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28/11

Collor
1) 0:00:26
Vinheta 1. Imagens de síntese: , os dois "ele" de Collor percorrem linha de trem, passando por outdoors nos quais está
escrito "Escola", "Saúde" e etc e vão compor o logotipo de Collor.
2) 0:00:47
Collor em estúdio (P. Ap. P.): "meu apoio provém do povo e não dos partidos e políticos" "é hora de união".
3) 0:04:45
Vinheta 2. Bandeira do Brasil. Na faixa branca lê-se "Collor é Progresso".
4) 0:04:49
Clip 1: "Collorir de novo".
5) 0:05:33
Voz off interpreta pesquisa (Datafolha): "é Collor que tem a confiança e o voto dos pobres".
6) 0:05:51
Depoimentos de pessoas pobres.
7) 0:06:06
Collor discursa em comício: "minha candidatura pertence só a vocês".
8) 0:06:18
Voz off: "votos de Collor e de Lula em Alagoas". Imagens de comício de Collor em Alagoas.
9) 0:06:51
Voz off: "em Alagoas Collor só perdeu no Iate Clube, de ricos". Imagens do clube.
10) 0:07:04
Voz off (m): "em Roteiro (AL) Collor teve 87% dos votos.
11) 0:07:27
Entrevistas com habitantes de Roteiro.
12) 0:07:34
Repórter (m): Collor voltará a Roteiro.
13) 0:07:47
Collor discursa em comício: "Fé em Cristo".
14) 0:07:58
Voz off: "Collor agradeceu a Deus em missa celebrada por Frei Damião". Imagens diversas: Igreja, Collor na Igreja, Collor
com o Frei.
15) 0:08:12
Voz off: "em Pinheiro (MA), Collor ficou com mais de 50% dos votos".
16) 0:08:20
Voz off: "em Garanhuns, terra em que Lula nasceu, Collor teve 50% de votos a mais".
17) 0:08:28
Voz off: "quem conhece o PT não vota no PT". Derrotas do PT nas cidades por ele governadas. Animação: estrela
vermelha caindo em um gráfico.
18) 0:08:39
Voz off interpreta pesquisa (IBOPE): "Collor disparado na frente".
19) 0:08:51
Voz off: "o Brasil já escolheu o seu candidato". De um mapa do Brasil se destacam mapas das regiões e , destes se
destacam mapas dos estados, aos quais se seguem imagens de comícios. Hino nacional ao piano.
20) 0:09:48

Collor, em estúdio (P. Ap. P.): Obrigado, Brasil, vamos fazer um país melhor".
21) 0:09:52
Voz off analisa declarações de Lula e do líder do PT. Imagens de jornal (P/B) de Lula e trechos de jornais.
0:10:25

Lula
1) 0:10:25
Vinheta 1: "Plim-plim" da Globo. Imagem: mapa do Brasil cobre um globo terrestre.
2) 0:10:27
Ator Antônio Fagundes: "a gente não falou que vinha? Olha o povo aqui outra vez!"
3) 0:10:32
Apresentação. Voz off: "chegou a vez do povo, um programa da Frente Brasil Popular e do Movimento Lula Presidente na
sua Rede Povo (cantado). Aqui você vê o que não vê na outra TV. Imagens: cartaz 1 (Frente Brasil Popular); cartaz 2
(Mov. Lula Presidente) e vinheta 2: (Rede Povo).
4) 0:10:45
Lula em estúdio (P. Ap. T.): "agradecer aos eleitores que votaram em candidatos progressistas; os dois lados estão mais
nítidos; a nova sociedade e os poderosos; vamos ganhar as eleições".
5) 0:14:57
Vinheta 3: nome "Lula" animado. Música "Lula-lá".
6) 0:15:05
Voz off: "candidatura popular amplia as adesões e ganha força. Apoio de Arraes". Imagens deste e trabalhadores rurais.
7) 0:15:33
Entrevista de Arraes à Rede Povo.
8) 0:16:32
Voz off: "O Comitê Central do PSDB se reuniu no sábado". Imagens da reunião.
9) 0:16:38
Cenas de Covas dando entrevista à imprensa.
10) 0:17:11
Voz off: "o diretório do PSDB oficializou numa nota as suas decisões, das quais se destacam... (imagens da reunião e
destaque de algumas decisões escritas numa folha de papel).
11) 0:17:31
Voz off: "entendimentos com o PDT e com Brizola. Lula foi ao Rio se encontrar com Brizola". Imagens de multidão dos
dois partidos e de Lula com Brizola.
12) 0:17:48
Voz off: "domingo, o PDT fez uma convenção para avaliar a situação. Brizola afirmou..."
13) 0:17:56
Entrevista de Brizola na convenção.
14) 0:18:46
Voz off: Freire manifestou o seu apoio a Lula
15) O:18:55
Vinheta 3
16) 0:19:00

Voz off: "dize-me quem te apoia e eu te direi quem és". Ela apresenta vários empresários, dizendo o seu nome e fazendo
perguntas para eles, que "respondem" afirmando a sua opção por Collor (na verdade as perguntas foram formuladas
depois das respostas).
17) 0:19:51
Voz off: "o candidato do povo brasileiro é outro". Som: multidão cantando "Olê-olá-Lula". Imagens de Lula e de multidão.
18) 0:20:00
Trecho de Clip 1 (Lula-lá)
19) 0:20:18
Fechamento. Voz off: "você acabou de assistir..." Imagens: cartazes 1 e 2.
0:20:25

29/11
Lula
Programa idêntico ao do dia anterior (0:20:56-0:30:56)

Collor
1) 0:30:56
Música "Cambalacho" (instrumental). Imagens de Brizola movidas para frente e para trás.
2) 0:31:00
Entrevista de Brizola criticando os petistas.
3) 0:31:12
Voz off comenta trecho de jornal que diz: "Brizola quer sapo barbudo pela garganta". Imagens do trecho do jornal.
4) 0:31:15
Voz off: "no mesmo cacho de Lula: Wilson Braga..., familiares de Sarney e Sarney... Brizola". Imagens: fotos dos citados;
caricatura do cacho.
5) 0:32:02
Música "Cambalacho". Imagens de Lula e seus apoiadores e caricatura.
6) 0:32:21
Voz off: "uma coisa é o que o PT diz e outra o que ele faz: salário dos funcionários da prefeitura de SP. PT do Lula-lá virou
o PT do 'blá-blá-blá'". Fotos de Lula, Erundina, hospital caótico, etc.
7) 0:33:16
Erundina dá entrevista. Outra voz diz coisas incompreensíveis.
8) 0:33:20
Animação: estrelinha do PT compõe a palavra "incomPTência".
9) 0:33:25
Vinheta 1
10) 0:33:47
Collor, em estúdio: "é hora da união. São dois os candidatos. Construir o Brasil Novo"
11) 0:35:19
Vinheta 2. Bandeira do Brasil se compõe com o dístico "Collor é Progresso". Primeiras notas do Hino Nacional ao fundo.
12) 0:35:24
Foto de Mário Amato usada no programa de Lula. Escrito na tela: o PT mente.

13) 0:35:27
Entrevista de Claudio Humberto, que nega os compromissos de Collor com a FIESP.
14) 0:36:06
Trechos do clip "Collorir de novo" alternados com entrevistas de eleitores que afirmam que vão votar em Collor.
15) 0:37:06
Clip: "Agora chegou a hora de confirmar".
16) 0:37:50
Voz off interpreta pesquisa: "o povo está de bem com Collor".
17) 0:38:08
Entrevistas com populares. Pessoas manifestam o apoio a Collor estalando os dedos.
18) 0:38:55
Dedos juntos, coloridos de verde e amarelo se transformam nos dois "L" do logotipo de Collor.
19) 0:39:01
Voz off: Collor ficou na frente de Lula no Rio...
20) 0:39:17
Collor, em estúdio: "Obrigado Rio..."
21) 0:39:22
Voz off: No R. G. do Sul, Collor ficou na frente...
22) 0:39:34
Collor, em estúdio: "Obrigado, R. G. do Sul..."
23) 0:39:38
Voz off dá o roteiro de Collor no R. G. do Sul.
24) 0:39:52
Clip "Collorir de novo" (só imagens) com Aquarela do Brasil (instrumental) ao fundo. Esta se transforma em um trecho do
Hino Nacional
0:40:54

30/11
Collor
1) 0:41:28
Música "Cambalacho". O mesmo de 1) de 29/11
2) 0:41:34
Entrevista de Brizola. O mesmo de 2) de 29/11
3) 0:41:48
Trecho de jornal. O mesmo de 3) de 29/11
4) 0:41:51

