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Apoio de Crivella ao samba-raiz
Prefeito silencia opositores e dá R$ 3 milhões para escolas da Intendente Magalhães
Marco Antônio Rezende/Prefeitura do Rio

João Doria quer
privatizar 21
aeroportos

O prefeito Marcelo Crivella
chegou a cantarolar um velho samba-enredo do Salgueiro, quinta-feira, na cerimônia de entrega de
R$ 3 milhões para a liga responsável pelo desfile das 57 escolas carnavalescas na Avenida Intendente
Magalhães, Zona Norte do Rio.
Desinibido, ele também ressaltou
que a festa produzida pelas agremiações dos grupos B, C e D é o
verdadeiro carnaval do povo.
- Nas nossas tragédias mais agudas, o carnaval é uma maneira que
a gente tem de superar e esquecer
tudo o que está nos agoniando
- disse ele. - Quem não gosta de
samba não é brasileiro.
Durante o evento, Crivella reforçou que a prefeitura não concederá ajuda financeira às escolas do
Grupo Especial, que desfilam na
Marquês de Sapucaí.

O governador de São Paulo,
João Doria, afirmou que todos os
21 aeroportos do estado serão leiloados já em 2020. Doria garantiu
que o negócio vai despertar o interesse de investidores japoneses e
chineses. O projeto está em fase de
estudos.
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Coringa,
um vilão
sem máscaras
Pela primeira vez na história do cinema, o arquirrival do Batman ganha um filme focado em
sua origem sombria, insana e misteriosa. Interpretado por Joaquin Phoenix, o Palhaço do Crime chega às telonas em uma versão retrô e com
uma abordagem mais realista. Nesta edição,
produzimos uma matéria especial sobre a história do personagem e as influências do filme.
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OPINIÃO
EDITORIAL

Coragem de mexer em um modelo atrofiado
Ninguém duvida que o carnaval é importante para a economia
do Rio. Ninguém duvida que o
desfile das escolas de samba é um
dos nossos principais produtos
turísticos e referência mundial do
Rio. Está no imaginário planetário. Nem as cópias que surgiram,
como o de São Paulo e alguns na
Argentina, traduzem a força da
Sapucaí e do nosso povo - que nos
perdoem os paulistas.
Nos últimos dois anos assistimos
a um debate duro entre a Prefeitura
e as escolas de samba. Ao apoiar as
escolas da Intendente Magalhães,
o prefeito Marcelo Crivella deixou
claro que não é contra o samba ou o
carnaval, mas contra um modelo que
precisava ser repensado e atualizado.
A percepção das suas razões
foi eclipsada por duas vertentes diferentes: o fato de ele ser bispo de
uma igreja evangélica e enfrentar a
oposição cerrada da Rede Globo,
emissora que há décadas mantém
uma relação muito íntima com os
organizadores do desfile carioca.
Como bispo, é fácil a mídia grudar a ideia da sua alergia ao carnaval,
apesar de a sua gestão ter realizado
nos últimos três anos festas impecáveis, mérito da equipe que Crivella
escolheu para comandar a Riotur,
presidida pelo Marcelo Alves.
Já o contrato da Globo com a
Liesa faz parte de um modelo que
estagnou. Que parou no tempo e
que precisa ser emergencialmente

repensado. Vai muito além de uma
disputa entre redes de televisão, lembrando que o prefeito é sobrinho do
proprietário da rede que concorre
diretamente com a Globo. Este peso
vira até ônus quando ele propõe
“desmamar” o carnaval das tetas das
verbas públicas municipais. Existirá
sempre quem atribuirá maldosamente o seu pedido de revisão do
modelo a um embate entre titãs do
negócio da televisão, apesar de haver
alguns vídeos da prefeitura colaborando com esta tese.
O desfile das escolas de samba
do Rio é apenas uma pequena parte do seu potencial. Continua com
patronos que, pelas duras regras
do compliance, afastam grandes
patrocinadores. Este modelo de
agremiações com patronos era até
um “charme” no passado, quando
víamos o Boni, diretor-geral da
Globo, e sua amizade fraterna com
banqueiros do jogo do bicho - linha
tênue entre a contravenção e os socialites que perdurou até nos grandes clubes noturnos. Algo parecido
com o que acontecia em Nova York
entre a máfia e a elite novaiorquina.
Neste contexto, a capacidade
real das escolas se profissionalizarem foi se atrofiando com o passar do tempo, e o dinheiro dado
a fundo perdido pela Prefeitura
e até pelo governo do estado, ou
federal, através de estatais como
Petrobras, só ajudaram nesta perda de musculatura.

OUTRAS PÁGINAS

O próprio Sambódromo parou no tempo e espaço e sofre com
o desgaste estrutural imposto de
forma implacável pelo tempo.
Os camarotes viraram um negocio à parte. Espaços para a música eletrônica ocupam mais espaço
que o samba. Quem apostou no
samba, como o Rio Samba e Carnaval, do Mauricio Mattos, sofreu
na pele esta invasão alienígena de
camarotes na edição deste ano.
A iluminação do desfile está
parada no tempo. Usa panelões,
necessários quando as câmeras de
TV eram de tubo e precisavam de
luz em excesso. Falta luz cenográfica. A empresa que iluminou os
shows do Rock in Rio é brasileira.
A venda de ingressos e o desconforto das arquibancadas continuam, num modelo que beira o
conformismo.
O neófito carnavalesco Wilson Witzel, como governador, estreou na avenida usando o chapéu
de malandro e tentando encarnar
o carioca da gema. Era quase um
clone do ex-prefeito Eduardo Paes,
para quem ele hoje arrasta as asas.
Gostou tanto da experiência que
resolveu ser dono do brinquedo. “O
Sambódromo é do estado”, e quis
assumir a festa. Mal se lembra que o
estado não teve recurso para bancar
o seu camarote em 2019 e dependeu
da generosidade de terceiros para ter
serviços de catering nos dias da folia.
Privatizar a festa é a solução. Ti-

vemos agora dois fins de semana de
Rock in Rio com tecnologia e gestão 100% brasileira, prova viva da
capacidade da iniciativa privada.
Mas qual empresário assumirá
um evento recheado de ingredientes
de risco? A lista é grande: Sambódromo precisando de intervenção
estrutural, patronos de escolas que
de última hora resolvem não rebaixar perdedores, camarotes que estão
mais para festa rave e patrocinadores
afugentados pelas regras do compliance e pelas regras de transmissão
da Globo que prioriza os seus.
O foco midiático está todo
no desfile do Grupo Especial, enquanto temos um Grupo de Acesso que poderia antecipar a vinda
de turistas. Os desfiles de sexta e
sábado são fantásticos e preservam
a garra do DNA original.
A história vai fazer justiça ao
prefeito Marcelo Crivella por ter
tirado da zona de conforto um
modelo vencido.
A turbinada na Intendente
Magalhães permitirá um resgate
na raiz do carnaval. É uma escola
de talentos e com potencial de virar uma atração turística.
O debate está aberto, e a coragem do prefeito fez a ruptura
que precisava. Vale ressaltar que a
Prefeitura continuará investindo
muito na Sapucaí. Os serviços que
disponibiliza para a Liesa e para
Lierj são imprescindíveis para o
espetáculo e não custam barato.

Ruy Castro
Falsas verdades
A ideia de que, para muitos de
nós, o mundo só começou quando
nascemos teve mais um exemplo há
dias com um artigo, desta vez online, atribuindo pela milésima vez aos
Beatles façanhas que eles não cometeram – nem precisavam.
Não é verdade, por exemplo,
que “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band”, de 1967, tenha sido
o “primeiro álbum conceitual da
história” – gravado com um repertório previamente planejado, contrariando a suposta praxe de compilações de singles estilo “Grandes
sucessos”. Pois, se era isso, “Sgt.
Peppers’s” não foi nem o 10.000º
conceitual da história. As compilações existiam, mas, em 1967, os
LPs planejados eram mais que lugar comum.
Se por “conceitual” entende-se
o disco formado ao redor de uma
ideia, eles já abundavam desde
os anos 50, com os incontáveis
“música para sonhar”, “para amar”
etc., do arranjador americano Paul
Weston e mundialmente copiados. Os songbooks, dedicados à
obra de um compositor, também
eram conceituais. E os LPs cujos
repertórios tinham uma unidade
estilística ou temática, como os de
Frank Sinatra ou Doris Day, eram,
esses sim, praxe.
Diz o artigo que “Sgt. Pepper’s”

foi o primeiro a usar overdubbing.
Será? E os LPs do Les Double Six,
grupo vocal francês criado em
1959 por Mimi Perrin, em que
as seis vozes se tornavam 12, com
cada membro gravando em cima
exatamente do que cantara em
conjunto? E o Lambert, Hendricks & Ross, de 1957, em que, com
o multitrack, as três vozes faziam
todos os instrumentos da big band
de Count Basie?

Às vezes parece
que, para muitos
de nós, o mundo
só começou
quando nascemos
Ringo Starr, primeiro baterista cantor? Pois perdeu longe para
Quartera, baterista e 2ª voz de Os
Cariocas, grupo vocal formado em
1948. E a ideia de um disco trazer
as letras é muito anterior a “Sgt.
Pepper’s”. Em “A Noite do Meu
Bem”, de Lucio Alves, em 1960, as
letras do lado A vinham impressas
na capa do LP e as do lado B, na contracapa. Quem pode superar isso?

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Violência gera violência, como gentileza gera gentileza, como ensinou o Profeta Gentileza
1) Procurador da Fazenda tenta
matar juíza no Tribunal Regional
Federal em São Paulo
Matheus Carneiro Assunção atacou magistrada a facadas, sob a
alegação de que o ato seria um
protesto; Louise Filgueiras,
que atua no TRF-3, teve ferimentos leves, escrevem Luiz
Vassallo e Fausto Macedo e Rafael Moraes Moura. A informação foi revelada pela revista
Consultor Jurídico (Conjur) e
confirmada pelo Estadão.
Matheus invadiu o gabinete da magistrada, que atua
em substituição ao desembargador Paulo Fontes, que
está de férias. O agressor atingiu a juíza próximo à jugular.
Depois de contido, o procurador
afirmou que ‘queria fazer protesto’.
Reações - Ministros do STF acreditam que o episódio confirma a necessidade do inquérito instaurado
pelo próprio STF para apurar
ameaças e ofensas disparadas contra integrantes da Corte. (...) (O
Estado de S. Paulo)
2) Projeto de Flávio Bolsonaro
incentiva ações de milícia, dizem
policiais
Projeto prevê que mortes praticadas por policiais sejam classificadas como suicídios, escreve Luís
Adorno. Argumento é que, ao
se colocar em confronto, suspeito se põe em risco de morrer.
Policiais afirmam que, caso seja
aprovado, PL incentivará ações de
grupos de extermínio.
Em tramitação no Senado, o PL
(Projeto de Lei) nº 4640, de 2019,
proposto pelo senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ), um dos filhos
do presidente da República, tem
como objetivo transformar mortes
decorrentes de intervenções policiais em “suicídios” e retirar a responsabilidade sobre essas mortes
dos policiais do país. (...) (UOL)
3) Janot estava em Minas Gerais
no dia em que disse ter ido armado
ao STF
A história contada por Rodrigo
Janot de que teria entrado armado
no STF no dia 11 de maio de 2017

com o plano de assassinar Gilmar Mendes apresenta inconsistências que colocam em
dúvida a narrativa do ex-PGR, diz
o Jota. Segundo reportagem de
Felipe Recondo (do Jota), o então
PGR viajou para Belo Horizonte
no dia anterior. Tinha compromissos na Procuradoria Regional
da República. (O Antagonista)

País só terá sucesso
se pacificar política,
diz o controlador
da MRV,
Rubens Menín
4) Bolsonaro: ‘O PM tinha que
ter 50 autos de resistência. É sinal
de que trabalha e não morreu’
Presidente defende policiais que
matarem por legítima defesa ou
resistência à prisão e, ao lado de
Moro, cobra Congresso pela aprovação do pacote anticrime, informa Debora Álvares. O presidente
Jair Bolsonaro defendeu o chamado auto de resistência, norma
segundo a qual os policiais que
matam em serviço alegam legítima
defesa ou resistência à prisão. (...)
(Huffpost Brasil)
5) País só terá sucesso se pacificar política, diz controlador da
MRV
Rubens Menin diz também que
não dá para crescer se a classe
média ficar para trás, escreve Ana
Estela de Sousa Pinto. O Brasil está esfacelado e não voltará
a se desenvolver sem união política, afirma Rubens Menin,
controlador de um dos maiores
grupos empresariais brasileiros.
Para o empresário, que fundou
há 40 anos a construtora MRV, a
agenda econômica é insuficiente.
“Não dá para crescer se a classe
média ficar para trás, e igualdade
de oportunidades é fundamental
se quisermos ter uma nação.”

O problema, segundo ele, é que
não há hoje político capaz de pacificação. “Quem hoje está lutando
para conciliar o país? Não vejo
ninguém.”
Principal investidor da CNN Brasil, Menin afirma que se enganam
os que afirmam que a emissora será
“chapa-branca”: “Não defendo
nem ataco o atual presidente”. (...)
(Folha de S.Paulo)
6) No Rio, Doria defende ‘união
contra extremos’
Na tentativa de se colocar como alguém capaz de quebrar a polarização política no País, o governador
de São Paulo João Doria (PSDB)
disse na tarde deste sábado, 28,
que “a boa política se faz unindo
as pessoas, não separando.”
Em evento para apresentar o “novo
PSDB” no Rio de Janeiro, Doria
fez um discurso com contornos
nacionais e de claro posicionamento para a disputa presidencial
de 2022, informa texto do Estadão
Conteúdo. Toda a fala de Doria girava em torno de acenos a
uma união do País contra o que
considera os extremos. “Os extremos não constroem, os extremos
destroem”, disse. “Nós erramos,
sim, mas tivemos a humildade
de corrigir. Os extremados não
reconhecem os erros.” A sigla é
comandada no Rio pelo empresário Paulo Marinho, importante articulador da campanha
presidencial de Bolsonaro, de
quem virou dissidente. Outro ex-bolsonarista que participou do
encontro foi o ex-ministro Gustavo Bebianno, que também pregou união contra o que chama de
extremos. (...) (DCI)
7) Aras contraria tese de Flávio
Bolsonaro e defende compartilhamento de dados do Coaf
Para o novo PGR, Augusto Aras, “é
dever do servidor que atua na área
financeira comunicar eventual
ilícito de que tenha conhecimento,
principalmente em razão do exercício da suas funções”. A posição
contraria a decisão de Dias Toffoli
e endossada por Gilmar Mendes,

ambos ministros do STF, que
suspendeu as investigações sobre
Flávio Bolsonaro, que envolve o
compartilhamento de dados do
Coaf. (...) (Brasil247, 3/10/19)
8) Lava-Jato: 18 réus com pedido de mais prazo na 1ª instância
podem ter sentença anulada
Eles podem ser beneficiados se prevalecer critério proposto por Toffoli, reportam Dimitrius Dantas e
Guilherme Caetano.
Na primeira parte do julgamento
do STF que decidiu criar regras para
condenações da Lava-Jato, o presidente da Corte, Dias Toffoli, sugeriu como critério para anulações a
defesa ter reclamado, na primeira
instância, do prazo conjunto de
alegações finais entre delatores e
delatados. O Globo analisou os 50
processos com sentença na Lava-Jato e encontrou casos em que houve
reclamação sobre o prazo comum
para todos os réus proposto pelo
juiz Sergio Moro nas alegações
finais. O presidente Lula está entre
eles, no caso do sítio de Atibaia.
(...) (O Globo)
9) Governo do Rio investiga se
policiais foram a hospital buscar
bala que matou Ágatha, 8
Após reportagem da Veja, secretarias de Saúde e Segurança apuram ocorrido; Witzel promete
punição, informam Anna Virginia Balloussier e Ana Luiza Albuquerque. O governo do Rio
investiga se policiais militares invadiram o hospital onde a menina
Ágatha Vitória Félix, 8, foi internada para encontrarem a bala que
acabou por matá-la. A equipe médica se recusou a bala, segundo a
Veja. (...) (Folha de S. Paulo)
10) Caso Marielle: ‘Sei onde
foi jogado’, dizem comparsas sobre
arma de Ronnie Lessa
Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça entre Josinaldo Lucas Freitas, o Djaca, e José
Márcio Mantovane, o Márcio Gordo, cúmplices do
policial
militar
reformado
Ronnie Lessa revelam que

Palavra do leitor
Saudade da Geral do Maraca

Viva Montenegro!

eles falavam em código nas conversas, durante o esquema supostamente arquitetado por Elaine
Lessa, esposa do Ronnie, para
dar sumiço às armas do marido,
escreve Vera Araújo. Em 14 de
março deste ano, às 14h02m,
quando as caixas com pelo menos seis fuzis já haviam sido
descartadas, Márcio pergunta a Josinaldo se ele teria “doado os móveis”. Josinaldo reponde que sim.
(...) (O Globo)

Brasil tem floresta
até demais, mas
sua capacidade
de cuidar delas é
miserável
11) Informação ao BTG gerou
propinas a Lula e à campanha de
Dilma, diz Palocci
O ex-ministro Antonio Palocci
(Fazenda/Governo Lula e Casa Civil/Governo Dilma) afirmou, em
delação premiada, que o fornecimento de informação privilegiada
sobre a Taxa Selic ao banco BTG
Pactual teria rendido propinas ao ex-presidente Lula
(10% sobre as operações) e
R$ 9,5 milhões à campanha presidencial da ex-presidente Dilma, em 2014. A investigação é
baseada na delação de Palocci,
reportam Fausto Macedo, Luiz
Vassallo e Paulo Roberto Netto.
(Estadão Conteúdo). (...) (UOL)
12) Prefeitura de Paris concede
a Lula título de Cidadão Honorário
Duas semanas após prefeita da capital da França receber Dilma, cidade concede honraria reservada
a defensores dos direitos humanos, já dada ao cacique Raoni, reporta Clara Cerioni.
O comunicado afirma também

que o petista foi impedido de
concorrer às eleições do ano
passado, mesmo sendo o “favorito
ao pleito”. (...) (Exame)
13) Eike é condenado a 8 anos
de prisão em caso de ‘insider’
Justiça do Rio entende que
empresário
usou
informação privilegiada para ganhar
vantagem na venda de ações da
OSX, reporta Machado da Costa. Segundo a Justiça Federal
do Rio, ele usou informação
privilegiada para ganhar vantagem na venda de ações da
empresa OSX na bolsa de valores em 2013. Como a condenação é em primeira instância, Eike
não deve ser preso. Ao caso cabe
recurso. (...) (Veja, edição 2654)
14) O Brasil não é capaz de evitar desmatamento da Amazônia
Mundo das coisas, visto por J.R.
Guzzo. Há uma porção de opções
ao seu dispor para tomar uma
posição sobre a questão da Amazônia e da sua floresta, opina J. R.
Guzzo. O verdadeiro problema,
na verdade, é o exato contrário
da visão vendida mundo afora. O
Brasil tem floresta até demais —
mas a sua capacidade de cuidar
dela, e cumprir as leis que a protegem, é francamente miserável. O
Estado não tem nem aviões-bombeiros para apagar incêndios. Não
consegue dar documentação aos
mais de 500 mil pequenos proprietários de terras que vivem
ali. Não é capaz de evitar o
desmatamento ilegal. Não atende às necessidades sanitárias
básicas de seus 25 milhões de
habitantes. Eis aí o desastre real.
(...) (Veja, edição 2654)

(*) José Aparecido Miguel, diretor
da Mais Comunicação-SP
(www.maiscom.com), jornalista
e consultor de comunicação, foi
editor-executivo do Jornal do
Brasil, entre outros jornais do
país. (www.outraspaginas.com.br)
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Amo o Rock in Rio!

Lembro-me como se fosse hoje: década de
70, eu e meu pai indo ao Maracanã assistir o
meu querido Flamengo de Zico e companhia.
E como sempre, eu estava lá na geral com o
povão, repleta de bandeiras, fantasias e muita
festa. Para o bem do futebol carioca e brasileiro, a geral tem que voltar!

Como amante do teatro e do cinema nacional, fico realmente feliz em presenciar o trabalho da Fernanda Montenegro, ícone do nosso
país que completa 90 anos este mês. Tenho
62 anos, e desde o berço eu acompanho suas
obras. Ela é fenomenal! Representa o símbolo
máximo de qualidade artística.

