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Brasil precisava da sua Santa
Irmã Dulce é símbolo de paz, união e solidariedade para uma nação dividida
Arquivo de família

O Papa Francisco canonizou
domingo a Irmã Dulce - que se
tornou, então, a Santa Dulce dos
Pobres. O Brasil merece reverenciar uma santa nascida no país,
que há tempos vive um momento
delicado, social e politicamente. A
presença de autoridades no Vaticano foi prova da importância de
as instituições se unirem, reafirmando a fé da população em dias
de paz. Estiveram presentes o vice-presidente, Hamilton Mourão,
os presidentes do Senado, Davi
Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo
Maia, e o do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O ex-presidente José Sarney também participou
da solenidade de canonização.
Em Brasília, o presidente Jair
Bolsonaro disse que a Santa é um
exemplo para os brasileiros.
- O que fica da obra dela é nós
tentarmos ser, pelo menos um dia
por ano, o que foi Irmã Dulce.
Leia a cobertura exclusiva do
Correio da Manhã sobre a cerimônia, direto do Vaticano.
Páginas 9 a 11

A baiana Irmã Dulce - agora, Santa Dulce do Pobres - e três das milhares de crianças com quem conviveu e ajudou durante décadas de trabalho de fé e perseverança

Apartheid tropical nas favelas
Coincidência? Witzel anuncia segregacionismo no aniversário do Gueto de Hitler
Editorial e Página 6

2º CADERNO
Eduardo Anizelli/Folhapress

Casseta e
Planeta
começa a
sair da toca

Alô, CBF! Assim fica
difícil no Brasileirão
Carlos Santana/Divulgação CBF

Fora das telinhas desde 2010,
o grupo de humoristas que virou referência nas décadas de
1990 e 2000 começa a se reunir
para atacar novamente. Depois
de anos tocando seus projetos
particulares, quatro dos seis integrantes do Casseta e Planeta
original vão percorrer o Brasil
com um espetáculo de música e,
claro, muito bom humor.
É verdade que ainda não vamos vê-los novamente na telinha, mas já é uma boa notícia
para os apreciadores das tiradas
politicamente incorretas do grupo. Em entrevista, eles juram que
agora os tempos são outros e, por
isso mesmo, estão mais comportados. Será que isso é possível? O
negócio é ver para crer.

Todo mundo concorda que
vestir a camisa da seleção brasileira
é o sonho de todo jogador. Mas as
constantes convocações para amistosos, por parte da CBF, têm atrapalhado o desempenho dos times
nos campeonatos regionais. E os
clubes, claro, já estão reclamando.
O Flamengo, por exemplo, já
teve que entrar na Justiça contra a liberação do atacante Reinier (foto).
Alegando alto número de lesões
entre os outros integrantes do time,
que vive ótimo momento no Brasi-

leirão, o Rubro-Negro conseguiu o
que queria: a CBF desconvocou o
atleta. Mas outros problemas semelhantes vão acontecer nos próximos
meses. Vasco e Grêmio também
têm reclamado muito dessas tabelas
de amistosos oficiais.
E o pior é que são jogos da seleção, tudo bem, mas completamente
irrelevantes - a não ser, claro, para
os cofres da CBF. Além disso, os jogos são contra adversários sem peso
histórico, como Nigéria ou Senegal.
Nem dá graça de assistir.
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OPINIÃO
EDITORIAL

Ruy Castro

Apartheid tropical
Tem algo muito estranho gestando no Palácio Guanabara, sede
do governo do Estado do Rio. As
ideias que saem de lá não parecem
exatamente lúcidas. E lucidez,
todos sabemos, deveria ser uma
característica imprescindível para
todos os governantes e representantes do povo.
A mais recente pérola palaciana foi expelida quarta-feira (16)
pelo atual governador, Wilson
José Witzel. Disse ele, durante um
evento em Copacabacana, que está
em estudos, no âmbito do projeto
Segurança Presente, fechar acessos
a comunidades do estado.
Disse ele, durante um evento
em Copacabacana, que está em estudos, no âmbito do projeto Segurança Presente, fechar acessos a comunidades do estado. Não, não foi
erro de revisão. A frase acima foi
repetida para que fique bem claro
o absurdo das palavras do governador. Que, de resto, tem tornado
sua gestão uma tortura diária para
os moradores das comunidades de
baixa renda do estado.
Resumindo: por trás da declaração de Wilson Witzel está o desejo insano, e inaceitável, de criar
guetos dentro das cidades - que,
por enquanto, ainda permitem o
livre tráfego. Controlar a entrada
e saída de cidadãos em determinadas regiões é isto: criar guetos.

Foi assim no mais famoso deles, em Varsóvia, na Polônia então
ocupada pelos nazistas. A ideia
de isolar os poloneses de origem
judaica vinha desde o começo da
ocupação do país, em 1939 - uma
agressão cínica que acabou marcando o início da Segunda Guerra
Mundial.
No ano seguinte, o governador designado pela Alemanha
para controlar a Polônia, Hans
Frank, conseguiu enfim criar o
gueto de Varsóvia - até hoje uma
referência da maldade humada em
larga escala. Data do decreto: 16
de outubro de 1940. Ou seja: foram exatos 79 anos entre o início
da implantação do crime nazista e
o pronunciamento do Witzel sobre cercar as favelas do Rio.
Como se vê, algumas ideias
estúpidas nunca morrem. Mas
deveriam. No gueto de Varsóvia,
o distrito reservado para o isolamento das famílias de judeus
ocupava apenas 2,4% do território
da cidade. Ainda assim, chegou a
reunir 380 mil pessoas - ou cerca
de 30% da população da hoje vibrante capital polonesa. À época,
entretanto, as péssimas condições
com que os judeus foram tratados
provocou disseminação de doenças e morte, muita morte.
O gueto de Varsóvia serviu
também como uma espécie de
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área de transição para milhares de
judeus que, a partir de 1942, começaram a ser embarcados para os
campos de concentração.
Não precisamos de guetos nas
comunidades pobres do Rio para
provocar mais mortes do que temos registrado desde o início do
ano. Os jornais registram, toda semana, dados assustadores sobre vítimas de balas perdidas em favelas,
atingindo preferencialmente estudantes e trabalhadores inocentes,
a qualquer hora do dia.
A política de confronto oficial
do governo só tem se mostrado
inócua, alimentando apenas a indústria da guerra e a intranquilidade da população.
É verdade que o apartheid,
no sentido metafórico, já existe
no Brasil - e, claro, no Rio. O que
Wilson Witzel propõe, no entanto, é estabelecer uma nova política
de apartheid, adaptada aos trópicos brasileiros e devidamente
transmitida via internet.
A proposta hedionda do
governador - ex-juiz e homem
aparentemente religioso - vem a
reboque de se diminuir a taxa de
roubos de cargas em todo o Estado
do Rio. De fato, é o tipo de crime
que está em alta. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP),
foram 9.182 roubos desse tipo somente ano passado.

A nova normalidade
No entanto, em vez de usar
a investigação e o combate à corrupção, o governador acredita firmemente que investir em helicópteros e motos de alta velocidade
contra o roubo de cargas irá “praticamente zerar e reduzir muito
o dinheiro que financia o tráfico”,
como disse ele para jornalistas.
Questionado, Witzel respondeu que sua proposta não pretende representar qualquer “tipo de
invasão da liberdade de ir e vir de
nenhum cidadão”.
Difícil acreditar. O plano é
implantar esse plano “em corredores das estradas e acessos onde tem
entrada do roubo de cargas nas comunidades”.
Witzel não sabe o que fala. Implementar qualquer controle em
comunidades só vai piorar ainda
mais a mobilidade da população.
Não é questão teórica, ideológica
ou retórica. É prática. Vai atrapalhar ainda mais o dia a dia dos seus
moradores. E, com muita certeza,
está longe de representar o fim dos
roubos de cargas. Só tende a provocar mais sofrimento numa gestão já caracterizada pela violência
institucionalizada.
É por essas e por outras que
vale a pena ficar de olho - e refutar veementemente - essas ideias
hediondas que têm aparecido no
lindo Palácio Guanabara.

Gérard Araud, ex-embaixador francês em Washington, foi
o diplomata que, há tempos, respondeu à infeliz declaração de Jair
Bolsonaro de que devia ser “insuportável viver em certos lugares da
França”, por causa dos imigrantes.
Araud disse apenas: “63.880 homicídios no Brasil em 2017; 825,
na França. Sem comentários”. Observador da avalanche populista
que gerou figuras como Bolsonaro e Donald Trump, ele deu uma
pertinente entrevista a Fernando
Eichenbergh, no “Globo” do dia 6
último. Eis alguns trechos.
“As pessoas de esquerda estão
erradas em crer que um populista
é um conservador como qualquer
outro. Ele governa também contra os conservadores. O populista
pisa sobre os próprios princípios
da política. Na democracia, há
o respeito, você não insulta, não
ataca a vida privada. Mas os dirigentes populistas zombam totalmente dessas convicções. E se
descobre que, no fim das contas,
parte da população não considera
isso grave. Torna-se uma nova normalidade.”
“Me pergunto o que ocorrerá
quando Jair Bolsonaro e Donald
Trump desaparecerem da cena
política. Tenho dúvida se as coisas voltarão a ser como antes. A

primeira lição é a degradação do
discurso político.”
“O Brasil comete um erro
pensando que obterá benefícios
ao se alinhar a Trump. Quando
Trump diz ‘America first’, significa
‘America alone’. [...] Ele não tem
aliados, amigos ou inimigos. Que
o filho de Bolsonaro seja embaixador nos EUA, não haverá nenhuma consequência para Trump.
Dois continentes estão ausentes

Para Trump,
‘America first’
significa
‘America alone’,
diz Gérard Araud
da sua política: a África e a América Latina. Nesta, só lhe interessa
o México, por causa da imigração,
e a Venezuela, pela crise política.
Para o resto do continente, é a total indiferença.”
“A palavra do especialista não
existe mais. E há as mídias sociais.
Antes, quatro bêbados em um bar
falavam uma bobagem, mas aquilo ficava entre eles. Hoje, falam nas
redes sociais e se tornam quatro
mil imbecis”.

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Executiva Nacional do PSL diz que excessos serão investigados
1) Preso e condenado, Lula provoca a Justiça
“Não estou reivindicando essa
discussão de segunda instância.
Não estou interessado nisso. Eu
estou interessado na minha inocência”. A declaração é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), em entrevista ao UOL na
sede da Polícia Federal, em Curitiba, na última quarta (16) — um
dia antes de o Supremo Tribunal
Federal (STF) começar a julgar se
é constitucional prender condenados em segunda instância, ou se a
prisão deve ocorrer após todos os
recursos.
Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso
do tríplex no Guarujá (SP) pelo
então juiz federal Sergio Moro,
com sentença confirmada pelo
TribunalRegional Federal da
Quarta Região, Lula é o caso mais
famoso que poderia se beneficiar
de uma possível mudança de entendimento do STF.
“Quero que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo e anulem. Se vai
ser um ano a mais ou um ano a menos, se vou ficar aqui ou em outro
lugar, não importa”, diz para informam Flávio Costa e Leonardo
Sakamoto. (...) (UOL)
2) Julgamento sobre segunda instância testa STF.
Debate que começou quinta-feira (17) será decisivo para definir
o papel do Supremo na política
brasileira.
Ao julgar novamente a prisão em
segunda instância sem que tenha
ocorrido mudança legislativa ou
juridicamente relevante desde o
último julgamento, aparentemente só há três resultados disponíveis
ao tribunal: reafirmar seu posicionamento heterodoxo e instável,
afirmar que a conduta anterior
estava equivocada ou postergar
a decisão para evitar o custo de
tomá-la (como tem sido feito até
agora), opina Rubens Glezer, pro-

fessor e coordenador do Supremo
em Pauta da FGV Direito SP. (...)
(Folha de S. Paulo)
3) Executiva Nacional do PSL diz
que ‘excessos contra o partido’ serão apurados.
Comunicado do partido de Bolsonaro ocorre em meio a uma crise
interna no partido, escrevem Camila Turtelli e Renato Onofre, (O
Estado de S.Paulo)
A Executiva Nacional do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro,
divulgou uma nota na qual afirma
que “excessos cometidos contra o
partido serão devidamente apurados para adoção das medidas cabíveis”. O comunicado ocorre em
meio a uma crise interna no partido, envolvendo a atual direção da
sigla, comandada pelo deputado
Luciano Bivar (PE), e o presiden-

Deputada Joice
Hasselman ataca
assessor da
Presidência:
‘Frouxo’
te Jair Bolsonaro. A Polícia Federal deflagrou uma operação que
apura candidaturas laranjas do
PSL em Pernambuco, Estado de
Bivar. (...) (O Estado de S. Paulo)
4) Em derrota para Bolsonaro,
Delegado Waldir continua líder
do PSL na Câmara.
Decisão da Secretaria-Geral da
Câmara se deu após análise das
três listas protocoladas por deputados do partido, que está rachado, informam Danielle Brant, Angela Boldrini e Bernardo Caram.
Em derrota para a ala bolsonarista do PSL, a Secretaria-Geral da
Mesa da Câmara dos Deputados
afirmou quinta-feira (17) que o
Delegado Waldir (GO) continua

líder do partido na Casa. Tentava-se substituí-lo por Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente
Jair Bolsonaro (PSL), na liderança
da legenda na Câmara. (...) (Folha
de S. Paulo)
5) Bolsonaro tira Joice Hasselmann da liderança do governo.
Leonardo Lellis reporta que deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) foi retirada pelo presidente
Jair Bolsonaro (PSL) do posto de
líder do governo no Congresso
Nacional. Pesou contra a parlamentar o fato de ela ter assinado
uma lista de apoio à permanência
do colega Delegado Waldir (PSL-GO) na liderança da bancada
na Câmara dos Deputados — em
detrimento da indicação do filho
do presidente, Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), para o posto. (...) (Veja)
6) Em disputa no PSL, Joice ataca
assessor da Presidência: ‘Frouxo’.
A troca de farpas entre a parlamentar e Filipe Martins ocorreu
após ele publicar sobre uma possível troca de liderança no partido,
escreve Giovanna Romano.
Em mais um episódio da fervorosa disputa para o comando do
PSL, a deputada federal Joice
Hasselmann (PSL-SP), líder do
governo no Congresso, atacou o
assessor especial da Presidência,
Filipe Martins, após ele fazer uma
publicação sobre Eduardo Bolsonaro.
Joice publicou em sua conta pessoal que respeita os “viados” assumidos. “Os que se escondem no
conservadorismo, fazem pinta
de machões, escondidos em suas
pseudos canetas e ficam mandando
indiretas como se fosse ‘machos’
não merecem meu respeito”, ironizou — uma indireta a Martins.
“Frouxo é frouxo, não importa o posto que tenha”, completou. O seu nome entrou nos
trending topics do Twitter na manhã de quinta-feira, 17. (...) (Veja)