No cacho de Lula. O mesmo de 4) de 29/11
5) 0:42:37
Música "Cambalacho" . O mesmo de 5) de 29/11
6) 0:42:51
Vinheta 1
7) 0:43:13
Collor, em estúdio, com um maço de folhas: "detalhar os planos de governo; três reformas: fiscal, administrativa e
patrimonial; renegociar o pagamento da dívida".
8) 0:48:22
Vinheta 2: bandeira do Brasil.
9) 0:48:27
Clip "Collorir de novo". Voz off: "o povo está de bem com Collor".
10) 0:48:48
Trechos do clip "Collorir de novo" alternados com entrevistas. O mesmo de 17) de 29/11.
11) 0:49:07
Voz off interpreta pesquisa
12) 0:49:19
Depoimento de popular. Pessoas manifestam apoio a Collor. Cenas já vistas.
13) 0:49:48
Dedos juntos. O mesmo de 18) de 29/11
14) 0:49:53
Voz off: "No R. G. do Sul...". O mesmo de 21) de 29/11
15) 0:50:05
Collor: "Obrigado, R. G. do Sul..." O mesmo de 22) de 29/11
16) 0:50:09
Voz off dá o roteiro de Collor no R. G. do Sul. O mesmo de 23) de 29/11.
17) 0:50:23
Clip "Collorir de novo". O mesmo de 24) de 29/11

Lula
1) 0:51:25
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11
2) 0:51:40
Entrevista com um carregador de carne que não come carne.
3) 0:51:48
Entrevista com dona de um cachorro que come carne.
4) 0:51:56
Voz off: "distribuição de riquezas injusta". População que produz a riqueza não se beneficia dela". Imagens: gráficos,
animacões, etc.
5) 0:52:46
Entrevistas com trabalhadores que comparam o que ganham com o que produzem.
6) 0:53:11
Lula fala da política de distribuição de renda.

7) 0:57:47
Animação computadorizada musicada: Lula
8) 0:57:53
Voz off: "Lula foi o 1. no 1. turno, em Brasília.
9) 0:58:07
Entrevista com militante do PDT.
10) 0:58:16
Voz off: Lula foi questionado no TSE quanto à dívida externa.
11) 0:58:25
Lula responde à pergunta.
12) 0:58:31
Voz off: "contatos com Freire".
13) 0:58:40
Entrevista com Freire.
14) 0:58:54
Clip: "Vai lá e vê".
15) 0:59:46
Voz off: "a Rede Povo apresenta o jogo do esconde-esconde: Amato apóia Collor mas Collor esconde".
16) 1:00:33
Ator Antônio Fagundes recita o poema "O analfabeto político", de Brecht.
17) 1:01:19
Fechamento. O mesmo de 19) de 28/11.
1:01:25

1/12
Lula
1) 1:02:07
Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11
2) 1:02:09
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11
3) 1:02:22
Lula, em estúdio: "nível da campanha vem caindo por conta do adversário. Apelo para que este exponha os seus temas".
4) 1:07:20
Animação musicada. O mesmo de 7) de 30/11
5) 1:07:25
Voz off: "Lula em campanha em Bauru. Apoio do PSDB local"
6) 1:07:49
Prefeito de Bauru em favor de Lula.

7) 1:08:14
Voz off: "o dirigente do PSDB de Bauru anunciou a sua adesão".
8) 1:08:21
Declaração de adesão do dirigente.
9) 1:05:55
Voz off: "dirigentes do PDT e do PCB de Bauru também manifestaram apoio a Lula".
10) 1:09:02
Militantes pró-Lula de Bauru cantam "Olê-olá-Lula".
11) 1:09:16
Voz off: "tudo isso e muito mais na tela da Rede Povo. (mesma vinheta de 1) de 28/11
12) 1:09:21
Voz off: "preste atenção nessas cenas". Imagem de Collor em entrevista à TV Aratu.
13) 1:09:23
Trecho de entrevista na qual Collor dá resposta grosseira a uma pergunta.
14) 1:10:10
Voz off: "agora reflita: um homem que perde a calma tão facilmente pode ser nosso Presidente?"
15) 1:10:19
Repetição da resposta grosseira.
16) 1:10:27
Voz off: "na hora de votar pense nisso".
17) 1:10:30
Vinheta 1 o mesmo de 1) de 28/11.
18) 1:10:32
Clip "Vai lá e vê". O mesmo de 14) de 30/11
19) 1:11:24
Lula, em estúdio: "dia 17 o povo brasileiro vai lavar a alma e votar no Lula".
20) 1:11:36
Música Lula-lá e informações sobre os comícios de Lula.
21) 1:11:58
Fechamento

Collor
1) 1:12:06
Vinheta 1
2) Collor, em estúdio: "eu e você de um lado, nossos adversários, conchavados, do outro; meu compromisso é com você".
3) 1:13:37
Vinheta 2. O mesmo de 11) de 29/11
4) 1:13:42
Voz off: "Piauí deu a sua preferência a Collor".
5) 1:13:54

Collor, em estúdio: "obrigado Piauí..."
6) 1:13:58
Voz off interpreta pesquisa
7) 1:14:14
Clip "Chegou a hora de confirmar"
8) 1:14:46
Nenhum som. Na tela aparece escrito em branco: atenção
9) 1:14:48
Beliza Ribeiro fala sobre a agressão sofrida pela campanha de Collor em Caxias do Sul: "você vai ver o que restou".
10) 1:15:29
Cenas de violência em Caxias com som ambiente, entremeadas por entrevistas (feitas "ao vivo") de "colloridos"
indignados.
11) 1:19:22
Collor dá entrevista (em Caxias?) lamentando o ocorrido. Ele responsabiliza o PT: candidato e dirigentes.
1:22:04

2/12
Collor
1) 1:22:40
Vinheta 1
2) 1:23:01
Collor, em estúdio: "preciso de vocês! Você acha que o PT ia fazer um bom governo? Só nós faremos".
3) 1:24:46
Vinheta 2
4) 1:24:51
Voz off: "no R. G. do Norte teve a preferência dos eleitores".
5) 1:25:06
Collor, em estúdio: "Obrigado, R. G. do Norte..."
6) 1:25:08
Atriz Claudia Raia entrevista homem do povo. Ela se apresenta e diz que também votou em Collor.
7) 1:25:42
Música, a entrevista continua em um novo contexto
8) 1:26:53
Música, imagens de Claudia Raia dando autógrafos. Ela fala para a câmera.
9) 1:27:24
Voz off interpreta pesquisa
10) 1:27:42
Voz off: "São Paulo deu a Collor uma grande vitória".
11) 1:27:53
Collor, em estúdio: "Obrigado, São Paulo".
12) 1:27:57

Clip "Chegou a hora de confirmar". Voz off: "o povo está de bem com Collor"
13) 1:28:40
Pessoas manifestam apoio a Collor estalando os dedos
14) 1:28:56
Dedos juntos se transformam em logotipo. O mesmo de 18) de 29/11.
15) 1:29:01
Voz off: "vote 20, vote Collor".
16) 1:29:09
Trecho do clip "Collorir de novo".
17) 1:29:12
Entrevistas com pessoas que "colloriram" para o 2. turno
18) 1:30:21
Clip "Collorir de Novo" com "Aquarela do Brasil". O mesmo de 24) de 29/11.
19) 1:31:24
Trecho de debate no qual Brizola ataca o vice de Lula, Bisol.
20) 1:31:28
Voz off: "o PT virou o partido dos latifundiários: Brizola, Bisol". Imagens diversas: Brizola, Bisol, pessoas cultivando a terra,
jornal Folha de São Paulo.
21) 1:32:04
Paródia de um comercial: o "estômago" fala com o seu dono que come uma sopa de letrinhas com as legendas que
apoiam o PT.

Lula
1) 1:32:36
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11
2) 1:32:50
Lula, em estúdio: "o povo não tem memória curta; Nova República não deu em nada; apelo ao outro candidato para
explicitar o seu programa sobre certos pontos".
3) 1:36:49
Animação musicada. O mesmo de 7) de 30/11
4) 1:36:55
Voz off: "herança do governo Collor em Alagoas: situação da saúde".
5) 1:37:59
Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11
6) 1:38:01
Cantor Djavan pede apoio para Lula
7) 1:38:06
Clip "Vai lá e vê"
8) 1:38:59
Cantora Beth Carvalho pede apoio para Lula
9) 1:39:03
Voz off: "No ar: onde estava você". Ela compara onde estavam Lula e Collor em datas determinadas.