Foi mais um lindo Rock in Rio. Tudo simplesmente irado! Palmas para o Imagine Dragons e, principalmente, para o Iron Maiden. É
um evento que já está marcado no meu coração. A única coisa que tenho que reclamar
é que tudo passou muito rápido. Mas já estou
esperando a edição de 2021!

Jair Franco,
Rio de Janeiro

Roseli Schwarz,
São Paulo

Lucas Ferreira,
Florianópolis
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BRASIL

CORREIO POLÍTICO
Divulgação

Mais de mil pessoas disputaram as 260 vagas de São Paulo

Conselhos tutelares
conhecem novos membros
Cidades do Brasil
começam a divulgar os
resultados das eleições
para os seus Conselhos
Tutelares, cuja função é
zelar pela proteção de
crianças e adolescentes.
Em 16 capitais e o Distrito Federal já é possível
saber os novos membros.
Entretanto, em nove, a
votação foi cancelada
por vários motivos, como
compra de votos e pro-

blemas nas urnas. As
eleições são organizadas
pelos conselhos municipais e fiscalizadas pelos
Ministérios Públicos. Os
conselheiros eleitos assumem os postos em 10
de janeiro de 2020 e terão
mandato de quatro anos.
No Rio, o resultado
será divulgado no dia 10,
mas há risco dele ser impugnado. Mais detalhes,
na página 6 desta edição.

Privatização

Internação

O presidente da câmara, Rodrigo Maia, disse
ser favorável à privatização de órgãos públicos
como Eletrobras e Correios. Porém, para ele, a
venda da Petrobras ainda encontra resistência e
que tudo é questão de realizar no momento certo.

O assessor do gabinete de segurança institucional, general Eduardo
Villas Bôas, passou por
uma broncoscopia no
Hospital das Forças Armadas. O procedimento
foi bem sucedido e ele foi
transferido para a UTI do
hospital Sírio Libanês.

Permanência assegurada
Segundo o porta-voz
da presidência, general
Otávio Rêgo Barros, o
presidente Jair Bolsonaro
irá manter Marcelo Álvaro
Antônio no cargo de ministro do turismo mesmo
ele tendo sido indiciado
pela Policia Federal. De
acordo com Otávio Bar-

ros: “O presidente da república aguardará o desenrolar do processo. O
minsitro permanece no
cargo”.
Segundo a PF, Marcelo
Álvaro Antônio comandava um esquema de desvio
de recursos públicos por
meio de candidaturas.

Novas regras

Falência

As próximas eleições
para prefeitos e vereadores, a ser realizada no
ano que vem, já começa
a contar com as novas
regras eleitorais. Dentre
elas, por exemplo, está
a proibição de coligação
partidária durante a eleição de vereadores.

A Caixa Econômica
Federal teria pedido pela
falência da Odebrecht.
O prejuízo financeiro da
Lava Jato está na casa de
R$ 100 bilhões, enquanto
o pedido de resgate da
empreiteira gira em torno
de R$ 98 bilhões, o que
levantou suspeitas.

Gastos permitidos Novos integrantes
O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que
regula os gastos feitos
em campanhas eleitorais.
Dentre os artigos permitidos está a possibilidade do candidato usar no
máximo 10% de recursos
próprios para financiar a
campanha.

Treze novos integrantes foram empossados
pelo governo para compor o Comitê Nacional de
Prevenção e Combate à
Tortura. O órgão é diretamente subordinado ao
Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos.

Carne Fraca

Limpa na Funarte

A Operação Romanos,
4ª fase da Operação Carne Fraca, mirou fiscais do
Ministério da Agricultura.
A investigação tem como
base a colaboração da
BRF, que indicou ao menos 60 auditores agropecuários que receberam
cerca de R$ 19 milhões.

O ministro da cidadania, Osmar Terra, anunciou a exoneração em
massa de todos os servidores do Centro de Artes Cênicas da Funarte.
Foram ao todo 19 exonerações com motivos até
o momento desconhecidos.

n
Um novo levantamento do governo
constatou
aumento
no número de estatais
no país. A quantidade
passou de 133 para
205. O aumento se deu

Divulgação

Congresso
resiste a
aumentar
para um ano
o tempo de
afastamento das
trabalhadoras
Por Angela Boldrini (Folhapress)

O aumento da licença-maternidade para as brasileiras terá
dificuldades de avançar no Congresso. Defendido pela ministra
Damares Alves (Família, Mulher e
Direitos Humanos), o tema esbarra em questões fiscais e culturais,
e acaba travado nos debates parlamentares. No Brasil, mães com
carteira assinada têm direito a 120
dias de licença remunerada. Servidoras federais podem ficar em casa
60 dias a mais. Para os pais, o tempo é bem mais curto: cinco dias.
Em entrevista à “Folha de
S.Paulo” e ao UOL em 29 de setembro, a ministra afirmou que
gostaria de ampliar o período das
mães para um ano. Ela disse ainda
que pais deveriam receber ao menos dois meses de licença.
- Olha, já existem propostas
no Congresso. E a gente pode caminhar, sim, nesse debate no Congresso. E é isso que eu quero falar:
nós estamos trabalhando políticas
públicas de fortalecimento da família - afirmou Damares.
Iniciativas recentes da Câmara mostram que o avanço dessa
agenda é difícil. Na Casa, há 146
projetos sobre o tema, em diferentes fases de tramitação. Neste ano,
a CFT (Comissão de Finanças e

Ministra Damares Alves: políticas de fortalecimento da família
Tributação) rejeitou o avanço de
dois deles.
O primeiro texto estabelecia
ampliação da licença para mães de
gêmeos ou de prematuros, de 120
para 180 dias. O segundo aumentava o salário-maternidade (pago
no período de trabalho abonado)
para mulheres com partos prematuros, antes de 37 semanas de
gestação. As justificativas para os
projetos é que, ao nascer antes do
período correto, o recém-nascido
costuma ter de ficar internado.
Assim, seria necessário prorrogar o período de licença para ser
cumprido em casa, não apenas no
hospital.
Ambos foram considerados
incompatíveis com a LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal):

- Essa matéria é muito importante e muito sensível para a
sociedade. Ali, eu tive de rejeitar
por causa da situação fiscal atual”,
diz o relator da proposta de ampliação do salário, Felipe Rigoni
(PSB-ES).
As brasileiras têm direito a receber o salário integral no período
em que ficam fora do trabalho. Ele
é pago pelas empresas, mas estas
podem ser ressarcidas pelo INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social), o que aumenta gastos.
No caso de prematuros, levantamento pedido pela CFT estimou em R$ 2 bilhões o impacto
de 2017 a 2019. Felipe Rigoni
afirma que, para a ampliação do
salário, não foram apresentadas
estimativas.

Agora no Senado, uma proposta aprovada em março pelos
deputados permite a suspensão
da licença para mães que tenham
filhos internados por mais de 15
dias.
Elas poderiam retomar o período cheio após a alta. Como nesse
caso a mulher deixaria de receber
o salário-maternidade, não há aumento de gastos do governo.
Para a presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, Leandre (PV-PR),
o aumento da licença pode ser
efetivado caso haja empenho do
Executivo, como uma proposta de
iniciativa de Damares.
- Como no sentido de ampliação de benefícios são os partidos
da base que têm mais resistência,
se a iniciativa partir do governo,
talvez seja possível - afirma.
A presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher,
Luísa Canziani (PTB-PR), afirma
que é preciso cuidado.
- Mulheres com filhos recebem cerca de 40% menos do que
mulheres sem filhos no Brasil, levando em conta que as mulheres já
recebem cerca de 30% menos que
os homens no geral - afirmou, em
nota.
A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), diz que se deve atentar para a
empregabilidade feminina.
- Tenho medo de que essas
proteções extras signifiquem desemprego para as mães quando
elas mais precisam. Hoje alguns
setores preferem empregar homens. Se houver um ano de afastamento da mulher, o efeito pode
ser rebote - afirma.
A proposta encontra respaldo
em recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que
diz que recém-nascidos devem ter
ao menos seis meses de aleitamento materno.

Reviravolta na Ancine
Justiça manda que agência retome edital censurado por conteúdo LGBT
Divulgação

Por Folhapress

O Ministério Público Federal
do Rio de Janeiro determinou nesta segunda-feira (7) que a Ancine
(Agência Nacional do Audiovisual) retome o edital de chamamento para TVs públicas censurado
por conter conteúdo LGBT. A
Justiça avaliou que houve “discriminação” por parte do governo.
O concurso estava na última
fase quando foi suspenso por seis
meses, prorrogáveis por outros
seis meses, pelo Ministro da Cidadania, Osmar Terra, no dia 21 de
agosto.
A decisão veio após quatro
projetos aprovados na fase final e
inscritas nas categorias “diversidade de gênero” e “sexualidade”
terem sido criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Eram elas
“Afronte”, “Transversais”, “Religare Queer” e “Sexo Reverso”.
No começo deste mês, o MPF
ingressou com ação civil contra o

Ministro Osmar Terra: sem censura por decisão do MPF-RJ
ministro pela prática de ato de improbidade administrativa.
A Justiça concluiu que o verdadeiro motivo da suspensão “foi
impedir que os projetos mencionados pela Presidência da República sagrassem-se vencedores.
Como não havia meio legal de
impedir que somente os quatro

projetos fossem excluídos do concurso em sua fase final, a ‘solução’
encontrada foi a de sacrificar todo
o processo”.
E ainda destacou que houve
“discriminação contra projetos
com temática relacionada a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e
travestis”.

Na época, a justificativa dada
pelo ministro foi a necessidade
de recompor o Comitê Gestor do
FSA, responsável pela formulação
das linhas dos editais financiados
com recursos do fundo. Em entrevista à “Folha”, Terra afirmou que
ele a atual gestão têm o direito de
opinar sobre temas importantes e
que não podem ser “obrigados a
comer num prato feito no governo passado.”
Os recursos para os projetos
ganhadores viriam diretamente
do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), de um total de R$ 70
milhões divididos entre 80 projetos com orçamentos de até R$ 1,5
milhão, a depender da categoria
de submissão. Estas iam de animação infantil a qualidade de vida.
Na decisão, a Justiça destacou
que já foram transferidos R$ 525
mil ao BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) e ao BRDE a título de
gestão financeira.

Uber terá novo serviço
Passageiro poderá escolher se quer ou não conversar com o motorista

Curtas
nO VLibras, ferramenta
que traduz conteúdos
digitais do português
para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), foi
modificado. Agora, o
usuário poderá acessar
o serviço sem precisar
instalar nenhum plugin.

O eterno debate sobre
a licença-maternidade

pela inclusão de subsidiárias no exterior.
n
O presidente Jair
Bolsonaro
defendeu
durante uma transmissão ao vivo a prática do
garimpo. Segundo ele,
o estrago causado pelas grandes mineradoras, especialmente as
canadenses, é maior
que o produzido pelos
garimpeiros. Ele ainda completou dizendo
que pretende legalizar
a atividade.

Por Folhapress

A Uber anuncia uma categoria de viagens que dá ao passageiro
a opção de não conversar com o
motorista e de solicitar a temperatura do ar-condicionado antes
de entrar no carro. Lançada nos
Estados Unidos, a funcionalidade
Comfort chega ao Brasil em novembro, informou a empresa nesta
segunda-feira (7).
Mais de 600 mil motoristas estão registrados no Brasil. Segundo
dados da companhia, são 22 milhões de passageiros.
A opção será mais cara que
o UberX, segundo modelo mais
barato do aplicativo. A alternativa mais em conta é o Juntos, para
compartilhamento da viagem.

A empresa não diz qual será a
variação de preço da categoria X
para a Comfort. A Uber costumava cobrar uma taxa fixa de 25% no
X, mas desde julho de 2018 passou a adotar uma taxa variável, que
depende do tempo e da distância
percorridos.
Segundo a Uber, ao solicitar
uma viagem Comfort, o usuário
poderá selecionar suas preferências no aplicativo, que vai exibir
uma tela com opções pré-definidas para temperatura e conversa.
A categoria só permitirá carros
mais novos e motoristas com uma
avaliação média mínima. A média depende de cada cidade, diz a
empresa. Um motorista com nota
três estrelas tem o desempenho
considerado baixo em uma metró-

pole como São Paulo.
As versões mais caras hoje são
o Select, de carros mais espaçosos,
e o Black, que remonta à chegada
da companhia no Brasil, em 2014.
Ela só permite automóveis pretos,
sedã e com bancos de couro.
A empresa diz que adotou a
função “sem conversa” após o retorno de usuários, e que busca padronizar a operação em todos os
mercados em que opera (mais de
60 países).
Enquanto amarga um prejuízo superior a US$ 5 bilhões (mais
de R$ 20 bilhões), a companhia
americana adota planos de longo
prazo no céu.
Nos últimos anos, a empresa
está investindo em uma divisão de
pesquisa e desenvolvimento cha-

mada Uber Elevate, que pretende
lançar um modelo de transporte
aéreo (UberAir) nos próximos
cinco anos.
Trata-se de um veículo autônomo e elétrico de decolagem e
pouso vertical (uma mistura de
drone e helicóptero), que já mobiliza montadoras como Daimler
e Rolls-Royce.
Enquanto não pode lançar seu
projeto audacioso, a empresa volta
a apostar no serviço de helicóptero. Lançou nesta segunda-feira a
usuários de Nova York uma opção
para chegadas e partidas do aeroporto JFK.
Os voos duram cerca de oito
minutos e custam de US$ 200 a
US$ 225 (cerca de R$ 813 a R$
915) por pessoa.
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Cardeal faz alerta sobre
situação na Amazônia
Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

Sínodo no
Vaticano
reúne papa
e convidados
para discutir
problemas da
floresta
Por Michelle Oliveira (Folhapress)

No primeiro dia do Sínodo da
Amazônia, no Vaticano, o cardeal
dom Cláudio Hummes, relator-geral do evento, afirmou segunda-feira (7) que a vida nessa região
nunca esteve tão ameaçada, devido
a problemas gerados por situações
que contam com a “conivência”
ou a “permissividade” de governos
e até autoridades indígenas.
A fala fez parte da sua apresentação dos temas que serão
abordados pelos 250 participantes
da assembleia que reúne bispos,
especialistas e outros convidados
da região amazônica. Junto com o
Brasil, são nove países que se espalham pelo bioma – do total de 185
bispos, 57 são brasileiros.
- A vida na Amazônia talvez
nunca tenha estado tão ameaçada
como hoje, pela destruição e exploração ambiental, pela violação
sistemática dos direitos humanos
elementares da população amazônica, de modo especial, a violação
do direitos dos povos indígenas disse o cardeal, sentado ao lado do
papa Francisco.
O brasileiro preside a Comissão Episcopal pela Amazônia da
CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) e a Repam
(Rede Eclesial Pan-Amazônica).
- Segundo o processo de escuta sinodal da população, na Amazônia a ameaça à vida deriva de
interesses econômicos e políticos
dos setores dominantes da sociedade atual, de maneira especial de
empresas que extraem de modo
predatório e irresponsável, legal
ou ilegalmente, as riquezas do
subsolo e da biodiversidade - disse.

Dom Cláudio Hummes: indígenas brasileiros necessitam de uma lúcida atenção para não perecerem

A vida na Amazônia talvez nunca tenha
estado tão ameaçada como hoje,
diz o cardeal dom Cláudio Hummes
O cardeal acrescentou que isso
ocorre “muitas vezes em conivência ou com permissividade dos
governos locais e nacionais e por
vezes até com o consenso de alguma autoridade indígena”.
O relatório do cardeal ecoa
dados recentes sobre o aumento
do desmatamento na floresta e o
crescimento de invasões e violência contra moradores da porção
brasileira do bioma.
O evento no Vaticano foi alvo
de críticas do governo Jair Bolsonaro (PSL), que o avalia como
uma tentativa de questionar a soberania nacional na Amazônia.
O sínodo tem como ponto de
partida o “instrumentum laboris”,
um instrumento de trabalho que,
na prática, funciona como uma
pauta para o início das discussões.
Essa sequência de temas foi elaborada a partir da escuta da população dos noves países da Amazônia, com mais de 87 mil pessoas
oficialmente consultadas.
Dom Cláudio fez uma lista
dos motivos que estão, segundo

relatos das comunidades, ameaçando vidas na região: criminalização e assassinato de líderes e
defensores do território, presença
de madeireiras legais e ilegais e
grandes projetos como hidrelétricas, além de desmatamento para
produzir monoculturas e narcotráfico, entre outros.
O cardeal também destacou
a precariedade da vida urbana da
Amazônia, causada por fluxos
migratórios, tanto entre países da
América Latina quanto pelo movimento de indígenas que se mudam para as cidades:
- Eles [indígenas] necessitam
de uma lúcida e misericordiosa
atenção para não perecerem culturalmente e mesmo humanamente
na cidade, enfrentando miséria,
descaso, desprezo e rejeição e consequentemente provando um vazio interior desesperador.
Os temas do sínodo estão organizados em dois eixos: ação da
Igreja e questões ambientais.
A abertura da sessão inaugural
foi precedida por uma cerimônia

fechada na Basílica de São Pedro
entre o papa Francisco, os bispos
e representantes de povos tradicionais. O pontífice presenciou o
grupo entoar cantos vestidos com
adereços indígenas e carregando
símbolos como canoa, redes de
pesca e instrumentos. Depois,
Francisco caminhou até a sala do
sínodo cercado por índios e missionários que carregavam cartazes
com o nome e o rosto desenhado
de ativistas que morreram na região, como Chico Mendes, assassinado em 1988 no Acre.
Na abertura da sessão, o papa
Francisco disse que a ação pastoral da Igreja Católica deve evitar
“colonizações ideológicas que destroem ou reduzem a idiossincrasia
dos povos” e citou a situação da
Argentina:
- Em nosso país, um lema “civilização e barbárie” serviu para
dividir, aniquilar e chegou ao
auge, no fim dos anos 1980, de
aniquilar a maioria dos povos originários, porque eram a barbárie e
a civilização vinha do outro lado.
E isso, “civilização e barbárie” [...],
segue na minha pátria, com palavras ofensivas, como “civilização
de segundo grau”, “bolitas”, “paraguas”, “cabecinhas negras” - disse
ele, citando algumas ofensas dirigidas a descendentes de indígenas
argentinos.