7) Ex-assessor que denunciou ‘rachadinha’ passou réveillon com a
família Bolsonaro.
Alexandre Junqueira afirma que
líder do PSL na Alesp comanda
esquema de devolução de salários
no gabinete dele, escreve Juliana
Dal Piva.
Conhecido como “Carioca de
Suzano”, Alexandre Junqueira frequentava até pouco tempo atrás o
círculo mais próximo da família
Bolsonaro. O que o incluiu até
na restrita festa de réveillon que o
presidente Jair Bolsonaro promoveu na Granja do Torto na virada
de 2018 para 2019, horas antes
da posse. Junqueira denunciou ao
Ministério Público de São Paulo
que o deputado estadual Gil Diniz (PSL-SP)), conhecido como
“Carteiro Reaça”, comandava a
prática de “rachadinha” em seu
gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). (...) (O
Globo)
8) Parlamentar recebia dinheiro
de parte do salário do assessor.
O vereador Gersinho Crispim
foi preso, quarta-feira, em frente
à Câmara de Vereadores de São
João da Barra, na Região dos Lagos, pelo crime conhecido como
rachadinha. A prisão foi feita pelo
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro (MPRJ), por meio
do Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal, do
Grupo de Atuação Especial no
Combate ao Crime Organizado e
da Coordenadoria de Segurança e
Inteligência. A prisão em flagrante
foi realizada logo após o vereador
receber o valor de R$ 3,5 mil de
um assessor. (...) (O Dia, dia 16)
9) Tráfico corta cabos de operadoras e impõe sua internet em São
Gonçalo.
Dez bairros vêm sendo coagidos a
usar serviço ilegal. O pagamento
é em dinheiro, conta Anderson
Justino.
“Sabemos que você está sem co-

Palavra do leitor

nexão desde o dia 28 de agosto.
Isso ocorreu devido a um ato de
vandalismo que danificou a caixa que distribui a internet até sua
casa. Infelizmente, por impossibilidade de acesso ao local, para
realizar a manutenção da caixa,
não será possível seguir com o seu
serviço”. Esse é um trecho da mensagem enviada pela TIM, que está
suspendendo o serviço de internet
em alguns bairros de São Gonçalo.
(...) (O Dia, dia 16)
10) Mortes causadas por agentes
da polícia crescem 4,3% no Brasil.
Agentes policiais no Brasil causaram a morte de pelo menos 2.886
pessoas nos primeiros seis meses
deste ano, mais 4,3% que os 2.766
registados no mesmo período do
ano passado, segundo um levantamento divulgado hoje pelo portal
de notícias G1. (...) (Lusa)

Djamila Ribeiro e
Tábata Amaral estão
em lista da BBC com
cem mulheres mais
influentes do mundo
11) Metade dos brasileiros vive
com R$ 413 mensais.

leiros, vivia com apenas R$ 413
mensais,
considerando
todas as fontes de renda.
Em todo o País, 10,4 milhões de
pessoas (5% da população) sobrevivem com R$ 51 mensais, em
média.
Pesquisa mostra que aumento
da desigualdade coincidiu com
queda no atendimento do Bolsa
Família, reporta Fernando Canzian. O Brasil, que já é um dos 15
países mais desiguais do mundo,
reportam Cássia Almeida e Pedro
Capetti. (...) (O Estado de S. Paulo/Folha de S. Paulo/O Globo)
12) Reforma cobre menos de 20%
do rombo na Previdência, diz
TCU.
De 2020 a 2029, país precisará de
R$ 5,1 trilhões para manter contas
do setor no azul, mas PEC assegura economia de R$ 800,3 bilhões,
informam Fábio Fabrini e Julio
Wiziack.
A reforma da Previdência em tramitação no Congresso conseguirá
cobrir menos de 20% do rombo
nos regimes de aposentadorias e
pensões. (...) (Folha de S. Paulo)
13) Djamila Ribeiro e Tábata
Amaral estão em lista da BBC
com as cem mulheres influentes
no mundo.

No outro extremo, os 2,1 milhões
mais ricos recebem 40 vezes mais;
desigualdade de renda atingiu
nível recorde na série histórica da
Pnad Contínua, reporta Daniela
Amorim.

A BBC anunciou sua lista de cem
mulheres inspiradoras e influentes
de todo o mundo em 2019. Duas
brasileiras estão entre as eleitas: a
filósofa Djamila Ribeiro e a deputada federal Tábata Amaral (PDT-SP). (...) (BBC News Brasil)

A desigualdade de renda no país
alcançou patamar recorde em
2018, dentro da série histórica da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), iniciada em 2012 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A metade mais pobre da população, quase 104 milhões de brasi-

(*) 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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O Coringa é fantástico!
Amei a matéria da capa do 2 Caderno sobre o filme do Coringa. É meu vilão favorito dos
filmes e os textos me deixaram ainda mais empolgada para ir ao cinema. Parabéns pela visão
da equipe de dar esse destaque para os filmes.
O Joaquin Phoenix manda muito bem interpretando o psicopata. Devo dizer que minha DC,
aliás, está vivíssima!

Rock in Rio foi show!
Estive apenas no penúltimo dia. Consegui
aproveitar bastante o espaço do Parque Olímpico e os shows da noite. Fui com meus sobrinhos de sete e nove anos, respectivamente,
e eles aproveitaram bastante o espaço para
correr e ir na roda gigante. O que dizer então
da Pink? Uma apresentação realmente impressionante de uma artista com personalidade.

CBF está de brincadeira comigo!
Como pode a CBF ser tão malandra assim?
Os caras querem que a gente aguente desculpinha com o calendário? É muito fácil eles
marcarem jogo pra dia depois de Data Fifa e
dizerem que estão respeitando os clubes. Pera
lá, né, meu patrão! Se eu fosse presidente do
meu Fogão, não liberaria mais jogador nenhum
pra essa desorganização.

Fernanda Valleria,
Rio de Janeiro

Georgia Furtado,
São Paulo

Sassá Francesca,
Rio de Janeiro
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Tomei um Ita do Norte...

MAGNAVITA

O ex-senador Eduardo Lopes não teve
nem tempo de descansar depois da
maratona que envolveu a sua passagem
na Secretaria de Agricultura e Pesca do
Estado. Ele foi designado para uma nova
missão.
n Lopes passou a comandar a Igreja
Universal do Reino de Deus no Pará e já
transferiu residência para Belém. Como
Bispo da Iurd ele estava emprestado
para as funções públicas que ocupou.
Completou o mandato no Senado do
Marcelo Crivella, foi ministro da Pesca e
secretário de Agricultura do Estado.
n Ele não ficará fora da política, é um
provável sucessor do Bispo Marcos
Pereira, presidente do PRB, e poderá
voltar a Brasília como deputado federal
em 2022. A missão agora é comandar a
Universal no Pará.

claudio.magnavita@gmail.com

Fotos CM

Carinho familiar
O deputado Rodrigo Maia comoveu
muita gente com o seu carinho com o
senador José Serra, no voo de regresso
da comitiva brasileira que participou na
Canonização da Irmã Dulce.
n A comitiva viajou em um Embraer
190, com apenas quatro lugares na primeira classe, e Serra estava com sinais
de estar adoentado. Rodrigo foi até a
classe econômica e o chamou para vir
ao seu lado.
n Poucos lembram que ele tem relação
quase familiar com os Maias. Serra e César (pai do Rodrigo) estiveram exilados
no Chile na mesma época, casaram com
chilenas e atuaram na área econômica.
n Depois da separação em 2013, Serra
voltou a morar com esposa Mônica e a
vida conjugal esta novamente confusa,
por isso a razão da sua depressão.

1) O PSL vai ser o novo partido do Palácio da
Guanabara?
2) Será que o teatro Villa-Lobos, em ruínas, vai
realmente ser reconstruído?
3) O Museu da Imagem e do Som - MIS, outra
obra inacabada do Estado, vai ganhar vida e ser
inaugurado quando?
4) O Museu do Amanhã vai virar shopping?
5) Cleiton Rodrigues consegue colocar os seus ex-chefes Garotinho e César Maia na mesma mesa.
Na embaixada do Brasil na Santa Sé, Maria Rita Pontes, sobrinha da irmã Dulce, com
dois beneméritos das obras assistenciais que hoje ela preside: Angelo Calmon de Sá e o
senador José Serra

Os baianos Maria Mercês e Augusto Aras, ele procurador-geral da República, deram exemplos na viagem a Roma: pagaram bilhetes aéreos pagos por recursos próprios.

Prestigiado

Pente-fino

O secretário de Governo,
Cleiton Rodrigues, tem
sido citado nominalmente
pelo governador em todos
os atos públicos de que
participa.
n É apresentado como
o responsável pelo
programa Segurança
Presente.
n Ele tem conversado
muito com o ex-Coronel
Anderson Fellipe Gonçalves, arquiteto do projeto.
n O programa tem o
DNA ligado à gestão
tumultuada de Orlando
Diniz, na Fecomercio, que
tem números até hoje não
compreendidos plenamente e muito questionados.

Quem desembarca no
Aeroporto Tom Jobim no
horário da manhã toma
um susto com as enormes
filas que estão se formando na Alfândega.
n A Receita Federal tem
feito uma operação pente-fino e tem utilizado até
cães varejadores até nas
excursões repletas
de idosos.
n Já o tempo da fila da
imigração diminuiu muito
com a leitura eletrônica
do passaporte para os
brasileiros.
n A pior fila é a do
Uber, que voltou ao sistema antigo no piso de
embarque.

Gol desafia o Cade - I
Os slots da Avianca que foram distribuídos às “entrantes”, empresas que tinham uma presença pífia em
Congonhas, tiveram uma recomendação expressa do
Cade: Não poderiam beneficiar a Gol e a Latam, que
possuem, juntas, mais de 86% da operação do Aeroporto central paulista.
n Para surpresa do mercado, todos os voos que a
Passaredo opera na rota, inclusive os novos, são oferecidos em Code Share com a Gol.

Gol desafia o Cade - II
Ao incorporar os slots da Passaredo, que na prática também inclui a MAP, misteriosamente comprada
pela debilitada empresa de Ribeirão Preto, os 26 slots
herdados pela Avianca caíram no colo da Gol, que se
beneficia e lucra com as novas frequências, que comercializadas no site www.voegol.com.br.
n O Cade pode vai entrar nesta história, punindo não
só a Gol como também a Passaredo. A Anac informa
que isso é problema do Cade e não seu.

Alma lavada
Rodrigo Bethlem lavou a alma ao ver
o vereador Tarcísio Motta se retratar
perante um juiz, pelas acusações que fez
durante um debate na TV.
n Ele estava no estúdio da televisão
assessorando o senador Romário, quando foi acusado pelo candidato do PSOL
de ter desviado 50 milhões para a Suíça.
n Agora Bethlem tem em mãos a ata
do pedido formal de desculpas de um
dos expoentes da oposição, que poderá
ser usado no caso de alguém reavivar
algumas das acusações, pelas quais
nunca foi condenado. A decisão dele é
processar quem atirar pedra sem prova.

Quem liga para o número 21 98259-6569 tentando
falar com o Cerimonial do Palácio Guanabara tem uma
surpresa. É atendido pelo próprio governador Wilson
Witzel, que também o utiliza como WhatsApp.
n Este número pertence ao governo estadual e, durante a administração Cabral, era usado pelo Cerimonial
da casa - e ainda consta na agenda de vários jornalistas. Passar um número superconhecido para uso direto
do governador só pode ter sido pegadinha...

APOSTAS DA SEMANA

Só o Planalto
A negociação da entrada do PP no Governo Witzel só teve uma aposta: o apoio
a candidatura a Presidente. Nas conversas, as eleições de 2020 ficaram de fora,
tanto que o partido segue com o espaço
na administração Municipal do Rio.
n Todo o esforço do governador Wilson
Witzel segue em direção à sucessão nacional da qual é candidatíssimo. Fontes
do PP ficaram surpresas com a retirada
da agenda das eleições de 2020 para o
Governo do Estado.
n A habilidade política do governador
em pilotar conversas com os partidos
deixou Francisco Dornelles encantado.
Tem confidenciando que há muito tempo
não encontra um personagem político
tão obstinado. Elogia também o papel
da primeira-dama, Helena Witzel, como
articuladora.

21 98259-6569

CURTAS
DENÚNCIA: O estacionamento mais caro do Brasil é do Bossa Nova!

O valor de uma diária do Shopping Bossa Nova Mall, no aeroporto Santos Dumont, é o
equivalente a uma diária promocional de muitos hotéis do Centro. Custa R$ 191. Isso mesmo,
R$ 191 pelo simples pernoite de um carro. O que ocorreu ali foi um desvio de função. O shopping
alugou para a Uber dois terços do estacionamento, e faz este valor exorbitante para inibir o uso por
terceiros. Quando a licença foi concedida pela Prefeitura, o número de vagas foi avaliado. Como fica
ao lado do aeroporto, muitos incautos deixam o carro lá sem se dar conta do verdadeiro assalto.

nNo Shopping da Gávea a comédia romântica
“Sylvia”, com Cláudia Ventura, Alexandre Dantas,
Rodrigo Fagundes e Simone Zucato.
nAndré Marini comemorando os números recordes
da Cidade das Artes na Barra.
nMarcia Arruda recebeu a medalha Pedro Ernesto.

