S:097 44' SERRA DA CANASTRA Uma viagem por um Brasil isolado e misterioso.  Conheça a Serra da Canastra, 
em Minas Gerais: terra de homens que aprenderam a viver entre animais 
selvagens, gente que sabe encarar uma onça de frente. 
Você vai ver o lugar onde nem o cartório sabe dizer quantos Chicos e Chicas já 
foram registrados.  E ainda: saiba o que revela um estudo surpreendente sobre 
sobre as espécies que o Brasil não conhecia.   

26.09.03 S:098 45' SIBÉRIA E PÓLO SUL Confira a viagem aos pontos mais remotos do planeta: Pólo Sul e Sibéria. 
Durante os seus primeiros 500 milhões de anos, a Terra se transformou. A 
superfície em fogo se resfriou, virou gelo. Surgiram os oceanos, a atmosfera. 
Isso aconteceu há quatro bilhões de anos. Desse tempo, restou um lugar onde o 
planeta não mudou. Um mundo raro, estranho, perdido - quase improvável - 
que ainda guarda, vivas, as relíquias da origem da Terra. 
Nicolas Hulot que faz parte da "Expedição Ushuaia" está no extremo-leste da 
Sibéria, diante do pesquisador, o mais alto vulcão da Ásia, com 4.850 metros. 
Esta gigantesca península concentra o maior número de vulcões ativos do 
planeta.    
São raros, sobre a Terra, os lugares que permanecem como nos primeiros 
tempos. O navio que corta as águas geladas do pólo sul vai chegar a pontos 
esquecidos do planeta, Ilhas do Oceano Índico que ficam a milhares de 
quilômetros de qualquer continente. O navio Marion Dufresne abastece as 
terras antárticas francesas. 
Uma equipe da Expedição Ushuaia participa dessa longa viagem ao fim do 
mundo. A bordo do navio, sofisticados equipamentos de captação de som. As 
misteriosas vozes do gelo estão sendo analisadas. O navio cerca a Ilha dos 
Porcos. Bem que poderia se chamar Ilha dos Pingüins. É a maior colônia de 
pingüins-reais do mundo, com um milhão de indivíduos. 

31.10.03 S:099 46' SONO Uma viagem pelos misteriosos caminhos do sono. O Globo Repórter revela 
doenças quase desconhecidas e segredos simples que podem melhorar muito o 
nosso dia-a-dia. 
Uma da manhã no centro de São Paulo. Cada janela acesa marca mais uma 
madrugada de rolar na cama sem conseguir dormir, de andar pela casa, de ver 
televisão para passar o tempo enquanto a manhã não chega, assim como os 
paulistanos que não conseguem dormir, outros milhões de brasileiros, nesta 
hora, em outras cidades, estão lutando para pegar no sono. De 15% a 20% da 
população sofrem de insônia. São aproximadamente 36 milhões de pessoas. 
Dessas, 70% são mulheres.   
Dormir bastante pode não garantir juventude eterna. Mas quem dorme melhor, 
comprovadamente rende mais. No trabalho e no estudo.  
O trabalho da analista de contas Helga de Oliveira Bispo exige total 
concentração. Mas quatro anos atrás, seria uma tarefa impossível. Não 
precisava nem ser um trabalho monótono: Helga vivia caindo no sono - um 
sono irresistível.   

23.01.04 S:100 42' SÃO PAULO: 450 ANOS Conheça o lado mais surpreendente da cidade que não pode parar. 
Trabalho nas Alturas: Se era para subir na vida, eles não podiam ter mirado 
mais alto. O paraibano Cícero Batista e o baiano Hamilton Santana 
conquistaram espaço no último lugar vazio da metrópole superlotada. 
Acabaram suspensos nas fachadas dos maiores arranha-céus de São Paulo. 
Homens-aranha sem glória, caíram nas teias da cidade que adotaram.  
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Vida nos extremos: Comendo as beiradas de uma reserva de Mata Atlântica, o 
bairro São Benedito, no fim da Zona Leste de São Paulo, também nasceu da 
necessidade de quem não tinha onde morar. Nasceu sem autorização, cresceu 
na clandestinidade. E apesar das ruas e das casas, até dois meses atrás, esse 
pedaço da cidade nem aparecia no mapa oficial de São Paulo.  
 
Cidade Sem Limites: As lembranças estão pelas esquinas, se espalham por 
avenidas, moram nos teatros. São Paulo já era grande em 1947, quando a 
húngara Marika Gidali chegou. Para a menina judia que fugiu com a família 
dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a cidade pareceu acolhedora como 
um paraíso. "Sempre que eu me lembro de quando eu cheguei aqui é como se 
fosse um grande abraço. Eu vim como uma pessoa rejeitada. De repente, 
cheguei aqui e as pessoas sorriam para mim. Eu passava na rua facilmente, 
ninguém me mandava mudar de calçada. Tudo era livre, tudo era bonito", conta 
Marika. 
 
Oração e Espada: Nas mãos do samurai, a espada é instrumento de meditação. 
Uma tradição ancestral trazida do outro lado do mundo pelo médico Jorge 
Kishikawa.  
"Nós procuramos passar tudo o que há por trás da espada samurai para os 
brasileiros", ele conta.  
Na clausura do Mosteiro de São Bento, dom Eduardo Fagundes é o homem 
dedicado à busca de Deus. Ele leva uma vida simples, de recolhimento e 
meditação.  
"É muito necessário que a gente serene um pouco o coração e de fato busque o 
sentido maior das coisas", declara o monge. 
 
Trabalhadores da Noite: Quem estende a mão pega logo. Sempre há um à 
espreita, especialmente em porta de barzinho. Para taxista de São Paulo, tudo é 
passageiro. Só ele é presença permanente e indispensável na noite da cidade. 
Como o taxista João, Mauro e outros milhões de trabalhadores da noite honram 
a fama da cidade que não pára. Na fábrica de vidro, a massa incandescente vira 
copos, xícaras, pratos, taças. O forno não pode ser desligado e para manter o 
calor da produção, esses trabalhadores levam a vida de um jeito invertido.  
 
Uma cidade, muitas temperaturas: Saindo da praça da Sé que é o ponto central 
da grande metrópole, vamos fazer uma jornada que não ultrapassou os limites 
da cidade de São Paulo, mas mostrou diferentes microclimas que existem 
dentro da metrópole. 

30.01.04 S:101 45' SERRA DO CACHIMBO As belezas da Serra do Cachimbo, no Pará: uma área do tamanho de Sergipe 
onde só os militares podem entrar. Na base do Cachimbo, os militares da 
Aeronáutica fazem treinamento de sobrevivência na selva e também operações 
de tiros e testes de armamentos. Mais de 80 militares ficam isolados na região.  
O Ministério do Meio Ambiente e os institutos de pesquisa que estudam a 
biodiversidade da Amazônia consideram esse mundo selvagem um imenso 
laboratório para o futuro da ciência.  
A equipe do Globo Repórter estava à procura de uma das aves mais raras do 
Brasil: o novo falcão amazônico, recém-descoberto pelo ornitólogo "Andrew 
Whitakker". 
Vamos ouvir o tenor da floresta: Ouvi-lo é um privilégio. Ele tem o canto mais 
belo e harmonioso de todas as aves brasileiras. Diz a lenda, que quando o 
uirapuru canta, até as outras aves se calam.  
Em um voô pela floresta, vamos conhecer algumas cachoeiras que não 
entraram no mapa do Brasil. São mais de 20 cachoeiras, ainda sem nome, 
dentro da selva. Difícil definir qual a mais bonita. 
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No Parque do Cristalino, a copa das árvores gigantes abrigam um mundo 
desconhecido. Espécies que só podem ser vistas com lentes de longo alcance, 
como o macuru de peito marrom, o furriel de encontro, a pipira de bico 
vermelho, o tiê de topete.  
Papo com os macacos: A bióloga Maria Lúcia Spanga conversa com macacos. 
Ela conhece todos e chama cada um pelo nome.  
"Eles respondem", garante a bióloga. 
Fora desse oásis, a situação é bem diferente. Os desmatamentos estão 
avançando sem controle. Dentro do Parque do Cristalino, a madeira está sendo 
roubada. Muitas árvores já foram derrubadas. Depois de várias denúncias, a 
Justiça Federal transferiu a administração do parque para o governo federal. 
Cabe ao Ibama a fiscalização. 

16.04.04 S:102 47' SEGURANÇA Um lugar que encanta e também apavora. As imagens de guerra aterrorizaram 
a Cidade Maravilhosa. Na semana em que os cariocas foram impedidos de ir e 
vir, sitiados pelo crime, ficou a certeza: a violência, antes escondida nos 
morros, deixou os guetos. A polícia não chega aos bandidos, mas eles estão 
cada vez mais perto de todos. E o cidadão de bem vai perdendo o controle da 
própria rotina.  
A maior favela da América Latina. Foi assim que a Rocinha ficou conhecida. O 
emaranhado de becos, tijolos e cimento se espalhou pela mata, invadiu todos os 
contornos do morro. A favela cresceu para abrigar os milhares de brasileiros 
que chegam de todas as partes. No meio da noite, clarões e rajadas. Tiros que 
cortam o céu. A Rocinha manchou de sangue a sua história. Há oito dias, balas 
e granadas substituíram a paz. O morro se tornou sinônimo de guerra. 
As balas cruzam o morro, a estrada e atingem os condomínios de luxo do 
bairro de São Conrado. 
O medo está no ar. O estado não resolve, as autoridades não se entendem. Mas 
e você? O juiz arbitral Carlos Siqueira não é especialista em segurança. Mas a 
indignação o transformou em um pesquisador da violência. O resultado, ele 
botou em uma espécie de manual de como não ser a próxima vítima. 
Diadema, na Grande São Paulo, viu as favelas se multiplicarem na década de 
70. A cidade temeu os matadores de aluguel que agiam nos anos 80. Depois, 
vieram os traficantes e a explosão de assassinatos. Em 1999, foram 374 
homicídios. Considerando o número de habitantes, era a cidade com o maior 
índice de assassinatos no país. A violência começou a diminuir. O número de 
assassinatos que permanecia alto caiu 25% depois de uma medida radical. O 
alvo foram os bares. Em julho de 2002, os vereadores aprovaram, a população 
apoiou e os comerciantes tiveram que obedecer a uma nova lei: a lei seca. 
Nem parece a cidade mais romântica do mundo. Por causa do combate ao 
terrorismo e ao tráfico de drogas, as operações policiais nas ruas de Paris se 
tornaram permanentes e com linha dura. Mas a repressão não tem impedido o 
aumento do tráfico, nem do consumo. 

19.10.04 S:103 45' SERRA DA 
BODOQUENA 

Uma viagem fascinante pelas matas virgens da Serra da Bodoquena, no 
Pantanal do Mato Grosso do Sul.  
Um Brasil com riquezas da Pré-História. Tudo tão selvagem como há dez mil 
anos. Uma serra intocada e um pantanal ameaçado. 

22.10.04 S:104 45' SEXO SEGURO Na pressa do amor, os amantes juvenis esqueceram o preservativo. Gravidez 
imprevista na adolescência vira a vida de cabeça para baixo. A escola, carreira 
profissional, tudo fica suspenso, adiado, principalmente os sonhos. 
A noite segue frenética. Bebida só não basta. O jovem quer ir muito além 
disso. Os coquetéis consumidos pela juventude de classe média alta de capitais 
como Rio de Janeiro e São Paulo são uma mistura explosiva de álcool, drogas e 
estimulantes sexuais, vendidos em farmácia. Para as meninas, o sexo precoce 
traz ainda um outro risco. Com medo de engravidar e por falta de informação, 
muitas garotas abusam da pílula do dia seguinte. Criada para situações de 
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emergência, ela está sendo tomada por quem não usou um método 
anticoncepcional ou esqueceu o preservativo.  
Se o uso da camisinha é difícil entre os adolescentes, isso tem a ver com 
insegurança e desconhecimento. Mas ela continua sendo um problema também 
para os adultos. 
É na noite e no silêncio das grandes cidades brasileiras que eles se multiplicam. 
Os clubes de troca de casais não são novos, mas prosperam com uma 
velocidade impressionante. 
Aula de educação sexual para crianças na primeira séria do curso fundamental. 
Uma escola no Rio de Janeiro decidiu fazer isso e está contentando alunos e 
pais de alunos. 
É uma gracinha, não tem dúvida. Mas para muita gente, às vezes, um neném 
chega cedo demais. Na Grã-Bretanha, esse é um problema grave. Educação 
sexual faz parte do currículo escolar, e clínicas do governo atendem 
adolescentes sem a necessidade da presença de um parente. O governo até 
criou um sistema em que mensagens são mandadas diariamente para o celular 
das adolescentes para lembrá-las de tomar a pílula anticoncepcional. 