Janio de Freitas
O grande impune
Muita coisa se embaralhou
a partir da Lava Jato. Corrupção
e impunidade, como conceitos e
como fatos, passaram a ser um
todo, dadas a dependência mútua e a incidência concentrada
em grandes transações empresariais. Combate à corrupção e
arbitrariedade associaram-se no
permissivismo escandaloso, ao
som de manchetes sensacionalistas, verdades e inverdades igualadas, sem memória de regras e
leis. Sérgio Moro é a figura simbólica dessa dissolução.
Em solenidade palaciana por
seu projeto anticrime que não
combate, antes estimula certos
crimes, Moro não dispensou o
bordão frequente na sua vulgaridade verbal: (...) “Os tempos do
Brasil sem lei e sem justiça chegaram ao fim”. Mais uma afirmação
fraudulenta. Pode-se socorrê-la,
no entanto, emprestando-lhe o
entendimento de que as revelações do Intercept Brasil põem fim
à complacência dos Poderes com o
regime “sem lei”, vigente por cinco
anos. Ou desde a criação da Lava
Jato, em março de 2014.
Essa reação a contragosto
mostra-se como um engasgo no
Supremo, no Supremo Tribunal
de Justiça, nos conselhos nacionais do Judiciário e do Ministério Público (procuradores). Peça
principal no impasse, o Supremo
tergiversa. No caso fundamental
da mutilação, em julgamentos por
Moro, do tempo e outros direitos da defesa, ao menos 5 dos 11
ministros lutam com suas preferências. É a divisão do tribunal já
conhecida, mas ainda não vista em
situação tão significativa.
Dias Toffoli, Luis Roberto
Barroso, Cármem Lúcia, Luiz Fux
e Edson Fachin priorizam, no exame do caso, a possível quantidade
de anulações de sentenças. Propõem desde anulação só para casos
futuros, o que deixaria em vigor as
condenações em processos ilegítimos (Barroso), até a exigência de
que o condenado prove prejuízo
por falta da defesa final.
Mas o que está em questão
para o Supremo não é o desconhecido número de condenados com
direito à anulação, direito já reconhecido pelo tribunal. Também
não é a opinião pública e muito
menos é a anulação da sentença
aplicada a Lula. A questão posta
aos ministros não é aritmética, não
é burocrática, não é político-ideológica. É cristalinamente jurídica:

a garantia da Constituição à ampla
defesa está respeitada, ou não, na
mutilação da ordem e do tempo de
defesa no julgamento? Se “o processo legal” é ilegal e desrespeita a
Constituição, a anulação não é imperativa? Quem e quantos são os
condenados de maneira ilegal é assunto à parte. No dizer do decano
Celso de Mello, nada é mais grave
e inaceitável do que o desrespeito à
Constituição.
O Intercept é comedido na liberação de revelações, para não ser
tumultuoso, mas o que se sabe indica um estoque ainda muito farto.
O já divulgado é bastante, porém,
para conduzir a uma certeza irrefutável com honestidade: a Lava
Jato valeu-se de uma necessidade
grave, no país humilhado por corrupção irreprimida, e desenvolveu
com má-fé uma ação contra o eleitorado, os políticos e, portanto,
contra o regime. Sob o comando
de Moro, o objetivo primordial foi
manipular a eleição presidencial, o
que ocorreu à vista de todo o país.
Desse resultado desdobraram-se os
efeitos econômicos, pré-sal à frente,
e de política externa. Mais tarde serão conhecidas as influências do exterior, como em todos os episódios
anômalos que envolveram petróleo
e outras riquezas nacionais.
Nos limites da Constituição
e da legalidade em geral, fartos
embora, Moro e seus centuriões
da Procuradoria da República
e da Polícia Federal não atingiriam o objetivo primordial,
perdendo os subsequentes. O
“devido processo legal”, direitos,
a moralidade da magistratura, a
Constituição foram transgredidos até onde conveniente. E sem
restrição do Supremo e dos órgãos de disciplinamento judicial.
Sérgio Moro não precisou
se preocupar, como se comprova
nas revelações do Intercept Brasil,
em ser reprimido. Tudo o que fez
contou com a pronta associação
do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, em Porto Alegre. Daí às
instâncias superiores, nada diferente. Sérgio Moro esteve acima da lei,
dos tribunais, do Supremo. Ele diz
que a Lava Jato acabou com a impunidade. Também aí há fraude.
A Lava Jato lançou, isso sim, nova
modalidade de crimes impunes. O
Supremo se digladia pelos abusos
de Moro, e nem sequer menciona
sua autoria dessas violações.
Sérgio Moro é o maior e
mais grave caso de impunidade
no Brasil.

Divulgação

PARA OFERECER A MELHOR CONEXÃO
RIO DE JANEIRO–EUROPA A TAP
SE CONECTOU PRIMEIRO COM VOCÊ.

Há mais de 50
anos oferecendo
a melhor conexão
Brasil-Europa

Estar conectado com você é oferecer 15 voos semanais
saindo do Rio de Janeiro para Portugal e de lá para mais de 50 destinos europeus.
É permitir uma parada de até 5 noites em Lisboa ou Porto, na ida ou na volta,
sem custo adicional na tarifa e com benefícios exclusivos por meio do Programa Stopover.

Gastronomia
diferenciada
com chefs
renomados

TAP. A melhor conexão Brasil–Europa

Sede do BNDES, no Rio: muitas divergências internas por resolver

Demissão de funcionária
abre crise no BNDES
Nicola Pamplona (Folhapress)
A destituição de uma superintendente da área jurídica do
BNDES abriu uma crise entre a
direção do banco e seus empregados. As divergências envolvem o
modelo de venda de ações que estão hoje na carteira da instituição.
Nesta segunda (7), a AFBNDES (Associação dos Funcionários do BNDES) organiza assembleia para questionar a direção
sobre o afastamento de Luciana
Tito, funcionária de carreira que
ocupava a superintendência da
área Jurídica Operacional.
“As circunstâncias do afastamento recente de uma das mais
respeitadas advogadas do Banco
da superintendência jurídica operacional confirmam que a governança do banco está sob sério risco
e nos deixa seguros sobre a necessidade de demandar publicamente
explicações”, disse, em nota.
Ela teria perdido o cargo por
discordar da inclusão de ações da
União hoje em mãos do BNDES
em oferta pública que será realiza-

da pela Caixa Econômica Federal
para vender ações do Banco do
Brasil, que hoje estão em fundos
do FGTS e na tesouraria do BB.
A operação foi anunciada
na quinta (3) e vai movimentar
132,5 milhões de ações do BB,
em um valor estimado em R$ 5,75
bilhões. A União repassou os papéis do BB ao BNDES justamente para que fossem vendidos, mas
os trâmites burocráticos internos
não foram cumpridos a tempo de
acompanhar a oferta da Caixa.
A associação acusa a gestão
atual de “violar o conhecimento
técnico” ao optar por venda de
ações em ofertas públicas mesmo
em casos em que seria recomendável a venda em mesa de operações,
isto é, em pequenas operações.
O modelo de oferta pública,
diz a entidade, só seria recomendado em caso de grandes volumes
de ações, que impossibilitassem a
venda em mesa. Ao contrário, é
prejudicial ao BNDES, pelos custos com comissões a bancos e gerar perda de valor das ações assim
que a oferta é anunciada.

Telas
individuais para
entretenimento
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CORREIO CARIOCA
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VEP nega transferência de ex-governador para cadeia de Niterói

Justiça mantém Sérgio Cabral
preso em Bangu 8
A juíza Juliana Benevides,
da Vara de Execuções Penais,
(VEP), derrubou a transferência de Sérgio Cabaral para Niterói, sob alegação de que o juíz
federal Marcelo Bretas não tem
competência judicial para tomar esta decisão. Segundo ela,
apenas a VEP tem essa atribuição, conforme a súmula 192 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em nota, a Secretaria de
Administração Penintenciária,
que administra o sistema pri-

sional do Rio, informou que
vai cumprir o determinado por
Juliana Benevides, que cobre
férias do juiz titular da Vara,
que é Rafael Estrela Nóbrega.
Com isso, Cabral, que está
preso desde novembro de 2016
e condenado a 233 anos e 11
meses de prisão, permanecerá
na Cadeia Pública Pedrolino
Werling de Oliveira, mais conhecida como Bangu 8, localizada no Complexo Penintenciário de Gericinó.

Orçamento 2020

Devoluções

A Secretaria da Casa
Civil e Governança entregou à Alerj a proposta orçamentária de 2020. Pelo
projeto, o estado deve ter
uma receita líquida perto
dos R$ 70 bi, com uma
despesa fixa em torno de
R$ 80 bi. Ou seja, um déficit de R$ 10 bi.

Marcelo Crivella estendeu o prazo de devolução
para o estado dos hospitais Rocha Faria e Albert
Schweitzer, que consomem R$ 400 milhões do
cofre do município. Agora, eles voltarão para a tutela do governo estadual
apenas em 2020.

Prédios da Muzema serão demolidos
A Prefeitura vai mesmo demolir os seis prédios da comunidade da
Muzema que estão próximos daqueles que caíram
em abril deste ano e que
mataram 24 pessoas. O
município afirma que a
decisão está respaldada pela Justiça, que não

apenas liberou a demolição, como também dispensou novos estudos
no local. Há três meses,
a Defensoria Pública do
Estado suspendeu um
processo de desocupação na área por falta de
laudos sobre a situação
das construções.

CRLV via Correios

Royalties

A partir de agora o
Certificado de Registro de
Licenciamento de Veículo
CRLV pode ser enviado
pelos Correios, sem custo adicional, conforme lei
do deputado Luiz Paulo
(PSDB), sancionada por
Wilson Witzel e já publicada no Diário Oficial.

Foi instalada a Comissão Especial em Defesa
dos Royalties do Petróleo
da Alerj. O relator da comissão, deputado Rodrigo Bacellar, adiantou que
vai aproveitar análises e
trechos do relatório final
produzido pela CPI da
Crise Fiscal.

Táxi no BRT

Luta pelo Fundeb

A Câmara do Rio aprovou lei que permite aos
táxis circularem nas pistas do BRT, inclusive as
da Avenida Brasil e dos
serviços de ônibus rápido. Contudo, os taxistas
só poderão trafegar com
passageiros e com o taxímetro ligado.

Uma Frente Parlamentar da Câmara dos Vereadores decidiu elaborar
um documento solicitando a extensão e melhorias para o Fundeb, pois a
renovação do fundo, que
repassou R$ 2,6 bi ao
Rio, está a passos lentos
no Congresso Nacional.

Manhã de prisões

Modernização

Uma operação empreendida pela Policia Civil
em seis municipios do Rio
de Janeiro visou desarticular uma quadrilha operando na venda de drogas
de dentro da prisão. Até o
início da manhã 24 pessoas foram presas, cumprindo 46 mandatos.

O governador Wilson
Witzel anunciou um plano de modernização da
favela da Rocinha. A ideia
é que a famosa comunidade seja reestruturada
aos moldes da Vila 31 em
Buenos Aires, no sentido
de garantir uma melhor
infraestrutura local.

Curtas
nO prefeito de Campos, Rafael Diniz, entregou para a população a nova UBS de
Custodópolis. As intervenções realizadas
foram na sala de triagem, farmácia, sala de
administração, copa,
área de serviço, além
de ganhar um banheiro
para pessoas com deficiência.
nNiterói ganhou uma
nova sala multiuso
pública. O espaço foi

batizado com o nome
de Nelson Pereira dos
Santos, uma homenagem ao cineasta, fundador do curso de cinema da UFF.
nO prefeito Samuca Silva vai criar uma
Comissão para tentar
anexar a região da Califórnia da Barra, pertencente a Barra do Piraí,
ao município de Volta
Redonda, uma antiga
demanda dos moradores daquela região.

MP investiga eleições
dos conselhos tutelares

Tomaz Silva/Agência Brasil

Ministério Público
impugnou sete
candidatos às
190 vagas do
Rio. Resultados
serão divulgados
quinta-feira
Por Agência Brasil

O Ministério Público (MP)
recebeu 129 denúncias de irregularidades ocorridas no domingo
(6), dia em que foi realizada a eleição para os conselhos tutelares no
estado do Rio de Janeiro. Só no
município do Rio, foram 58 denúncias, com sete impugnações de
candidatos, segundo o Conselho
Municipal de Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA).
A maior parte das denúncias
se refere à realização de boca de
urna e de propaganda extemporânea pelos candidatos, segundo
informações divulgadas nesta segunda-feira (7) pelo MP.
“Deve ser ressaltado que as
denúncias recebidas darão ensejo
à instauração de procedimentos
administrativos do MP em todo
o estado, nos quais serão colhi-

As votações dos conselhos tutelares já são maiores que em 2015, mas ainda levantam dúvidas no povo
dos depoimentos de testemunhas
e analisadas as provas existentes,
que poderão resultar na impugnação de novas candidaturas, por via
administrativa ou judicial”, disse o
MP em nota.
No município do Rio, são 190
vagas de conselheiros, sendo 95 titulares e 95 suplentes, para o mandato 2020 a 2023, de um total de
468 concorrentes.
Um dos problemas na capital
foi a discrepância entre o local de
votação para o conselho e o local
onde o eleitor tradicionalmente
vota, estipulado pelo Tribunal
Regional Eleitoral (TRE). Muitos
eleitores foram aos locais indica-

dos, mas descobriram que teriam
de votar em outro lugar.
Na capital, em função de uma
urna da zona sul ter sido impugnada, o resultado acabou atrasando e
deverá haver uma divulgação parcial nesta terça-feira (8). Os números definitivos com os eleitos só serão conhecidos após a publicação
no Diário Oficial, prevista para
quinta-feira (10), mas que dependerá da velocidade das apurações
das denúncias.
Baixa adesão no centro do Rio
Mesmo com as denúncias de
irregularidades, a eleição para escolha de novos membros para os

conselhos tutelares do Rio correu
sem atropelos. Como a votação
não era obrigatória, a frequência
dos cidadãos acabou não sendo
muito significativa.
No Estado do Rio de Janeiro,
dentre os 468 candidatos serão
eleitos 190 conselheiros, sendo 95
tutelares e 95 suplentes. As urnas
eletrônicas foram cedidas pelo
Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro.
A votação foi organizada pelo
Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente (CEDCA) e a fiscalização está sendo
feita pelo Ministério Público do
estado (MPRJ).

De olho na habilitação
Detran publica aviso a motoristas que estão em processo de suspensão
O Detran-RJ publicou no Diário Oficial do Estado um alerta
a 4.057 motoristas que estão em
processo de suspensão da habilitação e que não havia recebido a
comunicação após as tentativas de
envio por Aviso de Recebimento
dos Correios.
Desse total, 2.332 habilitados
precisam devolver a carteira ao departamento de trânsito.
Outros 1.647 motoristas infratores já estão sendo notificados

sobre a abertura de processo de
suspensão, pelo qual podem recorrer ainda na instância de Defesa Prévia, que é a primeira parte do
processo.
Mais 78 condutores já tiveram
a penalidade de suspensão determinada pela Justiça, mas ainda
podem recorrer na Junta Administrativa de Recursos de Infração
( JARI). A lista total com o número das habilitações está no Diário
Oficial desta terça-feira (8).

O órgão reforça que o aviso
sobre as penalidades é feito exclusivamente no Diário Oficial do
Estado.
Todo cidadão pode recorrer
gratuitamente, mas sem a interferência de terceiros. A defesa
também pode ser feita online, no
próprio site do Detran, que está
disponível no endereço www.detran.rj.gov.br.
Para apresentar sua defesa online, os infratores devem clicar no

ícone Infrações, depois, à esquerda, clicando novamente no ícone
Infrações e, em seguida, em Defesa/Recurso online.
O Detran.RJ também fez um
alerta importante. O órgão reforça que não dá qualquer autorização a terceiros para entrarem em
contato com os habilitados.
Os motoristas que sofrerem
esse tipo de assédio podem denunciar também através do próprio
site do órgão.
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Crivella faz as pazes com o samba
Prefeito entrega cheque simbólico de R$ 3 milhões para escolas da Intendente Magalhães
Marco Antônio Rezende/Prefeitura do Rio

Por Marcio Corrêa

O prefeito Marcelo Crivella
assinou sexta-feira (4) um cheque simbólico no valor de R$ 3
milhões para as escolas de samba
que desfilam na Avenida Intendente Magalhães, em Madureira,
investirem no carnaval do próximo ano. Segundo Crivella, o gesto
pretende lembrar a popularidade
da festa e da sua importância para
a felicidade do Rio.
- Esse é o carnaval do povo.
Nos momentos mais difíceis, nas
nossas controvérsias mais dolorosas e nas tragédias mais agudas, o
carnaval é uma maneira que a gente tem de superar e esquecer tudo
que está nos agoniando. É quando
a gente vai para a avenida dizer ao
mundo que somos mais fortes do
que as nossas crises. - disse ele, em
meio a inúmeros passistas e instrumentistas de várias escolas dos
grupos B, C e D, que fazem a festa
na Intendente. - Quem não gosta
de samba não é brasileiro.
A surpresa ficou por conta dos
versos cantados pelo prefeito, que
puxou do fundo do baú o inesquecível samba-enredo “Pega no ganzê”, do Salgueiro, de 1971:
- Esta noite ninguém chora
/ E ninguém pode chorar / Que

beleza / A nobreza que visita (o
gongá) / Ô lê lê, ô lá lá / Pega no
ganzê / Pega no ganzá - puxou o
prefeito, que é bispo e cantor de
músicas religiosas.
O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do
Brasil (Liesb), Clayton Ferreira,
recebeu o cheque do prefeito:
- Em nome das 57 escolas que
desfilam na Av Intendente Magalhães, a Liesb quer agradecer ao
prefeito Crivella.
De acordo com a Riotur, os
R$ 3 milhões serão pagos em três
parcelas, previstas para outubro,
novembro e dezembro.
A Liesb é responsável pelos
desfiles das séries B, C e D do carnaval carioca, que saem na Av Intendente Magalhães e não cobram
ingressos do público.
Em 2020, o Carnaval da Liesb
terá em dois grupos, com 26 desfiles na Segunda e na Terça-feira de
Carnaval, além do Grupo de Acesso da Intendente, com por 11 escolas que vão desfilar no Domingo
de Carnaval.
Crivella também fez uma
“brincadeira” com os representantes da escola. Depois de posar com
todos, alertou:
- É bom lembrar que quem bateu foto com o prefeito não pode

Polêmica
com juíza

Marcelo Crivella faz um alerta: “Quem bateu foto com o prefeito não pode mais falar mal do prefeito”
mais falar mal do prefeito.
Todos os presentes riram, claro, mas a verdade é que o relacionamento de Crivella com a turma
do samba carioca sempre foi meio
delicado.
Basta dizer que, nessa mesma
festa que contemplou as escolas
menores (mas não menos apaixonantes), o prefeito confirmou que
as grandes escolas, aquelas que

concorrem pelo Grupo Especial,
na Marquês de Sapucaí, não vão
receber qualquer espécie de ajuda
da prefeitura para o desfile do ano
que vem.
Segundo Crivella, a prefeitura
pretende investir apenas em eventos que não cobrem ingressos do
público - que está longe de ser o
caso da Sapucaí:
- Nós temos que investir nas

festas que são abertas para todos.
Por exemplo, o Réveillon. Agora,
quando tem ingresso, pode ser um
jogo de futebol, um espetáculo no
teatro ou o desfile das escolas do
primeiro grupo, que tem venda de
ingresso, não cabe o recurso público. Porque ali existe geração de
recursos.
(Leia Editorial na página 2)

Na última semana, o
prefeito Marcelo Crivella
fez críticas à juíza Mirela
Erbisti, da 3a Vara de Fazenda Pública da Capital,
que ordenou a interdição
da Avenida Niemeyer em
maio, a pedido do Ministério Público.
Segundo o prefeito, a
juíza estava equivocada ao
pedir vistas do processo,
já que seu voto seria irrelevante para a sentença
final. Isso porque já havia
dois votos a favor da liberação da avenida, num
total de três votos necessários para sua reabertura.
A Niemeyer foi interditada após fortes chuvas em maio passado. A
prefeitura está tentando
conseguir na Justiça que
a avenida seja aberta à população em dias sem chuva, para que não existam
riscos de desabamento ou
acidentes fatais.
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Marcelo Perillier

Divulgação

Sistema de cabotagem
no radar do Governo
Ministérios montam proposta para melhorar transporte martítimo no país
Divulgação

Por Marcelo Perillier

Acordo entre as duas empresas foi firmado em julho deste ano

Joint-venture de Embraer e
Boeing adiada para 2020
A Embraer afirmou que
a companhia e a norte-americana Boeing continuam a trabalhar de forma
diligente e cooperativa
para consumar a parceria
estratégica entre as duas
empresas no menor prazo possível. Prevista para
ser lançada no mercado
no final de 2019, a joint-venture Boeing Brasil-Commercial deve entrar
em operação apenas no

início de 2020. A nova
companhia será composta pelas operações
de aeronaves comerciais
e serviços relacionados
a este segmento da Embraer - da qual a norte-americana deterá 80%, enquanto a brasileira terá os
20% restantes. O acordo
entre as duas foi firmado
depois da parceria entre a
canadense Bombardier e
a francesa Airbus.

Inflação na UE

IF estrangeiras

A inflação na zona do
euro registrou leve desaceleração em setembro,
recuando para uma taxa
anual de 0,9%, o menor
nível desde novembro de
2016. Em agosto, o índice
foi de 1%. Ela continua
longe da meta do BCE,
que é de 2%.

Entrou em vigor decreto presidencial que autoriza o BC a reconhecer
a instalação no país de
novas agências de instituições financeiras (IFs)
estrangeiras e o aumento
da participação de investidores estrangeiros no
capital de IFs nacionais.

Isenção de visto para China e Índia
O presidente da Embratur, Gilson Machado
Neto, defendeu a ampliação da isenção de visto
para Índia e China. Dados
do BC apontaram que em
julho, primeiro mês após
a validade da isenção de

vistos para EUA, Canadá, Japão e Austrália, a
arrecadação com estrangeiros no país cresceu e
injetou U$ 598 milhões na
economia. China e Índia,
juntos, têm população na
casa de 2,8 bilhões.

