
João Cleber e Big Brother em 2° e 3° na lista da baixaria 
Fernanda Bottoni  
 
Programas de apresentador da Rede TV! receberam 115 queixas pelo repertório de palavrões e 
exploração por orientação sexual  
 
O segundo ranking da baixaria foi divulgado no 2º Encontro de Conselheiros da Campanha "Quem 
Financia a Baixaria é Contra a Cidadania". Em primeiro lugar ficou o Domingo Legal, do SBT, com 
157 reclamações (veja nota anterior no link abaixo). Em seguida vêm João Kleber e Big Brother. 
Veja a lista divulgada pela Agência Câmara  
 
1 - Domingo Legal, de Gugu Liberato, com 157 reclamações por apelo sexual e sensacionalismo;  
 
2 - João Kleber (Canal Aberto e Eu Vi na TV), com 115 queixas pelo repertório de palavrões e 
exploração por orientação sexual;  
 
3 - Big Brother, com 97 denúncias por apelo sexual;  
 
4 - Ratinho, com 94 ocorrências por incitação à violência e cenas impróprias para o horário;  
 
5 - Faustão, com 78 denúncias por apelo sexual e vocabulário impróprio;  
 
6 - Sérgio Malandro, com 37 queixas por incitação à violência e vocabulário impróprio;  
 
7 - Hora da verdade, com 15 reclamações devido ao horário impróprio;  
 
8 - Zorra Total, com 13 denúncias por apelo sexual;  
 
9 - Falando Francamente, com 12 ocorrências por apelo sexual;  
 
10 - Cidade Alerta, com 10 denúncias por violência.  
 

 
  
leia mais 
 
Domingo Legal lidera novo ranking das baixarias na TV  
Fernanda Bottoni  
 
Programa do SBT foi o mais denunciado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados  
 
O Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato no SBT, é o campeão do segundo ranking da 
campanha "Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania". Segundo a Agência Câmara, o 
programa foi o mais denunciado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara. No primeiro 
ranking, divulgado em fevereiro, o programa mais denunciado foi o Eu vi na TV, com o 
apresentador João Kleber, da Rede TV.  
 
O segundo ranking completo será divulgado nesta terça-feira, dia 29, durante o 2º Conselho de 
Acompanhamento da Programação de Rádio e Televisão (CAP), que vai até às 18h, na Assembléia 
Legislativa de São Paulo.  
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