O CORREIO NA HISTÓRIA

HÁ 75 ANOS

HÁ 100 ANOS

Tropas Aliadas cercavam exércitos nazistas em três frentes
Por Barros Miranda

As notícias de outubro de
1944 estavam praticamente
todas concentradas nos acontecimentos da Segunda Guerra
Mundial. As tropas de França,
Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, com outros aliados, cada vez mais se aproximavam de Berlim.
Com grande colaboração
dos pracinhas brasileiros, a Itália se rendia aos Aliados, assim
como a Grécia, cuja capital,
Atenas, já estava livre dos nazistas. Na França, a conquista de

Aix-La-Chapelle foi um marco
para libertar o país e cercar ainda mais os alemães a oeste. A
União Soviética travava forças
com a Iugoslávia em Belgrado e,
ao mesmo tempo, marchava em
direção à Prússia Oriental.
No Pacífico, a guerra aeronaval entre Estados Unidos e
Japão estava pegando fogo, com
a tomada das Filipinas pelos
norte-americanos. A Alemanha
já estava na defensiva, com seu
exército protegendo as cidades
de Colônia e Dusseldorf.
Como consequência dos
embates na Europa, jornal nor-

te-americano “The New York
Times”, declarou seu apoio à recondução de Franklin Roosevelt
ao posto de presidente do país.
No Brasil, os destaques eram
a Semana das Crianças, lembrada com festas e concursos infantis pelo país afora; a olimpíada
dos servidores públicos, sucesso da coluna esportiva; e as denúncias de abandono das casas
próximas ao Instituto Benjamin
Constant, na Praia Vermelha.
Além disso, o Correio lembrou o primeiro aniversário de
morte de seu fundador, o baiano
Edmundo Bittencourt.

Tratados de paz da Primeira Guerra Mundial ratificados
Por Barros Miranda

Em 1919, o mundo estava
de ressaca pelo caos gerado na
Primeira Guerra, com os tratados de paz assinados no fim
do embate sendo ratificados. O
primeiro deles foi entre Alemanha e Itália, e o segundo entre
alemães e austríacos, no qual delimitava terras com o novo país
formado, a Áustria, desmembrado do Império Austro-Húngaro.
Ainda sobre a Itália, o país
estava vivendo um contratempo
em seu território, com a possível autonomia da cidade de

Firme, caso que repercutiu bastante no noticiário do Correio
da Manhã, principalmente pela
intervenção da Liga das Nações
(antiga ONU) na situação.
Além disso, as divergências
entre Polônia e Alemanha foram superadas, com assinatura
de um documento entre as duas
nações, e delegados dos EUA
foram aceitos em comissões na
Liga das Nações, mesmo sem o
aval do Senado.
Em relação aos acontecimentos na União Soviética,
países pertencentes à Tríplice
Entente na Primeira Guerra (In-

glaterra e França) convidaram
tropas alemãs a participarem
de uma cooperação para derrubar o bloqueio bolchevique no
soviete de Petrogrado. O país
derrotado no conflito mundial
recusou a oferta.
No Brasil, as principais notícias foram a posse do novo comandante da Brigada Policial, o
general Silva Pessoa; a reforma
da Lei do Selo; a nomeação dos
novos embaixadores na Inglaterra, França, Itália e Portugal;
e a votação de emendas para aumentar o orçamento dos ministérios da Guerra e Agricultura.
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CORREIO POLÍTICO
Antonio Cruz/Agência Brasil

Major Vitor Hugo espera que Jair Bolsonaro siga no PSL

Discussões marcam relação
partido e governo
Líder do governo na
câmara e lealista ao presidente Jair Bolsonaro,
o major Vitor Hugo (PSL-GO) creditou ao presidente a sobrevivência do
partido ainda durante as
eleições de 2018.
A troca de farpas vem
na esteira da especulação de um possível desligamento de Bolsonaro
da sigla e dos recentes
embates entre o vereador

do Rio Carlos Bolsonaro e
o senador de São Paulo,
major Olímpio Gomes.
Segundo Vitor Hugo:
“O partido, PSL, era um
partido que teria muito
provavelmente acabado
se não tivesse dado a legenda ao presidente, por
causa da cláusula de desempenho que foi imposta pela lei”.
O presidente, porém,
não indicou se ficará.

Combate ao veto

Sob suspeita

O presidente da câmara, Rodrigo Maia, sinalizou para a intenção de
derrubar o veto de Bolsonaro ao projeto de lei que
determina que a rede de
saúde comunique à policia, em um prazo de 24
horas, os casos de violência contra mulheres.

A Polícia Federal conduziu buscas na casa do
presidente do PSL, Luciano Bivar. O motivo da
operação seria para averiguar o uso de candidatos laranjas pelo PSL nas
eleições de 2018. A sede
do partido em Pernambuco também é alvo.

Cuba faz campanha por Lula livre
O governo cubano
está prestes a lançar uma
campanha de coleta de
assinaturas por todo o
país reivindicando a soltura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
A campanha está marcada para o dia 28 de outubro, uma segunda-feira, e

ocorre um dia após Lula
completar 74 anos de
idade.
Segundo
o
jornal
“Gramma”, o governo
afirma que Lula foi preso
por “causas judiciais politizadas”. As assinaturas
serão entregues ao Brasil
em Novembro.

Denúncia

Prestando contas

A Operação Lava
Jato denunciou empresários por envolvimento
em contratos ilícitos com
a Petrobras. O valor do
montante ilegal chega a
mais de R$ 400 milhões
em contratos. Acredita-se
que o esquema durou de
2004 a 2014.

Bolsonaro reuniu-se
com advogados eleitorais
para discutir o pedido de
prestação de contas ao
PSL. O presidente, bem
como outros integrantes
do partido, se reuniram
para exigir mais transparência por parte da sigla
sobre a parte financeira.

Escolas militares

Militares em ação

O governo Bolsonaro tem resistido a incluir
São Paulo no projeto de
escolas cívico-militares.
A gestão Doria não aderiu
à ação dentro do prazo e
pediu a extensão do período de inscrições. Para o
MEC, São Paulo fez pouco caso do programa.

Em nove meses na
Presidência, Jair Bolsonaro já ampliou o número de
militares que participam
da administração federal.
Há pelo menos 2.500 militares em cargos de chefia
ou assessoramento, além
dele, Hamilton Mourão e
oito ministros.

Só na executiva

Fusão de estatais

O ministro João Otávio
de Noronha alterou uma
portaria de 2015 e estendeu a todos os membros
do colegiado o direito a
viajar em classe executiva
nos voos internacionais,
regalia até então restrita
ao presidente do Conselho da Justiça Federal.

A equipe do ministro
Abraham Weintraub encaminhou ao Ministério
da Ciência uma proposta
para fundir em uma mesma instituição a Capes e
o CNPq. A fusão é criticada no meio acadêmico e
científico e enfrenta oposição na Ciência.

Curtas
n Belo Horizonte é a
primeira capital brasileira a aprovar um projeto de lei com teor da
teoria da “Escola Sem
Partido”. Foram 25 votos favoráveis à proposta e oito contrários.
n
Um acordo firmado entre o ministro da
Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro,
e a Fiesp visa fornecer
uma melhor capacitação a presos e para
indivíduos recém liber-

tos. A capacitação seria feita pelo Senai.
n A deputada federal
Tabata Amaral planeja
ir à Justiça para manter
seu mandato como deputada mesmo que ela
saia do PDT. Em declaração dada no programa “Roda Viva”, Tabata disse que outros 18
integrantes dissidentes
do partido e também
do PSB planejam realizar o mesmo tipo de
ação judicial.

Decisão do STF pode
afetar 4.895 presos
Antonio Cruz/Agência Brasil

CNJ contraria
estimativa de
190 mil
beneficiados
com mudanças
sobre prisão em
2a instância
Por Agência Brasil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou hoje (16)
que cerca de 4.900 condenados a
prisão em segunda instância podem ser beneficiadas caso o Supremo Tribunal Federal (STF) decida
pelo cumprimento de pena somente após o trânsito em julgado,
quando não há mais possibilidade
de recursos a tribunais superiores.
O dado foi extraído do Banco
Nacional de Monitoramento de
Prisões (BNMP), segundo o qual
constam hoje no país 4.895 mandados de prisão expedidos pelo
segundo grau das justiças federal e
estaduais, informou o CNJ.
O número não inclui, por
exemplo, penas alternativas à prisão, como multas ou serviços comunitários. Também, o BNMP
é atualizado com informações repassadas pelos tribunais de todo
o país, nem sempre atualizadas de
modo sincronizado, podendo haver imprecisões.
De todo modo, a cifra é bem
menor do que os 190 mil presos
que vinham sendo considerados
como potenciais beneficiários de
uma decisão do Supremo em favor
do trânsito em julgado, ressaltou o
CNJ. O número mais alto se refere a todos os presos provisórios do
país, o que inclui também aqueles

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, faz pressão pela revisão de penas em 2ª instância
submetidos a prisões preventivas,
mas que ainda não possuem condenações em segundo grau, frisou
o órgão.
Em dezembro, quando o ministro Marco Aurélio Mello determinou, via liminar (decisão
provisória), a soltura de todos os
presos com base em condenações
na segunda instância, esse número
total de presos provisórios era de
169 mil. Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República (PGR)
indicou todos esses 169 mil presos
provisórios como potenciais beneficiários da liminar. O número foi
depois replicado pelo presidente
do Supremo, ministro Dias Toffoli, no despacho em que derrubou a
decisão de Marco Aurélio.
Na segunda-feira (14), Toffoli
marcou para o dia 17 o julgamento de três ações declaratórias de
constitucionalidade
(ADC´s),
relatadas por Marco Aurélio, que
tratam do assunto.
Toffoli marcou o julgamento
com pouco tempo de antecedência alegando questões de segurança, uma vez que o tema atrai

grande atenção por ter o potencial
de afetar a situação de condenados
na Lava Jato, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A questão gira em torno de saber até onde vigora a presunção de
inocência prevista na Constituição, se até a condenação em segunda instância ou se até o chamado
trânsito em julgado, quando não
cabem mais recursos sequer nos
tribunais superiores, em Brasília.
O assunto é polêmico dentro do próprio Supremo, onde já
foi levado ao menos quatro vezes
a plenário desde 2016 sem que,
entretanto, houvesse um posicionamento definitivo. Há mais de
um ano Marco Aurélio pressiona
para que as ações sejam incluídas
em pauta.
Além de Marco Aurélio,
também os ministros Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello
se posicionam firmemente contra
o cumprimento de pena após a
segunda instância, por considerarem que a presunção de inocência
não pode ser relativizada, devendo-se aguardar assim todo o trân-

sito em julgado da sentença condenatória para que alguém possa
ser considerado culpado.
Na corrente contrária, ministros como Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Luiz Fux,
Cármen Lúcia e Edson Fachin,
relator da Lava Jato no Supremo,
posicionam-se a favor da prisão
após segunda instância. Isso porque eles consideram que a presunção de inocência perdura somente
até a segunda condenação, uma
vez que, dali em diante, nos tribunais superiores, não se volta a
examinar provas, mas somente se
analisa eventuais nulidades processuais.
Ministros como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Rosa Weber
mostraram-se, no passado, mais
flexíveis, tendo votado em diferentes direções ao longo do tempo
ou sugerido vias intermediárias,
em que seria preciso aguardar, por
exemplo, o julgamento da condenação no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), tida como terceira
instância, para que um condenado
pudesse começar a cumprir pena.
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Morre Lázaro Mello
Brandão, do Bradesco
03/08/2015 /Bruno Santos/Folhapress

Executivo
paulista,
de 93 anos,
trabalhou para
o banco durante
mais de sete
décadas
Por Folhapress

O ex-presidente do conselho
de administração do Bradesco
Lázaro de Mello Brandão, 93,
morreu nesta quarta-feira (16),
em São Paulo. Ele estava internado em um hospital de São Paulo
para recuperação de uma cirurgia.
O executivo deixa mulher,
duas filhas e um neto - uma terceira filha já havia morrido. Brandão
ocupava a função de presidente
das empresas controladoras do
Bradesco, empresa na qual atuou
por quase toda a vida -ficou na
instituição por 76 anos.
Deixou a presidência do conselho do banco apenas em 2017,
aos 91 anos. Mesmo depois de
deixar o cargo, continuava a ir ao
banco diariamente.
Em nota, Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de
administração do Bradesco, disse
que Brandão era um homem de
visão de futuro e tinha inesgotável
capacidade de trabalho. Afirmou
que o executivo uma personalidade marcante, que influenciou
a todos que com ele conviveram.
Octavio de Lazari Junior, presidente do banco, destacou que
seu conhecimento do mercado
financeiro e a da economia brasileira foram fundamentais para
a construção de uma clutura de
negócios.
“Não foram poucas as ocasiões em que uma decisão sua simplificava processos e solucionava
as mais intrincadas dúvidas”, disse, em nota.
Brandão, que nasceu em
15 de junho de 1926 em Itápolis (SP), começou a carreira em
1942 na Casa Bancária Almeida

Lázaro Brandão: executivo fazia jornadas de até 12 horas
& Cia., em Marília (SP), antes
mesmo de Amador Aguiar, fundador do Bradesco. Em 1943, a
Casa Bancária Almeida & Cia.
se tornou o Banco Brasileiro de
Descontos S.A., o Bradesco.
Ele foi presidente da diretoria
entre janeiro de 1981 e março de
1999 e assumiu a presidência do
conselho de administração em fevereiro de 1990. Ao todo, Brandão ficou mais de sete décadas no
banco.
O executivo era considerado
simples e criativo e conhecido
por dedicar jornadas de 12 horas
diárias iniciadas antes da 7h ao
longo de seis décadas, incluindo
muitos sábados.