Indústria cresce

Balança no azul

A produção industrial
brasileira
interrompeu
três meses de queda e
registrou alta de 0,8% em
agosto. O crescimento
mais importante veio da
indústria extrativa (6,6%).
Também
contribuíram
combustíveis e indústria
alimentícia.

O governo divulgou
dados da balança comercial de setembro,
que registou superávit
de US$ 2,246 bi com as
exportações
somando
US$ 18,740 bi e as importações US$ 16,429 bi. O
resultado, no entanto, é o
menor dos últimos anos.

Saque-aniversário

Conta em dólar

Trabalhadores já podem aderir ao saque-aniversário dos recursos de
contas ativas e inativas
do FGTS. A modalidade,
opcional, permite ao trabalhador sacar um percentual do saldo do fundo, podendo a alíquota
variar de 5% até 50%.

O governo enviou um
projeto de lei à Câmara
dos Deputados para diminuir os custos das empresas e reduzir a burocracia
nas operações cambiais.
O texto pode abrir caminho para pessoas físicas
terem contas em moeda
estrangeira no país.

Lei da Liberdade

Economia global

A OAB-SP emitiu um
parecer técnico em que
defende que as restrições
à tomada do patrimônio
de sócios de empresas
impostas pela Lei da Liberdade Econômica não
devem valer para casos
trabalhistas, pois está
fora do âmbito da CLT.

A OMC reduziu de
2,6% para 1,2% a projeção de crescimento do
comércio global de 2019.
O corte ocorreu devido
a escalada das tensões
no comércio global e ao
crescimento lento das
economias, além das incertezas do Brexit.

Curtas
n O estaleiro norte-irlandês Harland e Wolff,
que construiu o “Titanic”, foi salvo da falência ao ser comprado
pelo equivalente a US$
7,3 milhões pelo grupo
britânico de infraestruturas energéticas Infrastrata.
n Os sistemas da Receita Federal registraram o recebimento de
cerca de 5,795 milhões
de DITR (Declarações
do Imposto sobre a

Propriedade Territorial
Rural) de 2019, entregues dentro do prazo.
No ano passado, foram
entregues 5,661 milhões declarações.
n A Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado aprovou por 20
votos a 1 a recondução
do
superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro, e do
procurador-chefe
do
órgão, Walter de Agra
Júnior.

É inegável que o Brasil possui uma grande malha rodoviária.
Entretanto, o país também tem
uma região costeira invejável. Depois da greve dos caminhoneiros,
em 2018, estuda-se um incentivo
maior ao transporte hidroviário,
que hoje represente uma malha
de 63 mil quilômetros, mas apenas 1/3 (19,5 mil) é utilizado,
conforme dados da Confederação
Nacional do Transporte (CNT).
Chamado de cabotagem, esse
transporte é a navegação entre
portos, podendo ser pelo mar,
por rios ou por lagoas. De acordo
com a CNT, o frete no deslocamento hidroviário é 60% menor
em comparação com o rodoviário
e em 30%, com o ferroviário. Por
isso, entre 2010 e 2018, houve um
aumento de 34,8% no volume de
cargas transportadas por hidrovias, saltando de 75,3 milhões de
toneladas para 101,5 milhões de
toneladas.
Mesmo assim, há uma série de
fatores que explicam o baixo apro-

Investimentos no setor marítimo desafogariam estradas brasileiras
veitamento no setor. Os entraves para o aumento nesse tipo de
transporte envolvem infraestrutura, operação, burocracia e baixo
investimento. Pensando nisso, o
Ministério da Infraestrutura planeja enviar para o Congresso uma
proposta para melhorar o sistema
de cabotagem no Brasil.
Atualmente, apenas embarcações nacionais podem realizar esse
tipo de transporte. Contudo, caso

ele venha a ser feito por uma estrangeira, pelas regras da Empresa
Brasileira de Navegação (EBN), o
navio deve suspender sua bandeira
de origem.
Chamada de “BR do Mar”, o
projeto visa exatamente isso: suspender as barreiras no setor, principalmente no uso de navios internacionais. Segundo Diego Piloni,
secretário de Portos e Transportes
Aquaviários do Ministério da In-

fraestrutura, o governo permitirá
que, a cada dois navios, um possa
ser internacional, sem restrições.
O custo da operação será o mesmo
do país de origem da embarcação.
Por exemplo, se utilizar um barco
do Panamá, valem os custos do
país latino, inclusive aqueles voltados para os trabalhadores.
Além disso, a “BR do Mar”
flexibilizaria taxas, como a isenção
de taxas de importação por sete
anos, com as empresas podendo
abater o que pagaria com elas em
reparos, docagens e manutenções.
A proposta, que passará ainda
pelos Ministérios da Economia e
da Defesa antes de chegar à Casa
Civil, está 95% pronta, faltando
apenas definir alguns detalhes relacionados às medidas legislativas.
Ainda está em discussão como
o Governo enviará o projeto para
o Congresso, para não caducar. O
mais provável é que seja por meio
de Medida Provisória, aproveitando propostas já existentes, para
acelerar o processo de tramitação
do texto. Todavia, está em estudo
por meio de Projeto de Lei.

Fôlego para as operadoras
Bolsonaro sanciona sem vetos o marco das telecom, que beneficia a Oi
Por Gustsavo Uribe (Folhapress)

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou sem vetos, na noite de
quinta-feira (3), o projeto de lei
que modifica o marco das telecomunicações, que estava vigente
desde 1997.
A medida - reivindicada há
anos pelas empresas de telecom
- foi publicada na edição de sexta-feira (4) do “Diário Oficial da
União” e havia sido aprovada pelo
Congresso Nacional em setembro.
O projeto tramitava havia
quase três anos no Poder Legislativo. Ele prevê a possibilidade de as
operadoras de telefonia migrarem
dos atuais contratos de concessão

para termos de autorização, assim
como funciona na telefonia celular.
Os contratos de concessão foram definidos pela União durante
a privatização, há mais de duas
décadas, quando a internet móvel
ainda não tinha papel tão importante como nos dias de hoje.
As autorizações são concedidas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para
todas as empresas interessadas em
prestar serviços de telefonia móvel
e internet. O modelo de concessão
entrou em desuso com o avanço da
internet, o que torna esses contratos desinteressantes para o setor
privado.

Por isso, o governo vinha estudando mudar as regras para
estimular uma nova rodada de
investimentos no setor decorrente
da possibilidade de migração da
concessão para autorização.
O novo texto também retira
obrigações impostas às operadoras, como instalação de orelhões.
Com a nova medida, as concessionárias de telefonia fixa poderão migrar antecipadamente dos
atuais contratos de concessão para
termos de autorização, pagando
um valor que ainda está para ser
definido pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
Estimativas feitas pela equipe
econômica do atual governo in-

dicam que esse valor deve fcar em
torno de R$ 34 bilhões.
Segundo o mercado, a mudança na legislação representa
também uma ajuda importante
para a Oi, a maior concessionária de telefonia fixa do país, que
está em recuperação judicial com
uma dívida de cerca de R$ 20 bilhões, considerando o plano de
descontos e o alongamento dos
pagamentos a credores que já foi
aprovado pela Justiça.
Sem as amarras definidas pelos
atuais contratos de concessão, a
tele terá chance de atrair um comprador ou novos investidores. Os
chineses e a americana AT&T são
os mais interessados.
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Nile Rodgers
& Chic e os
veteranos do
Scorpions
agitam o Palco
Mundo

Música e grana: Festival
gera R$ 1,7 bi para o Rio
A maior Cidade do Rock da história recebe 700 mil visitantes e movimenta hotelaria
Divulgação/Rock in Rio

Por Ive Ribeiro e João Victor
Ferreira

A 20ª edição, oitava em solo
brasileiro do Rock in Rio, encerrou com 700 mil visitantes ao longo dos sete dias de evento, numa
Cidade do Rock com 385 mil metros quadrados – 60 mil metros
a mais que em 2017. Foram 17
ambientes, incluindo a ocupação
das três arenas olímpicas e nove
palcos, com 300 horas de música.
De acordo com a Fundação
Getúlio Vargas, o impacto econômico do festival para o Rio é de R$
1,7 bilhão.
A rede hoteleira foi muito
beneficiada. Segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagens do
Município, no primeiro fim de
semana, a média de ocupação foi
de 78% - sendo os bairros de Ipanema e Leblon os preferidos dos
turistas, com 87%, seguidos por
Barra e São Conrado, com, 83%, e
Copacabana e Leme, com 81% de
ocupação.
Já na segunda semana, a média de leitos ocupados subiu para
84% - com Flamengo e Botafogo
saindo na frente entre os bairros
mais procurados (92%), Ipanema
e Leblon no segundo lugar (85%),
e Barra e São Conrado com 84%.
A pesquisa mostrou, ainda, que a
maioria das pessoas veio de outros

estados, como São Paulo, Minas e
Bahia. Já entre os estrangeiros, os
norte-americanos, argentinos e
franceses foram a maioria.
Dos cerca de 210 mil passageiros e turistas que desembarcaram
na Rodoviária Novo Rio na época
do evento, estima-se que de 40% a
50% tenham participado do festival. Já o Santos Dumont precisou
reforçar equipes de segurança,
limpeza e atendimento. Isso porque recebeu mais de 345 mil passageiros, cerca de 45 mil a mais
que os 301.865 contabilizados durante o período da última edição.
O Metrô Rio funcionou com
uma operação especial e manteve
a estação Jardim Oceânico aberta
24 horas, recebendo 376 mil passageiros. O BRT apresentou um
fluxo de 45 mil pessoas por dia,
sendo 25 mil pagantes e 20 mil
para o evento, totalizando 315
mil passageiros ao longo de todo
o festival. A operação teve ônibus
partindo dos terminais Jardim
Oceânico, Alvorada e de Madureira para o terminal Olímpico, por
uma via expressa.
METAL HISTÓRICO
Na sexta-feira o evento contou
com diversas atrações que redimiram os fãs do “rock raiz” com
apresentações de bandas antológicas dos anos 80 e 90, entre outras.

Lulu Santos: repertório de hits e dupla com o cantor Silva

Nervosa mostra o protagonismo feminino no heavy metal

Os vovôs do Iron Maiden fizeram mais uma apresentação histórica, com performance e muita pirotecnia
inclusive abrindo o show com o
início do riff de Cowboys from
Hell, da banda Pantera.
Logo em seguida, tivemos
Helloween no palco Mundo. os
alamães acabaram ficando em desvantagem, já que entraram aos 45
do segundo tempo, depois do cancelamento de Megadeth. Apesar
dos problemas, o show teve uma
boa pegada e a clássica animação
do power metal.
Slayer fechou o palco Sunset

O dia começou no palco Sunset com a banda Nervosa, trio feminino e protagonista na cena do
heavy metal. A representatividade
foi muito relevante na discussão
do machismo em um meio predominantemente masculino.
Abrindo o palco Mundo tivemos Sepultura, sacramentando a
importância brasileira no cenário
internacional. A banda marcou a
sua presença como uma das grandes nacionais, além de dar a devi-

da importância internacional para
o gênero, sendo influência aqui e
lá fora. E ainda homenagearam
André Mattos, o maior nome do
metal brasileiro, ex-vocalista da
banda Angra, falecido este ano.
O Anthrax teve a sua estreia
no Rock in Rio no palco Sunset,
quando já havia escurecido. A
banda de new metal fez uma bela
apresentação, animando todos no
pequeno palco e tocando diversos
hinos dos fãs como Madhouse e,

Pink chega das alturas

Slayer fez turnê de despedida e emociona os fãs

Dinho comanda o Capital Inicial

e também as suas apresentações
no Brasil, já que a banda anunciou que esta foi sua última turnê.
Ao show não faltam elogios, com
muitas rodas, sons pesados e clássicos que todos queriam ver como
“Raining Blood”.
Mesmo não fechando o dia, o
destaque da noite foi a grandiosa
banda Iron Maiden, veteranos de
longa data no Rock in Rio, mas
que, mesmo assim, não deixaram
de marcar seu lugar na história
com um show antológico.
Mesmo depois de diversos
problemas envolvendo a banda
britânica de heavy metal, como
um câncer na língua do cantor
Bruce Dickinson há alguns anos, a
noite não poderia ter sido melhor
para os fãs.
A apresentação foi pirotécnica, poética e até escatológica: o
show do Iron Maiden quase que
contava uma história com o palco,
enquanto a música rolava e os fãs
gritavam. Músicas icônicas como
“The Trooper”, “Number of the
Beast” e “Fear of the Dark” deixaram o público insano.
A banda alegrou os fãs de longa data tocando músicas menos
conhecidas, mas ainda assim incríveis como “The Clansman”. E
se despediu com gosto de “quero
mais”, deixando assim a promessa
de volta para o Brasil.

Imagine Dragons faz estreia

Buchecha e Fernanda Abreu fizeram mistura de ritmos, uma marca do Festival
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Reprodução

Phil Hogan: preocupação em relação ao Mercosul

Acordo comercial entre UE
e Mercosul corre riscos
Durante audiência em
Bruxelas para assumir o
cargo de comissário europeu para o comércio,
Phil Hogan se mostrou
preocupado sobre acordo
comercial com o Mercosul. Muito da inquietação
de Hogan se traduz pela
postura do governo brasileiro em não tomar medidas mais enérgicas pela

preservação ambiental.
Essa é uma pauta essencial para a atual comissão
europeia e para as relações exteriores de todo o
grupo.
- O Mercosul é certamente aquele em que faremos uma avaliação de
sustentabilidade e análise
econômica - completou
Phil Hogan.

Intensificação

Bater em retirada

Após quatro meses,
os protestos em Hong
Kong ganharam contornos dramáticos na terça,
quando um manifestante
foi baleado pela polícia no
peito. O incidente ocorreu
juntamente ao aniversário de 70 anos do Partido
Comunista.

O novo governo de
coalizão da Itália sofreu
um duro golpe em sua
agenda econômica. Isto
porque o maciço plano de
privatização previsto para
2019 foi forçado a retroceder. As privatizações
visam a pagar parte das
dívidas do país.

Cresce medo das forças russas
O crescente temor da
Suécia de uma investida
militar russa forçou os
oficiais da marinha a posicionar suas forças em
abrigos subterrâneos.
Tal medo se originou
durante o processo de
anexação da Crimeia pela
Rússia, no qual a investi-

da agressiva do exército
russo suscitou a atenção
para o que o país pode
fazer aos vizinhos.
A necessidade de se
reinvestir nas forças armadas do país também
foi abordada, sendo que
em 2010, menos de 1%
do PIB ia para a defesa.

Segundo turno

Aumento

Resultados preliminares nas eleições presidenciais do Afeganistão indicam empate no primeiro
turno entre o presidente
Ashraf Ghani e o primeiro-ministro Abdullah Abdullah. Um segundo turno
está previsto caso os números fiquem iguais.

O Alto Comissariado
das Nações Unidas para
os Refugiados reportou
um aumento para 10.258
no número de migrantes
a desembarcar nas ilhas
gregas. Em sua maioria,
são oriundos do Afeganistão e Síria e já são
mais de 30 mil nas ilhas.

Novas críticas

Giro asiático

No que se tornou
um hábito recorrente, o
presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump,
voltou a criticar o presidente do Fed, Jay Powell.
Segundo Trump, a taxa
de juros está muito alta, e
isso está atingindo o setor manufatureiro.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que fará
um giro por Ásia e Oriente
Médio. Seu primeiro encontro será com o novo
imperador do Japão, Naruhito, no dia 23 de outubro. Espera-se também
que Bolsonaro visite a
China nesse tour.

Mediação

Fuga de valores

O novo primeiro ministro sudanês, Abdalla
Hamdock, recebeu apoio
por parte do presidente
francês, Emmanuel Macron, para mediar conversas com Donald Trump visando a tirar o Sudão da
lista de países apoiadores
do terrorismo.

O relatório “The missing profits of countries”,
publicado no “Jornal de
Negócios”, indicou que
paraísos fiscais tiraram
em torno de 11% das receitas de imposto de renda de Portugal. O valor
chega a 630 milhões de
euros não arrecadados.

Socialista ganha com
folga em Portugal
Partido
de direita
populista
consegue
eleger primeiro
deputado
no país
Por Giuliana Miranda (Folhapress)

O atual premiê português, o
socialista António Costa, permanece na liderança do executivo
após uma vitória consistente de
seu partido nas eleições de domingo, com teve 36,7% dos votos,
chegando aos 106 deputados (20 a
mais do que em 2015).
O bom desempenho dá um
uma ampla margem de manobra
ao primeiro-ministro, que pode
tentar uma reedição da “geringonça” -aliança com o Bloco de
Esquerda e com o Partido Comunista que deu sustentação a seus
quatro primeiros anos de governo-, além de conversas com forças
políticas emergentes, como o PAN
(Pessoas-Animais-Natureza).
Pela primeira vez desde a redemocratização, Portugal terá um
partido da direita populista no
Parlamento: o recém-criado Chega, que conseguiu eleger um deputado no domingo (6). A legenda
defende ideias como a castração
química de pedófilos, a prisão
perpétua e a redução drástica do
tamanho da máquina pública.
- Pela primeira vez em 45 anos,
o país não teve medo de votar num
partido verdadeiramente de direita - disse o presidente do partido
e deputado eleito, André Ventura,
logo após o anúncio do resultado.
- Garanto-vos que, daqui a oito
anos, seremos o maior partido de
Portugal.

n O Instituto Nacional
de Estatística constatou que 35,4% da população argentina atingiu o nível da pobreza.
A pesquisa, porém,
não inclui o aumento
da inflação recente.
n A instância eleitoral
tunisiana definiu o dia
13 de outubro como a
data para o segundo
turno das eleições presidenciais. A disputa
envolverá o candidato independente Kais

Saied e o empresário
Nabil Karoui.
n
O secretário-geral
da ONU, António Guterres, fez novo apelo
para que as nações do
mundo se esforcem no
combate às mudanças
climáticas. Seu pedido
foi publicado em mais
de 250 jornais ao redor
do mundo, sendo alguns deles referências
na área. Ele ainda lembrou que mais de 70
países já se engajaram.

O primeiro-ministro, António Costa, teve vitória consistente do seu partido, com 36,7% dos votos
Presidente nacional do Chega,
Ventura é professor de direito e
comentarista esportivo. As ideias
e o discurso duro em relação à segurança pública renderam a ele o
apelido de “Bolsonaro português”.
Homem de declarações polêmicas - chegou a afirmar que pessoas da etnia cigana “vivem quase
que exclusivamente de subsídios
do Estado”, Ventura ganhou notoriedade ao comentar na televisão
os jogos de seu clube, o Benfica,
que tem a maior torcida do país.
Ele não conseguiu se eleger eurodeputado em maio, nas últimas
eleições para o Parlamento Europeu. Teve mais sorte nestas legislativas, onde o Chega conseguiu
1,3% dos votos dos portugueses.
A confirmação de sua eleição
veio apenas no finzinho da apuração, comprovando a previsão de
algumas pesquisas, que, nas últimas duas semanas, indicavam que
o Chega poderia ter seu primeiro
representante parlamentar.
Na avaliação de Paula Espírito Santo, professora do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa,

ainda é prematuro para falar nos
efeitos de longo prazo da presença
de um partido populista na Assembleia da República:
- Este é um fenômeno muito
novo em Portugal. Pode ser que
venha a ter um reforço em nível
de votação no futuro, mas parece
que, por enquanto, ele não tem bases suficientes para vingar.
Ela destaca ainda o que considera ser o maior apelo da legenda.
- Como todos os partidos populistas, o Chega é de respostas rápidas e imediatas para problemas
que são muito complexos, como a
corrupção.
A próxima legislatura terá o
parlamento com o maior número
de partidos e, também, a maior
presença feminina. Serão pelo
menos 89 deputadas - até o encerramento desta reportagem, faltavam definir quatro vagas para a
Assembleia, destinadas aos portugueses que vivem no exterior - um
aumento de 14 em relação a 2015.
Além do Chega, outros dois
partidos estrearão na Assembleia:
o Livre e o Iniciativa Liberal, com
um deputado cada.