26.11.04 S:105 45' SAÚDE COM PRAZER Conheça as mais recentes descobertas sobre o valor nutritivo dos alimentos 
naturais colhidos no Brasil. 
Dieta do Futuro: A pesquisa envolve uma nova ciência, a nutrigenética, que 
relaciona a nutrição com os genes a herança que recebemos de nossos 
ancestrais. O passado, o presente e o futuro da nossa saúde. 
A fome oculta não apresenta sintomas específicos, mas é traiçoeira. E quando 
aparece, já se transformou em doenças como osteoporose, câncer, hipertensão, 
problemas cardiovasculares, envelhecimento precoce. A fome oculta é a 
carência que o corpo tem de certos nutrientes que previnem essas doenças. 
Prazer que derrete na boca. É inegável a atração que o chocolate exerce na 
maioria das pessoas. Mas, por ser rico em gorduras e ter muitas calorias, ele 
também é considerado o vilão das dietas. Fama que vai mudando aos poucos. 
Os mestres em saúde mostram que, no bê-á-bá da boa alimentação, a lição de 
casa, feita pelos pais, pode ser a mais importante.  
O aroma é tão sedutor que a gente começar a apreciar o café antes mesmo de 
sentir o gosto que ele tem. Quentinho, servido na hora, quanto prazer cabe em 
uma xícara! Além de saboroso, o cafezinho é também estimulante, ajuda a nos 
manter acordados, bem dispostos. O que nos tira o sono são os estudos que 
relacionam a bebida a algumas doenças. Mas, agora, os pesquisadores estão 
descobrindo que, em doses moderadas, o café pode até fazer bem a saúde. 
Encontrado nos frutos vermelhos, o licopeno é cada vez mais admirado pela 
ciência. Pode ser na melancia, no tomate. O licopeno é mais do que uma dose 
de esperança. Ele atua no combate aos radicais livres. É bem interessante para 
prevenção de câncer, especialmente o câncer de próstata, revela a pesquisadora.  

28.01.05 S:106 43' SONO, DISTÚRBIO DO Uma epidemia que, segundo os médicos, requer mais atenção. Hoje, dormimos 
menos que nossos pais, que dormem menos que nossos avós. Os médicos 
alertam: dormir pouco tem um preço. Podemos ficar doentes por causa disso. 
Segundo uma pesquisa, 13% de brasileiros que têm alterações de 
comportamento durante o sono. São doenças como o sonambulismo ou 
bruxismo, em que as pessoas rangem os dentes. 0,5% pode ser distúrbio 
comportamental do sono REM, Quando o indivíduo tem distúrbio 
comportamental do sono REM, ele perde a paralisia muscular e acaba 
vivenciando o sonho.  
Quem sofre com o excesso de peso sabe como é difícil se livrar dos quilos a 
mais. O que pouca gente sabe é que boas horas de sono também podem nos 
ajudar a não engordar. Uma pesquisa feita em uma clínica de Porto Alegre 
comprovou: quase 30% dos pacientes que dormem pouco têm problemas com a 
balança.  
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Escolher os alimentos certos é fundamental para quem quer emagrecer e pode 
fazer a diferença para quem sonha em dormir melhor.  
Poderia ser a hora do sossego, mas, na maior cidade do país, não é isso o que 
acontece. Do total de moradores de São Paulo, 33% executam na cama uma 
incômoda sinfonia noturna: eles roncam.  
Valeriana, uma planta usada há mais de 200 anos na Europa para combater a 
insônia e que começa a ser cultivada no Brasil. 

27/05/05 S:107 45’  SIBÉRIA, O MUNDO 
GELADO 

Você já imaginou como é a vida a quarenta graus abaixo de zero? O inferno 
gelado da sibéria é cenário de uma beleza surpreendente. O maior lago da terra, 
congelado. Mais extenso do que a bélgica, ele tem tanta água quanto todos os 
rios da bacia amazônica juntos. As mais puras e transparentes do planeta.  
Lobos, focas, um exército de renas e o povo que anda no gelo. Conhecemos o 
tigre siberiano em família.  
Os nômades da sibéria moram e viajam em casas sobre rodas, cobertas com 
peles. 

19.08.05 S:108 43’ SOLIDÃO Solidão é um sentimento que vai confinando a pessoa dentro de casa e dentro 
de si mesma, porque todo o espaço que há é ocupado por ele. 
Sozinhos na cidade grande: Trânsito, trabalho, multidão. A vida mergulha no 
turbilhão da cidade de São Paulo. E aí dá até para enganar um pouco e evitar a 
palavra solidão. Mas quando o dia acaba é como se ela também fosse chegando 
em casa. No alto do maior edifício( Copam ) do Brasil, uma idéia torturante: 
não encontrar barulho algum ao virar a chave na porta. 
Companhia de estimação: As peraltices de Maria Tereza, uma cachorrinha de 
12 anos de idade, são relevadas com muita condescendência pela psicóloga 
Elaine Pereira. A cachorra foi presente de uma amiga. Elaine saiu, então, de 
um ano inteiro de luto profundo graças à convivência com Maria Tereza. "Eu 
nunca mais estive sozinha", garante a psicóloga.  
Solidão depois da fama: E os artistas que viveram todo o glamour de uma 
época? Como enfrentar a solidão depois da fama?  
 Ameaça à saúde: Dez milhões de pessoas em busca de sucesso e prazer. Nova 
York recebe a todos com promessa de felicidade, mas um terço dos nova-
iorquinos vive na solidão. O problema é o tipo de sociedade em que os 
americanos vivem. Só o dinheiro conta. As pessoas só vivem para trabalhar e 
ganhar mais. Estudos científicos mostram que quem é sozinho vive em média 
oito anos menos do que quem vive com alguém. 

04/11/05 S|:109 45’  SONHADORES -O fã dos filmes de bangue-bangue realizou o sonho de todos os caubóis: 
conquistou o Texas. O faroeste tem como mocinho um brasileiro, temido no 
território dos vaqueiros. Ednei Caminhas é um astro americano, campeão do 
maior rodeio do mundo. 
-Quem é o brasileiro que caminha pelas ruas de Monte Carlo, paraíso dos 
milionários do mundo? Ele (Norival Bonamichi) é um exportador de remédios 
veterinários. O homem que se espanta com tanto luxo faz parte de um grupo 
restrito, onde estão os empresários que mais crescem no planeta. 
-Um menino criado num bairro pobre da Zona Leste de São Paulo, com a fé de 
quem veio de terras russas e ucranianas para o Brasil do século 20. Roberto 
Minczuk é o primeiro da moderna geração de brasileiros a reger a Filarmônica 
de Nova York, um lugar que já foi de gênios como Heitor Villa-Lobos. 
-O que têm em comum um homem no fogão, rapazes que dançam e um homem 
elegante que caminha pelas ruas? Todos eles são brasileiros, autores dos 
próprios sonhos. E todos eles estão em Paris. 
-Em Maria da Fé(sul de Minas Gerais), descobrimos que, quando um sonho é 
compartilhado, ele se torna coletivo e se multiplica. Ganha tanta força que é 
capaz de mudar o rumo de toda uma comunidade. Todos vivem de trançar 
corda, com a mesma técnica caipira da fazer rédea com crina de cavalo. Um 
projeto tão simples quanto revolucionário: uma cooperativa de artesanato. A 
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união que faz a força é também a arte que ganha o mundo. Os produtos estão 
na França, na Alemanha, na Itália. 

23/12/05 S:110 43’ SOLIDÁRIO, BRASIL Ex-moradora de rua, Maria Eulina Hilsenbeck conhece, e bem, cada uma das 
ruas do Centro de São Paulo, de onde tirou a lição do que é ser uma voluntária.  
Solidariedade não tem idade: Hospital do cancêr, oito voluntárias: 230 anos de 
voluntariado e quase mil anos de vida. Dona Heloísa ou dona Luíza, como é 
chamada pelos pobres. Com 78 anos e um metro e meio de altura, mal alcança 
o fundo do fogão. Mas se agiganta ao defender a sopa que faz todos os dias 
com sobras doadas pelos comerciantes da cidade. A sopa fica pronta e é 
distribuída em caixinhas de leite. São mendigos, moradores de rua, catadores 
de papel. Pessoas para quem a sopa é, quase sempre, a única refeição. 
Mistura que alimenta: Percorrer o caminho das pedras foi a trilha escolhida 
pela professora Joceane Valente e pela dona de casa Terezinha Mazon 
Tigrinho. Há quatro anos, elas decidiram ser voluntárias da Pastoral da 
Criança. A recompensa de quem é voluntário aparece de várias maneiras. No 
caso da Pastoral, ela surge em tracinhos. Quanto mais peso a criança ganha, 
mais espanta o fantasma da desnutrição e deixa mais feliz quem participa dessa 
conquista. 
Voluntários da saúde: Empregar alta tecnologia e conhecimento amplo na 
formação de outro cidadão. Desafios impossíveis? Não para as voluntárias que 
construíram e trabalham num centro médico.  
São 380 mulheres com funções e escala de trabalho bem definidas. Os 4,5 mil 
metros quadrados do centro médico e social são de uso exclusivo dos 
moradores de Paraisópolis, a segunda maior favela da capital paulista.  
Música no hospital: Todas as sextas-feiras os Trovadores Urbanos levam canto 
a tantos que dependem tanto de alegria quanto desta alquimia. Nenhuma 
enfermaria, nenhum corredor, ninguém que está no Hospital do Câncer em São 
Paulo fica longe da cantoria. 

31/03/06 S:111 44’  SORTE, VOCÊ 
ACREDITA NA 

Tudo muito rápido. Um telefonema, um sorteio. Um golpe de sorte, e lá 
estavam mara e mais 13 concorrentes. Foram 75 dias até ganhar o big brother 
brasil 6. 
Enchente que uniu duas famílias: verão em são paulo. Passava das 16h quando 
suely de carvalho entrou de carro no túnel do anhangabaú. Só conseguiu sair 
três horas depois, dentro de um barco. 
Mergulhadores brasileiros escapam de tsunami: um atraso de 30 minutos - um 
pedaço assim tão pequeno de tempo - salvou a vida de dois brasileiros. 
Homem cai três vezes de avião e sobrevive: administrador de oito fazendas no 
pantanal, antônio passava mais tempo no ar do que na terra. O reencontro de 
mãe e filha. 
Caneta desvia bala e salva bombeiro da morte: uma história que ficou gravada 
numa camisa suja de tinta e sangue, numa caneta estourada e num distintivo 
amassado. Era o dia de sorte do major helder. 

19/05/06 S:112 47’  SÃO PAULO 
PAROU(VIOLÊNCIA) 

O barulho na cidade grande incomoda, irrita, estressa. Mas o silêncio na cidade 
grande é assustador. Ruas vazias, calçadas desertas e uma gigantesca sensação 
de medo. Na guerra pelas ruas de São Paulo, policiais morreram - e policiais 
mataram. Em uma semana, o número de suspeitos mortos está perto de cem. Os 
bombeiros "eternos heróis das histórias de criança, amigos de todas as horas", 
também foram atingidos. 
Vozes dos presídios: A barbárie foi preparada ao longo de meses, longe dos 
olhos e dos ouvidos do cidadão comum. O pavor que se espalhou pelas ruas 
nasceu do outro lado da muralha, em penitenciárias dominadas pelo crime 
organizado. 
EUA: detentos sob disciplina: Na Ilha de Rykers, são dez prisões de segurança 
máxima. Quatro, só para adolescentes. Por trás das grades, 17 mil condenados 
são controlados por 10 mil policiais e 1,5 mil funcionários civis. 
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Disque-extorsão: O telefone que toca no meio da noite pode ser o começo do 
desespero para milhares de famílias. O golpe do celular é uma ameaça que vem 
de dentro de presídios. 