Sérgio Moro, ministro da Justiça: de olho em visitantes incômodos

Novas regras para repatriar
os estrangeiros perigosos
Agência Brasil
O Ministério da Justiça e Segurança Pública alterou as regras
para deportação e repatriação de
estrangeiros considerados perigosos. A portaria publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (14) apresenta normas para
pessoas que tenham praticado atos
contrários à Constituição Federal.
São consideradas pessoas perigosas ou que tenham praticado ato contrário à Constituição
aquelas suspeitas de envolvimento
com terrorismo; crime organizado, associação criminosa armada
ou que tenha armas à disposição;
tráfico de drogas, de pessoas ou
de armas de fogo; pornografia ou
exploração sexual infantojuvenil
e com torcidas com histórico de
violência em estádios.
Segundo o ministério, as novas regras sobre impedimento de
ingresso no Brasil, repatriação e
deportação garantem os princípios da ampla defesa e da segurança jurídica. Entre as principais
mudanças em relação à portaria
anterior está a ampliação do pra-

zo para que pessoas obrigadas a
deixar o país recorram da decisão
administrativa. Pela Portaria nº
666, este prazo era de 48 horas, ou
seja, dois dias a partir da notificação. Já a Portaria nº 770 garante
cinco dias para o interessado se
defender.
A autorização legal para que as
autoridades brasileiras possam recorrer a informações de órgãos de
inteligência nacional ou estrangeiros fica mantida, mas a nova portaria garante que estes dados não
serão usados para restringir a entrada ou a permanência no Brasil
de pessoas vindas de países cujos
governos persigam seus cidadãos.
Segundo a portaria, ninguém
será impedido de ingressar no
país, repatriado ou deportado sumariamente, por motivo de raça,
religião, nacionalidade, por integrar determinado grupo social ou
manifestar opinião política. Garantias válidas também para pessoas perseguidas em seu país por
acusação de terem praticado crime
puramente político ou de opinião.
A Portaria nº 770 anula a Portaria nº 666, de julho de 2019.

Lázaro de Mello Brandão
começou a carreira como escriturário e foi subindo de funções,
atuando como responsável por
contas correntes, gerente, diretor,
até chegar a vice-presidente da
instituição. Na década de 1980,
foi escolhido por Aguiar para sucedê-lo na Presidência Executiva
do banco.
O ex-presidente do Bradesco cultivou no dia a dia uma das
principais ideias de Aguiar, a de
que todo os executivos do banco
fossem simples a ponto de serem
confundidos com correntistas.
Apesar de considerado cordato, ele tomou atitudes firmes
em sua trajetória para defender o

banco. Segundo relatos, impediu
Alcides Tapias, então vice-presidente do Bradesco, de chegar à
Presidência Executiva em 1996.
A versão oficial é que Tapias deixou o banco em busca de novos
desafios. Nos bastidores, dizia-se
que Brandão não queria ser substituído por ele.
Mas Brandão também nomeou seus dois sucessores no cargo: Márcio Cypriano (de 1999 a
2009) e, mais recentemente, Luiz
Carlos Trabuco.
À frente da presidência executiva do Bradesco, ele cancelou
o limite de 65 anos para ocupar
o cargo, em benefício próprio embora tenha reintroduzido a
norma ao deixar o posto. Acabou
ficando no posto até 2017, quando foi substituído por Luiz Carlos Trabuco.
Apesar de afastado da presidência do banco, Lázaro de Mello
Brandão continuou a receber
políticos em busca de avaliações
sobre o futuro do país e também
apoio eleitoral.
Logo após o anúncio da morte do ex-executivo do Bradesco,
na manhã desta quarta-feira, políticos e empresários de todo o
país enviaram mensagens de solidariedade à família.
O governador de São Paulo,
João Doria, divulgou nota dizendo que Brandão era um empreendedor nato:
“Meus sentimentos pela morte de Lázaro de Mello Brandão,
meu querido amigo. O Brasil perde um empreendedor nato, um
otimista, um homem que sempre
acreditou no seu povo e no seu
País. O Brasil sentirá falta do seu
sorriso, da sua lucidez e do seu
entusiasmo pelo trabalho e pelas
boas causas. Minha solidariedade
aos familiares, amigos, diretores e
funcionários do Bradesco.”
O empresário Jorge Paulo Lemann, investidor sócio 3G Capital e homem mais rico do país segundo a revista “Forbes”, também
divulgou uma nota:
“Sempre fui um grande admirador do que o Amador Aguiar
construiu e o Lazaro deu continuidade. A durabilidade eficiente
de qualquer instituição deve ser a
meta de todo executivo ou dono.
Nota dez para o Lázaro.”
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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
The 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 Superior 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, Cármen 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 cris-

talinamente 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 Sérgio
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.
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.
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Witzel quer cercar favelas
Objetivo do governador seria reduzir roubo de cargas no Rio
Divulgação

Por Anna Virginia Balloussier
(Folhapress)

Deputado Carlo Caiado em reunião com policiais do Rio

Segurança Presente em todos
os municípios do Rio
A Alerj aprovou o projeto de lei do deputado
Rosenverg Reis (MDB),
para instituir o Segurança Presente em todas as
cidades do Rio. Atualmente, apenas a capital e
Nova Iguaçu contam com
o apoio do programa. A
norma será encaminhada
a Wilson Witzel, que terá
até 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto
da proposta.

Lançado em dezembro de 2015, ele já registrou mais de 13 mil prisões em flagrante, sendo
1.089 referentes a furtos,
quase seis mil por posse
e uso de drogas e cerca
de mil por roubos.
Na capital, Méier, Lagoa, Flamengo, Centro,
Lapa, Laranjeiras, Botafogo e Barra são alguns
bairros que estão sob o
auxílio do programa.

PM forma agentes

Guarda armada

Até o fim deste ano,
cerca de 700 agentes da
PM vão se formar nos
cursos de capacitação
do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças. Desde 2014, nenhum
curso era realizado em
função da crise econômica do Estado.

A Câmara dos Vereadores realizou um Debate Público para discutir
o armamento da Guarda
Municipal. Representantes da categoria e pesquisadores defendem que a
medida contribuirá para a
redução do índice de criminalidade no Rio.

Presídio vertical em Bangu na pauta
A Câmara do Rio recebeu o vice-governador Cláudio Castro, que
apresentou uma proposta
para a construção de um
presídio vertical para até
3.500 pessoas em Bangu. O encontro, intermediado pelo presidente da
casa, o vereador Jorge

Felippe (MDB), contou
com a presença de um
grupo de parlamentares
do Legislativo municipal,
do secretário estadual de
Administração Penitenciária, coronel Alexandre
Azevedo, e da secretária
municipal de Urbanismo,
Fernanda Tejada.

VLT em novembro

Pelas mulheres

A Prefeitura e a concessionária do VLT entraram em acordo e a linha
3 do sistema estará disponível para a população
do Rio em novembro. Ela
ligará a Central do Brasil
ao Aeroporto Santos Dumont, passando pela Av.
Marechal Floriano.

Integrantes da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Feminicídio, da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), vão
receber nesta quarta-feira
(16/10) a cópia do relatório final de trabalho do
grupo.

Colégio da PM
Parlamentares da Alerj
discutem um projeto de
lei do deputado Filippe
Poubel (PSL) para implementar um colégio da PM
em São Gonçalo. Metade
das vagas iria para filhos
de militares e a outra metade para os demais alunos da sociedade.

Fogo cruzado
De acordo com os
registros da plataforma
Fogo Cruzado, a região
metropolitana do Rio teve,
até o momento, 1819 tiroteios em área escolar.
Foram 409 registros a
menos, em comparação
com o mesmo período do
ano passado.

Cristo 88 anos

Conselho Tutelar

O fim de semana foi
de celebração no Corcovado, por conta do aniversário de 88 anos da
inauguração da estátua
do Cristo Redentor. A
programação contou com
bolos, festas, missas e
uma iluminação especial,
de verde e amarelo.

Candidatos ao Conselho Tutelar de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, solicitam que a
votação da cidade seja
anulada. Eles argumentam que grupos políticos
e religiosos influenciaram
eleitores nas escolhas
dos novos membros.

Curtas
n A Marina da Glória
recebe, nos dois últimos fins de semana de
outubro (18 a 20; 25 a
27), a 2ª edição da Oktoberfest Rio. Às sextas, o evento acontece
das 18h às 4h; aos sábados, das 15h às 4h;
e aos domingos, das
13h às 24h.
n
Foi anunciada a
morte da 19ª vítima
do incêndio do hospital Badim, ocorrido
em setembro. Segundo

a direção da casa de
saúde, dos 124 pacientes e acompanhantes
envolvidos na tragédia,
24 continuam internados, e todos os colaboradores já tiveram alta.
n A vereadora Vera
Lins (PP) apresentou
um projeto de lei que
regulamenta apresentações culturais nas
estações do metrô e
do BRT. O artista poderá cobrar dos usuários
doações espontâneas.

Fechar acessos a comunidades. A proposta integra um plano
de combate ao roubo de cargas
anunciado nesta quarta (16) pelo
governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), que acumula medidas
polêmicas para refrear a crise na
segurança pública do estado.
A iniciativa, prevista para o
começo de 2020, seria uma aba do
projeto Segurança Presente e agiria em “corredores das estradas e
acessos onde tem entrada do roubo de cargas nas comunidades”,
disse Witzel. Ela “vai praticamente zerar e reduzir muito o dinheiro
que financia o tráfico de armas e
de drogas no nosso estado”.
O governador, que se elegeu
na garupa do bolsonarismo e hoje
trava disputa velada com o presidente Jair Bolsonaro pela eleição
de 2022, não detalhou como esse
controle se daria. Mas, questionado sobre o plano, disse que “não
vai ter nenhum tipo de invasão na
liberdade de ir e vir de nenhum
cidadão” que reside nesses locais.
O estado faria, afirmou, “o

Wilson Witzel: ideia polêmica para diminuir o roubo de cargas
controle de veículos suspeitos” e,
só se moradores da favela toparem,
uma vigilância mais direta.
- A comunidade é que tem que
conversar conosco e dizer, ó, nós
queremos controle - disse.
Esse seria um passo “muito
importante”, segundo Witzel, que
comparou a hipótese com a inspeção feita em condomínios particulares “e num monte de lugar”.

Impasse trava votação
de lei sobre transporte
Por Vladimir
(Agência Brasil)

Patonow

Pela segunda sessão consecutiva, vereadores do Rio não conseguiram, nesta terça-feira (15),
votar o projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativos na cidade. A questão divide
a opinião dos parlamentares, que
sob pressão das galerias, preenchida de um lado por taxistas e
do outro por motoristas de aplicativos, novamente não deram
quórum mínimo para a matéria ir
à votação.
O Projeto de Lei Complementar 78 de 2018 (PLC
78/2018) precisa de maioria absoluta para ser aprovado, o que
significa o mínimo de 26 votos,
do total de 51 vereadores. Enquanto do lado de dentro a pressão vinha das galerias, do lado de
fora foi montado um grande esquema de segurança, envolvendo
dezenas de policiais militares, a

pé a a cavalo, posicionados no entorno do prédio da Câmara Municipal, que também foi cercada
por grades de ferro.
O objetivo era evitar as cenas
de violência da última quinta-feira (10), na primeira tentativa de
se votar a matéria, quando os taxistas entraram em conflito com
motoristas de aplicativos, jogando pedras e garrafas, o que forçou
uma reação da PM, com uso de
bombas e spray de pimenta, para
dispersar a multidão.
O presidente da Câmara,
vereador Jorge Felippe (MDB),
autor do projeto, disse acreditar
em um substitutivo, com algumas
modificações, para se chegar a um
consenso que agrade a ambas as
partes. O presidente da Câmara,
vereador Jorge Felippe (MDB),
autor do projeto, disse acreditar
em um substitutivo, com algumas
modificações, para se chegar a
um consenso que agrade a ambas
as partes.

O governador disse ainda que
o programa poderá usar helicópteros e motos para reduzir o roubo
de cargas que, de acordo com ele,
gera um prejuízo de mais de R$ 5
bilhões anuais.
Dados do ISP (Instituto de
Segurança Pública) mostram que,
de janeiro a agosto, o estado sofreu
5.277 crimes do tipo. Em 2018,
9.182 cargas foram roubadas.

Um estudo da Firjan revelou
que, entre 2011 e 2016, houve
mais de 97 mil crimes do tipo no
país todo, com impacto superior a
R$ 6,1 bilhões.
Foi a bordo de um helicóptero
usado pela Polícia Civil que Witzel testemunhou, em maio, agentes metralharem uma tenda de
orações em Angra dos Reis (RJ).
Confundiram-na com um ponto
da “bandidagem” na qual o líder
do Executivo fluminense prometia “botar fim”. O uso dessas aeronaves para disparar rajadas contraria uma normativa publicada em
outubro pela extinta Secretaria de
Segurança Pública do estado.
Três meses depois, o governador questionou a autenticidade
de cartas escritas por crianças do
Complexo da Maré que se diziam
apavoradas com a violência policial na área. Muitas delas pediam
que os helicópteros parem de dar
tiros do alto.
Witzel reforçou seu apoio ao
uso dos veículos.
- O desespero desses criminosos é porque, de helicóptero, chegamos rapidamente onde estão
estocadas drogas e armas.

Prédios irregulares ainda
assustam Muzema
Por Folhapress
Um prédio residencial desabou em Fortaleza na manhã desta
terça-feira (15), com uma morte
confirmada até o momento. A
tragédia aconteceu seis meses
e três dias após a queda de dois
edifícios na Muzema, no Rio de
Janeiro, que tirou a vida de 24
pessoas e levou à prisão de três
pessoas até o momento.
Pouca coisa mudou na Muzema. Os prédios irregulares ao
redor dos dois edifícios que desabaram continuam de pé, e apenas
no começo de outubro a prefeitura do Rio de Janeiro determinou a
demolição de seis deles.
O município já havia derrubado dois prédios além dos que
caíram na tragédia, mas havia suspendido a derrubada dos demais
após prometer aos moradores
locais que seria feita uma nova
avaliação técnica sobre as construções.

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

A análise é de que os prédios
estariam em risco. Eles teriam
sido erguidos por milicianos de
maneira irregular e sem autorização do governo.
Os moradores chegaram a
obter liminar para impedir as
demolições, mas hoje não existe
impedimento jurídico.
Os moradores dos seis prédios que podem ser demolidos estão em contato com a Defensoria
Pública.
Cerca de cem pessoas foram
retiradas de suas casas pela Defesa
Civil depois da tragédia em Muzema. Todos os edifícios do local
estão em situação irregular.
Os três indiciados como responsáveis pelas construções na
Muzema estão detidos no momento, informou a Polícia Civil
do Rio de Janeiro.
De acordo com o 16ª DP da
Barra da Tijuca, o inquérito foi
remetido à Justiça. O último deles já foi detido.

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

Telas
individuais para
entretenimento
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Pela primeira vez na história o valor chega a casa dos três zeros

Salário mínimo passará dos R$ 1.000
O Congresso aprovou
a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, na
qual prevê que o salário
mínimo do ano que vem
ultrapasse a casa dos mil
reais e chegue à R$ 1.040.
Porém, conforme já
antecipou o Governo, o
valor deve cair um real,
por conta da previsão do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor, usado
para calcular o reajuste
do mínimo.