Prometendo oposição ao premiê socialista António Costa, o
economista João Cotrim de Figueiredo será o representante do
Iniciativa Liberal no Parlamento.
Já pelo Livre, partido de esquerda, a historiadora Joacine
Moreira será a representante
parlamentar. Nascida na GuinéBissau, Joacine mudou-se para
Portugal aos 8 anos. Com longa
militância contra o racismo, foi a
primeira negra a ser a número um
da lista de um partido nas eleições
de Portugal. Alvo de comentários
racistas nas redes sociais, também
sofre com fake news.
Além dela, outras duas mulheres negras foram eleitas para
o Parlamento português: Beatriz
Gomes Dias, pelo Bloco de Esquerda, e Romualda Fernandes,
pelo Partido Socialista.
Nascida no Senegal, com origens na Guiné-Bissau, Beatriz é
bióloga e uma das fundadoras da
ONG SOS Racismo. Também de
família guineense, Romualda Fernandes é jurista, especialista em
direito internacional e das migrações.

Ataque a agentes franceses
Homem mata quatro do comando de polícia em Paris a facadas
Por Folhapress

Um homem invadiu a sede
do comando da polícia em Paris,
matou três guardas e uma agente a
facadas e morreu após ser baleado
na cabeça por um dos policiais. As
vítimas foram uma mulher e três
homens.
Uma outra mulher, que trabalha na direção de Recursos Humanos do departamento policial,
também foi atacada, segundo o
jornal “Le Monde”. Ela foi levada
de helicóptero para um hospital
em Clamart, na região metropolitana de Paris, ainda de acordo com
o diário francês.
O ataque aconteceu quinta-feira (3), por volta das 13h no
horário local (8h de Brasília).

O comando da polícia fica
próximo à Catedral de Notre-Dame. A região foi isolada pelas
forças de segurança da França, e a
estação de metrô mais próxima foi
fechada.
O agressor trabalhava na Diretoria de Inteligência da polícia.
Seu nome não foi revelado. Segundo a imprensa francesa, ele
seria um homem de 45 anos, que
atuava havia 20 anos no setor de
informática. Ele teria iniciado o
ataque a partir do seu escritório e
foi morto em um pátio.
- De acordo com os elementos que tenho, estamos diante de
um drama hierárquico - declarou
Christophe Crepin, porta-voz do
coletivo Policiais Revoltados à rádio France Info.

Segundo Crépin, ele tinha
problemas “com sua chefe de serviço”. A mulher teria sido uma das
vítimas.
Como parte das investigações para determinar a razão dos
ataques, a esposa do agressor foi
detida para interrogatório e uma
operação de busca e apreensão foi
realizada na residência do casal.
A prefeita de Paris, Anne
Hidalgo, lamentou o ataque. “A
perda é grande. Vários policiais
perderam a vida. (...) Prestaremos
homenagens às vítimas e saudaremos o compromisso inabalável
dos membros da polícia”, escreveu
em uma rede social.
O presidente Emmanuel Macron foi ao local. Também seguiram para lá o ministro do Interior,

Christophe Castaner, que adiou
uma viagem à Turquia, e o primeiro-ministro, Edouard Philippe.
- Este homem nunca apresentou o menor sinal de alerta nem
de dificuldades comportamentais
- afirmou Castaner.
O ataque ocorreu no dia seguinte a um protesto de milhares
de policiais em Paris, uma mobilização sem precedentes em quase
20 anos.
Os agentes estão preocupados
com o aumento de suicídios na
instituição e com a reforma previdenciária planejada pelo governo
de Macron.
Segundo organizações sindicais, 26 mil pessoas participaram
do ato. Há quase 150 mil policiais
na França.

Caos político no Peru
Renúncia da vice-presidente reforça a apreensão em torno do governo
Por Gustavo Barreto

Curtas

Divulgação

A crise desencadeada pela
decisão do presidente do Peru,
Martin Vizcarra, de dissolver o
congresso controlado majoritariamente pela oposição fujimorista,
ganhou novos contornos na quinta feira. Em sessão relâmpago, a
vice-presidente, Mercedes Aráoz,
foi empossada na presidência provisória ao passo que Vizcarra foi
destituído.
Porém, Aráoz se recusou a
aceitar o comando interino do
país, visto que, segundo ela, “não
há condições minímas de ocupar
o cargo”. Em sequência, ela também anunciou a renúncia do cargo
de vice-presidente, o que foi visto
como um ato de cautela perante a
situação.
Para a agora ex vice-presidente, a situação exige a convocação

de eleições gerais para que o povo
possa decidir o novo mandatário.
Pesquisas de opinião feitas este
ano, indicam que a popularidade
do presidente viu um aumento
considerável, ao passo que a aprovação do congresso caiu para o
público.
Dados do Instituto de Pesquisas Peruano publicados em setembro indicam que impopularidade
do congresso atingiu a marca de
87% . Essa porcentagem se traduziu, principalmente, pela pronta
resposta da população em defender a decisão do presidente Martin Vizcarra.
Soma-se ainda recente declaração do presidente de que sua
decisão não é um golpe de estado mas que possui embasamento
constitucional para ocorrer e que
ele convocará novas eleições a partir do início do ano que vem.

O dia em que o país parou
Em 5 de abril de 1992, o
então presidente do Peru, Alberto Fujimori, dissolveu o
congresso, fechou todo o poder judiciário e concentrou na
ala executiva controle absoluto.
Por meio da coerção militar, seu governo durou de 1990
até 2000 no qual ele modificou
profundamente a constituição
de 1979.
Antes disso, Alberto Fujimori já havia sido responsável
por ações de aparelhamento de
órgãos do judiciário por meio
de chantagem.
Seu antigo chefe de inteligência, Vladimiro Montesinos,
fora responsável, a mando do

presidente, de recolher materiais comprometedores de importantes nomes das instâncias
públicas e privadas.
Considerado por muitos
como um golpe auto-imposto,
a decisão de Fujimori foi muito
mais uma conclusão final para
um relacionamento a muito
desgastado do que qualquer
outra coisa.
O então presidente constantemente demonstrava desânimo para se reunir com líderes
do congresso e da suprema corte, visto que sua capacidade de
articulação era bastante limitada devido a suas origens fora da
política nacional.
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Chega ao fim a novela sobre a renovação de Everton Cebolinha

Grêmio é resistente e renova
com Cebolinha até 2023
A torcida gremista comemora: Everton Cebolinha renova o seu contrato com o clube para
até 2023. O anúncio foi
feito no último dia 4, e a
diretoria não informou o
valor da multa rescisória
do atacante, que girava
em torno de R$ 356,8 milhões anteriormente.
Outro destaque do
ataque tricolor, o “talis-

mã” Alisson também assegurou sua renovação
para o mesmo ano.
Revelado na base do
clube, Cebolinha já acumula 249 partidas pela
equipe gaúcha, e até o
momento, é o artilheiro
da equipe na temporada,
com 17 gols. Já Alisson
tem 85 jogos desde a sua
chegada em 2018. Renato Gaúcho agradece.

Corrida vascaína

O tempo é inimigo

O Presidente Alexandre Campello se reúne
com funcionários do clube e projeta quitar salários atrasados até o fim
de outubro. Atualmente,
o Cruz-maltino deve até
três meses de salários,
sem contar outros direitos
trabalhistas.

Operado na última
sexta-feira (04), Arrascaeta fará um intensivão na
fisioterapia para poder
jogar a partida de volta
na Libertadores contra
o Grêmio, no dia 23 de
outubro. Uruguaio sofreu
lesões no menisco e no ligamento colateral medial.

Allianz Parque pode ter seu museu
Com as negociações
de Palmeiras e WTorre, a
Allianz Parque Arena está
mais perto da realidade
de possuir o seu próprio
museu. De acordo com
o diretor financeiro da
construtora, Luis Davantel, a expectativa é que o
espaço seja inaugurado

já em 2020.
Motivo de reclamação
por muitos palmeirenses,
a construção do museu
estava acertada desde
2009, mas até hoje não
dava o ar da graça de
existir. A partir da nova
diretoria da WTorre, o sonho pode se tornar real.

Será que cola?

O cofre agradece

Presidente do Flu, Mário Bittencourt, afirmou
que a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira se
deu por conta da ofensa
que o comandante fez à
torcida, ao dar dedo do
meio. Para ele, a briga
entre o treinador e Ganso
não interferiu na decisão.

O Santos conseguiu liberação da parte dos valores que estava bloqueada pela Justiça por conta
de uma ação feita por um
escritório de advocacia.
Com a decisão divulgada
no último dia 4, o Peixe
recebeu R$ 1.119.270,16
que estava penhorado.

Adeus, Barroca!

Confiança sempre

O relacionamento de
Eduardo Barroca e Botafogo chegou ao fim. Depois da derrota de 1 a 0
para o Flu no último domingo (06), o técnico não
resistiu a pressão e foi demitido. Com 27 pontos, o
Glorioso acumula quatro
derrotas consecutivas.

Para Vagner Love, o
Timão já está classificado
para a Copa Libertadores
da América de 2020.
O atacante do Corinthians acredita em uma
ótima reta final do Brasileirão do clube para garantir uma vaga no maior
torneio do continente.

Lamentável

Homenagem

Os familiares do técnico Marcão, do Fluminense, passaram por uma
saia justa após a vitória
sobre o Botafogo. Eles
foram cercados por um
grupo de torcedores alvinegros na saída do estádio e o filho chegou a ser
segurado pelo pescoço.

Ainda sobre o Flu, o
clube realizou uma cerimônia de descerramento
de placa em homenagem
ao ex-jogador Altair, que
defendeu o clube na década de 1960. Participaram da festividade o ex-zagueiro Jair Marinho e o
ex-goleiro Peri.

Curtas
n
Guardiola elogia
trabalho de Marcelo
Gallardo, técnico do
River Plate, e diz que o
futebol sul-americano
precisa ter mais visibilidade no mundo.
n Destaque do Athletico-PR, Nikão entrega camisa a Weslley
Pontes, torcedor que
perdeu a mão após
explosão de artefato,
durante o embarque do
clube para o jogo de
volta da final da Copa
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do Brasil, em Porto
Alegre.
n
O brasileiro Sylvinho foi demitido do
Lyon. Ele comandou os
franceses por 11 jogos,
com duas vitórias, quatro empates e quatro
derrotas. Com apenas
nove pontos, esse é o
pior início do Lyon no
Campeonato Francês
em 24 anos. O tamJuninho Pernambucano,
segue no clube como
diretor esportivo.

CBF faz calendário
polêmico para 2020
Crédito: Lucas Figueiredo/ CBF

Órgão máximo
do futebol
brasileiro
tenta resolver
problemas das
‘Datas Fifa’, mas
se complica
Por Pedro Sobreiro

Assunto recorrente em 2019,
as convocações de jogadores que
atuam no Brasil para a Seleção
viraram um debate gigantesco na
imprensa esportiva e nas mesas de
bares. Os principais nomes envolvidos nessa polêmica são Everton
Cebolinha – destaque do Grêmio
e presença certa nas listas de Tite,
e Talles Magno – principal jogador do Vasco da Gama e um dos
artilheiros da Seleção Brasileira
Sub-17.
Mais recentemente, o Flamengo também entrou no jogo, com
a convocação de Rodrigo Caio
e Gabigol para amistosos com a
camisa Canarinho, e Reinier, que,
assim como Talles, é jogador importante para o Sub-17.
O problema não é ceder os jogadores, até porque convocações
costumam valorizar os ativos dos
clubes, mas perder nomes importantes para jogos decisivos por
conta de um calendário desorganizado pela CBF, que costumava
ignorar as chamadas ‘Datas FIFA’
e terminava com times brasileiros
sendo desfalcados pela Seleção.
Na última quinta-feira, dia 3
de outubro, a CBF lançou o calendário do futebol brasileiro para
2020. A grande novidade é um su-

Rogério Caboclo, presidente da CBF, tem a missão de fazer o povo voltar se interessar pela Seleção Brasileira
posto respeito às datas FIFA, mas
parece ser uma decisão para inglês
ver, já que o Campeonato Brasileiro não vai parar para a disputa da
Copa América, podendo resultar
na perda de jogadores por até dez
rodadas, e apesar de não ter jogos
nas datas selecionadas pela entidade máxima do futebol, há rodadas
do Brasileirão programadas para
dois dias após os jogos da Seleção
e até mesmo um dia depois.
Segundo os fisiologistas voltados para o esporte, o intervalo
ideal para que um jogador não
sofra injúrias físicas e possa atuar
com 100% de seu potencial é de
66 horas. No calendário da CBF,
as pausas são de 24 a 48 horas.
Além do mais, as Federações
de Rio de Janeiro e São Paulo já
demonstram insatisfação com o
calendário. Por conta das datas
FIFA, os estaduais, que costumam
ser disputados em 18 datas, deverão ser jogados em 16 datas.
Como as questões relaciona-

Algumas rodadas
estão programadas
para até dois dias
depois dos jogos
da Seleção
das a competição são decididas em
conjunto com os clubes participantes, é de se esperar que a influência dos times de menor expressão, que dependem praticamente
dos estaduais para obter maiores
rendas no ano, incentive o protesto por uma competição com mais
rodadas. É algo para ficar atento.
Em um momento no qual a
Seleção Brasileira busca reconquistar o torcedor, é muito complicado fazer mudanças assim. É
o tipo de coisa que desvaloriza o
campeonato da própria CBF e faz

com que os torcedores dos clubes
tenham pavor das convocações.
Faltou transparência na montagem desse calendário.
NOVA COMPETIÇÃO
Outro destaque do calendário
é a realização da primeira Supercopa do Brasil. O jogo, que vai reunir o campeão da Copa do Brasil
2019 contra o Campeão Brasileiro
2019, é a primeira competição do
ano e será disputada em um lugar
preferencialmente neutro, a ser
anunciado em 19 de janeiro, dias
antes do início dos estaduais.
O Athletico-PR, que já garantiu sua vaga na disputa por mais
uma taça a nível nacional, espera
agora o vencedor do Campeonato
Brasileiro.
Se o principal torneio futebolístico terminasse por agora, teríamos uma final rubro-negra, pois o
Flamengo é o atual líder, com 49
pontos e 15 vitórias, primeiro critério de desempate.

Invasões de CTs viram
febre no futebol brasileiro

Santos pune
conselheiro
por racismo

Rotina que flerta com a normalidade abre debate

Por Carlos Petrocilo (Folhapress)
Reprodução

Por Ive Ribeiro

Basta um clube atravessar um
momento difícil que cenas de invasões de centro de treinamento
tomam o noticiário esportivo e,
por vezes, o policial. Em um curto espaço de tempo, o episódio
aconteceu três vezes em diferentes grandes clubes.
No dia 28/9, cerca de 30 torcedores chegaram a derrubar um
muro para invadir o CT do Fluminense enquanto os jogadores
treinavam. A atividade precisou
ser interrompida e os atletas foram rispidamente cobrados em
tom de ameaça.
Já no primeiro dia deste mês,
foi a vez do Cruzeiro sofrer com
uma invasão. Um grupo arrombou o portão, soltou foguetes
e exigiu uma conversa “olho no
olho” com os jogadores. Coube
ao recém-chegado técnico Abel
Braga conversar com os invasores. A PM foi acionada e chegou
a prender alguns vândalos.
No dia seguinte, foi o Bo-

Vândalos derrubaram o muro do CT do Flu para cobrar atletas
tafogo que passou pela mesma
situação, quando um grupo com
15 homens entrou no campo de
treino do Nilton Santos e cobrou
o elenco. Coube novamente ao
então treinador, Eduardo Barroca, tentar conter os ânimos.
Em nenhum dos casos, mesmo com toda a tensão, houve
atletas agredidos fisicamente,
mas o clima de anormalidade

desses episódios torna uma possível tragédia algo iminente.
Há um mês, o volante Bruno
Henrique do Palmeiras, foi abordado por dois homens enquanto
caminhava com a esposa, que defendeu o marido.
Estes acontecimentos abrem
um debate sobre a permissividade e os limites em que os torcedores podem cobrar os atletas.

Inscrições abertas para o
Pan-Americano de masters
Evento deve trazer muitos turistas e lucro para o Rio
Por Pedro Sobreiro

Os Jogos Pan-Americanos de
Masters 2020 serão disputados
no Rio, que venceu Cleveland,
nos Estados Unidos, e Cáli, na
Colômbia, muito por conta das
instalações feitas para a disputa
das Olimpíadas Rio 2016, que
estão praticamente novas.
A competição é bem interessante e preza pela inclusão. São
24 esportes sendo disputados
em 44 modalidades para atletas
acima dos 30 anos, podendo ter

competidores na casa dos 100
anos de idade. É sempre um
exemplo a ser seguido.
A pré-inscrição para competir está aberta no site dos jogos.
A inscrição oficial vai custar US$
100 para brasileiros e US$ 200
para estrangeiros. Quem quiser
participar como voluntário também pode se inscrever no site oficial do evento.
O Pan-Americano de Masters acontece de 4 a 13 de setembro de 2020 e deve movimentar a
economia carioca. A expectativa

é que cerca de 40 mil turistas venham para a Cidade Maravilhosa, deixando um lucro de aproximadamente R$ 150 milhões,
segundo dados divulgados pela
FGV. É o Legado Olímpico sendo utilizado para o bem da cidade, algo que não vinha sendo tão
explorado nos últimos três anos.
Os Jogos fazem parte do
calendário oficial da International Masters Games Association
(INGA), entidade que regula os
campeonatos da categoria pelo
mundo.

O Santos confirmou a exclusão do conselheiro Adilson Durante Filho do quadro social do
clube, por conta de declarações
racistas.
Em áudio que veio a público
em abril, Adilson disse que “sempre que tiver um pardo, o pardo
o que é, não é aquele negão,
também não é o branquinho. É
o moreninho, da cor dele. Desses caras, têm que desconfiar de
todos. Todos que tu conhecer.
Essa cor é uma mistura de uma
raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo,
todo mulato, tu tem que tomar
cuidado. Não mulato tipo o Pedro, o Pedro é tipo índio, tipo
chileno, essas porras. Estou dizendo mulato brasileiro, entendeu, dos pardos brasileiros. São
todos mau caráter. Não tem um
que não seja”.
A mensagem causou revolta
na torcida, que cobrou providências. Na ocasião, a hashtag
no Twitter #ExpulsaORacista
foi para os Trending Topics (assuntos do momento) do Brasil.
Mesmo com a pressão, a diretoria santista demorou seis
meses para dar uma resposta sobre o caso. Em nota nesta sexta,
informou que o próprio Adilson
solicitou a sua exclusão.
No dia 20 de abril, pouco
após o vazamento, Durante Filho enviou carta para o presidente do conselho deliberativo,
Marcelo Teixeira, pedindo a sua
retirada do quadro associativo.
“Devido ao lamentável episódio de ofensas racistas proferidas por Adilson Durante Filho,
o Santos FC comunica que o
referido foi excluído do quadro
social do Clube, mediante solicitação feita pelo próprio. Mesmo
após o pedido de exclusão, uma
sindicância foi aberta internamente para apuração do fato
com prazo estabelecido de trinta
dias”, diz nota no site do clube.
Durante Filho também exercia o cargo de secretário-adjunto
de Turismo de Santos, função da
qual pediu afastamento em abril.
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Doria fala em privatização

Da Barra a Congonhas,
sem engarrafamentos

Governador de SP diz que aeroportos regionais serão leiloados em 2020

Por Ive Ribeiro

Valter Campanato/Agência Brasil

Por Arthur Cagliari (Folhapress)

O governador do estado de
São Paulo, João Doria, disse nesta sexta-feira (4) que o programa
de desestatização dos aeroportos
paulistas está em andamento, com
estudo de modelagem, e que 21
aeroportos paulistas serão leiloados em 2020.
- Todos os 21 aeroportos regionais de São Paulo serão concedidos ao setor privado no ano que
vem. Todos. Integralmente - disse.
De acordo com o governador,
os primeiros projetos de concessão
devem ser apresentados em janeiro e que não faltará interesse por
parte de investidores estrangeiros,
principalmente dos chineses e japoneses.
- Nos Estados Unidos [há]
pouca possibilidade. Boa possibilidade de investidores europeus,
principalmente dos que estão
concentrados em Londres e na
Alemanha. Enormes possibilidades de investimentos chineses e de
japoneses. Ou seja, eles serão bem
disputados - afirmou o governador.
Ao ser questionado sobre a
operação no aeroporto de Guarujá, Doria disse que essa unidade
ficou fora do programa de priva-

João Doria: estudos para leiloar 21 aeroportos paulistas
tização porque o espaço está sob
responsabilidade do município, e
não do estado, e o governo local
optou por fazer seu próprio programa.
Apesar disso, segundo o governador, o prefeito está revendo essa
decisão.
- Em Barretos e Ribeirão Preto, em que os aeroportos foram
municipalizados, os prefeitos entenderam que era melhor retor-

ná-los ao estado, até porque eles
davam prejuízos mensais. O prefeito do Guarujá, do PSB, entendeu que deveria manter. Ele esteve
aqui conversando conosco e está
revisando essa decisão porque percebeu que talvez não tenha sido a
melhor decisão - afirmou em evento em São Paulo, em que anunciou
a criação do programa stopover
pela Azul.
O comunicado da inaugura-

ção do serviço, que contou com
a presença do presidente da Azul,
John Rodgerson, ocorreu um mês
após o governador fazer um anúncio semelhante com o presidente
da Gol no fim de agosto.
A iniciativa permite que passageiros com escala em aeroportos
paulistas possam permanecer de
um a três dias em alguma cidade
do estado, sem custos adicionais.
- A intenção é buscar uma permanência dessas pessoas que voam
e fazem escala por São Paulo, para
que passem, então, a usufruir da
parada para conhecer melhor a cidade, as suas ofertas, culturais, gastronômicas e de negócios - disse
o secretário do Turismo, Vinicius
Lummertz.
O stopover faz parte de um
pacote de medidas para o setor,
o São Paulo Pra Todos, que inclui
a redução do ICMS de 25% para
12% sobre o querosene de aviação,
anunciado em fevereiro pelo governo do estado.
Vinicius Lummertz disse também que o governo espera gerar,
em um ano, R$ 6,9 bilhões com
o programa stopover, além de 40
mil empregos.
Na ocasião em que o serviço
da Gol foi divulgado, a previsão
era de 59 mil empregos.