15.09.06 S:113 44’  SAÚDE, NOVOS 
CAMINHOS DA 

Como combater a pressão alta através da respiração. Especialistas esclarecem o 
que é mais importante para evitar o diabetes: atividade física ou dieta rígida?  
Recado na Ponta dos Dedos: Nas unhas, encontramos todos os nutrientes que 
consumimos. E eles podem ser descobertos facilmente num laboratório como o 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de 
São Paulo (USP), em Piracicaba, interior de São Paulo. 
Trabalhadores doentes: Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan) para descobrir os índices de pressão alta e obesidade 
entre 104 mil funcionários das empresas do estado. A pesquisa revelou 
números que não se esperava: quase 7 mil trabalhadores têm pressão alta. E 
nesta conta não entram aqueles que já fazem tratamento. 
Alerta na Alimentação das Crianças: Mais de 10 mil alunos estão sendo 
acompanhados por médicos, psicólogos e nutricionistas da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC). Eles querem descobrir se a má alimentação e a 
obesidade estão provocando o surgimento de diabetes mesmo em crianças e 
adolescentes. Para surpresa dos pesquisadores, a resposta veio rápida. 
As Aparências Enganam: Magrinha e elegante. Questão de genética, obra da 
natureza. O que a advogada Bruna Proença tem tão fácil, a estudante Carla 
Maehler vive perseguindo as duas passaram por testes para prevenir doenças 
que elas nem têm. É parte de uma pesquisa com quase 500 voluntários que 
tinham pelo menos dois fatores de risco para desenvolver diabetes e problemas 
cardíacos. 

29.09.06 
 

S:114 44’  SONO PERDIDO, EM 
BUSCA DO 

Saber quem é quem, através do sono, é importante não só pra acabar com o 
preconceito da "falsa" preguiça. Os cientistas já sabem, por exemplo, que o 
efeito de alguns medicamentos pode ser muito mais eficiente quando o horário 
pessoal de cada um é conhecido e respeitado. 
Na adolescência, matutinos ou vespertinos, todos passam por um período 
chamado de "atraso de fase", que os leva a dormir muito mais tarde e a acordar 
idem. 
Síndrome do Comer Noturno e Poucas Horas de Sono: A sensação de 
saciedade garante uma noite tranqüila para a maioria das pessoas. Mas, no caso 
dos comedores noturnos, o corpo funciona exatamente ao contrário. O 
resultado é menos sono e mais vontade de comer durante a noite. 
Sonambulismo e Insônia: Para quem sofre de distúrbios do sono, tem uma hora 
do dia que é ainda pior do que a noite: quando o sol se põe, anunciando que 
dali a pouco é hora de dormir. Quem lê essa informação é o nosso cérebro. 
Assim como, de manhã, quando o sol aparece, o nosso corpo já sabe que é hora 
de acordar. 

06.10.06 S:115 45’  SANTOS DUMONT, 
ALBERTO 

A história do brasileiro que ensinou o mundo a voar. 
Encontro de Criações: Bela e leve, criada pelo brasileiro que mudou a história 
do mundo. O mesmo que inventou o 14-Bis, a primeira máquina a decolar e 
voar pelos próprios meios. Foi em 23 de outubro de 1906. Lado a lado, as duas 
provas da genialidade de Alberto Santos Dumont : o exuberante 14-Bis e o 
singelo Demoiselle reunidos, um século depois, por outros dois brasileiros 
apaixonados pela aventura de voar. 
Lembranças do 'Tio Alberto': Eles guardam lembranças íntimas de um século 
de história. São parentes cheios de orgulho e carinho, contando como o 
brasileiro Alberto Santos Dumont era tão especial. 

13.10.06 S:116 40’ SEXTA-FEIRA 13 As receitas e os rituais para atrair a boa sorte.  
O Futuro Diante dos Olhos: O dom da premonição. A ciência sempre duvidou 
dessa possibilidade. Mas alguns pesquisadores já tentam explicar o fenômeno 
da premonição. 
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Rituais da Sabedoria Popular: Doença, amor, destino. Há simpatia para tudo. 
Ritual que ajuda a enfrentar aflições, a força do desejo. Zagalo, paixão pelo 13, 
ele nunca deu ouvidos aos maus agouros, mas nunca escondeu também que é 
supersticioso.  
Histórias de Pescadores: Palavras ditas ao vento também podem mudar a sorte 
de quem se aventura no mar? Pelo sim, pelo não, algumas palavras foram 
praticamente riscadas do vocabulário dos pescadores. 

26.01.07 S:117 43’  SERRA DO PIAUÍ Pantanal do Nordeste: No sul do Piauí descobrimos o Pantanal do Nordeste, 
"transbordando" vida selvagem. Veadinho, tatu-bola e lagarto, esses são os 
donos do território. 
Flagrante de devastação: A Serra Vermelha tem um manto verde. Nas encostas 
da serra, o lugar da mata virgem já tem pasto. Os criadores de gado e 
plantadores de soja estão retirando a floresta. 
Uma fileira de 300 fornos em plena atividade na terra encharcada pela chuva. 
E, mais adiante, montes de madeira que vão virar carvão. 
Serra da Capivara: Paredões intransponíveis. Muralhas de arenito formadas 
pela natureza há milhares de anos guardam florestas intocadas. O Parque 
Nacional da Serra da Capivara, no sul do Piauí, tem 130 mil hectares 
preservados. 
Nos paredões da serra, nas cavernas, vamos encontrar as marcas deixadas pelo 
homem pré-histórico. Cientistas do mundo inteiro vão até a Serra da Capivara 
para discutir as teorias de ocupação do continente americano. Nas cavernas do 
parque há mais de 800 sítios arqueológicos. E foi ali que encontraram o homem 
de 9,6 mil anos. 

     
15.12.83 T:001 26’ TROPICALISMO Origens e criadores do movimento chamado tropicalismo na cultura popular 

brasileira. 
12.01.84 T:004 20’ TRANSAMAZÔNICA Viagem pela transamazônica mostrando o comércio de ouro e do cacau. 
18.10.84 T:005 20’ TOUREIROS Reportagem sobre toureiros. A magia, beleza e harmonia dos movimentos de 

um toureiro, as emoções e seus familiares, o ritual de vestir a glória e a derrota 
numa praça de touros; um toureiro brasileiro; a escolha de toureiros em 
Madrid. 

13.05.82 T:006 11’ TUCURUÍ I Reportagem sobre a obra da hidrelétrica de Tucuruí e as transformações 
ecológicas na região. 

24.04.85 T:007 46’ TANCREDO NEVES 
ESPECIAL 

A morte do Presidente Tancredo Neves. Paralelo entre Tancredo e o 
inconfidente mineiro Tiradentes – a mensagem deixada pelo Presidente, os 
cortejos fúnebres e o enterro do presidente Tancredo Neves. 

14.11.85 T:008 12’ TETÊ SPÍNDOLA Perfil da cantora, vencedora do Festival dos Festivais, do início da carreira em 
Mato Grosso à gravação de seu novo disco. Depoimentos de Tetê Spíndola, de 
seu marido Arnaldo Black e do compositor Arrigo Barnabé. 

22.01.87 T:009 17’ TOM JOBIM Perfil do cantor e compositor Antônio Carlos Jobim que completa 60 anos em 
25.01.86. O Rio de Janeiro, a música, os filhos – a influência de Villa Lobos, 
uma visita ao Jardim Botânico no Rio e depoimentos de Tom Jobim. 

15.10.86 T:010 22’ TERREMOTO EM EL 
SALVADOR 

O terremoto em El Salvador – os escombros e a difícil situação dos 
desabrigados em El Salvador. A ajuda internacional no resgate e salvamento de 
soterrados. O salvamento de Marrisol, uma jovem de 21 anos. 

09.08.87 T:011 40’ TRÁFICO DE BEBÊS O tráfico ilegal de Bebês brasileiros para o exterior – as quadrilhas de venda de 
bebês. 

01.01.88 T:012 44’ TRÁFICO DE DROGAS – 
1ª PARTE 

O tráfico de cocaína no Brasil – a prisão de traficantes em SP, a rota da cocaína 
nas favelas do RJ. 

14.01.88 T:013 46’ TRÁFICO DE DROGAS – 
2ª PARTE 

O tráfico de cocaína no Brasil – o combate da Polícia Federal ao tráfico – 
laboratório para refino de cocaína em Tangará da Serra.MT, fronteira entre 
Brasil e Bolívia, em Corumbá – MT. 

08.07.88 T:014 39’ TRÂNSITO Problemas de trânsito no Brasil – falta respeito às leis do trânsito por parte dos 
motoristas e de pedestres. 
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21.03.85 T:015 41’ TANCREDO NEVES 
(POSSE) 

A doença e a operação do Presidente eleito, Tancredo Neves, na véspera de sua 
posse. A posse do Vice-Presidente José Sarney em caráter interino no exercício 
da presidência. A segunda operação e as orações em todo o Brasil, para a 
recuperação de Tancredo Neves. 

21.03.85 T:016 60’ TRAPALHÕES Perfil do quarteto de humoristas “ Os Trapalhões”, formado por Renato 
Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. A história dos membros do 
quarteto, seus filmes, etc. 

28.03.85 T:017 7’ TANCREDO AO VIVO Entrevista com o Presidente em exercício, José Sarney, sobre a doença do 
Presidente Tancredo Neves e as diretrizes básicas do novo Governo. Flash ao 
vivo do Instituto do Coração sobre o estado de saúde de Tancredo Neves. 

21.04.89 T:018 34’ TIRADENTES A história da Inconfidência Mineira e de seu mártir Tiradentes. 
08.06.76 T:021 35’ TERRA VIOLENTA As grandes forças da natureza que provocam erupções vulcânicas, terremotos e 

maremotos. 
22.08.78 T:022 49’ THEODORICO – 

IMPERADOR DO 
SERTÃO 

A vida de um imperador que vive no Sertão. 

13.05.77 T:024 39’ TAPECEIRAS DA 
MORTE 

Pesquisas cientificas sobre a vida das aranhas. 

21.09.90 T:027 39’ TV ANO 40 A história dos 40 anos d Televisão Brasileira, desde a inauguração da TV Tupi, 
em São Paulo, até hoje. 

10.04.92 T:030 46’ TELENOVELAS 40 ANOS A história das telenovelas e suas evoluções. As novelas mais marcantes. A 
identificação dos personagens com o público. Os vilões, galãs e mocinhas das 
novelas. A ação da censura sobre as novelas. O sucesso das novelas brasileiras 
em Portugal. As co-produções de televisões européias e brasileiras. Políticos, 
artistas e pessoas famosas brasileiras falam das novelas. 

24.04.92 T:031 43’ TIRADENTES – 200 
ANOS DE SUA MORTE 

Os lugares onde Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, viveu e tramou a 
Independência do Brasil com outros rebeldes em Ouro Preto e na cidade de 
Tiradentes – reconstituição com autores de momentos da Inconfidência 
Mineira – a visão populacional e a visão dos historiadores sobre Tiradentes, 
que pode ter se encontrado com o pai da Constituição dos EUA, Thomas 
Jefferson. 

18.03.94 T:032 44’ TRABALHADORES DO 
MAR 

A vida dos pescadores, jangadeiros, mergulhadores, catadores de caranguejo, 
do navegador solitário Amyr Klink e das pessoas que vivem na Ilha do Farol de 
Abrolhos, todos com suas existências ligadas ao mar. 

01.04.94 T:033 47’ TALENTOS 
BRASILEIROS 

Os brasileiros que despontam por suas virtudes nos esportes, na música, nas 
artes gráficas e por seus trabalhos, seja como médico legista, lanterneiro ou 
treinador de animais para a TV. 

22.07.94 T:034 44’ TETRA A Campanha da Seleção Brasileira até o Tetra-Campeonato. A participação do 
Brasil nas Copas, o sofrimento dos torcedores. Perfil de João Havelange, 
Presidente da FIFA. 