10) 1:40:34
Ator Otton Bastos e outra pessoa manifestam apoio a Lula.
11) 1:40:37
Voz off: "a deputada Heloneida Studart (PSDB-RJ) também apoia Lula".
12) 1:40:45
Heloneida fala em apoio a Lula.
13) 1:41:28
Voz off: "tudo isso e muito mais..." O mesmo de 11) de 1/12
14) 1:41:33
Lula, em estúdio: "Chamamento ao povo; agir com coerência em 17/12".
15) 1:42:20
Voz off: "vote no primeiro". Música. Imagens de computador.
16) 1:42:24
Fechamento
1:42:32

3/12
Lula
1) 1:43:18
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11
2) 1:43:34
Lula, em estúdio: "suspender os pagamentos da dívida; maior independência com relação aos outros países; subalternos
nunca mais"
3) 1:47:23
Animação musicada. O mesmo de 7) de 30/11
4) 1:47:27
Gal Costa e Elba Ramalho cantam "La-la-la Brizola, Lula-lá"
5) 1:47:33
Voz off: "Lula voltou a Minas para agradecer à votação"
6) 1:48:21
Lula discursa em comício
7) 1:48:41
Voz off: "Lula almoçou na casa de Pimenta da Veiga".
8) 1:48:56
Entrevista de Pimenta da Veiga com Lula ao lado.
9) 1:49:26
Lula dá entrevista, ao lado de Pimenta
10) 1:49:40
Voz off: "veja na Rede Povo mais uma obra do governo Collor: estrada para beneficiar usineiros".

11) 1:50:14
Entrevista com o presidente do Sindicato dos Engenheiros de AL.
12) 1:50:40
Voz off: "Collor foi o governo que mais favoreceu os usineiros. Você votaria neste homem?"
13) 1:51:00
Vinheta 1 de 1) de 28/11
14) 1:51:02
Cantor Chico Buarque exclama "Lula-lá!"
15) 1:51:04
Foto de Lula. Vozes cantam, ao fundo, "Olê-olá-Lula"
16) 1:51:09
Voz off convida para participar de evento "Onda Lula"
17) 1:51:30
Voz off: "Rede Povo denuncia versão falsa sobre os acontecimentos de Caxias; Collor e seus amigos milionários farão
tudo para tentar ganhar as eleições"
18) 1:53:14
Vinheta 1 de 1) de 28/11.

Collor
1) 1:53:16
Voz off: "a inflação do PT"
2) 1:53:56
Animação: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11
3) 1:53:59
Voz off: "Jacó Bittar, do PT, deixou as pessoas a pé"
4) 1:54:34
Animação: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11
5) 1:54:37
Voz off: "a administração Erundina é um desastre: educação".
6) 1:55:22
Animação: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11
7) 1:55:56
Brizola ataca Bisol. O mesmo de 19) de 2/12
8) 1:55:31
Voz off: "o PT virou o partido dos latifundiários". Mesmo trecho de 20) de 2/12, um pouco mais extenso.
9) 1:56:13
Voz off "escala" o "time dos perdedores do PT" e o "time dos vencedores": Collor e o povo.
10) 1:56:56
Vinheta 1
11) 1:57:17
Depoimento de Vicente Amato Neto (médico e prof. univers; dir. do Hosp. de Clínicas de SP) sobre o programa de saúde
de Collor.

12) 2:00:07
Imagens com músicas. Na tela: "Saúde-Collor".
13) 2:00:18
Voz off: "o PT mente".
14) 2:00:37
Repórter (m): "Collor enfrentou os usineiros duas vezes".
15) 2:01:12
Entrevista com Pedro Lúcio, delegado da FETAG-AL
16) 2:02:02
Repórter (m): "segunda vez que Collor enfrentou os usineiros".
17) 2:02:45
Voz off: "o povo de Alagoas não esqueceu. Deu 60% dos votos".
18) 2:03:03
Clip "Chegou a hora de confirmar".
2:03:15

4/12
Collor
1) 2:03:51
Vinheta 1.
2) 2:04:14
Collor, em estúdio: "nós ou eles; queremos um Brasil rico"
3) 2:05:12
Vinheta 2 (bandeira)
4) 2:05:17
Voz off: "Collor conquistou Minas"
5) 2:05:31
Collor, em estúdio: "Obrigado Minas..."
6) 2:05:37
Voz off interpreta pesquisa
7) 2:05:57
Voz off fala sobre quem vota em branco. Hino da bandeira ao fundo. Bandeira do Brasil vai perdendo a cor e se
transforma numa bandeira branca.
8) 2:07:01
Voz off interpreta pesquisa.
9) 2:07:20
Depoimentos de populares.
10) 2:07:36
Claudia Raia entrevista... O mesmo de 6) de 2/12.
11) 2:08:08
Entrevista retomada... O mesmo de 7) de 2/12.

12) 2:09:21
Claudia Raia fala... O mesmo de 8) de 2/12.
13) 2:09:52
Voz off: "Collor teve no Amazonas o dobro do 2. colocado".
14) 2:10:06
Collor, em estúdio: "Obrigado, Amazonas..."
15) 2:10:10
Voz off: "Vote 20, vote Collor". O mesmo de 15) de 2/12
16) 2:11:00
Voz off: "Jacó Bittar, do PT...". O mesmo de 3) de 3/12
17) 2:11:35
Estrelinha: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11
18) 2:11:40
Voz off: "administração Erundina ...". O mesmo de 5) de 3/12
19) 2:12:25
IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11
20) 2:12:30
Voz off: "inflação do PT...". O mesmo de 1) de 3/12
21) 2:13:09
IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11
22) 2:13:14
Paródia de comercial do "estômago". O mesmo de 21) de 2/12

Lula
1) 2:13:45
Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11
2) 2:13:47
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11
3) 2:14:07
Voz off: "desânimo entre os pequenos e médios agricultores do Paraná, 'celeiro do Brasil'". Narra a situação de um
agricultor.
4) 2:14:35
Depoimento do agricultor.
5) 2:14:42
Voz off narra a situação de um outro agricultor.
6) 2:14:50
Depoimento desse agricultor.
7) 2:15:11
Voz off narra a situação de mais um agricultor.
8) 2:15:01
Entrevista com esse agricultor.
9) 2:15:30

Voz off narra a situação de um outro agricultor.
10) 2:15:39
Depoimento deste agricultor.
11) 2:15:44
Voz off: "Lula, no Paraná, discutindo com agricultores"
12) 2:16:02
Depoimento de agricultor
13) 2:16:15
Lula fala para agricultor
14) 2:16:56
Voz off: "acompanhado de um ex-presidente do INCRA, Lula explicou o seu conceito da Reforma Agrária.
15) 2:17:06
Lula fala para dois agricultores.
16) 2:17:21
Voz off: "Lula desmentiu que mexerá em terras produtivas".
17) 2:18:12
Voz off: "Lula entre pequenos agricultores".
18) 2:18:28
Lula discursa em comício para pequenos agricultores: "solução para os pequenos e médios produtores".
19) 2:18:40
Voz off: "Lula se referiu a problemas que conhece de perto e deu soluções".
20) 2:18:48
Lula discursa em comício e é aplaudido.
21) 2:19:19
Animação musicada. O mesmo de 7) de 30/11.
22) 2:19:23
Voz off: "Collor tentou provocar e humilhar o povo do RS; jornais falsos".
23) 2:20:44
Entrevista com o advogado Edésio Passos.
24) 2:21:15
Voz off: "quem mandou fazer os jornais foi um industrial da FIEP".
25) 2:21:35
Entrevista com um popular
26) 2:21:52
Voz off: "Collor, o mau patrão. O que ele faz com seus 1500 funcionários?"
27) 2:22:14
Depoimento do presidente do Sind. dos Radialistas de AL.
28) 2:22:31
Voz off: "Justiça do Trabalho condenou Collor".
29) 2:22:50
Depoimento do presidente do Sind. dos Jornalistas de AL.

30) 2:23:22
Depoimento do pres. do Sind. dos Radialistas de AL.
31) 2:23:31
Voz off: "como seria na Presidência um homem que trata tão mal os trabalhadores?"