As passagens para o voo
Barra-Congonhas da Two
Flex, que faz a conexão inédita
do Aeroporto de Jacarepaguá
ao Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, já estão sendo
comercializadas através dos canais de vendas da Gol.
Em consulta ao site da Gol
no último dia 4, a tarifa do trecho Barra-Congonhas variava
entre R$ 607,89 e R$ 631,89.
O retorno, na mesma consulta,
tinha o preço variando entre
614,95 e R$ 638,95.
O início das operações da
chamada Ponte Barra está previsto para 28 de outubro próximo, mas os interessados já podem adquirir os bilhetes com
antecedência.
Com base em Jacarepaguá, a
Ponte Barra pretende atender o
universo de mais de 700 mil moradores da Barra da Tijuca e região.
- Será um voo panorâmico
pelo litoral dos dois Estados de
pouco mais de uma hora, que
vai atender e beneficiar, principalmente, profissionais e executivos em viagens de negócios
entre Rio e São Paulo - afirmou
em entrevista o presidente da
Two Flex, Rui Aquino.
Por conta da capacidade
operacional do Aeroporto de

Jacarepaguá, será utilizada a
aeronave Cessna Grand Caravan, para até nove passageiros,
modelo que compõe a frota de
18 aeronaves da Two Flex. Os
voos terão, aproximadamente, uma hora e 15 minutos de
duração, e serão realizados de
segunda-feira a sexta-feira.
A aeronave irá decolar às 6h,
às 10h50 e às 17h10 do Rio de
Janeiro, e pousará às 7h15, às
12h10 e às 18h30 em São Paulo,
respectivamente. Já os trechos de
volta partirão de Congonhas às
7h45, 12h40 e 19h, com chegadas em Jacarepaguá às 9h05, 14h
e 20h10, respectivamente.
A Two Flex recentemente foi autorizada pela Anac a
operar na pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas. Para
estes voos, cada passageiro poderá despachar bagagem com
até 23 kg e embarcar com uma
mala de mão com até 10 kg.
Todos os procedimentos
da Anac serão cumpridos normalmente nos voos da Ponte
Barra, e a expectativa é de que
a ocupação média da aeronave
seja bem representativa. A capacidade de transporte é de 54
passageiros por dia.
Os trechos do interior de
São Paulo, como Franca e Barretos, também já estão disponíveis nos canais da parceira.
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Aventureiros bonitos e baratos

Ka Freestyle e Argo Trekking tentam atrair fãs de SUVs com preços abaixo dos R$ 60 mil
Por Fernando Pedroso

Com o mercado repleto de
utilitários esportivos, as marcas se
esforçam cada vez mais para ocupar todas as faixas de preço com
opções de carros dessa categoria.
Mas, nas mais baixas, não dá para
fazer milagre. O jeito é usar o que
se tem na prateleira para fazer um
“SUV” mais barato.
Foi assim que surgiu o Fiat
Argo Trekking. O modelo é um
hatch com motor 1.3 de até 109
cv equipado com molduras pretas
na carroceria, suspensão levemen-

te elevada e pneus de uso misto
terra/asfalto.
Tudo isso para ser uma opção
mais em conta para quem sonha
com um SUV, mas não tem mais
de R$ 60 mil para gastar. O Argo
em questão sai por R$ 59.990.
Do outro lado, temos o Ford
Ka Freestyle 1.0 de até 85 cv. A
receita é basicamente a mesma:
plástico em volta do carro, rodas
escurecidas e barras no teto. O
interior é marrom, um diferencial
em relação ao rival.
Por ter um motor menos potente, compensa em custar um

pouco mais barato: R$ 56.690
e vem com rodas de liga leve 15”
de série. Com o jogo do mesmo
tamanho, o Fiat sobe para R$
62.440.
Os dois possuem ar-condicionado, direção com assistência elétrica, tela multimídia com conexão de celulares Android e Apple
e todos os apetrechos que dão o
visual fora de estrada.
Apesar de ter um motor mais
fraco, o Ka não faz feio na hora
de acelerar. Dá conta do recado
no uso urbano e pode chegar a 13
km/l usando gasolina na cidade.

O Argo não passa de 12,1 km/l,
segundo medição do Inmetro. Na
estrada, o Ford pode fazer 15,1
km/l contra os 13,5 km/l do Fiat.
A bordo do Ka, nota-se um
acabamento simples, mas caprichado. Os plásticos na cor marrom podem dividir opiniões, mas
pelo menos a marca tentou fazer
alguma coisa diferente.
Na versão Trekking, do Argo,
a Fiat preferiu deixar tudo cinza.
A cor mais neutra deixa o ambiente com a mesma cara de um Argo
Drive comum, mas tende a agradar mais gente.

O espaço interno no Fiat é
maior, com porta-malas também
mais generoso. São 300 litros contra os 257 l do Ka.
O motor do Argo não chega
a empolgar, mas tem um desempenho superior ao 1.0 do Ford,
como era esperado. O consumo é
maior, mas não é ruim, como nas
versões 1.8 do hatch.
Ambos usam câmbio manual,
equipamento que está caindo em
desuso, mas que permanece vivo
para que esses carros ainda possam
custar menos de R$ 60 mil para o
consumidor final.
Fotos de divulgação

Preços do Ka Freestyle e do Argo Trekking são destaques em relação à média no mercado. Ambos têm ar-condicionado e tele multimídia com conexão a celulares Android e Apple

Potência
à altura
Por Fernando Pedroso

(Folhapress)

O cada vez mais restrito
mercado de sedãs médios
ganhou mais um representante para tentar balançar
o comprador de Toyota Corolla e Honda Civic: a nova
geração do Kia Cerato.
Sem ambições de liderar esse segmento, já que é
importado e tem cotas para
desembarcar no Brasil, o
carro corrige o maior defeito de sua geração anterior, o
motor fraco.
O Cerato trocou o antigo 1.6 de até 128 cv – bom
para o Hyundai HB20, mas
fraco para um sedã deste
porte – por um 2.0 flex de
até 167 cv. Hyundai e Kia
fazem parte do mesmo
grupo e, eventualmente,
compartilham conjuntos
mecânicos. A transmissão é
automática de seis marchas.
O sedã também ficou
maior no comprimento (de
4,56 m para 4,64 m).
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Amazon lança a ‘Alexa brasileira’
Dispositivo de inteligência artificial começa a ser vendido no Brasil a partir de R$ 249
Em sua estreia na língua portuguesa, a Alexa, sistema de inteligência artificial da Amazon que
vem embarcado em alto-falantes
portáteis, não conseguiu parar de
tocar pagode na primeira demonstração no Brasil. Quando ordenada por Ricardo Garrido, gerente
no Brasil, a executar a playlist “Dia
de Churrasco” em um encontro
com jornalistas na quarta-feira
(2), em São Paulo, a assistente só
encerrou a música ao receber a ordem “Alexa, pare!” pela sexta vez.
Por quase um minuto, tocou
“Pé na areia”, de Diogo Nogueira,
ignorando os comandos. Um pouco antes, quando solicitada para
que parasse de executar “músicas
de trabalho”, finalizou logo.
- Ela gosta de pagode - brincou
Ricardo Garrido.
É provável que o sistema não
tenha captado o comando porque
vários dispositivos executavam a
música alta.
Disponível em 15 países, a
Alexa estreou em português quinta-feira (3), em um ano de expansão da empresa americana no país.
Desde a inauguração de um centro
de distribuição de produtos, em
janeiro, a Amazon lançou um pla-

no de assinaturas para streaming e
frete e um serviço de músicas similar ao Spotify.
A Alexa, que é o cérebro do
assistente doméstico da companhia, vem embarcada nos aparelhos Echo, que competem com
os auxiliares Home Pod (Apple),
Google Home (Google) e Bixby
(Samsung).
Assistentes domésticos são
caixas de som que recebem comandos de voz dos usuários e
executam as funções por meio de
inteligência artificial.
Atendem a uma série de pedidos: pedem pizza pelo iFood, executam músicas em diferentes tocadores, apagam as luzes da casa e
dão informações sobre a rotina do
cliente, como reuniões e eventos
agendados - é possível sincronizar
com serviços de Google, Microsoft e Apple.
Os dispositivos da Amazon
vêm em três versões: um pequeno disco compacto (Echo Dot),
um de 23 centímetros (Amazon
Echo) e um com tela auxiliar
(Echo Show 5).
A pré-venda do Echo Dot e do
Echo Show 5 já iniciou com preço
promocional no site da empresa:
R$ 249, com R$ 100 de desconto,
e R$ 449, com R$ 150 de desconReprodução: Nokia

Sistema
indiscreto
Por Marcio Corrêa
Divulgação

Por Paula Soprana (Folhapress)

Alexa, o assistente doméstico
da Amazon que obedece aos
comandos de voz dos usuários
to, respectivamente. O Amazon
Echo chega ao mercado em novembro, a R$ 700.
Para adaptar a Alexa ao Brasil,
uma equipe se dedica a incluir regionalismos, gírias, sotaques e cultura popular. Desde o ano passado, a empresa treina a inteligência
da enviando dispositivos a alguns
usuários. À medida que mais pessoas conversam com o assistente,

maior a captação de dados que alimenta o aprendizado da máquina.
A ideia da Amazon é tornar a
Alexa brasileira mais coloquial do
que a versão francesa, que é pautada pela formalidade. A equipe
também foca estrangeirismos.
- Entre opção de falar inglês
nativo ou ler inglês como se fosse
português, ela fala “inglês brasileiro”. Diz “smartiphone”, não

smartphone - explica o gerente da
Amazon.
Após pressão nos Estados
Unidos junto a outras gigantes, a
Amazon incluiu mais camadas de
proteção à privacidade. A empresa
garante que o sistema apaga gravações do servidor quando ordenado e que usuários podem optar
por não ter conversas revisadas
por times humanos.

A Amazon não brinca
em serviço, e não por acaso é a empresa mais valiosa do mundo (US$ 315,5
bilhões em julho passado).
Quando decide agir em
algum mercado, é para
quebrar a concorrência. E
o faz sem dó nem piedade.
Mas nem tudo o que ela
faz é um bom exemplo.
Pense, por exemplo,
na Alexa. Funciona muito
bem, obrigado, mas não
é exatamente exemplo de
discrição. Tudo o que os
usuários ditam para a Alexa fica registrado na Amazon - mesmo que decidam
apagar as gravações de voz.
E o pior: há quem diga
que ela registra também
as conversas informais de
seus usuários. Se isso não
é invasão de privacidade,
não sei o que é. Vale a pena
ficar de olho.

Abaixo o lixo eletrônico
Cerca de 200 mil alunos de SP recolhem 234 toneladas de material
Por Agência Brasil

Descarte de produtos eletrônicos preocupa o meio ambiente

Mais de 234 toneladas de
lixo eletrônico foram arrecadadas
até o momento por cerca de 200
mil alunos de 150 escolas do Estado de São Paulo, superando a
meta, que era de 220 toneladas. O
anúncio foi feito nesta sexta-feira
(4) durante a abertura da terceira
edição do Greenk Tech Show, o
principal festival de tecnologia e
sustentabilidade do Brasil.
A arrecadação é fruto do envolvimento dos estudantes de 13 a
18 anos de 150 escolas públicas e
particulares do estado que participam do segundo Torneio Greenk

Intercolegial. O volume coletado
nessa edição superou o arrecadado
ano passado, quando foram entregues 80 toneladas. Para a próxima
edição, a meta é arrecadar 600 toneladas de lixo eletrônico.
Este ano, só a Escola Municipal de Ensino de Bebedouro Professor Stélio Machado Loureiro
arrecadou 41 toneladas.
- Nós limpamos a cidade: foram 41 toneladas de lixo eletrônico. Foi surpreendente, todo mundo abraçou a causa. Ainda estamos
com o ônibus cheio de lixo eletrônico para entregar - disse a gestora
da escola, Sônia Paro.
- É uma experiência muito

importante para a gente, que é de
longe da capital, estar aqui nesta
final e participar de um torneio
que é importante para todo mundo - disse Gabriele Pereira Lopes
da Silva, de 10 anos, alunda do 5°
ano da escola de Bebedouro.
Felipe de Souza Lima, de 11
anos,colega de Gabriele, disse que
aprendeu muito com o torneio:
- Aprendi a descartar o lixo
eletrônico corretamente. As pessoas não podem jogar o lixo eletrônico em locais públicos porque
ele demora muitos anos pata se
decompor.
Da junção de duas palavras,
greek e green, surgiu o movimen-

to Greenk, que tem como objetivo
conscientizar a todos sobre a importância do descarte correto do
lixo eletrônico.
O termo greek refere-se a
apaixonados por tecnologia, computadores, smatphones, games,
aplicativos, séries, desenhos, app
e novidades da cultura pop. Green, verde em inglês, representa
também quem se preocupa com o
meio ambiente.
“O movimento surgiu justamente para conscientizar o descarte correto do lixo eletrônico, mobilizando principalmente as novas
gerações”, disse Glaucia Pelota,
organizadora do Greenk Tech.

SAÚDE

A arte da tatuagem ajuda a
construir uma vida nova

Uso medicinal de Cannabis
merece novas pesquisas

Estúdio de tatuagem reconstrói auréolas e autoestima

Especialistas alertam que planta não é panaceia

Divulgação

Divulgação/SICA

Por Ive Ribeiro

Por Cláudia Collucci (Folhapress)

Outubro é o mês mundial da
prevenção e diagnóstico precoce
do câncer de mama. E o estúdio
carioca Kiko Tattoo realiza uma
campanha voltada para o Outubro Rosa que tenta devolver a autoestima de mulheres que lutam
contra essa doença e precisaram
passar pelo procedimento da
mastectomia. E o melhor: é tudo
gratuito.
A arte como uma chance de
mudar uma vida, é como Júnior
Ogueri, tatuador e sócio da empresa, considera o trabalho gratuito que é feito há cinco anos
pelos tatuadores:
- A campanha foi criada para
levantar a autoestima de mulheres que perderam o seio, pois elas
passam por uma batalha - explica
o tatuador, que cumpre a missão
de refazer as aureolas mamárias
e devolver o sorriso para o rosto
de tantas pessoas. - É muito gratificante ver a mulher se olhando
no espelho e sorrindo... e muitas
delas choram.
Uma das mulheres que passou
por este procedimento foi a advogada Silvana Duarte, que sofreu
com o câncer em 2000:
- Eu reconstruí o seio, mas
,pelo fato de não ter o mamilo, me
sentia horrível e muito triste. Para
nós, mulheres, a mama tem um
significado muito importante, é
um dos nossos órgãos femininos
mais simbólicos e eu estava imperfeita - explica ela, que ressalta
sua gratidão por toda a equipe. - É

Os estudos sobre Cannabis
medicinal avançaram nas últimas
três décadas, mas ainda é preciso
mais evidências que atestem a eficácia e a segurança dos tratamentos, segundo revisões sistemáticas
da Cochrane, rede de cientistas
independentes que investiga a efetividade de terapias. Entre 1988 e
2018, o número de estudos sobre
o tema passou de 33 para 1.015.
Entre os casos estão esquizofrenia, epilepsia, demências, dores
crônicas, náuseas e vômitos causados pela quimioterapia.
Porém, a maioria das pesquisas envolve um número pequeno
de pacientes, com pouco tempo
de acompanhamento e sem um
controle rigoroso de variáveis que
podem influenciar nos resultados.
O uso do CBD, um dos compostos da maconha que não apresenta efeito psicoativo, em casos
graves de epilepsia é a aplicação
com maior número de estudos,
alguns desde a década de 1980.
Em 2018, a FDA (agência
americana reguladora de remédios) aprovou o Epidiolex, primeiro medicamento à base de
CBD para casos de epilepsia. Sua
eficácia foi comprovada a partir
de três estudos, com 516 pacientes com uma das síndromes.
No Brasil, o único remédio à
base de Cannabis registrado pela
Anvisa é o Mevatyl (tem CBD e
THC). É indicado para tratar espasmos moderados e graves relacionados à esclerose múltipla, mas

Auréolas reconstuídas com ajuda de tatuagem: vida nova
indescritível a sensação de estar
muito próxima à normalidade.
Silvana Duarte também manda um recado para milhares de
mulheres que passaram pela mesma batalha que ela:
- Às pessoas que estejam passando por esse momento, digo
que tudo dará certo e recomendo
que façam a reconstrução de suas
mamas e procurem um profissional no Kiko Tattoo para tatuarem
os mamilos. Eles ficarão perfeitos
e se sentirão belíssimas, resgatando a autoestima que perderam.
Feliz e realizada é a palavra - diz a
advogada.
Importante ressaltar que, para
fazer a tatuagem, é necessário
comparecer ao estúdio com uma
autorização médica. Sem isso,
nada feito.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a doença responde por cerca de 28% de casos
novos a cada ano. Em 2018 foram
estimados 59.700 novos registros
de câncer de mama no Brasil. E
se engana quem acha que a patologia só ocorre nas mulheres; os
casos são raros, porém 1% deles
atingem a população masculina.
Por isso, é bom não esquecer
dos autoexames, mamografias a
partir dos 40 anos e, claro, sempre
consultar o seu médico.
O Kiko Tattoo atende em três
lojas no Rio de Janeiro: no Shopping Open Mall, na Avenida das
Américas, 7907, loja 101, Barra
da Tijuca; na Estrada da Barra da
Tijuca, 241, Barrinha e na Rua
Marques de São Vicente, 52, no
Shopping da Gávea.