03.05.91 T:035 13’ TUBARÕES A pesca do tubarão a 480 Kms do litoral de Santa Catarina, em águas 
internacionais. 

27.09.91 T:036 18’ TRÁFICO DE BEBÊS Para o exterior nos Estados da Paraíba, Pernambuco e ceará. O envolvimento 
de juízes e advogados com adoções ilegais. As mães de aluguel. As mães que 
trocaram filhos por dinheiro, mantimentos e até eletrodomésticos – o trabalho 
da CPI no Ceará e Pernambuco para apurar o tráfico de crianças. 

16.08.91 T:037 14’ TESTE PARA 
PATERNIDADE (D.N.A.) 

O teste do DNA., que reconhece através da herança genética, a paternidade 
verdadeira de uma criança, além de identificar criminosos por indícios como 
fios de cabelo ou manchas de sangue. Este teste já é feito no Brasil. 

09.12.94 T:039 54’ TOM JOBIM Perfil do Tom Jobim, suas parcerias, suas mulheres, o amor pela ecologia e 
pelo Rio, o sucesso internacional, o sítio onde o maestro compôs “ ÁGUAS DE 
MARÇO”. 

23.06.95 T:040 46’ TRÁFICO DE ANIMAIS A luta do IBAMA para reprimir a venda ilegal de animais silvestres no norte 
do país. A ajuda a readaptação a natureza de animais que vivem em cativeiros. 

17.02.95 T:041 47’ TAXI DRIVER A vida dos motoristas de taxi que rodam pelas ruas das grandes cidades 
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convivendo com todo tipo de pessoa. Os perigos e a alegrias da profissão. Os 
truques 
dos maus profissionais. 

26.04.96 T:042 40’ TRABALHO & 
DESEMPREGO 

O desemprego trazido pela automação das fábricas.  A luta de famílias de baixa 
renda, compondo salários de todos os membros para pagar as contas. O drama 
dos desempregados, as polemicas sobre o excesso de encargos trabalhistas no 
Brasil. 

14.06.96 T:043 44’ TRAGÉDIA EM OSASCO O drama dos que perderam parentes e amigos e alivio daqueles que reviram 
familiares após a explosão do Shopping.  A solidariedade da população.O 
trabalho dos Bombeiros, Policiais e do Exercito no resgate das vítimas. 

25.04.97 T:044 43’ TRABALHO INFANTIL Em Paraguaçu Paulista, uma forma organizada de trabalho adolescente:  a 
Guarda Mirim, que distribui pequenos trabalhadores no comércio local a preço 
de banana: menos da metade do salário mínimo!  A Fiscalização do Ministério 
do Trabalho está de olho nesses patrões: até no distante garimpo Bom Futuro, 
em Rondônia, encontramos esses fiscais em ação.  Eles lutam para deter o 
trabalho de meninos menores de 14 anos, que disputam com pesadas máuinas o 
direito de encontrar cassiterita. 
*  Vamos mostrar também as tentativas de solucionar esse problema.  As 
iniciativas individuais, como a da professora Nilda, que há 8 anos constrói com 
seus poucos recursos uma escola, na favela de Alagados/Salvador e a Ação do 
UNICEF, que dá uma bolsa para manter as crianças na Escola 
Profissionalizante. 

19.12.97 T:045 46’ TURQUIA Mistura de Oriente e Ocidente , novo e antigo, um país que cresce em dois 
Continentes.  A proximidade entre mundos tão diferentes, faz da Turquia um 
lugar especial.  
Uma viagem a um país diverso e múltiplo nas cores, formas e costumes 
surpreendentes.  Um lugar mágico, de povo carrancudo e hospitaleiro.  
Paisagens deslumbrantes e crianças milenares. 

20.02.98 T:046 45’ TUBARÃO Oito de dezembro de 63, um dia como outro qualquer na praia de Aldinga, 
vai ter inicio o campeonato de pesca com arpão. Rodney Fox, 
23 anos, corretor de seguros de Adelaide e ex-campeão, vai para 
a água. Ele observa um peixe graúdo dos recifes. Mal sabe 
que é seguido furtivamente por um grande tubarão branco. 
E, numa fração de segundo, foi atacado violentamente. 
Poucas vezes um fato transformou alguém tão radicalmente. 
De certa forma, o tubarão que o atacou há 34 anos tomou sua 
jovem vida mas deu-lhe uma outra... 

000000 T:047 00 TIGRES INDIANOS Eles “sentem” o que é liberdade, mas sabem que este paraíso tem dono!!! 
Quando o dono dá o ar de sua graça... Salve-se quem puder!!! No Parque Kana, 
na Índia, o tigre é que é o rei dos animais!!! O Globo Repórter desta semana 
traz para você uma incrível aventura pelas selvas indianas, onde os tigres 
imperam sem ameaças... Você vai conhecer o reino de um dos animais mais 
belos e raros do mundo: o tigre está em extinção. 
 

18.08.00 T:048 40’ TRAIÇÃO O Globo Repórter investiga os caminhos da infidelidade no casamento. Na lei 
brasileira, poligamia é crime passível até de prisão. Você sabia que a justiça 
protege as vítimas de traição? Homens e mulheres que se sentirem humilhados 
por seus parceiros podem ser até indenizados. Mas afinal, por que os homens 
traem? Há quem busque explicação para esse comportamento no mundo 
animal. Será? Seja lá qual for a justificativa, a infidelidade é um caso antigo na 
vida brasileira. 

15.09.00 T:049 39’ TRABALHO INFANTIL Crianças e jovens que se dividem entre a escola e os prazeres da infância e a 
dura realidade do trabalho precoce. Quase 10% dos brasileiros que tem entre 
cinco e 17 anos têm alguma atividade remunerada. Como vivem esses 
pequenos trabalhadores? E com o que eles sonham? O que está sendo feito para 
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dar a eles uma chance de mudar de vida? Nosso programa começa com um 
reencontro. Fomos em busca de Jeremias, o garoto que sonhava com “um 
futuro elegante” 

12.01.01 T:050 45’ TUNÍSIA O que acontece sobre as areias do mais fascinante dos desertos? O Globo 
Repórter de hoje nos leva a uma viagem pelo Saara. Vamos atravessar dunas e 
precipícios esculpidos pelo vento. Assistir a uma corrida de camelos. Conhecer 
a misteriosa Tunísia, um lugar onde até árabes e judeus convivem em paz. 
Quem são os brasileiros que ganham a vida neste pais muçulmano ? Até a 
miragem que ilude os viajantes do deserto se revela para nossas câmeras. Nos 
acompanhe nessa aventura pelo mundo das areias escaldantes. 

14.09.01 T:051 46’ TERRORISMO NOS 
ESTADOS UNIDOS 

A semana em que o mundo parou. O Globo Repórter investiga o ataque à Nova 
York. O que contam os brasileiros que estavam dentro dos prédios derrubados? 
O inferno nas torres que ruíram.   
A primeira noite de medo no império americano. O que dizem os brasileiros 
que mudaram para o Primeiro Mundo em busca de tranqüilidade e 
prosperidade? Como eles vivem esse momento?  
Os profissionais do perigo : o choque com a morte das centenas de bombeiros 
que foram salvar vidas no edifício em chamas. O que aconteceu dentro dos 
aviões seqüestrados?  
Comandante brasileiro que já passou por essa experiência revela: como manter 
a calma diante de homens armados? Previsões de uma tragédia: o setembro 
negro nova iorquino estava no livro dos profetas ? A sua vida vai mudar depois 
de tudo isso ? No Globo Repórter.  
 

24.01.03 T:052 46’ TRABALHADORES DA 
NOITE 

Mostraremos a vida dos brasileiros que trabalham à noite para ganhar o pão de 
cada dia.  Entre eles, o piloto que vigia de helicóptero a maior cidade do país.   
Vamos conhecer os defensores, promotores e juizes que ficam de plantão 
depois de meia-noite.  Acompanhe tbém, o drama da enfermeira que só 
consegue ver a filha aos domingos, por causa dos horários de sua profissão. 

07.03.03 T:053 43’ TRÁFICO DE ANIMAIS II O Globo Repórter viaja pelo mundo dos traficantes de animais selvagens. Saiba 
como nossos bichos são levados em barcos, navios, aviões, como são 
negociados, quanto custam e por que interessam tanto aos estrangeiros. As 
estatísticas comprovam a crueldade da perseguição implacável: todo ano, cerca 
de 38 milhões de animais silvestres são capturados nas matas brasileiras. O 
trabalho de combate é desproporcional à velocidade do tráfico. 
Feira do Ver o Peso, Porto de Belém – Muitos dos barcos atracados no cais são 
suspeitos. Principalmente os que saem da Ilha de Marajó. 
Terminal de cargas do Aeroporto de Belém – Os fiscais chegaram de surpresa, 
às 4h – horário perfeito para flagrar a exportação ilegal de animais exóticos. Às 
6h, sai um vôo para a Alemanha e, como acontece toda semana, levando 
preciosidades da fauna aquática. Em caixas de isopor, os exportadores da 
região embarcam centenas de animais vivos, os famosos peixes ornamentais.  
O biólogo especialista em aves Pedro Lima está tentado conquistar o apoio dos 
moradores da região do Raso da Catarina para evitar a extinção da ararinha-
azul. O trabalho de conscientização começa com os jovens, estudantes da zona 
rural. Para o biólogo, esta pode ser a forma mais eficiente de se combater o 
tráfico de animais.  
Pernas quebradas, olhos furados, mutilações, doenças adquiridas pelos maus-
tratos, pelas torturas do cativeiro. Em São Paulo, as vítimas do tráfico são 
tratadas em um hospital especializado, bem no meio do Parque do Ibirapuera. É 
uma espécie de pronto-socorro que, só nos últimos dez anos, livrou da morte 
quase 22 mil animais silvestres.  
São Paulo, 7h – O batalhão de Polícia Ambiental se preparava para mais uma 
operação. Combater o tráfico de animais silvestres na maior cidade do país é 
tarefa que exige planejamento. A intenção era surpreender os traficantes. O 
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destino era uma feira livre em Guarulhos, região metropolitana. 
15.08.03 T:054 45’ TRABALHO INFANTIL O Globo Repórter revela os pequenos trabalhadores do Brasil: cinco milhões 

de crianças com tarefas de adultos.  
Três horas da madrugada em Caruaru, agreste de Pernambuco. A cidade 
dorme. Mas só parte dela. Um formigueiro humano invade as ruas, provocando 
correria e engarrafamento. A feira mais conhecida do interior do Nordeste tem 
que ficar pronta até o amanhecer. No meio da confusão, pequenos 
trabalhadores cumprem tarefas de adulto.  
O país dos meninos descalços produz 650 milhões de pares de sapatos por ano.  
As grandes fábricas se modernizaram, não há mais crianças nas linhas de 
montagem. O que não quer dizer que elas não estejam trabalhando. 
Sertão da Bahia, cenário de miséria e riquezas. Plantações de sisal a perder de 
vista. O país é o maior exportador mundial de fibras. Bom negócio para 
poucos. Um preço alto demais para as crianças da região.  
Tristeza, humilhação, vergonha. O que fica na memória das crianças que 
trabalharam no lixo? A jornada depois da aula evita que as crianças voltem ao 
trabalho. Os desenhos mostram que a escola é a chave da mudança. Para os 
pequenos ex-catadores de lixo do Recife, tintas e papel trazem o passado de 
volta.  
Veremos também histórias felizes, a  organização não-governamental Circo de 
Todo Mundo tenta  devolver a etapa queimada dessas crianças, fazendo esse 
pequenos trabalhadores a reaprender a ser criança.   

22.08.03 T:055 46’ TRÂNSITO, VIOLÊNCIA 
NO 

Um poste abreviou a vida de Thiago Gonzaga. Ele só tinha 18 anos. Voltava 
para casa de madrugada, de carona com um amigo que bebeu demais. Hoje, 
milhares de jovens como Thiago se reúnem em Porto Alegre para uma missão 
que realizam com prazer: convencer outros jovens que bebem a não dirigir.  
No topo das estatísticas, os acidentes de trânsito, a principal causa de 
internações no hospita Sarah. O perfil de quem se trata no local impressiona: a 
maioria homens, na fase mais produtiva da vida, entre 15 e 39 anos, solteiros, 
da área urbana. 
Radiografia da embriaguez: O teste que revela como a bebida pode mudar os 
reflexos dos motoristas. 
Impunidade: Quatro atropelamentos e o motorista reaparece para receber a 
nova carteira de habilitação. 