32) 2:23:39
Fechamento.
2:23:45

5/12
Lula
1) 2:24:16
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11
2) 2:24:34
Foto de Lula no debate. Ao fundo som de multidão cantando "olê-olá-Lula"
3) 2:24:39
Voz off: "no debate Lula derrotou Collor. Collor entrou rugindo como um Leão..."
4) 2:24:46
Trecho de Collor falando no debate
5) 2:24:49
Voz off: "... e saiu miando como um gatinho..."
6) 2:24:52
Collor no debate: trecho de uma resposta sua é cortada e fica inconclusa.
7) 2:24:55
Voz off: "Lula demonstrou a incoerência de Collor"
8) 2:24:52
Trecho de Lula falando no debate
9) 2:25:13
Voz off: "Collor se abateu quando Lula falou da violência dos seus seguranças"
10) 2:25:18
Trecho do debate no qual Lula mostra fotos de ações violentas dos seguranças de Collor.
11) 2:25:46
Voz off: "Collor se perdeu com a pergunta de Lula sobre como ele iria aumentar os salários".
12) 2:25:53
Trecho do debate no qual Lula pergunta a Collor sobre os salários.
13) 2:27:04
Collor responde, sorrindo: "não, não é bem assim..." (o som some).
14) 2:27:07
Voz off: "Collor quis criticar as alianças da Frente Brasil Popular e foi fulminado. Lula deu uma lição de política".
15) 2:27:15

Trecho do debate no qual Lula fala sobre a necessidade de acordos na política.
16) 2:28:08
Voz off: "Lula denunciou contratações irregulares em Maceió".
17) 2:28:16
Trecho do debate no qual Lula questiona Collor sobre as suas contratações.
18) 2:28:32
Collor, sorrindo, se prepara para responder. O som é cortado.
19) 2:28:36
Voz off: "caiu por terra a farsa do 'Caçador de Marajás'".
20) 2:28:41
Trecho do debate no qual Lula mostra a lista dos contratados.
21) 2:28:51
Voz off: "a vitória de Lula no debate é o ponto de virada na campanha". Ao fundo, um som de multidão de artistas canta
"Olê-olá-Lula"... Continua após o fim da voz off.
22) 2:29:16
Repórter esportivo Juarez Soares fala num estádio falando de "tapetão". Ele cita o exemplo do jogo Brasil x Chile.
23) 2:29:29
Cena de Rojas no jogo, rolando no chão, narrada pela Bandeirantes.
24) 2:29:43
Juarez Soares compara Collor a Rojas, no caso de Caxias do Sul. Você vai ver como Fernando Rojas de Mello e seu time
armaram essa confusão.
25) 2:30:14
Voz off: "Rede Povo foi fazer, em Caxias, o trabalho que a imprensa não fez, sentimento de revolta dos habitantes pela
farsa". Imagens mostram um operário que aparece numa foto, agarrado pela segurança de Collor.
26) 2:30:57
Entrevista com o operário.
27) 2:31:21
Voz off: "ele viu os seguranças se preparando para a agressão".
28) 2:31:25
Entrevista com o operário
29) 2:31:53
Voz off: "essa testemunha diz que os 'colloristas' começaram a provocação desde o dia anterior".
30) 2:31:57
Depoimento da mulher.
31) 2:32:24
Voz off: "o porteiro de um edifício viu tudo".
32) 2:32:29
Depoimento do porteiro.
33) 2:32:45
Voz off apresenta uma outra testemunha.
34) 2:32:50
Entrevista com ele.

35) 2:33:05
Voz off: "o radialista Jânio Medeiros, que estava atrás de Collor na entrevista, que os assessores de Collor estavam
satisfeitos com o conflito".
36) 2:33:16
Depoimento do radialista.
37) 2:33:25
Voz off: "para o ex-presidente da OAB de Caxias foi tudo premeditado".
38) 2:33:32
Depoimento do ex-presidente da OAB.
39) 2:33:48
Depoimento de um cidadão: "democracia debaixo de porrete".
40) 2:33:53
Cenas da violência. Música "sensacionalista". Repetição do último depoimento.
41) 2:34:06
Fechamento

Collor
1) 2:34:16
Voz off: "o PT engana o povo brasileiro. Transforma o debate num monólogo onde só o PT fala. Usou de forma desonesta
as cenas do debate. Exemplo: jogo Brasil x Alemanha Oriental. Em Caxias do Sul agiu da mesma maneira. Equipe do PT
só entrevistou gente do PT. Jornais e televisão garantiam que a violência partiu do PT. Imagens diversas".
2) 2:37:10
Comentário de Bóris Casoy em jornal do SBT (em 01/12/89): "é impossível que Lula e Brizola possam concordar com um
vandalismo como esse".
3) 2:37:30
Voz off: "o PT usa trapaças. Para o PT não interessa a democracia, mas impor as idéias do PT".
4) 2:38:12
Voz off: "uma coisa é o que o PT diz...". O mesmo de 6) de 29/11.
5) 2:39:06
Entrevista de Erundina: incompreensível. O mesmo de 7) de 29/11.
6) 2:39:11
Animação: incomPTência. O mesmo de 8) de 29/11.
7) 2:39:16
Trecho do debate. Lula diz: "teremos menas miséria nesse país" (trecho repetido).
8) 2:39:24
Animação: incomPTência. O mesmo de 8) de 29/11.
9) 2:39:27
Voz off: "perfil de um presidente ideal". Imagens dentro do perfil de Collor.
10) 2:40:15
Vinheta 1.
11) 2:40:37

Voz off: "o dono de rede que fez aliança com Collor". Imagem mostra um pescador.
12) 2:40:52
Voz off: "vitória em Pernambuco".
13) 2:41:04
Collor, em estúdio: "Obrigado, Pernambuco..."
14) 2:41:08
Voz off: "leva os seus 10% e fez aliança com Collor". Imagem mostra um garçom.
15) 2:41:22
Voz off: "Collor deu um banho de voto na Bahia".
16) 2:41:36
Collor, em estúdio: "Obrigado, Bahia..."
17) 2:41:40
Voz off: "segundo Lula, Collor foi um bom governador (imagem de trecho de jornal).
18) 2:42:07
Lula no debate: "possivelmente o nosso candidato..." (fala interrompida).
19) 2:42:09
Voz off: "... segundo Lula...".
20) 2:42:11
Voz off interpreta pesquisa.
21) 2:42:27
Lula no debate: "sem que alguém perda não é possível alguém ganhar..." (trecho repetido).
22) 2:42:36
Voz off: "vote 20, vote Collor". O mesmo de 15) de 2/12.
23) 2:42:42
Voz off: "enrolou a massa e fez aliança com Collor". Imagem mostra um padeiro.
24) 2:42:55
Voz off interpreta pesquisa.
25) 2:43:15
Voz off: "o empresário que fez aliança com Collor". Imagem mostra um pequeno comerciante.
26) 2:43:28
Clip: "Chegou a hora de confirmar".
2:44:10

6/12
Collor
1) 2:44:43
Mulher sozinha canta "Chegou a hora de confirmar".
2) 2:45:28
Voz off: "esta sim é uma artista: operária, com uma filha de 12 anos... não está sozinha. Junto com ela estão milhões de
brasileiros. Segue silêncio e legendas.

3) 2:46:06
Vinheta 1.
4) 2:46:28
Voz off: "Collor perdeu o debate".
5) 2:46:33
Collor, no debate, questiona Lula acerca do apoio da família Sarney.
6) 2:46:41
Voz off: "responde Lula!"
7) 2:46:43
Collor no debate: "ele propõe o calote da dívida externa e da dívida interna".
8) 2:46:47
Voz off: "responde Lula!"
9) 2:46:49
Collor, no debate, fala sobre o episódio envolvendo a prefeita de São Paulo com o caso Lubeca.
10) 2:46:53
Voz off: "responde Lula!"
11) 2:46:55
Collor, no debate, fala sobre o envolvimento da prefeita de São Paulo com o caso Lubeca.
12) 2:47:03
Voz off: "Lula não respondeu..."
13) 2:47:05
Lula no debate diz que a proposta de triplicar o salário mínimo é menos que a atual lei do salário mínimo. Faz referência a
Zélia Cardoso de Mello.
14) 2:47:26
Zélia Cardoso de Mello: "Lula não entendeu a nossa proposta política nem a matemática; o salário mínimo vai ser 10
vezes maior; compromisso de Collor; não só aumentar os salários como diminuir a inflação".
15) 2:50:15
Escrito na tela: "Inflação". Imagens de remarcação de preços em P/B. Música instrumental grave. Aparecem os dois "ele"
de Collor e seguem-se novas imagens de compras, a cores, com uma musica mais alegre. Os dois "ele" compõem o
logotipo de Collor.
16) 2:50:29
Trecho no qual Brizola propõe Reforma Agrária nas terras do Bisol (duas vezes). Segue-se trecho no qual Brizola explica
porque não subirá no palanque com Bisol.
17) 2:50:53
Voz off: "Brizola desistiu de subir no palanque; a estrela do PT está marcada pela vergonha; vamos mostrar que o PT
mente; vamos mostrar quem são as pessoas que o PT mostrou; a máscara do PT caiu em Caxias do Sul". Imagens do
programa do PT.