Planta é motivo de controvérsias e polêmicas sobre o seu uso
é contraindicado para gestantes,
idosos, portadores de epilepsia ou
usuários de maconha. A eficácia
foi testada em estudos com mais
de 1.500 pacientes. Será comercializado com tarja preta e condicionado à prescrição médica.
Revisões sistemáticas têm
apontado limitações e efeitos colaterais importantes para patologias em que hoje os compostos
de Cannabis são indicados. Uma
revisão da Cochrane de 2018 do
uso da Cannabis para analgesia
concluiu que houve “baixa evidência de melhora modesta” das
queixas de dor comparado com
placebo (21% contra 17%).
Análise publicada em setembro pela Mayo Clinic diz que, embora estudos pré-clínicos sugiram
que o CBD e o óleo de cânhamo

tenham efeitos anti-inflamatórios
e possam ser úteis para melhorar
sono e ansiedade, os testes em humanos ainda são bem limitados.
- É cedo demais para emitir
uma opinião definitiva quanto à
eficácia e à segurança - diz Brent
Bauer, pesquisador da Mayo.
Em fórum sobre maconha
realizado pelo CFM (Conselho
Federal de Medicina), a neurologista da USP Laura Guilhoto
concluiu sua fala com opinião
semelhante:
- São necessários mais ensaios
clínicos.
Segundo Laura, revisões demonstraram que o uso do CBD
melhorou a espasticidade em pacientes com esclerose múltipla,
mas que é ineficaz no tratamento
do Parkinson.
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ALÉM DO CORINGA

Por João Victor Ferreira

O

Coringa… Ah! O maior palhaço da
cultura pop finalmente chegou aos
cinemas, em sua quarta encarnação
nas telonas, agora interpretado pelo
brilhante Joaquin Phoenix. Mesmo
gerando tantas controvérsias, não há como negar que
Todd Phillips nos faz experimentar muitas emoções
em duas horas. O sentimento agora é de ressaca: ressaca
moral e estética. Então “me deixe colocar um sorriso no
seu rosto” (você que saiu de “Coringa” com um gostinho de “quero mais”), para recomendar outros filmes
que de alguma forma conversam com o seu palhaço
favorito. Vou fugir do óbvio de sugerir “outros do Coringas”. Meu trabalho aqui é te passar de novo, o clima,
a estética, a narrativa e até o tom do filme. Vamos lá!
“Laranja mecânica” (1971) - Stanley Kubrick
“Coringa” se aproxima muito do clássico filme de
Kubrick, tanto nas discussões político-sociais, construção e interpretação de personagem, e na futura
polêmica que o filme pode trazer. O diretor também
causou muitas controvérsias, na época que o filme
saiu, sendo acusado de incitar a violência organizada.
A construção do personagem Alex, como um jovem
desajustado que vive à margem daquela sociedade,
cria uma progressão narrativa única, onde as ações
do personagem no filme, e também as ações do filme
sobre o personagem, são cada vez mais imprevisíveis.
O comentário social de uma realidade desequilibrada, onde convivem ricos excêntricos e pobres sujeitos
à violência das ruas, cria um tom pessimista e visceral
que, por mais que não explícito, torna o filme bem
violento. “Coringa”, na construção do seu clima e
tom, também tem todo o potencial para se tornar o
“Laranja mecânica” dessa geração.

“Um estranho no ninho” (1975) - Milos Forman
Nos meados da década de 1970, Jack Nicholson
também nos brindaria com a representação da insanidade, psicose e imprevisibilidade de um personagem mentalmente desajustado. “Um estranho no ninho” é um estudo de personagem que passa por toda
a discussão social de como tratamos os nossos doentes. O ambiente do manicômio é terrível e opressor, gerando o inconsciente coletivo de associar um
manicômio com uma prisão. O filme também mexe
muito com a ética do que é válido ou não fazer com
uma pessoa que apresenta problemas mentais, além
de como tratá-las: tudo é válido com alguém doente?
Esse relativismo tira o tom moralista que poderia estragar o filme. Da mesma forma que “Coringa”, “Um
estranho no ninho” não é uma fábula moral. É uma
representação cinematográfica de uma realidade social que pretende propor uma crítica que é construída se vestindo na metáfora da ficção.
“Taxi driver” (1976) - Martin Scorsese
Um personagem desajustado vê, na anarquia de
seus atos violentos, uma solução para fugir do marasmo de uma sociedade mergulhada no pessimismo e
hipocrisia. Achou que eu estava falando do Coringa?
Não! Dessa vez falo de Travis Bickle, um taxista que
vive em uma Nova York pessimista e alienada. A semelhança aqui é bem clara. O arco do personagem
de Robert De Niro em “Taxi Driver” inspira diretamente a jornada de decadência de Joaquim Phoenix
em “Coringa”. A anarquia, o caos, a transformação
está toda ali. Gotham, em seu clima sujo e pueril,
se assemelha à representação de Nova York no filme
do Scorsese. Marcado pela desilusão e pessimismo
do movimento conhecido como Nova Hollywood,
“Taxi driver” representa bem esse momento mais
sujo de Hollywood por tocar em temas delicados,

complexos, políticos e sem a obrigação de um final
ou um entretenimento que deixa o público feliz. É
esse clima denso e transtornado que inspira Coringa.
“O rei da comédia” (1982) - Martin Scorsese
Essa referência vinha desde os primeiros trailers
do filme. Em “O rei da comédia”, a motivação de Rupert Pupkin é a mesma de Arthur Fleck: tornar-se
um comediante stand up de sucesso com seu próprio
talk show. É irônico ver que De Niro, em “Coringa”,
agora é o comediante de sucesso, idolatrado pelo palhaço psicopata. As sensações de desconforto do filme do Scorsese também são emuladas em “Coringa”:
o público sente uma vergonha alheia, um mal-estar,
um prelúdio de tragédia que é orientado pelo que
acontece com o personagem. Interessante ressaltar o
comentário que o filme do Scorsese também faz sobre o poder das mídias e a força do que significa colocar uma câmera na frente de alguém e a influência
que isso traz. A exploração das neuroses e psicoses do
protagonista, as fantasias que ele cria, com a constante dúvida do que é real ou não, inspiram a construção
de Arthur Fleck na nova versão do palhaço.
Outras recomendações também podem entrar
na fila. É o caso do “Clube da luta” (1999) dentro
da representação da violência insana da sociedade,
ou até “Tropa de elite” (2007) com a violência social e discussão política. O problema apresentado em
“Coringa”, assim como nesses filmes, é muito mais estrutural do que particular. O filme instiga, emociona
(mesmo não sendo boas emoções sempre), surpreende e coloca para pensar. Esse é o papel da arte, e
“Coringa” o cumpre muito bem.
LEIA MAIS SOBRE O ‘CORINGA’ NA PÁGINA 2
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Abrace a
loucura com
um sorriso
no rosto
Filme de Todd Phillips entrega uma
viagem alucinante à mente do Coringa

Por Pedro Sobreiro

C

riado em 1940 por Jerry
Robinson, Bill Finger e
Bob Kane, o Coringa já
nasceu marcado para morrer. Sua
primeira aparição foi como um
ladrão de joias esquisitão e terminou com sua própria morte,
após tentar esfaquear o Homem
Morcego e acabar acertando seu
próprio peito. Ou ao menos era
esse o plano inicial. Mas o editor
da revista, Whitney Ellsworth,
gostou do conceito do vilão e decidiu mantê-lo vivo. O Palhaço
do Crime foi ressuscitado logo
na HQ seguinte, em ambulância
a caminho do hospital, onde se
recuperou e começou a trilhar seu
caminho histórico de maldades.
Por muito tempo esse foi o
destino do personagem nos quadrinhos: aparecer, azucrinar o
Batman e acabar morrendo no
fim, só que, como o corpo não era
mostrado, sempre havia um jeito
de escapar da morte e voltar nas
próximas edições.
Nos anos 60, com a consolidação
da censura do Código de Ética dos
Quadrinhos, o Coringa passou a ser
tratado de forma mais cômica e menos agressiva. Seus planos envolviam
sempre muitas piadas e brincadeiras
típicas de palhaços. Foi na mesma
época que o seriado do Batman passou a fazer sucesso nas televisões do
mundo, e o tema mais divertido e
engraçado ganhou muita força no
cânone do personagem, como na vez
em que ele tentou transformar a água
de Gotham City em gelatina. Ele voltou a ganhar uma personalidade mais
sádica nos anos 70, quando começou
sua doentia fixação pelo Homem
Morcego.
Apesar de não ter uma história
de origem oficial nos quadrinhos, a
versão mais aceita pelos fãs é a estabelecida na graphic novel “A piada
mortal”, escrita por Alan Moore e
desenhada por Brian Bolland, em
1988. Nela, um comediante fracassado se envolve em um grande
roubo para tentar sustentar sua
esposa - grávida do primeiro filho.
Só que ela e o bebê morrem em um
acidente. No mesmo dia, o Batman

frustra o assalto e, durante o confronto, o comediante cai em um
barril de ácido. Sua pele fica branca, seus cabelos se tornam verdes e
os lábios adquirem uma tonalidade
vermelha sangue. E essa série de
acontecimentos o conduz à insanidade. A HQ é muito bem escrita e
mostra o Coringa tentando provar
ao Batman que até o homem mais
íntegro de Gotham pode se perder
na loucura se tiver um dia ruim.
Na versão de 2019, o Palhaço
do Crime é interpretado pelo talentoso Joaquin Phoenix, consagrado por seus grandes trabalhos,
como em “Gladiador” (2000), “O
mestre” (2012) e “Ela” (2013). Dirigido por Todd Phillips, o homem
responsável pela trilogia “Se beber
não case”, o filme usa muitos elementos de “A piada mortal” em sua
narrativa e promove uma viagem
pela mente insana do icônico vilão,
algo ainda não feito nas telonas.
Ao contrário do que é sugerido nos quadrinhos, o Coringa de
Joaquin Phoenix não fica louco
ao cair em um balde de ácido e
sofrer lesões no rosto, mas ainda assim tem algo que o conecta
com sua contraparte das HQs:
o famoso dia ruim. Arthur Fleck
passa por poucas e boas nas mãos
de uma Gotham City depravada e
corrompida pelos grandes empresários, e o ator consegue expressar
isso de forma orgânica.
A atuação de Joaquin Phoenix
é primorosa. Além de perder 24 kg
para entrar no papel, ele foi capaz
de dar as nuances necessárias para
naturalizar a presença de dois personagens em um só corpo: o confiante
e imponente Coringa, e o frágil e
debilitado Arthur Fleck. Um trabalho digno de premiações que já faz o
ator despontar como grande favorito ao Oscar. Ele entrega duas pessoas
completamente diferentes ao longo
do filme e faz dos olhares sua grande arma. Partindo do olhar perdido
dos devaneios até os penetrantes e
focados olhos azuis da persona maléfica, Phoenix está catártico como
Palhaço do Crime.
Cuidando da mãe doente, o
rapaz sofre ameaças, xingamentos e
uma série de agressões discriminan-

A nova versão do
palhaço é vivida por
Joaquin Phoenix

do sua doença mental. Conforme
as humilhações vão aumentando, a
mente vai se privando das limitações
sociais e isso o permite se impor perante a sociedade e usufruir de uma
confiança até então desconhecida

por ele. Arthur encontra na loucura
uma resposta à insanidade do cotidiano e sua razão de viver.
É um drama visceral sobre
doenças mentais e uma análise de
como a sociedade lida com indiví-

O Correio da Manhã acompanhou com lupa os andamentos da Guerra Civil russa, com
grandes reportagens bem explicativas sobre o embate.
O mundo estava igual a um
barril de pólvora pronto para
explodir. Em 1919, enquanto

países europeus estavam na ressaca pelo fim da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética
vivia momentos de tensão pela
entre o Exército Vermelho (bolcheviques), liderado por Leon
Trotsky, e o Exército Branco
(mencheviques), sob a liderança

em um ambiente de hostilidade e
competição.
No fim, é uma obra de arte
sobre um dos maiores vilões dos
quadrinhos e tranquilamente um
dos melhores filmes de 2019.

AS VÁRIAS FACES DO MAL
Divulgação/Warner

Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto construíram o legado do Coringa, um dos maiores vilões de todos os tempos

Um personagem, várias versões: a herança do Coringa nos cinemas
O caminho do Coringa até
chegar a Joaquin Phoenix é bem
longo e vasto. Interpretado anteriormente por quatro atores de
características
completamente
distintas, o personagem entrou
na mente do público de uma forma poucas vezes vista na história
do cinema. Seu início é nos anos
60, com o filme “Batman – O
Homem Morcego”. Vivido pelo
divertido Cesar Romero, o Coringa surge em uma versão mais descontraída, cheia de caras e bocas e
trejeitos exagerados. Ele se negou a
raspar o bigode para entrar no personagem, então a produção passava a maquiagem branca por cima
dos pelos faciais do ator.
Anos mais tarde, em 1989,
Tim Burton escalou Jack Nicholson, consagrado por seu papel em ‘O Iluminado’, para vestir
o terno roxo e complicar a vida

do Bruce Wayne de Michael Keaton, em “Batman”. A face de Nicholson já era associada à loucura, então ele não teve uma tarefa
tão árdua para dar personalidade
ao seu Coringa. Dono de um sarcasmo único e um sadismo estranhamente divertido, seu Palhaço
adaptou a origem clássica do
tanque de ácido, ficou marcado
pela sequência da dancinha no
museu e foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso de crítica
e bilheteria do longa.
Já 2008 é o ano em que “Batman – O Cavaleiro das Trevas”
chega aos cinemas com aquela
que é louvada até hoje como a
versão definitiva do Coringa.
Tudo graças à atuação da vida do
jovem e promissor Heath Ledger. O australiano estava irreconhecível, mergulhando em uma
profunda e assustadora viagem

HÁ 100 ANOS

Guerra Civil russa em situação polvorosa

duos assim. Ele não tenta enaltecer
o protagonista, mas deixa nítido
como uma pessoa com tendências
psicopatas pode reagir quando é
abandonada pelo sistema que deveria cuidar dela e cai de cabeça

rumo ao subconsciente de seu
personagem. Durante o processo de filmagens, Heath escreveu
um diário em que comentou sua
relação com o personagem, e
muitos afirmam que esse processo de imersão na mente do vilão
foi uma das causas de sua morte
prematura por overdose de remédios controlados.
Seu Coringa tinha um jeito
debochado, confiante e com
forte viés político. Autointitulando-se “um agente do caos”,
ele tocou o terror na vida do
Batman de Christian Bale. Seu
ideal anarquista logo virou símbolo para milhares de jovens ao
redor do mundo. A atuação é
tão fascinante que, além de ter
entrado para o imaginário popular como o melhor Coringa
de todos, também rendeu um
Oscar póstumo ao ator.

Em 2016, “Esquadrão Suicida” chegou aos cinemas com
muita expectativa por parte do
público, já que seria o retorno do
Coringa às telonas pela primeira
vez desde a morte de Heath Ledger. E o ator escalado para o papel era o ‘oscarizado’ Jared Leto.
Infelizmente, a visão de Coringa
como chefe do tráfico ficou caricata, e a atuação de Leto foi duramente criticada por seus maneirismos forçados. A reação foi tão
ruim que muitos fãs preferem esquecer que esse filme aconteceu.
Agora, em 2019, Joaquin
Phoenix dá prosseguimento ao
legado do Palhaço do Crime nas
telonas no primeiro filme solo
do vilão. O diretor Todd Phillips
ousa ao criar a origem ainda não
contada do Coringa e como ele
influencia na construção de Gotham City. (Pedro Sobreiro)

HÁ 75 ANOS
de Mikhail Alekseyev.
O conflito vinha desde fevereiro de 1917, quando o Czar
(imperador em russo) Nicolau
II foi destituido do trono e a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) foi instaurada. Inicialmente, a URSS
foi governada por uma junta
formada por mencheviques,
mas que rapidamente foi destituida por tropas bolcheviques,
lideradas por Lênin. O famoso
lema “Pão, Paz e Terra” nascia
neste período.
Com o comando de Lênin,
a URSS sai da 1ª GM pelo tratado de Brest-Litosvk em 1918
e instaura-se o conflito de 1919.
A Alemanha também sofria com problemas devido aos
tratados de paz pós 1ª Guerra
Mundial e a instalação da República de Weimar, que duraria até
1933, com a ascensão do regime
nazista.

Segunda Guerra Mundial perto do fim
Assim como os todos os
grandes jornais da época, em
1944 o Correio da Manhã noticiou o dia a dia dos conflitos
na Europa com seus correspondentes, trazendo para o Brasil
as melhores e mais completas
reportagens de um embate que

já se prolongava desde 1939. E
os leitores acompanhavam com
especial interesse, claro, as movimentações dos nossos pracinhas
em solo italiano.
Depois da tomada de Monte Castelo, em 1943, com ajuda
de tropas brasileiras (o dia em

que a ‘cobra fumou’), os Aliados
conseguiram avançar mais na
Europa rumo à Alemanha, com
intuito de derrotar o regime nazista de Adolf Hitler.
Canhões do V Exército
estavam passando pela cidade de Bolonha e subindo pelo
norte da Itália. A leste, tropas
soviéticas estavam avançando,
invadindo a então Tchecoeslováquia (atuais República Tcheca
e Eslováquia, que se separaram
em 1993), Hungria e Iugoslávia
(desmembrada em oito países
entre o final do século XX e início do XXI). Além disso, havia
avanço de tropas Aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, com
ajuda de ingleses e franceses, na
Grécia e na Albânia.
No Pacífico, bombardeios
estavam sendo feitos na Ilha de
Formosa (atual Taiwan) para
minar a marinha do Japão, que
ocupava o arquipelago.
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Aniversário na casa de
praia da Calcanhotto
Adriana Calcanhotto desceu
ontem de sua casa no Alto da Boa
Vista para comemorar aniversário
no que as amigas chamam de sua
casa de praia, o bonito apartamento de Denise Sarraceni e Gogóia
na Avenida Vieira Souto. Foi uma
noite do balacobaco: reunindo
toda a sua equipe técnica, banda
e amigos do peito em jantar caprichado com menu da chef Roberta

Sudbrack. Entre outros, Aracy
Balabanian, Antonio Cícero e
Antonio Pies, Terezinha Monte,
Marisa Monte e Gilda Mattoso,
que acompanhará a cantora como
assessora de imprensa em turnê
pelos Estados Unidos, a partir
dia 20 de outubro. Adriana levará seu show Margem para Miami,
Orlando, Boston, Nova York, São
Francisco e Los Angeles.
Divulgação / Weine Costa

ROCK IN RIO

No novo trenzinho do
Corcovado, convidados top
jantam aos pés do Redentor

Famosos marcam presença
nos dias de festival

Divulgação / Weine Costa

Giulia Costa e Flávia Alessandra
Divulgação / Rogério Fidalgo

para a viagem no novo trem até
o topo do monumento, onde
se dará o jantar - com aquela
maravilhosa vista do Rio de Janeiro e seus recortes, suas luzes,
sua beleza que resiste a tudo,
principalmente aos governantes de quinta categoria.
Aviso aos navegantes: a lista de convidados já está fechada. Não adianta chorar. Qual
aquele velho estatuto da gafieira, quem está fora não entra,
quem está dentro não sai.

Um passeio gastronômico
por ‘Santo André da Bahia’

Agatha Moreira
Divulgação / Weine Costa

Sophie Charlotte e Daniel Oliveira
Divulgação / Weine Costa

Ingrid Guimarães

Ao lado do embaixador da
Suíça no Brasil, Wilhelm Meier,
o multimídia e poliglota jornalista Bruno Astuto recebe, dia
10, para seletíssimo jantar, que
promete ser uma experiência
única: no Cristo Redentor para
comemorar os 135 anos do trenzinho suíço do Corcovado e a
estreia do novo trenzinho.
A noite - para apenas cem
abençoados - começará às
19h30 com pontualidade de
cuco suíço, aos pés do Cristo,

Divulgação / Weine Costa

O vilarejo Santo André recebe, entre os dias 11 e 20, o 4º
Festival da Lagosta da Costa do
Descobrimento .
O evento, idealizado por Léa
Penteado, conta com a participação
de 21 restaurantes e barracas, e tem

como proposta mostrar o potencial
gastronômico da região, e valorizar
a identidade cultural e regional da
Bahia, além de gerar negócios para
diversos setores, como restaurantes,
hotéis, pousadas, comércio local, artesanatos e grupos folclóricos.