A queda se deve pelo
do LDO ter sido elaborado em abril, quando o
INPC estava em 4,19%.
Agora, com a previsão revista, está em 4,02%.
Para 2021 e 2022, a
proposta sugere a mesma
medida para o reajuste do
salário.
Além do mínimo, a
aposentadoria também
terá aumento, passando
dos atuais R$ 5.839,45,
para R$ 6.074,20.

Deflação e juros

Economia lenta

O mês de setembro
fechou em deflação de
0,04%, muito em função
da queda dos preços dos
alimentos e bebidas. O resultado faz o mercado especular que o Banco Central possa derrubar ainda
mais a taxa de juros, para
5.0 ou 4.75 pontos.

A nova diretora do
FMI, Kristalina Georgieva, disse que 90% dos
países estão em uma sincronizada desaceleração
e que o próximo relatório
do Panorama Econômico Mundial mostrará as
projeções econômicas do
Fundo para 2019 e 2020.

Petrobras celebra 66 anos de criação
Para comemorar os
66 anos de fundação, a
Petrobras deu uma repaginação no prédio-sede,
inaugurado há 45 anos.
O edifício, localizado no
Centro do Rio, ganhou
novos letreiros com a logomarca da empresa e

os 17 jardins, projetados
pelo paisagista Roberto
Burle Marx, foram revitalizados, com espécies que
faziam parte da vegetação original sendo replantadas. Outra novidade
foi a instalação de video
walls no térreo.

Enel as compras

Codemig à venda

A multinacional de
energia Enel, que em
2018 adquiriu a Eletropaulo, pretende comprar
as distribuidoras estaduais Cemig (Minas Gerais),
Light (Rio de Janeiro) e
GDF (Distrito Federal),
segundo o principal executivo da empresa, Francesco Starace.

A Codemig deve ser
a primeira estatal mineira a ser privatizada pelo
governo de Romeu Zema
(Novo). O projeto de lei
com a proposta foi protocolado na Assembleia
Legislativa. A Codemig
detém os direitos de exploração da jazida de nióbio em Araxá.

Vale quer reduzir uso de barragens
A Vale investiu quase
R$ 66 bi para instalar e
ampliar o uso do processamento a seco do minério de ferro produzido em
suas operações no Brasil nos últimos dez anos.
Por não usar água no
processo, o método não

gera rejeito e, portanto,
não utiliza barragens. Nos
próximos cinco anos, a
estimativa é aplicar mais
R$ 11 bi em instalações
de processamento similares. Objetivo é ter 70%
da produção nesse molde
em 2023.

ANP fatura 8,9 bi

Caixa e o FGTS

A ANP conseguiu
arrecadar R$ 8,9 bi em
bônus no último leilão de
concessão de blocos. No
entanto, apenas 12 dos
36 blocos foram arrematados. Nenhuma empresa
quis arriscar em pegar os
sete blocos próximos ao
Parque Nacional Marinho
de Abrolhos, na Bahia.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM),
defende que o Congresso abra um debate público sobre o monopólio da
Caixa na gestão do FGTS.
Para Maia, o banco tem
prejudicado o trabalhador
pelas baixas taxas de rentabilidade e altas taxas de
administração

n O jornal britânico “The
Guardian” publicou uma
análise de Richard Heede, do Climate Accountability Institute, na qual

Rio terá R$ 2,1 bi de
recursos do pré-sal
Comissão
de Assuntos
Econômicos
aprova por
unanimidade
projeto para
megaleilão

foram divulgadas as
20 empresas que mais
emitiram carbono desde
1965. A Petrobras está
na 20ª posição da lista.
n Uma subsidiária da
Johnson & Johnson a
pagar multa de US$ 8 bi
pelos efeitos colaterais
do remédio antipsicótico Risperdal. A companhia, segundo o “New
York Times”, considera
a punição abusiva.
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Por Marcelo Perillier (Correio da
Manhã) e Ricardo Della Coletta
(Folhapress)

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou nesta terça-feira (15), por 23
votos a zero, o projeto que distribui entre a União, estados e municípios os recursos do megaleilão
do pré-sal de novembro.
Uma emenda da bancada do
Rio - Flávio Bolsonaro (PSL),
Arolde de Oliveira (PSD) e Romário (Podemos) - destina 3% dos
recursos da União para o Rio, ou
seja, R$ 2,1 bilhões. Em discurso
no plenário, Flávio considerou
essa transferência importante.
- Essa é uma noite histórica
e, sem sombra de dúvidas, muito
rara. Todos, sem exceção, vão poder voltar para os seus estados e
municípios com uma notícia boa
– disse o senador.
Flávio agradeceu aos outros
senadores por compreender que
o Estado do Rio necessita desses
recursos para equilibrar as contas.
- Sou muito grato a cada um
dos senadores, porque sabem que,
nos estados e municípios onde há
exploração de petróleo tem muitos bônus, mas tem muitos ônus
também. A nossa emenda vai permitir que só o Estado do Rio receba recursos por uma questão de

Leilão: emenda proposta pela bancada fluminense destina R$ 2,1 bilhões para Estado do Rio

Pelo texto do projeto, 30% do total
arrecadado no megaleilão serão divididos
igualmente entre estados e municípios
justiça e que foi compreendida por
todos aqui desta casa – agradeceu.
Com a votação na CAE, a
proposta - considerada no Senado
como fundamental para possibilitar a aprovação do segundo turno
da reforma da Previdência na próxima semana - segue para o Plenário do Senado, antes do envio para
sanção do presidente.
O Congresso já havia aprovado uma proposta de emenda à
Constituição, em 26 de setembro,
para permitir que os recursos fossem partilhados entre União e os
demais entes subnacionais. Agora,
o projeto discutido na CAE do Senado define as regras dessa divisão.
Os critérios de partilha do dinheiro do leilão foram definidos

em uma longa negociação entre
deputados, que atuaram para
ampliar a fatia dos municípios, e
senadores, que trabalharam para
beneficiar os estados.
Pelo texto, 30% do montante
devem ser divididos igualmente
entre estados e municípios. O
acordo prevê que a parcela destinada aos municípios (15% de R$
73 bilhões) será repartida respeitando as normas do FPM (Fundo
de Participação dos Municípios).
Já no caso dos estados a divisão
deve ocorrer da seguinte composição: 10% seguindo critérios do
FPE (Fundo de Participação dos
Estados), 2,5% do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (Fex) e 2,5% da Lei Kandir.

A Lei Kandir prevê compensação a estados pela isenção de
ICMS sobre as exportações. Uma
parte dos recursos é distribuída
com base em percentuais definidos em 2002, mas outra parte leva
em consideração uma tabela definida pelo Confaz e que é alterada
anualmente.
Na sessão da CAE houve a
tentativa de incluir uma emenda
para ampliar a parcela destinada
a Norte e Nordeste. O argumento
usado foi que o acordo de divisão
dos recursos alcançado na Câmara
privilegia mais estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.
- Foram aumentados os valores
a serem transferidos a esses estados
em detrimento dos estados das
regiões Norte e Nordeste. Entendemos não ser essa a solução mais
justa, mas acedemos em apoiar o
consenso político alcançado. Enfim, o projeto não é o ideal para
cada estado, mas neste momento
é o melhor para todos - afirmou o
senador Omar Aziz (PSD-AM).

Avianca devolverá aviões
Justiça determina que aeronaves arrendadas sejam entregues à Airbus
Por Rogério Gentile (Folhapress)

O Tribunal de Justiça determinou a retomada forçada de sete aeronaves arrendadas pela Oceanair
Linhas Aéreas (Avianca Brasil).
Os aviões pertencem à Airbus Financial Services Limited e estavam arrendadas desde 2011. Desde o ano passado, no entanto, de
acordo com a petição apresentada
pela Airbus à Justiça, a empresa
aérea parou de pagar os aluguéis e
demais encargos contratuais.
A dívida da Avianca, afirma
a Airbus, já ultrapassa os US$ 40
milhões. No início de setembro, a
Justiça determinou que a empresa devolvesse as aeronaves em um
prazo de até cinco dias. Como isso
não ocorreu, o desembargador
Ricardo Negrão, da 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial,
ordenou a retomada forçada dos
aviões nas próximas semanas.
“O inconformismo da empresa não lhe confere a prerrogativa
de ignorar a ordem judicial”, escre-

veu o desembargador, na decisão.
Os aviões estão sem operar desde maio, quando a Anac
(Agência Nacional de Aviação
Civil) suspendeu todos os voos
da Avianca Brasil, alegando temer
pela falta de capacidade da empresa para operar com segurança.
A decisão foi tomada em meio
ao processo de recuperação judicial da empresa, solicitada em
dezembro de 2018 diante de dificuldades para pagar dívidas hoje
estimadas em R$ 2,7 bilhões.
Recuperação judicial é uma
medida prevista em lei pela qual
uma empresa ganha fôlego para
tentar evitar a falência. Ações
de execução são suspensas pela
Justiça por 180 dias, prazo que a
empresa tem para apresentar um
plano de pagamento aos credores,
que precisam aprová-lo.
No pedido de devolução, a
Airbus afirma que duas das aeronaves estão estacionadas no aeroporto de Congonhas. As outras
cinco, de acordo com a petição,

estariam totalmente fora de condições técnicas de voo. “Faltam
diversas peças, motores, manutenções e reparos indispensáveis para
que voem”, afirma. Uma oitava
aeronave, também arrendada, foi
devolvida em agosto.
No fim de maio, em uma primeira ação impetrada pela Airbus,
a Avianca afirmou que a manutenção da posse das aeronaves era
fundamental para a continuidade
da empresa aérea.
“As aeronaves representam,
hoje, mais de 90% da frota operada pela Requerida e, são, portanto,
essenciais às suas atividades”, informou a empresa. “Encontram-se em local certo e sabido, sendo
imperioso a permanência das mesmas, a fim de que se cumpram os
compromissos assumidos com
passageiros e clientes”.
Com base no argumento, a
liminar para a devolução não foi
concedida pela Justiça.
No novo processo, a Airbus
afirmou que, com a total parali-

sação da empresa, não havia mais
justificativa para que mantivesse a
posse dos equipamentos.
Na petição em que tentou
evitar a retomada das aeronaves,
a empresa aérea não respondeu
sobre esse ponto, apenas alegando
que a solicitação não fora feita no
foro judicial adequado.
Fundada em 1998, a Oceanair
passou a adotar o nome fantasia
Avianca 12 anos depois por meio
de um acordo celebrado a Avianca
Holdings, da Colômbia.
A empresa chegou a ter 48 aeronaves em operação e era considerada a quarta maior companhia
aérea do país.
Por decisão judicial, já foram
bloqueados também bens pessoais
do empresário José Efromovich,
proprietário da Oceanair.
Onze imóveis, entre os quais
um apartamento de 526 metros
quadrados em Santa Cecília e outro de 244 metros quadrados em
Perdizes, na cidade de São Paulo,
foram atingidos pela medida.

Quem será o Rei do Rolê?
Embratur pagará 30 dias de viagem pelo Brasil para um estrangeiro
Por Paula Soprana (Folhapress)

Curtas
nUma pesquisa da Pew
Research Center revelou que ouviu 4.272
adultos norte-americanos e mais de 70% dos
entrevistados não sabem que o WhatsApp e
o Instagram pertencem
ao Facebook.
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A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) vai pagar uma
viagem de 30 dias ao rei do rolê, o
estrangeiro que melhor responder
à pergunta “O que uma experiência de 30 dias no Brasil significa
para você?”. A viagem será paga
pela Embratur, com algumas ressalvas. O turista arca com despesas
extras e seguro de saúde.
“O vencedor ganha a viagem,
incluindo bilhetes, acomodação,
atrações, suporte local e transporte preestabelecidos no itinerário
proposto pela Embratur”, diz o
regulamento, divulgado segunda-feira (14) pelo Ministério do
Turismo. A campanha intitulada

“King of Rolê” (rei do rolê, na tradução do inglês) em seu perfil nas
redes sociais.
O concurso foi criado para
trazer um turista ao Brasil no primeiro trimestre de 2020.
Todos que participarem exaltando o Brasil em suas redes sociais devem concordar em deixar
a mídia livre para utilização da
Embratur por dois anos. Rolê,
de acordo com o ministério, é sinônimo para quando o brasileiro
tira férias, encontra os amigos ou
se diverte.
A iniciativa vem depois de
dois episódios controversos do
instituto. Em julho, a peça com o
slogan “Brazil. Visit and love us”
(Brasil. Visite e nos ame) foi rece-

bida de forma dúbia pelo público,
que questionou conotação sexual.
A mesma peça publicitária usou
uma fonte tipográfica sem respeitar direitos autorais.
Na campanha da vez, interessados precisam gravar um vídeo
de um minuto dizendo por que
devem vir ao país e compartilhar
o conteúdo nas redes sociais, relacionando ao perfil @visitbrasil
(visite o Brasil).
Depois de subir a gravação
no YouTube, é necessário realizar
a inscrição no site do Ministério
do Turismo e compartilhar o conteúdo no social Instagram com a
hashtag #30DaysInBrazilForFree.
A campanha fica no ar até 30 de
novembro.

Há uma série de regras para o
conteúdo, que não deve infringir a
lei de direitos autorais ou promover qualquer ato ilícito, obsceno
ou “contrário aos bons costumes”.
Ganha o vídeo mais “criativo, original e com habilidade e clareza na
comunicação”.
A Embratur selecionará os
cem melhores e os disponibilizará em suas redes sociais, em uma
forma de “promover o Brasil no
exterior”. Na segunda metade de
dezembro, o governo divulga o
vencedor.
O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro ou reembolsado em outros tipos de produtos
ou serviços, ressalta o regulamento divulgado pelo ministério.
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É luxo, mas será que compensa?