Lula
1) 2:54:34
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
2) 2:54:52

Artistas cantam "Olê-olá-Lula" vestidos de acordo com os candidatos em que votaram no Primeiro Turno.
3) 2:55:12
Voz off: "Lula e Brizola se encontraram depois do debate. Brizola e Lula falaram..."
4) 2:55:29
Lula fala sobre o pluripartidarismo.
5) 2:55:44
Brizola fala: "unidade na diversidade; Lula vai vencer".
6) 2:56:35
Voz off: "eles se despediram em clima de vitória".
7) 2:56:39
Som de multidão cantando "Olê-olá-Lula"
8) 2:56:47
Voz off: "no debate de domingo Collor deixou cair a máscara".
9) 2:56:56
Pergunta do jornalista Luis Emediato: "O sr. está aqui dando uma 'banana' para o público. Se houver tumulto o sr. vai ter
equilíbrio ou vai botar as tropas na rua?"
10) 2:57:52
Collor responde a pergunta em seguida. O jornalista interrompe e eles discutem se o gesto era ou não uma banana".
11) 2:58:32
Voz off: "Veja bem a foto e tire a sua conclusão. O Lula já tirou".
12) 2:58:38
Lula, no debate: "se você continuar dizendo mentiras você vai sair chamado de Pinóquio".
13) 2:58:45
Voz off: "vote no 1., vote em Lula". O mesmo de 15) de 2/2.
14) 2:58:50
Som de multidão. Homem abre o terno e mostra uma camisa de Lula.
15) 2:59:00
Voz off: "nas ruas, o resultado do debate".
16) 2:59:04
Entrevista com várias pessoas que dizem que Lula ganhou o debate.
17) 3:00:04
Voz off: "onde estava você...". O mesmo de 9) de 2/2.
18) 3:01:07
Animação musicada. O mesmo de 7) de 30/11.
19) 3:01:13
Voz off fala sobre comício em Florianópolis. Ruídos de multidão.
20) 3:01:57
Lula fala no comício: "nunca mais haverão pessoas com fome...". Ruídos de multidão.
21) 3:02:12
Voz off: "o presidente do PSDB de SC estava no palanque".
22) 3:02:18
Presidente do PSDB fala para as câmeras.

23) 3:02:35
Multidão aclama Lula e Bisol.
24) 3:02:43
Regente, vestido de branco, canta: "Collor!" e o coral, de vermelho, canta: "Lula!".
25) 3:02:52
Artistas cantam "Lula-lá" vestidos de acordo com os seus votos no Primeiro Turno.
26) 3:04:27
Fechamento
3:04:35

7/12
Lula
1) 3:05:08
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
2) 3:05:26
Voz off: "no debate, Collor tentou deturpar as posições democráticas de Lula; Lula respondeu".
3) 3:05:34
Lula, no debate fala sobre as dificuldades de se fazer cumprir a Constituição.
4) 3:07:01
Artistas cantam "Olê-olá-Lula".
5) 3:07:11
Lula, em estúdio: "no momento da feitura da Constituição, brigamos por uma eleição em dois turnos; estamos fazendo
alianças com setores progressistas; nova pátria".
6) 3:10:30
Voz off: "vote no 1.". O mesmo de 15) de 2/12.
7) 3:10:35
Voz off: "o povo continua comentando o debate na TV".
8) 3:10:40
Entrevistas com populares.
9) 3:11:44
Artistas (Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque e Wagner Tiso) cantam versão da música "Lula-lá" misturada com "Olê-oláLula"; na sequência a multidão canta "Olê-olá-Lula".
10) 3:13:30
Coral responde ao regente. O mesmo de 24) de 6/12.
11) 3:13:39
Voz off pede fundos para a campanha de Lula.
12) 3:13:58
Voz off: "a Rede Povo apresenta 'Povo Pirata'".
13) 3:14:02
Artistas do programa "TV Pirata" fazem um esquete sobre a escolha do candidato que parodia um comercial de sabão em
pó.

14) 3:14:53
Voz off anuncia comícios de Lula.
15) 3:15:03
Fechamento.

Collor
1) 3:15:08
Voz off: "São Paulo: o PT não fez nada para resolver os problemas da população".
2) 3:16:04
Entrevistas com populares.
3) 3:16:41
Voz off: "negligência causou desabamento e mortes na favela 'Nova República'".
4) 3:17:41
Entrevistas com moradores da favela "Ordem e Progresso".
5) 3:18:13
Voz off: "Lula perdeu feio em São Paulo. Quem conhece o PT não vota no PT".
6) 3:18:44
Depoimento do Pres. do Sind. dos Caminhoneiros de MG pró Collor.
7) 3:19:36
Vinheta 1
8) 3:19:58
Voz off: "mais uma vez São Paulo mostra que é Collor; cidades visitadas por ele".
9) 3:20:18
Collor discursa em comício: "não haverão menores abandonados; compromisso com os aposentados".
10) 3:20:46
Vinheta 2: "Collor é Progresso".
11) 3:20:51
Voz off: "o banco que fez aliança com Collor". Imagens mostram pessoas sentadas num banco.
12) 3:21:04
Claudia Raia: "vou votar pela primeira vez para a Presidência. Saia de verde e amarelo".
13) 3:21:39
Depoimento de um "defensor da criança" (Hiran Castello Branco).
14) 3:23:31
Voz off: "a mais importante adesão a Collor" (20 milhões de brasileiros).
15) 3:23:45
Pessoas, conhecidas ou não, estalam os dedos e dizem "dá-lhe Collor!".
16) 3:24:06
Dedos juntos formam os "ele" de Collor. O mesmo de 18) de 29/11.
17) 3:24:11
Voz off: "Collor voltou a Alagoas".

18) 3:24:22
Discurso de Collor em comício: "compromissos com a parcela mais sofrida da população".
19) 3:24:44
No palanque, Collor canta, com Simone e Rosane Collor "Chegou a hora de confirmar".
3:25:04
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Collor
1) 3:25:32
Voz off fala sobre as "idéias radicais do Lula". Fundo musical: Hino da Bandeira. Imagens: bandeira do Brasil vai perdendo
a cor. Segue-se um cartaz de Collor.
2) 3:26:37
Collor discursa em comício: "os adversários querem fazer do país um (poço?, porco?) da bagunça. Aplausos da multidão.
3) 3:27:38
Multidão canta, em comício, a música "Collorir de novo".
4) 3:28:05
Vinheta 2. (bandeira do Brasil).
5) 3:28:10
Depoimentos e entrevistas com populares
6) 3:29:31
Voz off: "o povo de AL não esqueceu Collor. Quem conhece o trabalho de Collor vota em Collor",
7) 3:29:49
Voz off: "quem conhece o PT não vota no PT". O mesmo de 17) de 28/11.
8) 3:30:00
Depoimento de Maria Tereza Goulart em favor de Collor.
9) 3:30:22
Voz off: "vote 20, vote Collor". O mesmo de 15) de 2/12.
10) 3:30:30
Voz off: "o Rio também está com Collor: taxistas".
11) 3:30:59
Collor discursa para taxistas. Aplausos.
12) 3:31:39
Voz off: "taxistas saíram em carreata com Collor; cidades visitadas por Collor; comício em N. Iguaçu.
13) 3:32:05
Collor discursa em comício em N. Iguaçu. Aplausos.
14) 3:32:26
Clip "Chegou a hora de confirmar. Termina com voz off.
15) 3:33:12
Voz off: "em toda cidade que o PT governa é a mesma coisa; Administração do PT em Fortaleza; lixo nas ruas".
16) 3:33:36

Depoimentos e entrevistas com populares.
17) 3:34:07
Voz off: "não foi só na limpeza urbana que o partido do Lula decepcionou o povo de Fortaleza".
18) 3:34:14
Depoimento de ex-funcionária.
19) 3:34:50
Voz off: "desgoverno chegou a tal ponto que a prefeita de Fortaleza editou uma cartilha incentivando a quebrar ônibus".
20) 3:35:02
Depoimento de motorista de ônibus e de populares.
21) 3:35:27
Animação: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11.

Lula
1) 3:35:32
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
2) 3:35:50
Animação parodia a vinheta 1 de Collor. Os dois "ele" de Collor percorrem o caminho no sentido inverso, com uma
locomotiva na frente. Ele para em frente a cada uma das placas, nas quais está escrito "Saúde", "Emprego", etc e, em
cada parada a Voz off ataca Collor. Ela conclui: "eta trem ruim!"
3) 3:27:11
Voz off: "no debate Lula não teve tempo de mostrar tudo. A Rede Povo vai mostrar o documento da contratação de + de
3000 funcionários em Maceió. Veja Collor tentando negar, mas sem convencer ninguém".
4) 3:37:40
Collor no debate: "em nenhum instante houve a minha participação nisso"
5) 3:37:43
Voz off: "entre os contratados estavam vários parentes de Collor".
6) 3:38:06
Lula no debate: "eu acho que alguém que seja tão inocente para assinar tanta coisa assim não está preparado para
governar o país".
7) 3:38:12
Artistas cantam "Olê-olá-Lula".
8) 3:38:22
Entrevista com populares: "porque tem gente pobre pensando em votar no Collor?"
9) 3:39:43
Voz off: "Povo Pirata"
10) 3:39:47
Esquete. Ator Guilherme Karam faz paródia de um comercial de presunto Sadia e escolhe o seu candidato pelo tato.
11) 3:40:06
Lula, em estúdio: "reposição de salário não é aumento; aumento é reposição sem aumento do custo do produto".
12) 3:42:06
Voz off: "vote no 1". O mesmo de 15) de 2/12.
13) 3:42:11

Voz off: "Lula e Brizola foram recebidos pelo povo do RS em Caxias do Sul". Som de multidão ao fundo.
14) 3:42:32
Brizola discursa em comício.
15) 3:43:25
Voz off: "a multidão não coube na praça. Lula condenou a tentativa de Collor de manchar o nome de Caxias do Sul.
16) 3:43:44
Lula discursa em comício.
17) 3:44:04
Voz off: "o encontro se encerrou em clima de emoção". Povo canta o Hino Nacional.
18) 3:44:15
Voz off: "vote no 1." O mesmo de 25) de 6/12. Voz off anuncia festa de Brizola e Lula no RJ
19) 3:45:26
Fechamento
3:45:33
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Lula
1) 3:45:59
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
2) 3:46:17
Voz off: "os comícios de Lula são alegres e pacíficos". Som ambiente de comícios de Lula. "Os comícios de Collor são
marcados por cenas de violência". "Este homem tem compostura para ser presidente".