10.10.03 T:056 44’ TELENOVELAS: 
FÁBRICA DOS SONHOS 

Uma comemoração aos 40 da telenovela. Acompanhe as emoções, os segredos 
e a história da grande paixão dos brasileiros. 
Mãos à obra! A próxima novela já começou para os operários do sonho. Parece 
um gigantesco canteiro de obras. Obras-primas. Massa, martelo, a música da 
construção. Depois, o detalhe, o retoque e o requinte. E assim começa uma 
história, pelo talento dos anônimos que vivem à sombra da celebridade. São 10 
estúdios. As cidades da ficção são construídas especialmente para a gravação 
de minisséries e novelas.  
Com a novela, o brasileiro se viu na frente de um espelho. Sonhos e fantasias, 
angústias, amores e ódios refletidos. A realidade inspirou a ficção? E a ficção, 
começou a mexer com a realidade? Campanhas em novelas de fato 
sensibilizaram milhões de pessoas. A trama do autor pode chocar, virar notícia 
e levar o país à reflexão. 
Decolamos para o mundo! Nossas novelas já foram vistas em mais de 130 
países, como “Dancin’ Days”, “Escrava Isaura”, nos fim dos anos 70. A luta 
pela abolição da escravatura comoveu o público na China. 

18.06.04 T:057 45’ TIMIDEZ X 
EXTROVERTIDO 

Conheça homens e mulheres que lutam para vencer a timidez e o medo de se 
relacionar. Ninguém sabe ao certo o que é a timidez. Normalmente, ela é 
considerada um traço de personalidade que começa a ser percebido aos 2 anos 
de vida. É quando as crianças têm consciência da existência delas como 
indivíduos e de que são diferentes entre umas e outras. Mas será que as pessoas 
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já nascem tímidas? 
25.06.04 T:058 45’ TERAPIAS 

ALTERNATIVAS 
Cientistas tentam explicar as curas sem remédios e a eficiência das terapias 
alternativas.  
O poder da astrologia: A energia que equilibra o corpo e harmoniza a mente 
vem do Universo? Estaria dentro de nós mesmos o remédio para as doenças? 
 
Agulhas que eliminam dores: A técnica, usada pela medicina chinesa há 5 mil 
anos, está sendo estudada por especialistas da Unifesp. Em um laboratório, a 
médica Ângela Tabosa tenta descobrir se a acupuntura também pode ajudar nos 
tratamentos das chamadas doenças modernas. O estresse, o pânico e a 
depressão.  
 
Energia mental: Segundo os especialistas, a origem de quase todas as doenças 
está no emocional das pessoas. Tendinite, enxaqueca, doenças crônicas, como 
crise de asma, obesidade e até vitiligo. Os pesquisadores acreditam que a cura 
dessas doenças, de forma rápida e sem medicamento, é possível. O tratamento 
tem um nome estranho: Qi Mental. O termo Qi significa energia em chinês. 
Nós mobilizamos a energia mental, da mente do paciente, para o tratamento da 
doença”, explica a médica Márcia Yamamura.  
 
Imposição de mãos: O reiki é um dos mais conhecidos tratamentos por 
imposição de mãos. Uma técnica inventada no Japão e que vem ganhando 
adeptos no mundo inteiro. 
 
Respirar para relaxar: Um hábito milenar dos orientais levou a medicina do 
Ocidente a descobrir um reforço no combate a várias doenças modernas. A 
meditação pode ser um remédio eficaz contra o estresse, a angústia e os 
distúrbios emocionais.  
 
Cura pelo aroma: Vem da natureza mais um novo caminho que pode nos levar 
ao alívio das doenças. Um caminho que percorre os ares exalando perfumes e 
que recebeu o nome de aromaterapia. 

27.08.04 T:059 46’ TRANSPLANTES DE 
ÓRGÃOS 

Nos corredores de um hospital, o silêncio é quebrado pela vontade de viver. Há 
um ramo da medicina em que conhecimento só não basta. Na infinita luta 
contra a morte, é preciso algo mais: doação.  
Hoje há 60 mil pessoas à espera por um transplante. E nem todos podem contar 
com a família. O número de doadores ainda é pequeno, mas, em 2004, o Brasil 
bateu um recorde: nos primeiros cinco meses, foram realizados 30% a mais de 
transplantes do que no ano passado. O país conseguiu montar o maior sistema 
público de transplantes do mundo  uma das poucas áreas da medicina em que a 
diferença entre ricos e pobres diminui. 
Transplante de medula óssea. A probabilidade de se encontrar um doador 
100% compatível com quem precisa de um transplante de medula é pequena. 
No Brasil, a procura é restrita, há apenas 60 mil doadores cadastrados. Por isso, 
essa é uma busca que ultrapassa fronteiras. No mundo, há 9 milhões de 
doadores cadastrados em 53 instituições. De uma pequena sala do Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, duas biomédicas 
realizam uma busca incansável. Na tela do computador, aparecem as 
informações genéticas de pacientes e doadores. Dados à espera de uma 
combinação perfeitaA segunda chance pode estar na doação de medula ou de 
cordão umbilical de bebês. É desses lugares que os médicos retiram as células-
tronco saudáveis, usadas para combater doenças que atingem a medula óssea 

11.03.05 T:060 44’ TALENTO INFANTIL E quando as brincadeiras de criança começam a revelar os primeiros sinais de 
talento, uma pergunta feita pelos pais é inevitável: “Será que meu filho é tão 
diferente das outras crianças?”. Enquanto uns gostam mais de bola, outros 
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preferem desvendar os mistérios da natureza. 
O que faz uma criança desenvolver tanto uma habilidade a ponto de, às vezes, 
ser melhor até que um adulto? Um dom da natureza ou estímulo de pais e 
professores? 
Existe um jeito de pescar talentos? Rio de Janeiro, Casa da Criança. Não é uma 
turma como as outras. Uma vez por semana, em vez de professor no quadro-
negro, são as crianças que ditam o ritmo das aulas do Projeto Futura. 
Mas a identificação dos mais rápidos, mais criativos, mais dedicados é só o 
primeiro passo. É preciso dar chance para o talento aparecer. E os estímulos 
vindos de casa e da escola podem até determinar o futuro dessa criança. 
A especialista, que defende a participação da escola na formação de crianças-
prodígio, avisa que o ensino brasileiro está longe de ser uma fábrica de 
talentos. 

09.09.05 T:062 46’  TRABALHADORES DE 
RUA 

Brasileiros desempregados usam a criatividade para ganhar a vida nas ruas. 
Milhões de desempregados que já passaram por uma fila caíram na chamada 
economia informal, que vem crescendo. O número de pessoas na informalidade 
no Brasil aumentou 8% em apenas seis anos, segundo as pesquisas mais 
recentes, feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

17/03/06 T:063 43’  TRABALHO, A 
CAMINHO DO 

Todos os dias é a mesma corrida contra o relógio. Só na Grande São Paulo, são 
8,5 milhões de trabalhadores tentando vencer no menor tempo possível a 
distância entre a casa e o trabalho. Mas essa é uma corrida cruel, não tem 
vendedores – só perdedores. Hoje, quem usa transporte coletivo na região gasta 
em média uma hora para chegar ao emprego e outra para voltar. 
A maior cidade do país não pára nunca! A Grande São Paulo tem 39 
municípios. São 18 milhões de habitantes que vão e vêm o tempo todo. O 
resultado é um trânsito de amargar. São mais de 5 milhões de veículos, só na 
capital. São Paulo tem a maior frota do país, o que está faltando é espaço para 
ela se mover. Os congestionamentos são enormes. 

28/04/06 T:064 45’  TRÂNSITO São Paulo tem 5 milhões de veículos só na capital. São 22 mortes por semana. 
Nas horas de rush, os congestionamentos atingem, em média, 120 quilômetros. 
O Globo Repórter acompanhou de perto, de diferentes ângulos, esse sofrimento 
diário do paulistano. 
De moto, de ônibus ou de carro o desafio é o mesmo. Quem pode e tem pressa 
passa por cima mesmo. São Paulo tem o segundo maior movimento de 
helicópteros do mundo. 
São Paulo tem o segundo maior movimento de helicópteros do mundo. 
Motoboys: A maioria dos 200 mil motoboys de São Paulo presta serviço para 
empresas que pagam por hora de produção. Isso explica a pressa deles. E, por 
conseqüência, os acidentes no meio dos engarrafamentos. 

30/06/06 T:065 44’  TRATAMENTOS 
ALTERNATIVOS 

O poder das águas: O que explica o poder das águas quentes e sulfurosas? O 
calor, a alta concentração de enxofre, o relaxamento proporcionado por um 
banho, ou, quem sabe, a combinação desses fatores com outros ainda 
desconhecidos? 
 
Alívio na ponta da agulha: Efeitos que são cada vez mais reconhecidos pela 
ciência. Desde 1995 a acupuntura é considerada uma especialidade médica 
pelo Conselho Federal de Medicina. 
 
Saúde de gota em gota: A ciência ainda não conseguiu demonstrar como é o 
funcionamento da homeopatia. Novos estudos buscam provar que a agitação 
das moléculas de água poderia mesmo impregnar o medicamento de algum tipo 
de energia desconhecida e, assim, reequilibrar os seres vivos. 
 
Farmácia a céu aberto: O uso cada vez maior de tratamentos de fitoterapia no 
Sistema Único de Saúde (SUS) vai permitir aos brasileiros a opção de remédios 
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muito mais baratos e com menos efeitos colaterais. E matéria-prima para isso é 
que não falta. O Brasil tem 55 mil espécies de plantas conhecidas e 
catalogadas. 
 
Acupuntura para animais: Muitos já descobriram os benefícios do tratamento. 
As agulhas são mais usadas para doenças que afetam os movimentos e o 
sistema nervoso central. 

02.04.81 U:001 42’ UNIVERSO DO OLHO 
HUMANO 

O olho humano – como se dá o processo de visão e os equipamentos que nos 
permitem observar o que não pode ser visto a olho nu. O desenvolvimento da 
visão no feto. 

03.05.84 U:002 29’ UMA NOITE NO RIO DE 
JANEIRO 

Flagrantes de uma noite no RJ. 

02.07.87 U:004 43’ UNIVERSIDADES 
(CRISES) 

A crise no ensino universitário brasileiro público e privado – a falta de verbas e 
equipamentos; a má remuneração. 

16.07.87 U:005 38’ URSS: UNIÃO 
SOVIÉTICA 

Trechos do especial da rede norte-americana na CBS, “The Soviet Union-
Seven Days in May”, sobre a vida na Rússia em tempos de....Glasnost. 

11.03.73 U:006 50’ ÚLTIMOS DIAS DE 
LAMPIÃO 

A reconstituição do último dia da vida de Lampião – muitos personagens que 
participaram dos acontecimentos, ainda vivos, apresentam depoimentos sobre 
Lampião. 

21.06.77 U:007 35’ UMA NOITE COM 
GENNE KELLY 

Um trayller dos melhores momentos do bailarino Genne Kelly. 

24.05.77 U:008 40’ UMA NOITE COM FRED 
ASTAIRE 

Um trayller dos melhores momentos do bailarino Fred Astaire. 

15.08.78 U:009 40’ UNIVERSO IGNORADO A vida dos paraplégicos e sua luta solitária para recusar a morte em vida. 
05.10.90 U:011 13’ UNIFICAÇÃO DAS 

ALEMANHAS 
Depois de um ano da derrubada do Muro de Berlim, a Alemanha voltou a ser 
um país livre. A Revolução Alemã, a mudança de comportamento dos alemães, 
os efeitos do choque de liberdade. 

04.09.92 U:012 13’ URUGUAI: O PARAÍSO 
FISCAL 

As facilidades fiscais da legislação Uruguaiana permitem que dinheiro de 
tráfico de drogas e contrabando de ouro seja lavado no país, é possível abrir 
uma sociedade anônima fantasma e através dela comprar mansões, carros ou 
mesmo emprestar dinheiro para fora do país. 

16.10.92 U:013 16’ ULYSSES GUIMARÃES Perfil e carreira política do Deputado Ulysses Guimarães 76 anos, que 
desapareceu num acidente de helicóptero em Angra dos Reis. 