Custando R$ 162.900, a nova Fiat Toro Ranch é bem mais cara que seus concorrentes
Folhapress

Por Fernando Pedroso (Folhapress)

Quando chegou no começo
de 2016, a Fiat Toro era uma opção maior e mais confortável que
a Strada, que já fazia sucesso com
a sua cabine dupla, mas de apenas
duas portas e banco traseiro apertado. Deu certo, mas faltava uma
versão de luxo, que só foi chegar
alguns anos mais tarde, a Ranch.
Só que ela custa R$ 162.990. Com
esse valor dá para levar caminhonetes maiores, como a Chevrolet
S10 4x4 flex (R$ 131.090) ou a
Toyota Hilux 4x4 a diesel (R$
149.990).
Para convencer o potencial
picapeiro a levar uma Toro Ranch
para a garagem, a Fiat incrementou o modelo com penduricalhos
externos, como estribos laterais,
santantônio na caçamba, ganchos
de reboque e muitas peças cromadas espalhadas ao redor da versão.
Por dentro, o tom de marrom
nos bancos e nos painéis criam
um ambiente rural para a Toro de
luxo. O nome da versão está escrito nos encostos e no console central do painel.
Entre os equipamentos estão
ar-condicionado digital com controle automático de temperatura,
controle de tração e estabilidade,
direção elétrica e corrigiu uma falha na linha 2020 que foi ganhar

Investimentos
no Brasil
Fiat Toro Ranch
tem acessórios
cromados
e rodas
exclusivas,
mas dá para
levar versão
mais equipada
por menos

uma central multimídia mais moderna, com tela de 7”. Ela substitui
a antiga de 5” que não se conectava com celulares.
Mas uma falha mais grave persiste na picape. Ela só tem airbag
duplo. Os laterais só existem, ironicamente, em uma versão mais
barata, a Volcano (R$ 155.990).
Aí são sete bolsas, com as duas
frontais, as duas laterais, as duas
de cortina e uma para o joelho do
motorista. A versão mais em conta
pode ter teto solar, levando o preço para os mesmos R$ 162.990 da

Ranch, mas sem os penduricalhos
estéticos da versão de luxo.
As duas têm motor 2.0 a diesel
de 170 cv, tração nas quatro rodas e câmbio automático de nove
marchas. O conjunto agrada. O
desempenho é bom e o consumo
gira em torno dos 10 km/l na cidade e 13 km/l na estrada.
A tração 4x4 sob demanda é
para uso moderado, em trilhas leves, mesmo tendo reduzida. Para
um uso mais pesado, talvez seja
melhor escolher uma das picapes
maiores citadas anteriormente.

A fábrica brasileira do
grupo PSA receberá a nova
plataforma modular CMP.
Assim, poderá produzir novas gerações de Peugeot e
Citroën. Hoje, a fábrica nacional produz Peugeot 208
e 2008 e Citroën Aircross e
C3, além do recém-lançado
C4 Cactus. A empresa confirmou um investimento de
R$ 220 milhões para adequar a linha de produção
de Porto Real (RJ) à nova
base. Haverá 30 novos robôs: ao todo, serão 275 máquinas em operação.
O PSA ainda não divulgou quais serão os novos
carros produzidos no Brasil,
mas uma nova geração de
compactos está nos planos.
A fábrica de Porto Real
poderá ser dedicada a um
modelo de entrada abaixo
do novo 208 argentino e
também a utilitários compactos, a exemplo das novas
gerações de 2008 e Aircross.
Só o C4 Cactus permanece.
(Folhapress)
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Exclusivo:
Correio da Manhã esteve no Vaticano
A emoção de assistir à canonização de uma Santa com quem convivemos
Fotos: CM

Por Cláudio Magnavita

A cerimônia, ou melhor, a missa foi repleta
de códigos emocionantes,
que para serem decifrados
exigiam reflexão, amplificada pelos minutos de
silêncio, quando milhares
de pessoas mentalizavam a
energia do momento espiritual da eucaristia.
Houve pausas para o
silêncio obediente, quando era possível ouvir a respiração da massa de fiéis.
Era um silêncio ensurdecedor, e podíamos sentir
a presença do Divino, a
mesma força silenciosa
que foi um dos dogmas
da nossa Santa Dulce dos
Pobres, que sempre evitou
a ribalta.
Os momentos festivos
ocorreram antes, com a
nossa Margareth Menezes
e o som do acordeom do
Maestro Waldonys, que reverberou as 8:30 da manhã
nas colunas do Vaticano e

levou a multidão que já lotava a praça de São Pedro
a vibrar.
Como não se emocionar em ser testemunha
privilegiada de um dia no
qual uma pequena e sofrida baiana coloca o poder
brasileiro de joelhos e em
prece? Inclua na lista governantes mundiais, como
o presidente da Itália e o
Príncipe de Gales.
Estavam ali os chefes
dos três poderes no Brasil
- o Judiciário, o Legislativo
e do Executivo - que atravessaram o Atlântico para
homenagear a nossa grande Santa. Além do vice-presidente da República,
do presidente da Câmara e
do Senado, do Procurador
-Geral, de ex-presidentes
da República, governador, prefeitos, senadores,
deputados e empresários
de sucesso como Nizan
Guanaes e Antonoaldo
Neves, baiano que preside
a Tap, mas principalmente

milhares e milhares de fieis
naquela praça orando pela
nossa conterrânea.
Como não se emocionar ao ver o poder prostrado perante um sol implacável, que por quase duas
horas, como o brilho da
espada de São Miguel Arcanjo, deixou uma marca
no rosto de todos os poderosos? Todos avermelhados pela submissão a um
ato de fé.
Como não se emocionar com a presença de um
Papa combalido, com as
mesmas restrições respiratórias da nossa irmã Dulce,
canonizar a nossa Santa?
Quem leu o missário
distribuído na ala em que
estávamos descobriu que
outros beatos canonizados
faleceram ou no século
retrasado ou no inicio do
século XX. Nós, brasileiros, éramos os únicos no
Vaticano a ter tido o privilégio de assistir em vida
à canonização de alguém

que tocou a nossa geração.
Devemos muito disso ao
Papa Francisco e à sua determinação de dotar a secular Igreja de exemplos de
dedicação aos pobres.
Como não se emocionar ao sintonizar com
a emoção de Maria Rita
Pontes, sobrinha da irmã
Dulce e sucessora no comando da Obra, ao ver
a foto da tia na fachada
do Vaticano e assistir em
vida a esta histórica canonização de uma pessoa tão
próxima?
Devemos compreender os momentos de ritos
de uma instituição secular,
que também é Estado. A
solidez de uma cerimônia
em latim ou os ritos que
mantêm viva por séculos
uma estrutura baseada na
fé e na obediência.
O Papa Francisco traz
uma lufada de humildade
de que a Igreja tanto precisava. Sua altivez e autoridade no comando da Cú-

ria que o escolheu ecoam
forte na Praça de São Pedro. Um exemplo foi a homilia, quando falou sobre
a Amazônia e conclamou
os governantes a ajudarem - verdadeiramente - os
imigrantes. Semana antes,
na escolha dos novos cardeais, ele consolidou seus
princípios com a renovação de parte do colégio
eleitoral que escolherá o
seu sucessor.
Todos se lembrarão
deste 13 de outubro de
2019, quando assistimos
uma Santa que conhecemos em vida ser canonizada - e fazer a mesma Igreja, que tantos obstáculos
criou para o início da sua
obra, dobrar-se e reconhecer mundialmente que
prevaleceu sua visão de
ver Deus e Jesus no rosto
de cada enfermo. Este sim
foi um ato vencedor de
Francisco, que comunga os
mesmos princípios da nossa Santa dos pobres.

A canonização da Santa de que o Brasil precisava

Cerimônia no Vaticano celebrou a vida de fé da Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres
Por Folhapress

A religiosa baiana Maria Rita
de Sousa Brito Lopes Pontes, a
Irmã Dulce, foi canonizada domingo (13) pelo papa Francisco
e se tornou a primeira santa brasileira. Ela teve dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica e
agora passa a ser chamada de Santa
Dulce dos Pobres.
A cerimônia de canonização
aconteceu na Praça São Pedro,
no Vaticano, em frente à basílica
de mesmo nome, com duração de
cerca de duas horas. Iniciada às
5h10 (horário de Brasília), a missa
teve uma liturgia específica para
canonizações.
Logo após cantos iniciais e a
saudação do papa, o cardeal Angelo Becciu, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, fez
o pedido formal ao pontífice para
que cincos beatos fossem considerados santos.
Além de Irmã Dulce (19141992), foram canonizados o britânico John Henry Newman (18011890), a italiana Giuseppina
Vannini (1859 -1911), a indiana
Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan (1876 -1926) e a suíça Marguerite Bays (1876 -1926).
No altar, armado à frente da
basílica de São Pedro, foram colocadas relíquias dos novos santos.
Em seguida, foi rezada a “Ladainha de Todos os Santos”, o que só
ocorre em momentos solenes da
Igreja Católica.
Uma canonização só acontece
diante do papa, no Vaticano, diferentemente da beatificação, que
pode ser realizada no lugar de origem do religioso. Francisco, então,
iniciou a fórmula da canonização,
falando em latim:
- Pela honra da Santíssima
Trindade, pela exaltação da fé católica e o fortalecimento da vida
cristã, com a autoridade do Nosso
Senhor Jesus Cristo, dos Santos
Apóstolos Pedro e Paulo e nossa,
depois de haver longamente refletido, invocado tantas vezes a ajuda divina e escutado o parecer de
muitos dos nossos irmãos no episcopado, declaramos e definimos
santos os beatos.
Após citar o nome dos cinco
novos santos, declarou:
- Inscrivamo-los no álbum
dos santos, estabelecendo que eles
sejam venerados assim por toda a
igreja. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.
Na homilia, o pontífice argentino lembrou que três dos cinco
santos eram freiras que mostram
para todos que a vida religiosa “é
um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo”. A pobreza e o cuidado com os excluídos sociais são assuntos frequentes
na agenda de Francisco desde que
ele foi eleito papa, em 2013.
O processo de canonização da
baiana foi o terceiro mais rápido
da história da Igreja Católica (27
anos após sua morte), atrás apenas do papa João Paulo II (19202005) e de Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), cujo trabalho

social foi comparado ao de Irmã
Dulce nos últimos dias.
Segundo o Vaticano, 50 mil
fiéis acompanharam a celebração
dentro da praça, cujo acesso era
permitido após passagem por detector de metais. Outras pessoas
assistiram à cerimônia do lado de
fora, dois telões e sistema de som
fizeram a transmissão.
Após a canonização dos santos, o papa realizou o Angelus,
uma tradicional benção de domingo na qual o pontífice costuma ficar em uma das janelas do
Vaticano.
Desta vez, ele rezou do mesmo palco onde celebrou a missa,
quando citou os distúrbios no
Equador, o recrudescimento da
violência na Síria e fez menção a
dois dos cinco representantes dos
países de origem dos novos santos:
o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o príncipe Charles, que
representava o Reino Unido.
Francisco não citou o vice-presidente brasileiro, Hamilton
Mourão, também presente, nem
os representantes de Suíça e Índia;
os três países ganharam menções
genéricas.
A comitiva brasileira, liderada por Mourão - o presidente Jair
Bolsonaro alegou problemas de
agenda para não viajar a Roma -,
tinha ainda outras autoridades e
suas respectivas acompanhantes,
como os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), do Supremo Tribunal
Federal, Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto
Aras, além do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).
O ex-presidente José Sarney,
um dos políticos mais próximos
de Irmã Dulce, também fazia parte do grupo. Ele se sentou próximo
ao príncipe Charles. Os demais
políticos e autoridades brasileiras
presentes, como o governador da
Bahia, Rui Costa (PT), estavam
na plateia, que tinha ainda arcebispos, bispos e cardeais, além de
inúmeros padres e freiras.
Os postuladores dos cinco
santos (responsáveis pelo processo
de canonização junto ao Vaticano), além dos miraculados, sentaram próximo das autoridades.
TRAJETÓRIA DE FÉ
Nascida em Salvador, Irmã
Dulce, que ficou conhecida como
“Anjo Bom da Bahia”, teve uma
trajetória de fé e obstinação na
qual enfrentou as rígidas regras
de enclausuramento da Igreja para
prestar assistência a comunidades
pobres da cidade.
A jovem ingressou na vida
religiosa como noviça na Congregação das Irmãs Missionárias
da Imaculada Conceição, em São
Cristóvão (SE).
Em Salvador, Irmã Dulce passou a se dedicar a ações sociais. Em
1959, ocupou um galinheiro ao
lado do Convento Santo Antônio
e improvisou uma enfermaria. Na
época, ela retirou das ruas da cidade 70 doentes.

Fotos: CM

Panorâmica da Praça de São Pedro, no Vaticano, antes da cerimõnia de canonização da Irmã Dulce

O vice-presidente, Hamilton Mourão, e sua esposa, Paula

Sua Santidade, o Papa Francisco, durante a cerimônia

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal

O governador da Bahia, Rui Costa, e a esposa, Aline

Em 1960, a freira inaugurou
o Albergue Santo Antônio, que
depois acabou originando o complexo hospitalar, inaugurado oficialmente em 1983.
Esse foi o embrião das Obras
Sociais Irmã Dulce, que atualmente atende uma média de 3,5
milhões de pessoas por ano.