3) 3:48:41
Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11.
4) 3:48:43
Voz off: "pastores evangélicos e padres católicos se reuniram para dar apoio a Lula.
5) 3:48:53
Depoimento de religiosos, entre os quais Benedita da Silva
6) 3:50:43
Voz off anuncia "Povo Pirata"
7) 3:50:47
Esquete: Papai Noel pede Lula como de presente para o Brasil.
8) 3:51:15
Lula, em estúdio: "problema da fome: o Brasil pode mudar mas nós também precisamos mudar.
9) 3:55:09
Voz off: "vote no 1.". O mesmo de 15) de 2/2.
10) 3:55:14
Artistas cantam. Voz off se sobrepõe à música e anuncia atividades em apoio a Lula.
11) 3:55:29

Voz off anuncia comícios de Lula. Musica "Lula-lá" ao fundo.
12) 3:55:52
Fechamento

Collor
1) 3:56:00
Depoimentos de pessoas que dizem "PT nunca mais".
2) 3:56:07
Animação: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11.
3) 3:56:11
Voz off: "quem conhece o PT não vota no PT". O mesmo de 17) de 28/11.
4) 3:56:22
Voz off: "o livro de pensamentos do camarada Lula: pensamentos sobre Hitler, Khomeini...; cai uma máscara". Imagens
do livro.
5) 3:57:02
Voz off: "para fazer o programa mais moderno dos candidatos, Collor viajou muito, pelo Brasil e pelo exterior; único
estadista que pode por o Brasil ao lado das nações mais desenvolvidas do mundo".
6) 3:57:35
Voz off: "as idéias radicais do Lula". O mesmo de 1) de 8/12.
7) 3:58:41
Collor discursa em comício.
8) 3:59:00
Música "Collorir de novo cantada em comício".
9) 3:59:27
Vinheta 2 (bandeira do Brasil). O mesmo de 3) de 28/11.
10) 3:59:31
Pessoas estalam os dedos dizendo "dá-lhe Collor". O mesmo de 15) de 7/12.
11) 3:59:51
Dedos juntos formam os "ele" de Collor. O mesmo de 18) de 29/11.
12) 3:59:57
Depoimentos de populares pró-Collor.
13) 4:00:58
Repórter (m): "Combate de Collor contra os marajás. O que era o marajá?"
14) 4:01:13
Coordenador dos pagamentos dos funcionários de AL explica o que era o marajá.
15) 4:01:29
Repórter entrevista o Coordenador: "Collor acabou ou não com os marajás?"
16) 4:01:33
O Coordenador responde.
17) 4:02:27
Repórter: "Collor, através de Bernardo Cabral, introduziu na Constituição um dispositivo que limita os salários dos
servidores".

18) 4:02:42
Bernardo Cabral explica o dispositivo.
19) 4:03:03
Voz off: "o povo de AL sabe que Collor acabou mesmo com os marajás.
20) 4:03:23
Voz off: "quem conhece o PT...". O mesmo de 17) de 28/11.
21) 4:03:33
Voz off: "Collor voltou a AL...". O mesmo de 17) de 7/12.
22) 4:03:45
Collor fala em comício: "nós somos a maioria...". O mesmo de 18) de 7/12.
23) 4:04:07
Collor canta com Rosane e Simone. O mesmo de 19) de 7/12.
24) 4:04:48
Clip "Chegou a hora de confirmar".
4:05:34

10/12
Collor
1) 4:06:00
Simone canta "Collorir de novo" em comício.
2) 4:06:27
Collor, em estúdio: "daqui a uma semana estaremos juntos na cabine; nossa arma é o voto; o nosso lado contra o outro,
da intransigência, intolerância; a nossa bandeira é a do Brasil; não queremos mudar as cores da bandeira; queremos
cantar o nosso hino; agradecimento ao PR".
3) 4:10:06
Vinheta 2. O mesmo de 3) de 28/11.
4) 4:10:10
Entrevista com populares que dizem que vão votar em Collor.
5) 4:10:24
Voz off: "vote 20, vote Collor". O mesmo de 15) de 2/12.
6) 4:10:31
Clip "Chegou a hora de confirmar" (legendado).
7) 4:11:33
Entrevistas com populares: "porque você vai votar em Collor?"
8) 4:11:50
Voz off: "vote 20...". O mesmo de 15) de 2/12.
9) 4:11:58
Voz off: "Collor nos braços do povo em Florianópolis". Cenas de campanha, música ao fundo.
10) 4:12:42
Collor, no comício: "haverá ordem nesse país".
11) 4:12:55

Voz off: "no sábado foi a vez de Curitiba; curitibanos cantam o Hino Nacional". Som do hino cantado pela multidão.
Imagens da multidão e do palanque.
12) 4:13:29
Voz off: "carreata em São Paulo".
13) 4:13:47
Vinheta 2 (bandeira do Brasil).
14) 4:13:52
Voz off: "porque Itamar Franco é o vice de que o Brasil precisa?" Segue um curriculum de Itamar.
15) 4:14:52
Trecho de discurso de Itamar.
16) 4:14:59
Voz off: "agora veja que é o vice de Lula". Imagem congelada de Bisol.
17) 4:15:03
Trecho em que Bisol fala para as câmeras.
18) 4:15:10
Voz off: "a opinião sobre Bisol é de um aliado de Lula".
19) 4:15:15
Trecho no qual Brizola critica Bisol.
20) 4:15:32
Voz off: "Brizola desistiu de subir no palanque com Lula; disse não ao fazendeiro Bisol".
21) 4:15:59
Animação: IncomPTência. O mesmo de 8) de 29/11.

Lula
1) 4:16:02
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
2) 4:16:20
Mulheres cantam música pró-Lula.
3) 4:16:32
Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11
4) 4:16:36
Voz off: "Naji Nahas 'colloriu' e cometeu crime eleitoral. Eles são da mesma turma.
5) 4:17:43
Vinheta 1.
6) 4:17:45
Ator da "TV Pirata" faz paródia de comercial da Sadia. O mesmo de 10) de 8/12.
7) 4:18:09
Artistas cantam de acordo com o 1. turno. O mesmo de 2) de 6/12.
8) 4:18:19
Voz off: "encontro de Lula com Covas e a direção do PSDB.
9) 4:18:28
Entrevista de Covas: "apesar das diferenças, o PSDB apoia Lula".