08.10.93 U:014 22’ ULYSSES GUIMARÃES, 
UM ANO DEPOIS... 

Um ano após a morte de Ulysses Guimarães num acidente de helicóptero, 
familiares, políticos e amigos dão depoimentos sobre a convivência com o 
Deputado e  a esposa dona Mora. O perfil Político de Ulysses. O sítio onde o 
Deputado gostava de descansar. 

09.09.94 U:015 46’ USP 60 ANOS O prestígio e as pesquisas da USP na arcas humanas, biológica e de ciências 
exatas, a ajuda a comunidade prestada pela USP, os ex-alunos famosos. 

26.08.80 U:016 55’ ÚLTIMOS DIAS DE 
GETÚLIO 

A Reconstituição do crime da Toneleiros; o velório e funeral; imagens da 
época e retrospecto da vida política de Getulio. 

13.11.98 U:017 41’ URSO POLAR O Globo Repórter vai contar a história de dois anos nas vidas dos grandes ursos 
brancos do polo ártico, e dos jovens filhotes que vão aprender a sobreviver 
num dos mais duros lugares do planeta. Uma ilha, entre o alto da Noruega e o 
topo do mundo. Um cenário totalmente gelado. Na imensidão branca, a 
assustadora silhueta aparece. Os ursos passaram o inverno vagando sobre o 
gelo compacto, engordando com as focas. Confira como vivem os ursos 
polares. 

23.04.99 U:018 41’ ÚLTIMOS GIGANTES 
DA TERRA  
(ELEFANTES) 

Os mistérios dos maiores habitantes terrestres do planeta. Os elefantes 
africanos chegam a pesar seis toneladas e mostram que tem muito respeito e 
sensibilidade pela vida. No Globo Repórter desta semana você fica sabendo um 
pouco mais sobre como é a vida destas enormes mamíferos. 

11.02.00 U:019 38’ URSOS GIGANTES, 
ILHA DOS 

Você vai conhecer uma terra de gigantes onde se abriga um dos maiores 
carnívoros da terra. O urso kodiak já foi um dos mais perseguidos animais 
selvagens deste século, mas acabou encontrando a paz nas montanhas geladas 
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do Alasca. Como vive o urso pescador? Como encontra alimento depois de seis 
meses de sono e fome? É o que você vai ver no documentário “A Ilha dos 
Ursos Gigantes”. Um programa produzido pela National Geographic Society, 
que o Globo Repórter apresenta. 

25.05.01 U:020 41’ URUGUAI Uma aventura no extremo sul do Brasil. Terra selvagem que abriga algumas 
das espécies  mais ameaçadas do planeta. O Globo Repórter viaja até a 
fronteira com o Uruguai e descobre o país que criou um paraíso para os bichos 
perseguidos durante séculos. Um terço do território uruguaio é reserva de 
proteção aos animais em extinção. Esconderijo para os últimos lobos-guarás, 
para o puma solitário, para a ave que não abandona o companheiro nem depois 
da morte. Terra fértil para árvores raras com mais de 800 anos. Você vai 
conhecer a incrível ilha onde vivem mais de 300 mil lobos-marinhos. Um 
santuário onde leões e elefantes-marinhos vivem a salvo da destruição. E a vida 
nos banhados do Uruguai, onde os pássaros dão cor à exuberante paisagem da 
fronteira. 

13/07/90 U:021 36’  UNIVERSO INTERIOR I Como funciona o corpo humano 
27/07/90 U:022 40’  UNIVERSO INTERIOR II O funcionamento do corpo humano: fígado, músculos e ossos. 
17/08/90 U:023 40’  UNIVERSO INTERIOR III O sistema imunologico do corpo humano a leucemia os transplantes de medula 

óssea a aids. 
29.04.80 V:002 36’ VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER – I 
Denúncias de violências físicas e morais contra a mulher. 

17.12.81 V:003 41’ VOLTA DO FUTEBOL 
ALEGRIA 

Documentário sobre a atual Seleção Brasileira no caminho da Copa 1982 e 
seus últimos jogos e os títulos obtidos pelo Flamengo em 1981. 

07.11.85 V:005 38’ VIDA NA PLATAFORMA A vida e o trabalho nas plataformas marítimas da Petrobrás na Bacia de 
Campos. As lembranças do incêndio na plataforma de Enchova, em agosto de 
84 – o trabalho das mulheres e dos mergulhadores. Depoimentos de 
funcionários das plataformas. 

13.03.86 V:006 32’ VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER – II 

Denúncias de violências físicas e morais contra a mulher – a maior facilidade 
do diálogo entre mulher e mulher no atendimento nas novas Delegacias de 
Defesa da Mulher. 

04.06.87 V:008 15’ VIOLÊNCIA NO RJ 
(BAIXADA 
FLUMINENSE) 

O aumento da violência na Baixada Fluminense, subúrbio do Rio. A atuação da 
Polícia no combate ao crime e aos grupos de extermínio de criminosos, a falta 
de segurança dos moradores e comerciantes. 

19.03.81 V:009 42’ VIOLÊNCIA NA 
FAMÍLIA 

Crianças espancadas – depoimentos sobre as causas desta violência, a violência 
contra crianças nos EUA, Inglaterra e Brasil. 

13.08.87 V:010 16’ VÔOS ESPACIAIS DO 
FUTURO 

Versão brasileira do programa “FUTURE FLIGHT”, sobre os projetos 
desenvolvidos pela NASA de exploração e ocupação do espaço no século XXI. 

06.07.73 V:011 22’ VIAGEM INCRÍVEL Uma viagem com o endoscópio no interior do corpo humano. 
12.08.75 V:012 45’ VERA CRUZ – FÁBRICA 

DAS DESILUSÕES 
O grande sonho e as desilusões de uma indústria cinematográfica brasileira – 
uma Hollywood Tropical que não deu certo. 

12.11.87 V:013 35’ VERA CRUZ Histórias da CIA. Cinematográfica criada em SP. Por Fanco Zampari no final 
dos anos 40, considerada a “Hollywood Brasileira”. 

25.06.86 V:016 15’ VENDAS DE ANIMAIS 
SILVESTRES 

O comércio ilegal e clandestino de animais da fauna brasileira, a feira de 
animais de Duque de Caxias, no Grande Rio. O combate no IBDF e da Polícia 
Federal ao contrabando de animais em SP e na Bahia – o comércio de animais 
em estradas do Nordeste. 

24.03.89 V:017 37’ VELOCIDADE O fascínio do ser humano pela velocidade; A fórmula I, a aviação, a 
motonáutica, o motociclismo. Os limites da velocidade. 

11.08.89 V:019 37’ VIAGEM AO PASSADO O aparecimento do homem nas américas – as descobertas da arqueóloga  
brasileira Niede Guidon, no Piauí. As pesquisas nos EUA – as ruínas dos 
ANASSASI, no Novo México, as ruínas Maias, em Honduras. A luta pela 
preservação dos sítios arqueológicos no Brasil. 

10.11.89 V:021 22’ VIDA DE PADRE 
CÍCERO 

A romaria dos devotos de Padre Cícero a Juazeiro. Sua vida, o 1º milagre, o 
castigo do Vaticano, a política. 

01.12.89 V:022 17’ VIDA POR UM FIO, A Mostraremos como muitas espécies animais e vegetais estão sumindo 
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gradativamente no mundo, devido a ação do homem e o seu progresso. 
Veremos também o desmatamento na Amazônia que provoca o 
desaparecimento de várias espécies animais e ameaça toda a vida na terra. 

11.04.78 V:024 35’ VIAGEM À IDADE DA 
PEDRA 

Os costumes e tradições dos povos mais primitivos que ainda habitam a terra. 

08.05.79 V:026 34’ VOZES DA SECA Os problemas dos posseiros após a grande seca do Nordeste. 
31.01.78 V:028 40’ VOLTA POR CIMA A luta dos deficientes físicos para serem aceitos e respeitados pela sociedade. 
03.04.74 V:029 25’ VELHICE A marginalização dos velhos em diversas sociedades do mundo. 
09.10.79 V:031 42’ VIDENTES Trata-se de um mergulho no mundo das pessoas que pelos mais diversos 

caminhos vêem o passado e adivinham o futuro. 
21.09.90 V:033 14’ VACINAÇÃO Um alerta sobre a importância da vacinação na vida de uma criança. Mostra o 

baixo índice de vacinação no Brasil e o grande número de crianças que morrem 
anualmente porque não foram vacinadas. 

13.12.81 V:034 11’ VOLTA POR CIMA DO 
FUTEBOL, A 

A volta do futebol sem violência e da presença total dos torcedores nos 
estádios em confrontos no Rio e SP. 

13.12.91 V:035 24’ VITAMINAS A procura cada vez maior nos EUA das vitaminas sintéticas e dos complexos 
vitamínicos nas lojas – os estudos utilizados às vitaminas no tratamento e a 
cura de alguns tipos de câncer... 

23.10.92 V:036 18’ VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER – III 

A violência sofrida pela mulher brasileira através dos espancamentos por parte 
dos maridos, e estupros feitos por estranhos ou por parentes... 

23.10.92 V:037 43’ VIOLÊNCIA NO RJ Os arrastões, assaltos em massa promovidos por gangs de subúrbio nas praias 
da zona sul do Rio que assustam moradores e turistas. O desespero e os baixos 
salários das Polícias Civil e Militar, que levam parte da população e se armar 
contra a violência... 

11.12.92 V:038 11’ VAMPIRO MANIA O recem-lançado filme “DRÁCULA”, dirigido por Francis Ford, relembra a 
lenda do Conde Vampiro da Transilvânia, representado tantas vezes no cinema 
adicionando elementos mais atuais como a AIDS e doenças sexualmente 
transmissíveis. 

02.04.93 V:039 45’ VIA DUTRA O dia-a-dia dos caminhoneiros na Via Dutra, a Rodovia mais movimentada do 
País. As estórias dos fantasmas, os travestis, prostitutas, padres e freiras que 
vivem na estrada... 

08.01.93 V:040 47’ VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER – IV 

Os casos de mulheres que sofrem violência dos Maridos, namorados ou 
pessoas próximas. As várias versões para o crime da atriz Daniela Perez. 

06.08.93 V:041 47’ VOZ HUMANA, A A delicadeza e as técnicas de aprimoramento do canto. As terapias que usam o 
canto para liberar tensões. O funcionamento, problemas de cuidados com as 
cordas vocais. A formação da voz. O drama dos surdos mudos e das pessoas 
que perderam a laringe com câncer e precisam desenvolver outro sistema de 
linguagem ou outra voz para se comunicarem. Cantores famosos falam do dom 
de cantar. Elis Regina como uma das melhores vozes brasileiras. 

14.01.94 V:042 46’ VERÃO As belezas do litoral da Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, São 
Paulo, Sta. Catarina e Rio de Janeiro que encantam turistas e todas as partes do 
país e do mundo. 

26.07.91 V:043 28’ VÍDEO GAMES A febre do vídeogame entre as crianças brasileiras e americanas, as novidades 
japonesas, o uso educativo dos videogames no Japão, os jogos para 
computador, as imagens de um simulador de vôo do Boeing 747. 

21.06.96 V:044 44’ VIDA DE ARTISTA O que acontece quando termina um espetáculo?  Como vivem homens e 
mulheres que tornam reais os  
personagens da ficção.  Quando as curtinas se fecham,as luzes se apagam, as  
câmeras são desligadas, nossa equipe entra em cena.   
Imagens que o público nunca vê. 

13.12.96 V:045 47’ VIDAS PASSADAS O Rep. Carlos Dornelles em consulta com o terapeuta Júlio Perez e durante a 
sessão, Carlos Dornelles revive a sua infância, o seu nascimento e lembra de 
estar preso na Itália em 1753 e de morrer na prisão. 

01.11.96 V:046 40’ VÔO DA MORTE, O 
(TAM) 

A tragédia do vôo quatro-zero-dois.  Mostraremos o clima de apreensão entre 
os passageiros da ponte aérea. O desabafo do homem proibido de embarcar por 
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causa de 39,00, diferença na passagem e acabou se salvando da morte.  As 
histórias intrigantes de quem pressente tragédias, como o pai do piloto, que 
sonhou com o acidente. E o caso do co-piloto do boeing que caiu em Orly em 
1971: na noite anterior, a mulher dele não conseguiu dormir, e um vidente já o 
tinha alertado sobre uma possível tragédia. 