Para marcar a canonização
de Irmã Dulce, o governo federal
anunciou terça-feira (15) a liberação de R$ 18 milhões para o
Hospital Santo Antônio (HSA),
unidade de saúde pertencente às
Obras Sociais Irmã Dulce (Osid),
no bairro de Roma.
No Palácio do Planalto, o pre-

sidente Jair Bolsonaro se disse feliz com a canonização da religiosa
baiana:
- Nós temos uma santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres. E o
que fica da obra dela é nós tentarmos ser pelo menos um dia por
ano ser o que foi Irmã Dulce. Uma
mulher que levou esperança para

muita gente, seu sacrifício, sua
determinação. Levou o bem, tirou
as dores e curou muita gente aí afirmou o presidente. - Estamos
muito felizes com este momento,
afinal de contas, uma parte considerável da população brasileira é
católica, e a grande parte da população é cristã.
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Bom humor e paixão por futebol
Irmã Dulce ajudou o roqueiro Raul Seixas a fazer seus primeiros shows em Salvador
Arquivo da família

Por João Pedro Pitombo (Folhapress)

Irmã Dulce animava as crianças do orfanato tocando sanfona

Quem conviveu com Irmã
Dulce - agora Santa Dulce dos
Pobres - conheceu uma mulher
bem-humorada que gostava de futebol, tocava sanfona, dava apelidos e fazia piadas até mesmo com
presidentes da República.
Filha de uma família de classe
média alta, a pequena Maria Rita
teve uma infância considerada
normal para os padrões da época,
mas que foi o oposto do que se esperava de uma menina dentro da
conservadora sociedade baiana do
início do século 20.
Gostava de correr descalça
nas ruas, fazer guerras de mamonas com os amigos, molhar-se nas
fontes das praças, empinar pipa,
além de jogar bola no Campo da
Pólvora, um dos principais largos
da região central de Salvador.
O futebol foi uma de suas primeiras paixões e serviu como válvula de escape para superar a morte de sua mãe, Dulce Maria, que
não sobreviveu a uma hemorragia
pós-parto quando Maria Rita tinha 7 anos.
Criada a partir de então pelo
pai, o dentista Augusto Lopes
Pontes, sua diversão era ir ao estádio nos fins de semana ver os jogos
do Ypiranga, na época o time mais
popular da Bahia.
Na beira do gramado do Campo da Graça, berrava e vibrava

com os gols de Apolinário Santana, o Popó, um dos primeiros jogadores negros do futebol baiano.
Na adolescência, porém, deixou de lado o futebol e passou a
se dedicar a trabalhos sociais junto
com a tia Maria Magdalena, que a
levou para visitar cortiços no bairro de Brotas.
Depois tornar-se freira, nos
anos 1930, descobriu a música
como instrumento de evangelização. Irmã Dulce não tinha formação teórica em música, mas tinha
bom ouvido. Gostava de Beethoven e logo aprendeu a tocar harmônica e sanfona. Levava a sanfona para tocar modinhas para os
presos na penitenciária onde prestava assistência social. Nos anos
1960, após fundar um orfanato na
cidade de Simões Filho, animava
as crianças tocando e dançando.
Em 1947, fundou o grupo
musical Milionárias do Ritmo,
formado por operárias e freiras. O
conjunto se apresentava antes da
exibição de filmes no Cine Roma,
cinema fundado para arrecadar
fundos para a entidade.
Para conseguir recursos para
suas obras sociais, Irmã Dulce
abria espaço até para novidades
como um tal rock’n’roll. Foi no
Cine Roma que aconteceram as
primeiras apresentações de Raul
Seixas, que na época liderava o
conjunto Raulzito e os Panteras.
O diretor do Círculo Operário, frei Hildebrando Kruthanp,

foi contra os shows de rock no
local. Mas Irmã Dulce bancou as
matinês e assinou o contrato com
o grupo liderado por Raul. Não há
registros, contudo, de que a relação entre a futura santa e o autor
de “Rock do Diabo” tenha ido
além da burocracia.
Em suas empreitadas para arrecadar recursos para suas obras
sociais, costumava fazer troça com
os comerciantes. Uma vez, ao ir à
loja de ferramentas de Abelardo
Barbosa e não encontrá-lo, deixou
uma carta: “Senhor Abelardo. Paz
e bem! Isto é um assalto! Estou levando uma furadeira”.
Suas piadas não poupavam
nem os presidentes da República. Ao presidente Gaspar Dutra
(1946-1951), que afirmou à jovem freira que ela tinha ganhado
um avô, não se fez de rogada:
- Meu avô, sua neta está devendo muito...
E pediu 6,5 milhões de cruzeiros para finalizar a nova sede do
Círculo Operário.
Ao presidente João Figueiredo
(1979-1985) cobrou a liberação
de recursos para o Hospital Santo
Antônio. O presidente retrucou,
dizendo que precisaria assaltar um
banco para conseguir o dinheiro,
ao que ouviu de resposta:
- Me avise que eu vou com o
senhor!
Outra face de seu bom humor
era a mania de dar apelidos. A
funcionária Walkíria Maciel, que

se tornou sua confidente e tinha
alguns quilos a mais, era chamada
pela freira de Esqueleto. Já a freira
Emerência, que já tinha passado
dos 90 anos, tornou-se Garotinha.
Na velhice, quando o organismo começava a fraquejar, resolveu
apelidar as partes do próprio corpo: os pulmões eram chamados de
jamelengos, as pernas de mariquinhas e o coração de joãozinho.
Aos problemas que surgiam
no dia a dia buscava encará-los
com espírito leve. Quando informada por um funcionário que faltava pão, por exemplo, mandava-o
rezar que o problema se resolveria.
Situação semelhante aconteceu com Bernardo Gradin, ex-presidente da Braskem que atuou
como estagiário na ampliação do
hospital Santo Antônio.
A reforma foi feita pela construtora Odebrecht, mas custeada
com recursos de doações. Um dia,
Gradin procurou Irmã Dulce para
informá-la de que o cimento para
a obra havia acabado. Ela segurou
sua mão e começou a caminhar
pelo hospital. Entrou na ala de
pacientes com deficiência mental,
onde deu de comer às crianças.
Depois, seguiu para a capela, onde
ajoelhou e começou a rezar.
Duas horas depois, olhou para
o jovem estagiário e arrematou:
- Você viu que Deus me deu
muitos problemas para resolver. O
cimento você resolve, né?
E assim foi feito.

Arquivo da família
Arquivo da família

Irmã Dulce promoveu curas ratificadas por médicos

Inauguração do Hospital Santo Antonio, local que originou as ações de Irmã Dulce em 1949, com a criação de um abrigo improvisado

Da esquerda para a direita: Irmã Dulce, já conhecida pela sua obra de caridade, e numa praia do Nordeste com a irmã Dulcinha

Da esquerda para a direita: Irmã Dulce com a sobrinha Maria Rita e com Madre Teresa de Calcutá, que também foi canonizada

Os milagres que levaram
à canonização da freira
O processo da causa de canonização de Irmã Dulce foi
iniciado em janeiro de 2000 e
seu primeiro milagre foi validado pela Santa Sé em 2003, pelo
então papa João Paulo II.
O primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce foi a sobrevivência de uma parturiente desenganada pelos médicos, após
religiosos e fieis orarem para
que a religiosa baiana intercedesse pela vida da paciente.
Segundo os registros usados no processo de beatificação, a mulher foi identificada
como a sergipana Cláudia
Cristiane dos Santos, que deu à
luz ao segundo filho em 11 de
janeiro de 2001.
O parto ocorreu no Hospital Maternidade São José,
em Itabaiana (SE). O local era
dirigido por freiras da mesma
congregação de Irmã Dulce e
não tinha UTI (Unidade de
Terapia Intensiva).
Logo após o parto, dizem
dois relatórios de médicos que
participaram do procedimento, Cláudia apresentou um
quadro gravíssimo de hemorragia. Nos relatórios, os médicos
afirmam que as possibilidades
de tratamento se esgotaram
ao longo das 28 horas em que
a paciente foi submetida a três
cirurgias. Cláudia, contudo,
sobreviveu.
Pela versão apresentada e
que sustentou a beatificação
pelo Vaticano, a mudança no
quadro ocorreu porque o padre
José Almi de Menezes rogou a
Irmã Dulce, de quem era devoto, o salvamento da paciente.
Ele pediu, então, que uma
imagem da religiosa fosse levada à maternidade. Durante as
orações, a hemorragia parou - o
que, na associação feita pelos
religiosos, se constituiu como
o milagre reconhecido pelo
Vaticano.
No processo de investiga-

ção, o caso foi analisado por
dez médicos brasileiros e seis
italianos, e nenhum deles encontrou uma explicação científica para a sobrevivência e a
recuperação tão rápida da paciente sergipana.
Em abril de 2009, o então
papa Bento XVI concedeu o título de Venerável à freira baiana, que se tornou a “Bem-aventurada Dulce dos Pobres”. Ela
foi beatificada dois anos depois
em uma cerimônia que reuniu
70 mil pessoas em Salvador.
O segundo milagre reconhecido pelo Vaticano e que
levou à canonização pelo papa
Francisco é a cura instantânea
da cegueira de um homem de
cerca de 50 anos.
O paciente, que não teve
o nome divulgado, conviveu
com a cegueira durante 14
anos e voltou a enxergar de forma permanente desde 2014.
A cura teria acontecido em
um dia em que este paciente
estava com uma conjuntivite
e com dores agudas nos olhos
e clamou por Irmã Dulce por
uma solução. No dia seguinte,
ele teria voltado a enxergar.
- Não tinha explicação. Era
um paciente que estava cego e
que de um dia para o outro volta a enxergar, sem explicação
- afirma Sandro Barral, médico
das Obras Sociais Irmã Dulce e
que foi perito inicial da causa.
O paciente - que antes de
ficar cego trabalhava na área de
informática - caminhava com a
ajuda de uma guia e tinha acabado de receber um cão-guia
que havia sido treinado exclusivamente para acompanhá-lo
no dia a dia.
Antes de ser encaminhado
para Roma, o caso foi analisado
por oftalmologistas de Salvador e de São Paulo, que examinaram pessoalmente o paciente
e não encontraram explicação
para a cura. (Folhapress)
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Vaticano aposta em diversidade

Papa Francisco já canonizou quase 900 nomes de todo o mundo. Brasil soma 37 santos
Arquivo da família

Por Reinaldo José Lopes e Marcelo Toledo (Folhapress)

Com a canonização de Irmã
Dulce, o país ganhou sua primeira
santa brasileira nata. É quase impossível prever quais serão os próximos católicos do Brasil a terem
sua santidade reconhecida pela
igreja, dizem especialistas, mas as
últimas décadas mostram um caminho mais ou menos claro para
os candidatos aos altares.
A popularidade, é claro, ajuda
muito: a presença espontânea da
fama de santidade é essencial para
que se postule a causa de um possível santo em Roma.
Por outro lado, desde o papado de João Paulo II (1978-2005),
a tendência é o aumento da diversidade geográfica e cultural dos
beatificados e canonizados, antes
predominantemente europeus (o
que tende a facilitar o caminho
dos possíveis santos brasileiros).
Também há uma valorização
da santidade de pessoas comuns,
que viveram sua fé no cotidiano.
- A gente pode dizer que esse
é um conceito wojtyliano da santidade - diz o padre Ismar Dias de
Matos, referindo-se a Karol Wojtyla, nome de batismo do polonês
João Paulo II.

Matos faz doutorado em ciências da religião na PUC-MG sobre
como o pontificado de Wojtyla
mudou a dinâmica das canonizações. Com efeito, o papa polonês
proclamou quase 500 santos nas
décadas em que liderou a Igreja
Católica, enquanto apenas cerca
de 300 pessoas foram canonizadas
nos três séculos anteriores ao seu
pontificado.
E a tendência foi mantida e
até ampliada por seus sucessores
Bento 16 e Francisco - no caso do
atual papa, a lista já se aproxima
de 900 novos santos, em parte por
causa de canonizações coletivas.
Um desses casos foi o que
criou o maior número de santos
brasileiros de uma tacada só: o
dos 30 mártires do Rio Grande
do Norte, massacrados por protestantes holandeses no século 17.
- João Paulo II diminuiu a
burocracia dos processos, fazendo com que, por exemplo, eles
pudessem começar cinco anos
após a morte do candidato, e não
50 anos, como era a regra antes
- explica o padre. - Ao promover
essas mudanças, o papa dizia que
o mundo moderno precisava de
santos e, quando visitou o Brasil,
afirmou que o país também precisava deles.

uma investigação para analisar a
vida do possível santo, em geral
a pedido de fiéis entre os quais já
existe a crença nas virtudes daquela pessoa.

Dois santos do Século XX: o Papa João Paulo II visita a Irmã Dulce no Hospital Santo Antônio, em Salvador
- No fundo, é preciso responder à seguinte questão: qual é o
sentido dessa causa [de santidade] hoje? A qual necessidade essa
canonização vai responder, quais
valores para o homem de hoje ela
traz? - diz o jesuíta Cesar Augusto
dos Santos, que atuou como vice-postulador no processo que levou
à canonização do padre José de
Anchieta (1534-1597), que tam-

bém era membro da Companhia
de Jesus.
Nesse caso, afirma o estudioso,
vários percalços levaram à demora
secular para que José de Anchieta
fosse reconhecido como santo,
entre eles a própria história complicada dos jesuítas, incluindo a
expulsão deles do Brasil e a supressão da ordem pelo papa.
Em comparação com a de An-

chieta, a causa da Irmã Dulce teve,
é claro, andamento muito rápido.
Além disso, seu trabalho de assistência aos pobres e marginalizados
está muito próximo do ideal defendido pelo papa Francisco para
a atuação da Igreja.
Em geral, o processo de canonização começa quando a diocese
(divisão regional da Igreja Católica, chefiada por um bispo) abre

PROCESSOS EM CURSO
A lista era pequena até o fim
do século passado, mas os anos
2000 foram pródigos em reconhecimentos pela Igreja Católica de
santos e beatos que nasceram ou
atuaram em solo brasileiro.
A CNBB não tem dados
sobre o assunto, mas um levantamento do professor Fernando
Altemeyer Júnior, chefe do departamento de ciência da religião da
PUC-SP, indica, já contando com
a canonização de Irmã Dulce, 37
santos, 51 beatos, 15 veneráveis e
68 servos de Deus.
Há, ainda, cerca de 130 processos em curso na Congregação
para as Causas dos Santos, no
Vaticano. Desse total, 34 santos
foram reconhecidos neste século, numa lista que inclui, além
de Irmã Dulce, José de Anchieta
(2014), madre Paulina (2002) e
frei Galvão (2007). Em 2017, foram 30 de uma vez, como André
de Soveral e Ambrósio Francisco
Ferro, conhecidos como Mártires
de Cunhaú e Uruaçu (RN).
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Ministra francesa não apoia acordo com Mercosul

França faz jogo duro a tratado
com Mercosul
As farpas trocadas por
Brasil e França sobre os
incêndios na Amazônia
estão para ser determinantes no resultado do
acordo econômico entre
União Europeia e Mercosul.
Após encontrar resistência por parte do comissário do meio ambiente europeu, o Mercosul

encara agora a ministra
francesa
da transição
ecológica e solidária, Elisabeth Borne, que afirma
que a França não assinará
o acordo em decorrência
de como o governo brasileiro lidou com as crises
na Amazônia e por não
apoiar o acordo climático
de Paris. Macron já havia
recusado o acordo.