10) 4:18:43
Entrevista com Lula: "construir uma sociedade justa".
11) 4:18:59
Voz off: "Bisol homenageado em SP como jurista e defensor dos direitos humanos".
12) 4:19:15
Bisol discursa: "a política é fundamental". Aplausos.
13) 4:19:26
Entrevista com Bisol.
14) 4:19:53
Música infantil pró-Lula. Crianças empinam pipas: uma "lu" e outra "la".
15) 4:20:14
Lula, em estúdio: "chegamos lá, no 2. turno; a eleição no 2. turno é mais fácil: os 2 times estão mais claros; um operário
pela 1a. vez no poder".
16) 4:21:12
Voz off: "vote no 1.". O mesmo de 15) de 2/12.
17) 4:21:17
Voz off: "comício de Lula em Recife". Imagens da multidão. Som ambiente.
18) 4:22:09
Lula discursa no comício: "a gente está tomando um porre de alegria e democracia".
19) 4:22:25
Voz off: "Lula destacou a consolidação das forças populares. Som ambiente".
20) 4:22:42
Lula, no comício: "acertamos o apoio do PSDB"
21) 4:23:13
Som ambiente: ruídos de multidao.
22) 4:23:21
Lula, em estúdio: "dia 17 é o dia da sua redenção".
23) 4:23:46
Artistas cantam Lula-lá. O mesmo de 25) de 6/12.
24) 4:24:58
Gil, Djavan e Chico Buarque. O mesmo de 9) de 7/12.
25) 4:25:37
Voz off anuncia comícios de Lula com música ao fundo.
26) 4:25:57
Fechamento
4:26:06

11/12
Lula
1) 4:26:28

Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11.
2) 4:26:31
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
3) 4:26:46
Voz off: "trem do empreguismo". O mesmo de 2) de 8/12.
4) 4:28:13
Voz off diz "dá-lhe Collor" algumas vezes com imagens dos dedos "colloridos". No intervalo, aparecem imagens de Collor
agredindo pessoas. "Este homem despreza o povo. Na hora de votar pense nisso".
5) 4:28:55
Vinheta 1.
6) 4:28:58
Paródia do anúncio de OMO com atores do TV Pirata. Candidato escolhido pela embalagem.
7) 4:29:52
Lula, em estúdio: "necessidade de uma Reforma Urbana". Conta experiências pessoais que ilustram o fato. "Não é tese;
eu vivi 20 anos como vive o meu povo".
8) 4:32:03
Voz off: "vote no 1. o mesmo de 15) de 2/12.
9) 4:32:08
Voz off: "festa dos cariocas para receber Lula". Som ambiente.
10) 4:32:18
Trecho de Francis Hime cantando.
11) 4:32:24
Voz off: "50.000 pessoas pagaram e lotaram a Apoteose para apoiar Lula com seus artistas mais queridos. Imagem de
Chico Buarque.
12) 4:32:34
Caetano canta no show.
13) 4:32:39
Baby Consuelo diz: "aqui em casa todo mundo é Lula".
14) 4:32:44
Elba Ramalho: "o povo no poder é Lula no poder".
15) 4:32:48
Voz off: "Lula chegou à festa com Arraes e Brizola". Imagens deles e do povo.
16) 4:32:57
Sivuca toca no show.
17) 4:33:01
Voz off: "foi uma festa bonita. Lula agradeceu homenagem do povo e dos artistas"
18) 4:33:12
Gilberto Gil canta no show.
19) 4:33:19
Voz off: "na festa, o povo do Rio mostrou que escolheu para presidente".
20) 4:33:25
Multidão: "Brasil, urgente, Lula Presidente".

21) 4:33:34
Música Infantil. Pipas. O mesmo de 14) de 10/12.
22) 4:33:54
Ator Paulo Betti dá depoimento contando a história da sua família humilde: "não se deixe enganar".
23) 4:34:54
Gil, Djavan, Chico. O mesmo de 9) de 7/12.
24) 4:36:06
Voz off anuncia comícios de Lula. Música do segmento anterior continua como fundo.
25) 4:36:20
Fechamento

Collor
1) 4:36:30
Nenhum som. Na tela, na qual está escrito "Debate Presidencial", as fotos de Lula e Collor.
2) 4:36:33
Trecho do debate no qual Collor pergunta a Lula: "se eu for eleito você vai tentar inviabilizar o meu governo?"
3) 4:36:36
Collor, em estúdio: "acenei com proposta de paz; ameaça de greve da CUT é chantagem; idéias atrasadas do adversário;
não vou deixar inviabilizarem o meu governo; nova era de felicidade no país".
4:46:28

12/12
Collor
1) 4:46:51
Vinheta do programa Ferreira Neto. Voz off anuncia: "entrevista".
2) 4:46:53
Ferreira Neto inicia entrevista com Collor. Eles dialogam.
3) 4:47:04
Voz off: "ontem à noite Collor concedeu importante entrevista a Ferreira Neto..."
4) 4:47:15
Ferreira Neto pergunta a Collor sobre a violência
5) 4:47:28
Collor diz que não é ele que inicia a violência, mas seus adversários, a quem acusa de cantar o hino da Internacional ao
invés do do Brasil e beijar a bandeira vermelha em vez da do Brasil. "Imagine a violência se eles fossem governo".
6) 4:49:49
Ferreira Neto pergunta sobre a ameaça de greve geral que ocorreria caso ele fosse eleito.
7) 4:50:03
Collor diz que com ele a baderna acaba.
8) 4:51:41
Ferreira Neto pergunta sobre as alianças e como Collor entende o arco de apoio em torno de Lula.
9) 4:52:35
Collor diz que ele vai ter que pagar, que o negócio da compra de votos tem a sua contrapartida.

10) 4:53:22
Ferreira Neto: "jornais dizem que a família Sarney vai votar em Lula".
11) 4:53:49
Collor diz que o atual sistema tem medo da sua candidatura, porque ninguém o tutela: "ninguém quer perder a sua
boquinha".
12) 4:55:00
Vinheta 2: "Collor é progresso".
13) 4:55:04
Clip "Collorir de novo" com imagens de apoiadores de Collor com roupas e bandeiras. Texto diz que artista de verdade é o
povo brasileiro.
14) 4:56:08
Voz off: "Vote 20, vote Collor". O mesmo de 15) de 2/2.
15) 4:56:10
Voz off: "quem defende a luta armada derrama a insegurança, quem tenta acabar com a libre iniciativa... dia 17 lembre-se
que o Brasil é collorido. Imagem: Bandeira do Brasil vai se tornando vermelha e depois recupera as suas cores originais".
Hino da bandeira ao fundo.

Lula
1) 4:56:54
Vinheta 1: "Plim-plim". O mesmo de 1) de 28/11.
2) 4:56:56
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
3) 4:57:12
Artistas cantam "olê-olá-Lula"
4) 4:57:25
Voz off apresenta políticos Albano Franco, ACM e Jânio e diz que eles têm alguma coisa em comum: apoiam Collor. Suas
fotos dividem a tela com a de Collor(P/B). Foto de Collor ocupa a tela toda: "na hora de votar pense nisso".
5) 4:58:05
Voz off: "Rede Povo convida: venha conhecera competência do governador Collor de Mello". Ele diz que Collor devolveu o
ICMS para os usineiros e perdeu 50% da arrecadação. Diz que, como consequência, o único hospital público de Maceió
fechou as portas.
6) 4:59:29
Médico mostra um buraco de onde caiu um rato sobre um paciente em operação e outras mazelas.
7) 4:59:48
Voz off: "lixo se acumula nas ruas, crise no sist. de transporte, funcionários, revoltados, desistiram de trabalhar. Este
homem arruinou Alagoas e pode arruinar o Brasil". "Antes de votar pense nisso".
8) 5:00:29
Vinheta 1. O mesmo de 1) de 28/11
9) 5:00:32
Esquete de atores do TV Pirata na qual Collor é apresentado como um filhote da ditadura que veio dar na praia. "Collor"
disse que nadou, nadou mas vai morrer na praia.
10) 5:01:15
João Amazonas, Presidente do PC do B, discursa, em estúdio, sobre a Unidade Popular.
11) 5:01:59
Música infantil (cantada por crianças) pró Lula. Imagens: desenhos de crianças.

12) 5:02:14
Voz off: "comício gigante de Lula em São Paulo. Multidão canta Olê-olá-Lula. "Lula fez um discurso vigoroso".
13) 5:02:31
Lula discursa em comício e fala sobre a saída da assessora de Collor, da importância de se eleger um torneiro mecânico,
diz que a Constituição cumprida já é uma meia Revolução e que se Collor bate até em eleitor, imagine se ele ganhar
quando uma categoria fizer greve. Enfim, ele fala das alianças.
14) 5:06:36
Multidão canta "olê-olá-Lula.
15) 5:06:40
Voz off anuncia comícios de Lula
16) 5:06:48
Fechamento
5:06:56

13/12
Lula
1) 5:07:12
Vinheta 1
2) 5:07:15
Apresentação. O mesmo de 3) de 28/11.
3) 5:07:30
Voz off: assessora de Collor denuncia: "Collor pagou 200.000 cruzados novos para Míriam acusar Lula. Veja notícia da
Folha de São Paulo. Ela pediu demissão".
4) 5:08:06
Lula com a filha Lurian em estúdio. Ele a apresenta, diz que ela é resultado de um gesto de amor e não de ódio e diz que
o que importa a ele é o julgamento que ela faz dele.
5) 5:09:02
Vinheta 1
6) 5:09:05
Voz off: "o povo está tomando um porre de democracia". Fala de um comício de 150.000 pessoas em Salvador e outro de
100.000 pessoas em Maceió, no qual "os eleitores repudiam Collor e dão boas vindas a Lula.
7) 5:09:27
Miguel Arraes, em estúdio, diz que a vitória de Lula trará a tranquilidade para o país.
8) 5:10:50
Voz off: "domingo à noite 300.000 pessoas apoiaram entusiásticamente Lula em São Paulo. Covas sobe ao palanque com
Lula e Bisol; segunda à noite em Porto Alegre, 120.000 pessoas saúdam Lula e Brizola.
9) 5:11:11
Brizola fala em estúdio: ele compara o Brasil à Austrália, onde candidatos trabalhadores eleitos acabaram com o
capitalismo selvagem. "Todos temos o dever de ajudar".
10) 5:14:01
Imagem e ruído de multidão, em comício, gritando "Lula presidente!"
11) 5:14:05