07.03.97 V:047 38’ VALE DO JAVARI Uma triste realidade no Amazônia: desmatamento, invasão das terras 
indígenas, pistas de pouso clandestinas , massacres e impunidade; trabalho 
escravo, medo e doenças tropicais, tudo isto você verá neste documentário no 
noroeste do  Estado do Amazonas, próximo da fronteira do Brasil com o Peru e 
a Colômbia. 

11.04.97 V:048 41’ VIDA DEPOIS DOS 
SETENTA 

Ficar velho é triste. A vida vira lembrança, só se pensa no passado. Corpo, 
sensualidade e sexo não existem mais.  Esses são alguns dos mitos que cercam 
a terceira idade. É  
mais fácil acreditar neles do que olhar em volta  e enxergar uma mudança 
tímida mas definitiva para aqueles que já passaram dos setenta anos. 

18.04.97 V:049 47’ VIDA DE MÉDICO Vale a pena ser médico no Brasil hoje?  A profissão que dava dinheiro, 
prestígio e status passa por uma profunda transformação.  A vida do médico, 
está longe do glamour de antigamente. A maioria é assalariada, obrigada a ter  
três empregos em média para ganhar R$1.200,00 p/m. 

09.05.97 V:050 45’ VIOLÊNCIA, A Assassinatos no meio da rua.  Mortes que ninguém sabe explicar.  Assaltos, 
choques entre policiais e manifestantes nas ruas do Rio de Janeiro. Socos e 
pontapés até no congresso. 

01.08.97 V:051 41’ VULCÕES, O 
DESPERTAR DOS 

Na cidade do México e na pequena ilha de Monserrat, no Caribe, gente exposta 
à fúria dos vulcões enfrenta com coragem e resignação o vizinho incômodo. 
Histórias de fé e misticismo se misturam com um passado de dor e eterna 
reconstrução.  Já o despertar do vulcão Soufriere resultou na morte de nove 
pessoas.  Dezenove estão desaparecidas e seis mil mudaram para outros países. 

14.11.97 V:052 48’ VIOLÊNCIA CONTRA 
CRIANÇA 

Bater é educar ?  A discussão sobre um tema polêmico.  Palmadas, surras, 
castigo: até que ponto os pais tem direito de usar a força  física para impor 
limites ao comportamento dos filhos?    Só o diálogo e os conselhos resolvem 
as questões de rebeldia?  Controlar meninos e meninas não é tarefa fácil.  As 
crianças estão sempre dispostas a questionar a autoridade dos pais.  E os pais 
nem sempre são tolerantes o suficiente para contornar a situação.  Em muitos 
casos,o problema se resolve de uma ;única forma: com as próprias mãos. 

28.11.97 V:053 46’ VIAGEM PELO MÍSTICO 
CAMINHO DE 
SANTIAGO, UMA 

Lenda ou tradição?  Repetir o caminho é uma experiência que renova o 
espírito, deixa marcas no corpo e na alma.  Foi assim com o escritor Paulo 
Coelho:  “O caminho é o momento mais importante da minha vida.  Eu tinha 
um sonho de ser escritor e depois de conhecer Compostela, eu pude viver o 
meu sonho”. VISTAS DEL CAMINO – passeio, em espanhol, pelo caminho de 
Santiago de Compostela.SANTIAGO DE COMPOSTELA – fotos e vídeos do 
Caminho de Santiago de Compostela. 

09.01.98 V:054 44’ VALE DO QUAPORÉ O Vale do Guaporé está cravado em uma área que foi vítima de muita 
destruição.  Fogo e moto-serras transformaram árvores centenárias em pasto ou 
garimpos para extração da cassiterita.  – Guaporé está na fronteira do Brasil 
com a Bolívia.  Do nosso lado, a destruição contínua.  Na margem boliviana, a 
floresta intacta. 

30.01.98 V:055 48’ VIDA SELVAGEM Revelam cenas que a televisão nunca mostrou: o nascimento dos filhotes dde 
Tucunaré, o peixe amazônico que monta ninhos para se reproduzir.   
*  Mostra também a aldeia dos índios Tiriós no extremo norte do Pará, 
fronteira com o SURINAME. 

11.09.98 V:056 42’ VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

O Globo Repórter investiga um drama que começa dentro 
de casa. Mulheres que apanham: como elas estão conseguindo ganhar a guerra 
contra a violência doméstica? O silêncio das vítimas e das testemunhas faz com 
que o Brasil ignore o tamanho deste problema. 
No programa desta semana vocês vão conhecer as brasileiras que tiveram suas 
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vidas despedaçadas pela dor. Mas conseguiram juntar os cacos e montar o 
complicado quebra-cabeças que traz de volta a paz. 
 
 

20.11.98 V:057 43’ VIDA E MORTE, ENTRE 
A 

O Globo Repórter desta semana mostra experiências vividas por pessoas que 
estiveram na fronteira entre a vida e a morte. Como é estar no outro lado da 
consciência? Como os médicos encaram essa passagem? Existe um nível em 
que uma pessoa possa estar vendo a morte, mas fisicamente viva? Como 
Osmar Santos está se recuperando depois de ter perdido massa cefálica e de 
estar em coma profundo? E como vai o ator Gérson  Brenner, que levou um 
tiro na cabeça e três meses depois já se recupera em casa, ao lado da família. 
Tudo isso, no Globo Repórter. 
 
 

15.01.99 V:058 41’ VIDA SELVAGEM Ao sul da África, já na área do Deserto do Kalahari, o Parque Nacional de 
Hwangue, com 14 mil quilômetros quadrados, é do tamanho da Bélgica. Lá 
vivem mais de 400 espécies de aves, 107 de mamíferos, quase 10 mil leões. A 
região tem a maior concentração de elefantes do mundo. Com esse patrimônio 
natural, Hwange, no Zimbabwe, é uma porta aberta para a vida selvagem 

05.03.99 V:059 45’ VIOLÊNCIA O Globo Repórter desta semana vem para questionar a segurança do país. A 
violência cresce a cada ano e a impunidade continua sem solução. Cidades sem 
crimes, matadores de aluguel, crimes sem solução. Este é o perfil da violência 
no país da impunidade criminal. 

12.03.99 V:060 44’ VIDA DE SOLTEIRO Para quem busca companhia, uma grande cidade pode parecer o lugar ideal. 
Será mesmo? um velho ditado dá o conselho: se procuras a solidão anda no 
meio dos homens. No meio dos prédios com milhões de habitantes. Metrópoles 
como Rio e São Paulo conseguem isolar as pessoas. Quem conhece o morador 
do apartamento ao lado? O que é melhor: a vida de solteiro ou a vida de 
casado? Esse dilema é como o carnaval: quando passa o bloco, quem está de 
fora observando fica com inveja da agitação e quem está no meio, pulando, 
suando , olhando pra todos os lados, não vê a hora de parar e ter um pouco de 
sossego. De preferência, ao lado de uma boa companhia. 

17.03.00 V:061 41’ VIOLÊNCIA CONTRA 
CRIANÇA 

Uma em cada três crianças agredidas tem menos de cinco anos. Como acreditar 
que bebês que nem sabem falar são vítimas dos próprios pais? O que fazer para 
dar um basta à violência? Não se calar é o primeiro passo. Maltratar uma 
criança não pode mais ser um crime acobertado pela omissão 

12.05.00 V:062 45’ VISÕES Você acredita em espíritos? Videntes? Materialização? Como entender esses 
fenômenos? O que sentem, como vivem, as pessoas que dizem ver o que os 
outros não vêem? E a ciência – como explica essas aparições? Nossos 
repórteres viajam pelo Brasil ouvindo pessoas que tem essas experiências. 
Verdade? Truque? Imaginação? Não nos cabe julgar. A conclusão é sua. O 
sobrenatural existe? 

06.12.02 V:063 43’ VALE DO PEREAÇU Vamos revelar um pedaço do Brasil que ainda não entrou no mapa: a beleza e 
as surpresas do Vale do Peruaçu, em Minas Gerais. Vamos ver as imensas 
cavernas iluminadas pelo sol.   
Vamos também acompanhar o desafio dos exploradores. 

17.01.03 V:064 43’ VIDA APESAR DE TUDO Vamos em busca da vida nos lugares mais áridos e isolados da Terra. Cientistas 
aventureiros atravessam o Deserto do Atacama, no Chile, caminham por uma 
floresta de cactos gigantes e flutuam sobre uma impressionante planície de sal. 

05.03.04 V:065 38’ VIDA SAUDÁVEL Para milhões de pessoas que vivem nas grandes cidades do Brasil, o dia 
começa com correria nas estações e empurra-empurra nas lanchonetes. Quem 
tem tempo para um bom café da manhã? Estamos pensando na primeira 
refeição depois de oito horas de jejum. Então, é muito importante dar alimentos 
saudáveis para o corpo, diz a nutricionista Andréa Esquível. 
Revolução na Água: Quanta gente querendo cuidar do corpo! Na maior piscina 
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pública do Brasil “Piscinão de Ramos”, as aulas de hidroginástica são de graça. 
Saindo do piscinão para as piscinas dos mais modernos centros esportivos, 
descobre-se muito movimento na água. Tem gente levantando peso, pedalando, 
andando e até correndo debaixo d’água. É a revolução da hidroginástica.  
Um grupo começa o dia pedalando. Dividindo as ruas estreitas com os carros e 
os ônibus estão advogados e empresários – gente que passa o dia em lugares 
fechados. Sobre duas rodas, são todos atletas. 
Pedalar, andar, correr, nadar. Mas encontrar a dose certa também é importante. 
Exigir do corpo mais do que ele não consegue dar ou exagerar na carga de 
exercícios pode significar o fim de um projeto e o começo de um longo e 
doloroso processo de recuperação de uma lesão.  
Para começar a fazer uma atividade física, basta se mexer. O professor explica 
que qualquer movimento é uma atividade física, como andar no shopping, subir 
e descer escadas. Mas exercício mesmo precisa ter ritmo e intensidade 
definidos. 
Atividade Física na Terceira Idade: Equilíbrio. Reflexo. Força nos músculos. 
Um corpo saudável, capaz de fazer os movimentos que a vida exige em 
qualquer idade. Em um grupo todos já passaram dos 60 e cada um tem um 
motivo para fazer parte da turma. 
Marcas do Sol: A cor do verão pode seduzir muita gente, mas não a medicina. 
Lentes poderosas conseguem ver o que existe além da pele bronzeada. 

12.03.04 V:066 43’ VIDA NAS ÁGUAS DO 
BRASIL 

Nossos repórteres ficam lado a lado com o peixe-boi, um dos mamíferos mais 
dóceis e ameaçados do país, e mostram como os índios fazem a piracema de 
laboratório. O projeto do Instituto Socioambiental vem há cinco anos 
preparando os índios para enfrentar a escassez de peixes com tecnologia.  
Encontrar um peixe-boi no litoral brasileiro é como procurar uma agulha no 
palheiro, afinal existem menos de 500 deles espalhados por cerca de 5 mil 
quilômetros de costa. 
O sol é testemunha das mudanças causadas pelo homem nas mais diversas 
formas de vida. Não há como saber quantas espécies já desapareceram sem 
nem mesmo terem sido conhecidas. Na Bacia Amazônica, por exemplo, foram 
identificadas até hoje 1,7 mil espécies de peixes, e a estimativa é de que esse 
número possa chegar a 5 mil.  
Nos grandes lagos da Amazônia é comum caboclos se equilibrarem em 
pequenas canoas à espera do momento exato de disparar o arpão. Uma espera 
que pode levar horas. Eles observam a movimentação dos pirarucus, que em 
média a cada 20 minutos respiram na superfície. 