Lucas Jagger
Divulgação / Rogério Fidalgo

‘Sou + Rio’

Sérgio Guizé e Bianca Bin

O paisagista mineiro Ricardo Portilho vestiu (literalmente) a camisa da campanha “Sou + Rio”, criada pelo
CasaShopping. Ele é um dos
nomes confirmados no evento “O desenho da flor”, que

Isabela Santoni

CRÔNICA DA SEMANA

De balão mágico planando sobre a Turquia
Passei dez dias viajando pela
Turquia a convite de minha mana
– viajar com ela é sempre uma experiência deliciosa. Além de ser ótima
companheira, aquele tipo topa-tudo
e sempre com o astral lá em cima, é
a única pessoa com quem topo dividir quarto – o zelo pela intimidade
cresce à medida que os anos passam.
Foi uma viagem extenuante –
não podíamos imaginar o quanto
– mas muito interessante e enriquecedora.
A Turquia tem muito a ver com
o Brasil: pobre, subdesenvolvida e
governada por um tirano – adorado por muitos e odiado por muitos
outros. O presidente Erdogan, em
termos de poder, estaria – segundo
a BBC – atrás apenas de Mustafa
Kemal Ataturk (1881-1938), fundador da República da Turquia. Ele
odeia a mídia e, desde a tentativa de
golpe que sofreu em 2016, mantém
150 jornalistas presos, talkey?
Apesar de volta e meia me
lembrar do filme “O expresso da
meia-noite”, do bárbaro assassinato do jornalista saudita cometido

em Istambul em outubro do ano
passado, e violências do gênero
em total desrespeito aos direitos
humanos, tratei de me concentrar naquele tour que não oferecia
qualquer perigo que não as ciladas
dos restaurantes de quinta e dos
ônibus desconfortáveis. E apesar
disso aproveitar as belezas de um
país exótico, machista, com religião tão diferente da minha, mas
belo, muito belo. Voltei com gosto
de quero mais. Mais Istambul, sobretudo, cidade fascinante, tão colorida quanto os muitos temperos
oferecidos no Mercado Egípcio.
***
A Capadócia de São Jorge ficou muito famosa aqui graças à
Glória Perez. É verdadeiramente
uma região fascinante, com suas
exóticas formações rochosas, suas
igrejas subterrâneas, suas histórias
gravadas nas pedras seculares.
Fiquei emocionadíssima em
Éfeso, na visita à casa onde a Virgem Maria passou seus últimos
dias em companhia de São João
Evangelista. Para uma cristã como

eu, não pode ter emoção que se
compare a rezar um terço na minúscula casinha que virou capela
de adoração. O lugar é lindo, é
cheio de verde, só transmite paz e
serenidade. Me levou às lágrimas.
De todos os santuários que já visitei, é o mais poderoso como transmissor de energia da Fé – aquela
mesma que move montanhas.
***
Andamos também de balão.
Experiência incrível. Saímos do
hotel com 4 graus de temperatura
em noite fechada – 5 da matina já
estávamos ao pé do balão. A subida ao dito cujo é para os fortes
e para quem não tem medo do
ridículo. No que me diz respeito,
parecia cena de video-cassetada do
Faustão. Uma comédia.
Passado o quê, vivi um dos
grandes momentos da minha vida.
Ver o dia surgindo naquele horizonte tão diferente do nosso, distante milhares de quilômetros da
minha casa, da minha família, da
minha vida, planando no céu da
Turquia, é coisa para jamais esque-

cer. Dá uma paz, uma serenidade,
uma sensação de que tudo é possível, desde que você se encontre ali,
no silêncio do céu, vendo as cores
mudando do breu total para o vermelho, o laranja, amarelo azulado,
aquele rosicler da aurora, como
diria meu saudoso amigo Lora.
Pensei ali em quem eu gostaria de
levar comigo naquele balão: pensei nas netas, claro, no filho e na
nora, em poucos amigos do peito,
a irmã já estava ao lado; pensei nos
que já partiram para além do balão
e não mais poderiam voar comigo;
pensei em como seria bom só voar
e não pensar que tínhamos que
descer do balão e voltar pra casa,
voltar para este Brasil que anda tão
pouco hospitaleiro, comandado
por gente que deveria ser embarcada nos balões da Capadócia.
Mas embarcados para nunca
mais voltar.
Sonhei sobre a Capadócia.
Aterrissei e caí na real.
A real, por aqui, me dá vontade de chorar. De tristeza. E de
raiva também.

abre dia 18, no complexo de
lojas, na Barra da Tijuca. O
paisagista vai assinar a vitrine
da grife Celdom, de eletrodomésticos de luxo para cozinhas, do empresário Jander
Ferreri.
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BARROS MIRANDA
Divulgação

CINEMA

Marvel não faz cinema?
Pelo menos é essa a opinião do diretor americano Martin Scorsese
Por Marcio Corrêa

Quem está acostumado a assistir o especial do
cantor Roberto Carlos, 76
anos, todo fim de ano na
Globo terá uma indigesta
surpresa. Isso porque o
Rei não gravará o show
para o canal neste ano.
Será a terceira vez em
40 anos que o cantor será
ausência na programação
comemorativa do canal.
Roberto também não
se apresentou em 1999,
quando a esposa Maria

Rita faleceu, e em 2011,
quando seu show foi em
Jerusalém. Na ocasião, o
canal usou imagens dele
durante a turnê pela cidade sagrada.
De acordo com o colunista Ancelmo Góis, do
“Globo”, o canal repetirá
a dose e irá exibir o especial com algumas filmagens realizada por exibições do cantor pelo o
mundo, incluindo shows
na Europa.

Como se já não bastassem
tantas polêmicas mundo afora,
temos aqui mais uma. Quinta-feira (3), o diretor Martin Scorsese
fez questão de deixar claro que
não suporta os filmes da Marvel
Studios. Haverá muitas críticas a
ele, claro, porque mexeu num vespeiro. Mas vamos combinar que
Scorsese conhece cinema - basta
dizer que já esteve à frente de 16
filmes que foram indicados ao Oscar, ganhando a estatueta algumas
tantas vezes.
O diretor, de 76 anos, disse à
revista “Empire Magazine” que
não consegue ficar impactado pelas histórias da Marvel:
- Eu não assisto. Eu tentei,
sabe? Mas isso não é cinema. Sinceramente, o mais próximo que
eu posso pensar que eles chegam,
por mais bem feitos que sejam,
com atores fazendo o melhor que
podem nessas circunstâncias, é de
um parque de diversões. Não é o
cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais, psicológicas, para outro ser
humano - afirmou o diretor.

A Casa de Papel

Aladdin em cartaz

T E AT RO

O ator Rodrigo de la
Serna, 43, que interpretou
o personagem Palermo
em “La Casa de Papel”,
revelou que a série deve
retornar em janeiro de
2020. Serna entrou para o
elenco na terceira temporada, despertando sentimentos contraditórios.

A peça “Aladdin, o
Musical” chega ao teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, neste
mês de outubro. Exibição
em duas sessões diárias,
às 11h e 15h, nos dias 5,
6, 12 e 13. A classificação
é livre. Texto e direção é
de Carla Candiotto.

Machado, hoje e sempre

Globo irá exibir imagens da turnê do cantor pelo mundo

Fim de ano sem Roberto Carlos

‘Stranger Things’ lança novo teaser
A quarta temporada
de “Stranger Things”, série original da Netflix, foi
confirmada. A plataforma
de streaming divulgou o
primeiro teaser de apenas
45 segundos, que mostra o viés sinistro da série
que contrasta a vida de

crianças e jovens com o
Mundo Invertido.
No vídeo, as luzes começam a piscar, como se
estivessem com se estivesse com algum defeito,
até que uma frase aparece: “Não estamos mais
em Hawkins”.

Netflix tira títulos Estreias na Netflix
Neste mês de outubro,
cerca de 123 títulos serão
retirados da programação da Netflix. Entre eles
a saga Star Wars, a trilogia de “American Pie”, “O
Diário de Bridget Jones”,
“Os condenados 2”, “Um
tira muito suspeito” e algumas temporadas de
“Desperate housewives”.

Em compensação, estreiam na Netflix em outubro, Gravidade, Animais
Fantásticos e Onde Habitam, Signal, 7ª temporada de Arrow e de Investigação Criminal, além de
várias produções fílmicas
e seriais produzidas pela
própria plataforma de
streaming.

Retorno da Mona Lisa à exibição
Após um curto período
de obras, a Sala dos Estados, que abriga a Mona
Lisa no Museu do Louvre,
em Paris, voltará a exibir
a pintura mais famosa de
Leonardo Da Vinci.
A direção do museu,
aliás, deve implantar, ain-

da este ano, horário marcado para a visitação a
uma de suas principais
atrações. Isso porque,
durante os meses de reparos, as longas filas e a
superlotação provocaram
um número gigantesco de
queixas dos visitantes.

Amazon Prime

Pentacampeão

A Amazon Prime Video
anunciou um acordo de
licenciamento de conteúdo com a Disney. Com
isso, a plataforma de streaming passa a disponibilizar desde as animações
clássicas da empresa
americana até os sucessos mais recentes dos estúdios Marvel.

O “The Voice Brasil”
teve Tony Gordon como o
preferido do público. Ele
obteve 36, 62% dos votos, ganhou o prêmio de
R$ 500 mil, um carro 0 km
e um contrato com a gravadora Universal Music.
É a quinta vez que Michel
Teló é o técnico campeão
do programa.

Curtas
 “Desengaveta” chega
à quarta temporada no
GNT neste mês de outubro. Comandada por
Fernanda Paes Leme,
a atriz e apresentadora visita celebridades e
mostra as curiosidades
de suas casas.
 O shopping Downtown, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste
do Rio, recebe a 5ª edição da Oktoberfest, dos

dias 10 a 13 e 17 a 20 de
outubro. O evento cervejeiro apresenta também atrações musicais
e stands da gastronomia alemã.

Senac Rio oferece
oficinas de degustação,
com palestras, na 8ª
edição do Veste Rio. O
evento acontece no Píer
Mauá entre os dias 9 e
12, nos armazéns 2, 3 e
4. A entrada é gratuita.

“O irlandês”,
filme de
Scorsese que
não chegará
aos cinemas,
só na Netflix
Scorsese não disse qual é exatamente o problema com parques
de diversões, e nem se existe um
manual de uso determinando as
tarefas que o cinema deve cumprir.
Certamente houve aí, por parte do
mestre, um exagero retórico, uma
generalização qualquer. Mas tudo
bem, opinião é que nem nariz:
cada um tem o seu e trata de metê-lo onde bem entender. E quem
sou eu para defender a Marvel...
De qualquer maneira, a gente
pode, por extensão, jogar a críti-

ca de Scorsese também para sua
concorrente-mor, a DC Comics,
responsável pelo hoje onipresente
“Coringa”, além de personagens
Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e heróis esquisitões, valentes, barulhentos e quase
tão densos quanto a Galinha Pintadinha.
Como você viu na matéria de
capa desta edição do 2o Caderno, Scorsese é diretor de algumas
obras-primas da telona ainda hoje
obrigatórias na lista de qualquer

cinéfilo. Então tem mesmo que
respeitar o que ele está falando.
Além disso, registre-se que,
como bom americano, Martin
Scorsese deixou para dar as declarações durante a campanha de
lançamento do seu mais novo filme, “O irlandês”, que estreia dia 27
de novembro da Netflix. Com De
Niro e Al Pacino no elenco, precisar, ele não precisava, mas acabou
ganhando mais um espacinho nas
páginas para vender seu novo título. Que promete novas emoções.

Peça baseada em ‘Quincas Borba’ faz curta temporada no Café Pequeno
Karen Montija/Divulgação

Por Marcio Corrêa

Taí uma boa ideia. O coletivo
paraibano Alfenim criou “Memórias de um cão” inspirado em
“Quincas Borba”, um dos melhores romances do mestre Machado
de Assis. É uma chance imperdível
para conhecer um pouco da obra
do melhor escritor brasileiro - até
porque o espetáculo é gratuito.
- A peça revela, com ironia e
sarcasmo, as mazelas sempre atuais de uma sociedade marcada pela
violência e pelo preconceito - diz
Márcio Marciano, diretor da peça.
O texto narra a trajetória de
ascensão e queda de Rubião, um
mestre-escola interiorano que, às

vésperas da abolição da escravatura, se muda para a Corte, após
receber uma herança de seu benfeitor, Quincas Borba, que ocupa
seus dias ociosos de proprietário e
rentista com especulações amalucadas sobre a “natureza humana”.
Enquanto torra o dinheiro da
herança, o mestre-escola experimenta uma vida de luxos e chega
mesmo a pensar que é o Imperador francês Napoleão III. A partir
daí, é ver para crer.
Vale anotar: “Memórias de
um cão” estará no Teatro Café Pequeno (Av. Ataulfo de Paiva, 269
- Leblon) de 10 a 13 de outubro
(quinta a sábado/20h e domingo/19h). Classificação: 14 anos.

A sempre polêmica “natureza humana”, na ótica de Machado de Assis
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lilibandrio@terra.com.br

Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima
Divulgação/Cristina Granato

ENTROU NOS ENTA,
ENFRENTA....

O Rio que
acontece
Nosso Rio, cidade iluminada, cuja luz teima em não se
apagar, brilhou essa semana, em várias áreas...
No Teatro, mais uma peça em
Cartaz.
O diretor Bruce Gomlevsky montou pela segunda
vez, texto de Lars Norén,
dramaturgo sueco.
“Sangue”, com Luciana Braga, Charles Fricks e Pedro de
Carvalho, teve a participação
especial de Sura Berditchevsky. A noite, no teatro Petra
Gold, foi de encontros...

Zélia Ducan e Sura Berditchevsky

Esta semana tive o prazer de
conversar com Ângela Vieira.
Aqui, a querida atriz fala de
sua relação com o cartunista
Miguel Paiva, de como anda
o amor, amadurecimento e
estilo de vida. Ela me contou o que vem fazendo para
se manter em forma. Sempre
muito simpática, deu umas
dicas bacanas...
Em meio a uma agenda apertada, ela já começou a gravar
no Projac a participação em
seu novo trabalho. Mas não
é só... Em janeiro, também
estará no teatro.
Acompanhe.

Luciana Braga

Marcos Breda, Joana de Verona, Bruce Gomlevsky e Antônio Pitanga

Charles Fric, Luciana Braga e Pedro di Carvalho
Divulgação/Vera Donato

1. Como vai você? E o Miguel (o cartunista Miguel
Paiva). Quantos anos juntos?
Ângela: Oi, querida, estamos juntos há 17 anos.
2. Como é essa relação
madura?
Ângela: Penso que a maturidade traz a experiência de
antever o que vale e o que não
vale à pena. Alegria e bom
humor são fundamentais.

A colunista Nina Kauffman comemorou aniversário
em grande estilo, no Lajedo, em Vargem Grande, entre, parceiros, amigas e blogueiras. Foi super-homenageada. E retribuiu o afeto, pedindo presentes para as
crianças da Fundação Romão Duarte, que serão entregues no Dia da Criança.

3. Me conte as novidades...
Ângela: Estou começando a
ensaiar uma peça para estrear
em janeiro, e Miguel, dentre
outras coisas, está publicando
suas charges no site 247 onde
também faz um programa, às
terças-feiras, às 22h30, juntamente com o Renato Aroeira
e o Paulo Conde.

Nina Kauffman e Milton Cunha

Daniel Del Sarto,
em homenagem a Nina

Glaucia Zacarias, Katia Spolavori
e Renata Fraga

Regina Vale e Adriana Vale

Divulgação/Anderson Borde

Amir Slama recebeu um grupo
de cem amigos e influenciadores de moda, convidados por
Bruno Chateaubriand. O encontro faz parte de uma série de
ações em comemoração aos 30
anos de carreira do estilista.

Amir Slama e Narcisa Tamborindeguy

A cantora Larissa Henrique cantou ao vivo
durante o evento na Garcia Dávila

Divulgação/Tom Rocha

Lili: Como está a expectati-

va para o show? Como você
está se sentindo para essa
estreia na música? Friozinho
na barriga?
Flávio: É mais uma estreia do
meu próprio show, porque a
música me acompanha há um
certo tempo e essa é outra configuração , talvez. Eu fiz show com
a Fátima Guedes, com a Soraya
Ravenle, com a Velha Guarda da
Mangueira, que tive o privilégio
de cantar no Circo Voador numa
oportunidade. E no cinema, inclusive, cantei no filme “Noel
– O Poeta da Vila”, com a Velha

5. Como lida com a idade
avançando?
Ângela: Penso que precisamos fazer um bom conchavo com ela porque não dá
pra brigar com o inevitável.
Não deixo que o tempo seja
meu inimigo: a gente pode
ser feliz em qualquer idade.
6. Profissionalmente, passar
dos 60 atrapalha?
Ângela: Sim, na TV, certamente as personagens diminuem. Mas, no teatro e no
cinema, ainda temos mais
chances.

Anotem aí...
Com 38 anos de carreira no teatro, cinema e televisão, Flávio
Bauraqui apresenta sua nova
faceta, de compositor e cantor.
“Itinerante”, seu show de lançamento, no Galpão Ladeira das
Artes, no Cosme Velho, neste sábado será marcado por canções
autorais e homenagens a artistas
como Cartola, Ney Matogrosso,
Angela Rorô, Elis Regina, Gonzaguinha e Cássia Eller. Ele falou
à coluna sobre a estreia, neste sábado.

4. Você me falou também
que está entrando em uma
novela...
Ângela: Vou entrar em
“Bom sucesso” para uma
participação de cinco blocos: minha personagem se
chama Vera e vai circular no
núcleo do Fagundes.

Guarda da Portela. Também
fiz show com a Beth Carvalho,
cantei nos cem anos de Cartola,
onde eu ganhei a graça daquele comentário, daquela benção
do Emílio Santiago quando ele
disse que “eu devia cantar”... Me
chamou no dia do show, pediu
para falar comigo pela minha
empresária Carol Condé e me
deu essa benção maravilhosa.
Então eu acho que é uma continuidade disso, é uma evolução
na verdade, mas lógico, é tenso,
mas acho que a tensão é boa,
porque ela deixa você em alerta

pra vida. Confiança em excesso,
não sei se é muito bom, não.
Me conte um sonho seu ainda
não realizado?
São tantos sonhos não realizados ainda, isso que é a força para
você viver, é você ter desejos infinitos enquanto estiver vivo, tem
direito a desejos, mas talvez seja
um dia, já que estamos falando
de música, ouvir minha música
cantada pela plateia. Esse é um
bom sonho, e acho que é um
sonho realizável. Eu desejo um
dia cantar e as pessoas cantarem
junto comigo.

7. Muitas mulheres se
queixam de que há menos
oportunidades...
Ângela: É verdade. Mas
não só para as mulheres!
8. O que você faz para se
manter viva?
Ângela: Voltei a fazer aulas
de dança com o Jean Marie
Dubrul.
9. Se pudesse encorajar
alguém, o que diria?
Ângela: Como falei acima,
é melhor fazer um bom
conchavo com o tempo.
Cuidar da saúde é fundamental: se alimentar com
qualidade, fazer exercícios
e não exagerar nos procedimentos faciais. E namorar
também, que ninguém é de
ferro!!!
10. Fale de um sonho..
Ângela: Atualmente tá difícil sonhar...
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Fotos Renato Wrobe

Renner se apresenta
no Museu do Amanhã
Na segunda-feira, 30/9, a
Renner apresentou a sua coleção
Alto Verão 2020, em uma parceria
inédita com Giovanni Bianco.
O diretor criativo assinou a
programação visual do evento,
que aconteceu no Rio de Ja-

neiro, no Museu do Amanhã,
e contou com Duda Beat como
atração musical, set comandado por DJ Zedoroque, além
das presenças de Thomaz Azulay, Patrick Doering e Felipe
Roque, entre outros.

Duda Toledo

Fernando Torquato

Juliana Nalu

Clarissa Muller e Viniele Lopes

Debora Hasse

Bruna Araujo e Felipe Gutnik

Carla Puiggros

Felipe Roque, Maicon Rodrigues e João Vithor Oliveira

Carol Emmerick, Lucas Harfield e Leandro Braga

Tomaz Azulay e Patrick Doering

Carlos de Freitas, Fabiano Cal e Gabbs

Bruna Franklin e Gilberto Junior

Ana Patrocinio, Luisa Dias e Julie Rochelle
Fotos Ari Kaye

Maria Manuela
lança Coleção 2020
Manuela Noronha lançou no
dia 1 de outubro a coleção Verão
2020 da sua marca Maria Manuela, com evento para amigas
e clientes numa tarde deliciosa
num cenário até então pouco
conhecido pela maioria, afinal se
tratava de uma parte restrita da

bela residência de Maria Cecília Brafmann, sua mãe, que tem
projeto de Cláudio Bernardes no
Leblon.
Nas araras os degradês nos
tons de arco-íris, lisos nas cores
Nude e Light Blue, xadrez em tons
de azuis… mais verão impossível!!!

asdasdsdds

Legenda

Manuela Noronha e Lu Lacerda

Suzete Ache
Maria, Cecilia
Brafman e
Sueli Bombiere

Legenda