Lula, em estúdio: "depois de muitas lutas a sociedade brasileira conquistou o direito de votar para presidente. Do meu
lado, Covas, Brizola... Do outro lado, Maluf, Delfim, etc. De um lado os que lutaram 30 anos pela democracia, do outro os
que tentaram evitar isso. Atacar a inflação: grandes lucros. Pátria soberana. Não tenha medo de ser feliz.
12) 5:17:09
Fechamento

Collor
1) 5:17:20
Na tela a estrela da IncomPTência. Voz off: "veja algumas verdades não mostradas no programa que acabou"; "quem é o
pessoal do Lula e o pessoal do PT".
2) 5:17:36
Voz off: "a desumanidade desse pessoal. Erundina demitiu dona Eledina, mãe de quatro filhos e deficiente física porque
não quis se filiar ao PT. Em protesto ela faz greve de fome na Praça da Sé".
3) 5:18:01
Repórter entrevista dona Eledina e pergunta por que ela foi mandada embora.
4) 5:18:39
Voz off: "a violência desse pessoal... Incentivados pelo discurso
desse pessoal, invasores invadiram apartamentos da COHAB, de gente humilde. Os invasores só saíram com a chegada
da polícia".
5) 5:19:17
Voz off: "a incoerência desse pessoal. Na busca desesperada por votos eles fazem acordos que ninguém fica sabendo
quais são. Até com quem sempre bateu na cara deles".
6) 5:19:31
Cena de debate no qual Brizola diz que Lula pode ser bom candidato à Presidência daqui a uns anos mais e que antes
tem que se preparar, para não "comer pelas mãos dos outros".
7) 5:20:00
Voz off: "a incompetência desse pessoal. A cidade de São Paulo virou um cemitério de obras com a administração do PT".
8) 5:20:33
Voz off: o nazismo desse pessoal. O presidente do PT/PR fez uma declaração absurda: o Nordeste é um gueto de 30
milhões de inúteis". Ele quer que eles sejam mortos, dizimados.
9) 5:20:59
Voz off: vote 20, vote Collor. O mesmo de 15 de 2/2.
10) 5:21:05
Voz off: "no programa Ferreira Neto dessa segunda Collor defendeu o dinheiro do pequeno poupador".
11) 5:21:12
Ferreira Neto: "o sr. foi criticado no debate porque disse que a poupança faz parte da dívida interna. O sr. garante aos
poupadores que não tocaria jamais na poupança"?
12) 5:21:32
Collor: dívida interna é composta polo governo e os aplicadores do seus títulos. Poupança faz parte. O que Lula propõe é
o calote da dívida interna. Nos deixa a todos apavorados. Isso afeta o pequeno poupador.
13) 5:23:36
Mesmas cenas de 13 de 12/12. Voz off diz que "artista de verdade é o povo brasileiro".
14) 5:24:04

Voz off: Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula. Não esconde os seus sentimentos nessas histórias que vocês vão ouvir
agora.
15) 5:24:28
Miriam fala sobre Lula: "Sofri muito na mão de Lula. Ele acabou com a minha vida. Lula quis que eu fizesse aborto. Nunca
suportou negro. Estou aqui espontaneamente. Me convidei".
5:27:24

14/12
Collor
1) 5:27:43
Voz off: "bem que nós avisamos na edição de ontem". Na tela lê-se: "atenção".
2) 5:27:48
Voz off diz que Lula e seus aliados ameaçam Míriam, mas que ela não vai se calar.
3) 5:28:05
Míriam diz que não tem medo de represália.
4) 5:28:15
Voz off: "mesmo ameaçada, a coragem dessa mulher é admirável convocou a imprensa para denunciar a farsa do
pessoal do Lula".
5) 5:28:28
Míriam dá entrevista à imprensa onde ela acusa uma assessora "de uma tal de Maria Helena de ter lhe oferecido 200.000
para ela falar bem de Lula (foto da ex-assessora de Collor). Ela discute com uma repórter que perguntou se ela pensou na
filha. Fala da pensão da filha.
6) 5:29:38
Voz off: "a história da dona Míriam se tornou pública pelo JB. Dona Míriam nos procurou para contar fatos verdadeiros,
não desmentidos por Lula.
7) 5:30:01
Míriam dá depoimento
8) 5:30:24
Voz off: "tudo isso sem resposta do Lula. O candidato do PT tentou iludir a boa fé da população usando como escudo a
filha que não queria. Filha só foi reconhecida quando Lula se tornou político.
9) 5:30:54
Voz off: "A farsa... uma ex-funcionária do comitê de Collor foi à TV dizer que dona Míriam teria recebido dinheiro: a
verdade é exatamente outra".
10) 5:31:08
Trecho da entrevista de Míriam sobre a assessora de d. Maria Helena.
11) 5:31:24
Voz off: "coincidência: seu advogado, Márcio Thomaz Bastos, é o mesmo de Juarez Soares, dirigente petista processado
por estelionato. Ontem ele tinha que se apresentar à polícia.
12) 5:31:53
Trecho de telejornal no qual Boris Casoy dá a notícia de que Juarez Soares não compareceu à polícia.
13) 5:32:13
Voz off: "outra coincidência: Márcio Thomaz Bastos é considerado candidato a ministro da Justiça caso Lula ganhe a
eleição. O advogado do PT é advogado da ex-funcionária".
DIREITO DE RESPOSTA

1) 5:32:42
Voz off: exercício do direito de resposta. O mesmo é escrito na tela.

2) 5:32:48
Lula, em estúdio, diz que está ali em direito de resposta, que sonhou que uma eleição seria algo mais nobre: politizar o
povo. Diz que as coisas levantadas contra ele são falsas. Diz que está preocupado com a cabeça da filha. Diz que não
guarda ódio e incita à população a que julgue seu passado, seu presente e o futuro do país.

Lula
1) 5:37:52
Vinheta 1
2) 5:37:54
Abertura
3) 5:38:10
Voz off: "ele está percebendo que vai perder. Na farsa que montou com Ferreira Neto, apelou para o discurso dos
ditadores, mentiu dizendo que Lula ia dar um calote na Poupança e desceu ao nível mais baixo ao comprar a consciência
de uma pessoa. Pagou 200.000 a Miriam. Maria Helena Amaral ficou indignada e denunciou a farsa. Ontem Maria Helena
pediu proteção à Polícia Federal. Ontem a Rede Povo foi às ruas ouvir a opinião da população.
4) 5:39:14
Pessoas entrevistadas nas ruas condenam a atitude de Collor.
5) 5:39:53
Voz off: "Fique atento. Collor vai aprontar outras até as eleições. Não acredite. Ele está desesperado".
6) 5:40:09
Vinheta 1
7) 5:40:11
Animação com bonecos que passam o voto em Lula até depositarem na urna. Ao fundo, música Lula-lá cantada por
artistas (Gil, Chico e Djavan).
8) 5:40:30
Lula diz que faltam 3 dias para as eleições. Agradece à militância e diz que é importante sair às ruas nesses três dias.
Fala que "jamais trairei vocês" e agradece.
9) 5:42:51
Cena da seleção de vôlei cortando uma bola. Ela vai cair no nome de Lula.
10) 5:42:55
Ator Odilon Wagner adverte que recados na cédula podem anular o voto.
11) 5:43:30
Mulher lança dardo e acerta o nome de Lula
12) 5:43:36
Voz off:"ontem havia mais gente na Candelária do que os um milhão da campanha das diretas. O povo recebeu Lula,
Brizola, Covas, etc. com grande entusiasmo. Aplaudiu o discurso de Covas.
13) 5:44:08
Covas discursa no comício:"somos todos passageiros do mesmo barco".
14) 5:45:09
Voz off:"... o discurso de Brizola..."
15) 5:45:11

Brizola: quem votou em Brizola terá que votar em Lula para Presidente. Aplauso.
16) 5:45:44
Lula fechou o comício com palavras emocionadas.
17) 5:45:47
Lula: "vou tentar lavar a alma do meu povo... Collor, você é a maior mentira política desse país..." aplausos da multidão.
18) 5:46:43
Cantor Jessé interpreta Lula-lá. Imagens dele e outras, da campanha. Voz off convida para show em SP.
19) 5:47:33
Fechamento
20) 5:47:42
Paulo Betti anuncia o término da Rede Povo e agradece à audiência.
5:47:52