04.03.05 V:067 40’ VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER V 

A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Uma pesquisa feita pela 
Fundação Perseu Abramo mostrou o que acontece na intimidade dos lares 
brasileiros.  A cada ano, dois milhões de mulheres são espancadas por maridos 
ou namorados. Tratar da violência antes que ela aconteça e não depois que ela 
já marcou o corpo e a alma. A idéia que vem dando certo não é manter em paz 
alguns casais, mas todo um conjunto habitacional onde vivem 1,5 mil famílias. 
O conjunto popular fica em Diadema, no ABC Paulista.  
Na luta pelo fim da violência, a criação das delegacias da Mulher, há 20 anos, 
foi a primeira grande conquista. Outra conquista foi a criação dos juizados 
especiais criminais. Com a instalação deles, há cerca de dez anos, o caminho 
entre a denúncia da mulher e a pena para o agressor ficou bem mais curto. 
Esconderijo de mulheres ameaçadas: são apenas 70 abrigos, em todo o Brasil. 
É neles que se refugiam as mulheres que correm risco de vida, ameaçadas pelos 
parceiros 
Quem sofreu nas mãos de um marido violento consegue voltar a ser feliz? 
Mulheres como Vânia, que durante um longo tempo não teve coragem de se 
separar do marido que a maltratava. Não hesitam em responder que sim. Hoje 
ela é dona de sua vida. 
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18.03.05 V:068 44’ O PODER DO VINHO Uma taça de vinho esconde mais do que sabor e prazer é, uma fonte de saúde. 
As uvas saem das lavouras e vão direto para as bancadas dos laboratórios, 
consultórios e hospitais e se transformam em receita médica. 
Notícia boa para quem está em guerra com a balança: é possível perder peso 
tomando vinho. 
Verão na Serra Gaúcha. Para qualquer lado que se olhe, a paisagem é a mesma. 
Todas as videiras carregadas de uvas.  
O cultivo de uvas para a produção de vinho começou, no Rio Grande do Sul, 
no final do século 18, com a vinda dos imigrantes açorianos. Depois, vieram os 
alemães e, por fim, os italianos. 
Saúde, vitalidade, benefícios ao coração e combate ao colesterol. Já seria 
muito, mas tudo indica que o vinho pode fazer ainda mais por nós. “A 
degeneração macular, uma doença que leva à cegueira nas pessoas mais idosas, 
parece que é afetada beneficamente pelo consumo de vinho. Também há 
indicações de que o Mal de Alzheimer e mesmo a ocorrência de complicações 
de diabetes em indivíduos não altamente descompensados são beneficiados 
pelo consumo moderado de vinho”, diz o cardiologista Protásio Lemos da Luz, 
do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.  
Se um copo de vinho já faz tão bem, imagine uma banheira inteira para 
mergulhar e relaxar? A vinoterapia aproveita os benefícios dos milagrosos 
polifenóis da uva em forma de banhos e cremes. A técnica vem se espalhando 
em várias clínicas do Brasil. É uma terapia de combate aos radicais livres com 
função antioxidante. 

26.08.05 V:069 43’  VELHICE FELIZ, 
MANDAMENTOS DE 
UMA (TERCEIRA 
IDADE) 

Veja o que é preciso fazer para envelhecer bem. 
Os sete mandamentos para ter uma velhice feliz: perdoar, ser solidário, ser 
grato, não se sentir doente (mesmo que você esteja), reinventar a 
aposentadoria, ser feliz no casamento , gostar de viver. 
Inflação dos idosos: A inflação do idoso vem sendo medida pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) há um ano. É um índice que avalia o aumento dos 
preços daquilo que os idosos mais consomem. Eles têm um gasto quatro vezes 
maior do que a média com serviços de laboratório e hospital. Gente que fica 
mais tempo em casa e que, por isso, vê o valor de algumas contas aumentar. 

06.01.05 V:70 44’  VENCEDORES Sapatos da saúde: Seu Geraldo, um apaixonado por pés criou um sapato 
recomendado pelos médicos para um problema de saúde pública: o pé 
diabético, responsável por duas amputações a cada minuto, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS).  
A história de brasileiros que conseguiram realização profissional bem longe de 
casa. 
Mamulengos invadem Paris: Pai, mãe e oito filhos envolvidos num único 
sonho: transformar a realidade pela arte, dar vida à vida, fazer teatro de rua, 
brincar. 
Café na terra do chá: Negócio da China: Um grande passo para que os chineses 
se rendam à nossa bebida. Em uma cafeteria num dos shoppings mais 
sofisticados da cidade, o cafeicultor e agrônomo Alexandre Vieira, de 42 anos 
se supera é ele quem comanda todo movimento. Se cada chinês tomar um 
cafezinho por dia, serão 1 bilhão e 300 milhões de xícaras. Matemática 
tentadora num país que cresce 9% ao ano. 
Um gigante brasileiro nas quadras americanas: O basquete verde-e-amarelo 
tem agora um embaixador na América: Nenê. Apelido brasileiro para um nome 
com jeitão americano: Maybyner Rodnei. 
Astronauta de Bauru: Em Houston, Texas, Marcos Pontes é o astronauta da 
agência espacial mais conhecida no mundo. A cara do Brasil na galeria de 
heróis da Nasa. O cidadão da América. O mais novo tripulante da Missão 
Russa. Uma história que começa em Bauru, onde Marcos Pontes nasceu e 
sonhou pela primeira vez com o espaço. 
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28/07/06 V:071 43’  VIDA SEM PATRÃO 
(TRABALHO) 

Os desafios e conquistas dos brasileiros que não têm patrão. 
Dizem que o brasileiro não foge à luta! Será esse o tal espírito empreendedor? 
Fomos à Porta Alegre. Os números do IBGE mostram que essa é a capital 
brasileira com o menor índice de pessoas desempregadas. Mas o mercado 
formal de trabalho não é suficiente. Até aqui, é preciso lançar mão da 
criatividade. 
União lucrativa: cooperativas mudam a vida de costureiras 
Imigrantes vencem dificuldades e fazem sucesso no Brasil: Durante o dia, as 
ruas estreitas do centro do Rio de Janeiro recebem uma multidão. Atraída pelos 
bons preços e pela variedade de mercadorias expostas nas calçadas. Esse 
pedaço da cidade nasceu do sonho de pioneiros que vieram de longe, sem 
dinheiro, sem emprego. A coragem e a força de vontade dos imigrantes 
também ajudaram a erguer o mais importante centro financeiro e industrial do 
país: São Paulo. Empreendedorismo estimula jovens; Artistas usam a rua como 
escritório. 

11.08.06 V:072 45’  VIDA MARINHA  
11.10.06 V:073 45’  VIOLÊNCIA CONTRA 

MULHER(LEI MARIA 
DA PENHA) 

O Globo Repórter investiga: quando vamos conseguir acabar com o drama da 
violência contra a mulher?  
No Brasil, as pesquisas afirmam que muitas crianças ainda nascem e crescem 
vendo a mãe ser agredida. Quais as conseqüências para as crianças que 
presenciam a violência dentro de casa?  
Sociedade pede rigor na lei: A legislação expressa a vontade da sociedade e, 
neste momento, a sociedade diz com clareza, através do Parlamento, que quer 
penas mais duras paras os agressores. 

15.12.06 V:074 43’  VIVENDO BEM ATÉ OS 
100 (VELHICE) 

Quando Brasília foi inaugurada, em 1960, a média de vida dos brasileiros era 
de 52 anos. No ano 2000, chegamos a quase 69. Mas a grande surpresa, 
mesmo, fica por conta do aumento do número de centenários.  
Enxergar o mundo de uma janela em movimento pode tornar a vida mais 
saudável e feliz? Os especialistas não têm todas as repostas, mas já sabem que 
a saúde de quem decide viajar com freqüência melhora e muito. 
Exercícios para corpo e mente. Se a ordem é fazer exercícios, não importa 
quando. É um aprendizado que, para uns, chega cedo e, para outros, mais tarde. 
Mas, a qualquer tempo, os benefícios são inegáveis. 
Oficina da Memória: Assim como o corpo, a mente também precisa de 
exercício. E na Oficina da Memória para a Terceira Idade, são desenvolvidas 
atividades para estimular essa função tão importante para a qualidade de vida. 
Não há como escapar! Acontece com todo mundo. A idade vai chegando, e 
nosso corpo vai mudando. Mudanças que, em geral, não conseguimos 
controlar. O aumento de peso é uma delas e atinge principalmente as mulheres.  
Médicos e pesquisadores buscam há muito tempo um remédio definitivo para o 
diabetes. Uma boa promessa está saindo do Departamento de Química da 
Universidade de Campinas (Unicamp). Os cientistas conseguiram sintetizar um 
princípio ativo muito procurado pela ciência. 

22.12.06 V:075 45’  VELOCIDADE: A 
DOENÇA DA PRESSA 

Correria nas ruas, no trabalho, dentro de casa e até na hora de comer. Como 
tudo isso atinge a nossa saúde?  
Para que tanta pressa? O que faz as pessoas pisarem cada vez mais no 
acelerador - no trânsito e nas ruas? Até quem está parado fica pronto para dar 
uma arrancada.                                                                                                            
Tiradentes, em minas gerais, e antônio prado, na serra gaúcha, são os dois 
únicos municípios brasileiros que buscaram se integrar a um movimento 
internacional: o "slow cities". Traduzindo do inglês: "cidades devagar". Elas 
têm menos de 45 mil habitantes, tentam evitar o crescimento desordenado, 
preservam tradições e um estilo de vida que só se vê no interior.  
Segundo especialistas, os filhos de pessoas apressadas têm mais tendência de 
serem adultos apressados. Seja por causa do excesso de compromissos desde a 
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infância - como aulas de natação, balé, judô, idiomas, escola - ou por copiarem 
o comportamento dos pais. As crianças imitam o jeito de ser dos adultos.  
Tirar um tempo para apreciar o mundo. Simplesmente não fazer nada, 
aproveitar a tranqüilidade. Esse é um dos segredos para acertar no ritmo de 
vida. Mas médicos e psicólogos também aconselham: quem achar que está 
acelerado demais tem que verificar os compromissos, ver se eles cabem no dia-
a-dia. 

02.02.07 V:076 45’ VIDA SELVAGEM, 
EXTREMOS 

As maiores bocas do Reino Animal. São feras que esmagam um esqueleto 
numa só mordida, bichos que usam a boca como arma e gigantes com 3 mil 
dentes. Entre os mais incríveis jogos de sedução da natureza, a dança do 
acasalamento dos elefantes, uma ave que atrai os parceiros usando as patas 
azuis e a curiosa disputa dos pingüins em busca de companhia.  
Os pesquisadores também descobriram os mais terríveis tubarões do planeta. 

07.06.84 X:001 31' XINGU Visita de Magaron, novo diretor do Parque do Xingu, as aldeias indígenas, 
depoimentos do Cacique Raoni. 

08.10.87 X:002 39' XUXA Perfil da modelo e apresentadora de Televisão - biografia e o sucesso do 
programa "XOU DA XUXA". 

30.09.75 Y:001 37' YOGA - O CAMINHO 
HINDU DA SABEDORIA 

Os mistérios da iniciação na Yoga - as proezas de que os Yogues são capazes 
com seu corpo. 

27.08.93 Y:002 41' YANOMAMIS, OS O suposto massacre de índios Yanomamis por garimpeiros na Aldeia Haximu 
traz a tona os problemas da raça indígena mais primitiva do mundo que vive 
numa reserva do tamanho de Portugal. Em Roraima, constantemente invadida 
para a exploração ilegal das riquezas do sub solo, o drama da cidade de Boa 
Vista, que sem o dinheiro dos garimpeiros impedidos de explorar as terras dos 
índios, empobrece a cada dia. A vida e os costumes dos Yanomamis na Selva. 
O antropólogo Kenneth Good que casou com uma índia e tentou viver com ela 
nos EUA... 

26.11.87 Z:002 9' ZICO A volta bem sucedida ao jogador Zico ao futebol e ao time do Flamengo após 
dois anos de difícil recuperação de uma contusão no joelho, que quase o 
afastou definitivamente dos campos. 

18.11.80 Z:003 39' ZEPELLIN - A VOLTA 
DO PÁSSARO 
PRATEADO 

Imagens de uma espécie de dirigível, em forma de um charuto. 

27.03.90 Z:004 13' ZACARIAS A morte de Mauro Gonçalves, o ZACARIAS dos Trapalhões - sua vida e sua 
carreira. Os trapalhões sem Zacarias. 

 