Resposta violenta Entra o percevejo
Em decorrência dos
protestos que tomaram
conta do Iraque, as autoridades tomaram medidas drásticas. A internet
foi cortada com o objetivo
de isolar os manifestantes
e diminuir a circulação de
imagens sangrentas das
manifestações.

A chegada do percevejo asiático a Portugal já
é dada como certa pela
comunidade científica local. Como forma de prevenção,
investigadores
da FCTUC estão desenvolvendo campanhas de
conscientização voltadas
para a população.

Cautela calculada de Xi Jinping
Nação que faz fronteira com a Caxemira,
além de ter parte da população chinesa vivendo
lá, a China comandada
pelo primeiro-secretário
Xi Jinping tem se mostrado neutra no que consta
a situação envolvendo a
soberania da Caxemira.

Às vésperas do econtro entre o primeiro-ministro indiano Narendra Modi
e Xi Jinping, especula-se
que o líder indiano peça
apoio público da China,
ou pelo menos a manutenção de sua neutralidade, no que consta a disputa do território.

Pedido de ajuda

Nobel da paz

Na mais recente conferência de Reposição
do Fundo Global, organizada pela UNAID para o
combate a AIDS e HIV, foi
prometido pelos países
envolvidos a soma total
de US$ 14 bilhões. Este
valor seria dividido entre
os presentes.

O
primeiro-ministro
etíope, Abiy Ahmed, recebeu o prêmio Nobel da
paz por sua participação
nos acordos de paz entre Etiópia e Eritreia, bem
como na transição do
Sudão. Nas palavras de
Ahmed: “Estamos orgulhosos como nação”.

Venda bloqueada

Efeito positivo

O ministro das Relações Exteriores da Itália
confirmou que o país suspenderá toda e qualquer
venda de armas para a
Turquia. A decisão surge
como uma resposta diplomática à incursão turca no nordeste da Síria e
recebeu apoio europeu.

Pesquisas
econômicas apontam que as
sanções econômicas impostas à Rússia tiveram
um efeito intenso tanto
nos executores quanto na
Rússia. Dos custos comerciais, os primeiros arcam com 45% enquanto
55% cabem aos russos.

Cooperação

Nova violência

Após a publicação de
um relatório que comprova interferências estrangeiras em eleições internas, a União Europeia irá
convocar as principais
empresa de redes sociais para estabelecerem
planos de ação conjunto
contra as fake news.

Um tiroteio ocorrido em um complexo de
apartamentos em San
Juan, Porto Rico, deixou
seis mortos. Uma reunião
emergencial foi convocada pela governadora de
Porto Rico, Wanda Vázquez, para discutir medidas de segurança.

Curtas
n
Nove líderes do
movimento separatista
catalão foram condenados por crimes cometidos no referendo
de 2017. As acusações
são de rebelião violenta
e crime de sedição. Entre os condenados está
o ex-ministro do exterior da Catalunha Raül
Romeva.
n O partido de extrema direita polonês Lei
e Justiça conquistou o
controle do parlamento

após as mais recentes
eleições. Do total de
99,5% de votos realizados, 43,8% foram a
favor do Lei e Justiça.
n
Senadores americanos demonstraram
descontentamento
com exposição de fotos de Che Guevara em
museus dos EUA. Os
republicanos exigiram
saber quais os critérios
para que tal mostra recebesse financiamento
público.

O novo papel russo
no Oriente Médio
Divulgação/Presidência da Rússia

Postura da
Rússia nos
últimos anos
mostra cada vez
mais atenção
do país ao
Oriente Médio
Por Gustavo Barreto

Com a recente decisão do
governo do presidente Vladimir
Putin de assumir as mediações na
escalada de tensão entre o governo
sírio de Bashar al-Assad e a Turquia de Recep Erdogan surge um
quadro cada vez mais nítido dos
esforços da Rússia em reoganizar
o mapa geopolítico na região.
Após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, de retirar o contingente
de mil militares americanos responsáveis por dar suporte aos
combatentes da FDS (Forças
Democráticas da Síria) na luta
contra o Estado Islâmico, o sentimento expresso pelos mesmos foi
de abandono frente ao avanço das
forças turcas e a situação ideal para
o fortalecimento russo na região
Em entrevista concedida à
agência de notícia TASS, o ministro do exterior russo, Sergei
Lavrov, disse que a relação entre

Saída de forças americanas da Síria abre brecha para Putin
os Estados Unidos e a FDS estava
fadada ao fracasso desde o início e
que havia alertado contra o perigo
de “brincar” com a situação curda:
“Estivemos alertando por anos
sobre o perigo do experimento
que os americanos estavam conduzindo lá, tentando colocar as
tribos curdas e árabes umas contra
as outras de todos os jeitos possíveis. Nós estivemos alertando
contra o perigo de brincar com as
cartas curdas, sobre como nada de
bom pode vir disso”.
Em comunicado, o Kremlin
publicou uma declaração do presidente, no qual ele reiterou “a
importância de garantir a unidade

e integridade territorial da Síria,
bem como respeito por sua soberania”.
Aliado próximo do controverso presidente sírio Bashar al-Assad, Putin liderou as forças de
coalizão que enfrentaram as primeiras levas de rebeldes que visavam derrubar Assad, no início da
guerra da Síria.
Para Putin, era vital manter
os laços políticos com Assad para
proteger a posse sobre a base naval
de Tartus, importante posto de
operação russa na região. Os investimentos russos no mercado de
petróleo e gás sírio também são essenciais, sendo controlados prin-

cipalmente por empresas privadas
pertencentes a oligarcas do país,
bem como aliados próximos de
Putin. Um exemplo é a Gazprom
Neft controlada pelo bilionário
Roman Abramovich.
Segundo uma notícia publicada no site OilPrice, em 2018 o
governo Putin havia firmado uma
parceria comercial com a administração Assad no qual a Rússia teria prioridade na reconstrução da
indústria petrolífera do país, assim
como de todo o setor energético
sírio.
Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, em
2018 os custos de reconstrução
do setor de petróleo e gás sírio estavam estimados entre US$ 35-40
bilhões. Nesse quadro de manutenção da influência sobre Assad,
a recente visita de estado de Putin
a Riad para se encontrar com o
príncipe Mohammed Bin-Salman
pode render frutos valiosos.
O último encontro dos dois,
por exemplo, sacramentou uma
compra no valor de US$ 2 bilhões
em equipamentos de defesa antiaérea S-400 russos em nome dos
sauditas.
Após décadas de conflitos
americanos estafantes, no Afeganistão e Iraque principalmente, o
momento para a Rússia reafirmar
sua presença na região é largamente propício.
O vácuo deixado pelos EUA
bem como uma atuação de mediador pacífico entre turcos e sírios
podem ser tudo que Putin está
querendo.

O ano em que a Turquia quase deixou EUA e Rússia à beira da guerra
Quando observada pela ótica
atual, a conturbada relação entre
Estados Unidos e Turquia dificilmente lembra a proximidade
que quase levou o mundo a uma
terceira guerra mundial e a um
holocausto nuclear.
Como marco inicial, temos
a entrada da Turquia na OTAN
em 1952. Àquela altura, a aliança militar global tinha papel
-chave nas políticas externas
das potências ocidentais, em especial na americana, em reter o
avanço do comunismo soviético.

A Turquia surgia então como
uma aliada com posição vital no
mapa geopolítico.
Sua acessibilidade ao Oriente Médio, bem como ao Mar Negro e ao Mediterrâneo, davam
aos aliados ocidentais um meio
de montarem postos de vigilância muito próximos a territórios soviéticos como a Armênia,
Romênia, Georgia e até mesmo
no litoral da própria Rússia.
Eventualmente, a Turquia se
tornou um vital centro de armazenamento bélico, sendo o caso

mais conhecido a instalação de
mísseis Jupiter (ou conhecido
pelo nome técnico de PGM-19
Jupiter) armados com ogivas nucleares em seu território, no ano
de 1959.
Em 1962 tal movimento
foi visto com grande temor por
parte da União Soviética devido
à proximidade entre o solo russo e turco. Como retaliação, os
soviéticos instalaram quase cem
tipos diferentes de armas nucleares em Cuba, então controlada
por Fidel Castro desde o golpe

de 1959. Foram 80 mísseis cruzeiros (modelo KS-1 Komet),
12 ogivas nucleares Luna de curto alcance (modelo 2K6 Luna)e
seis bombas nucleares para caças
bombardeiro (modelo IL-28).
A chamada crise dos mísseis
de Cuba durou 13 dias de outubro de 1962, quando o mundo
ficou sob o terror da possibilidade de uma guerra nuclear.
A crise só se resolveu por
conversas diplomáticas entre
John Kennedy e Khrushchev.
(Gustavo Barreto)
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Seleção comemora título da Copa do Mundo em Hiroshima

Meninos do vôlei levam Copa
do Mundo de forma invicta!
A Seleção já havia garantido o título da Copa
do Mundo masculina de
vôlei de forma antecipada ao bater o Japão por
três sets a um na manhã
do dia 14/10. Na terça, o
time comandado por Renan Dal Zotto derrotou a
Itália por três sets a zero,
encerrando de maneira
perfeita um campeonato
memorável. Com onze
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vitórias em 11 jogos, o
Brasil conquistou sua terceira Copa do Mundo da
história, sendo a segunda
invicta. A primeira conquista sem derrotas foi na
Copa de 2003.
Agora, a Seleção Brasileira masculina de vôlei é a única do mundo a
ser tricampeã da Copa
do Mundo, Olimpíadas e
Mundial.

Segue rendendo

Lesionado

A briga entre Oswaldo
de Oliveira e Paulo Henrique Ganso foi julgada
pelo STJD. Nenhum dos
dois sofreu punições pelos xingamento. Porém,
Oswaldo pegou dois jogos de suspensão por
mostrar o dedo médio
para a torcida.

O lateral-esquerdo Gilson, do Botafogo, sofreu
uma lesão no ligamento
colateral médio do joelho direito e, apesar de
não precisar passar por
cirurgia, deve desfalcar o
Glorioso por até quatro
semanas. Quem deve ganhar a posição é Yuri.

A língua solta de Renato Gaúcho
Como se sabe, o ex-craque Renato Gaúcho,
hoje técnico do Grêmio,
não é exatamente um
gentleman quando está
irritado. Quando perde,
então... Daí a frase que
marcou sua coletiva após
a derrota para o Bahia,
quarta-feira (16):

- As pessoas jogam
pelo resultado. E aí vocês
(jornalistas), que são os
críticos, deveriam se meter um pouco mais. Vou
destacar quatro equipes
que gostam de ganhar:
Grêmio, Santos, Athletico-PR e Flamengo. O resto joga por resultados.

Vida longa ao Rei

Hora dos garotos

Xodó da torcida do
São Paulo, o lateral-esquerdo Reinaldo, apelidado de Kingnaldo, deve
acertar a renovação contratual com o Soberano nos próximos dias. A
ideia é utilizar o ano que
vem para valorizar o jogador e tentar a venda.

Parece que 2020 é ano
de mudanças. A diretoria
do Palmeiras pretende
utilizar mais os meninos
da base no elenco principal. Ou seja, as contratações devem ser pontuais,
visando menos apostas
para buscar jogadores
com status de titular.

Sem perigo

Prioridades

Envolvido em um acidente de carro, o volante Ralf, do Corinthians,
transferiu Alicio de Castro
Gameleira, de 68 anos,
para o hospital particular
São Luiz, em São Paulo.
O jogador vai bancar os
custos hospitalares da vítima do atropelamento.

A diretoria do Santos
pôs a permanência de
Jorge Sampaoli como
prioridade no planejamento para 2020. Além
disso, a saída de medalhões como Bryan Ruíz e
Cueva deve aliviar a folha
salarial do Peixe, que não
pretende gastar tanto.

Constrangido

Até o fim do ano

Zezé Perrella está
pensando em adiantar as
cotas de TV do Campeonato Mineiro de 2021 para
pagar os salários dos jogadores do Cruzeiro.
Com o atraso, ele se diz
constrangido em cobrá-los pelo mau desempenho no Brasileirão. Crise.

O técnico Vagner Mancini fechou com o Galo
até o final do ano e explicou que foi um pedido
pessoal seu à diretoria.
A ideia é tentar encaixar
uma metodologia de jogo
na equipe e conseguir
mostrar serviço aos torcedores do Atlético-MG.

Curtas
n
Histórico! Cristiano Ronaldo chegou ao
seu gol 700 na derrota de Portugal para a
Ucrânia por 2X1, nas
eliminatórias da Euro.
O Robozão marcou o
gol de pênalti.

trou seu bom futebol
na Alemanha, e a diretoria blaugrana pretende negociá-lo em definitivo com os bávaros.
Caso a negociação não
avance, seu destino
provável é a Inglaterra.

n
Segundo o jornal
‘As’, o Barcelona não
pretende contar com
o retorno do brasileiro
Philippe Coutinho, que
está emprestado ao
Bayern de Munique. O
ex-vascaíno reencon-

n
O prêmio Golden
Boys, que elege os melhores jogadores sub21 do mundo divulgou
a lista de finalistas com
Vinícius Jr e Rodrygo,
ambos do Real Madrid,
na disputa pelo título.

CBF divide clubes e
interesse dos atletas
Lucas Figueira /Divulgação CBF

Órgão máximo
do futebol
brasileiro tem
atrapalhado
calendário
dos clubes na
temporada
Por Gabriel Moses

Essencialmente, vestir a “amarelinha” causa arrepio em qualquer
jogador que pensa grande. Pelo
menos era esse o pensamento de
muitos atletas de grandes clubes
no exterior, e principalmente no
país. Contudo, parece que o jogo
virou. Diversos clubes brasileiros
têm entrando em colisão contra
a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no que diz respeito
à convocação de jogadores para
disputas de amistosos na Seleção
principal, e torneios disputados
pelas Seleções de base.
O caso mais recente que demostra a falta de harmonia entre
as instituições se deu no Rio de
Janeiro: as convocações de Reinier
e Talles Magno para o Mundial
sub-17 contrariaram, respectivamente, a vontade das diretorias de
Flamengo e Vasco em contar com
seus atletas para o fim da temporada.
Pelo lado Rubro-negro, Reinier não foi liberado, e o treinador
da Seleção, Guilherme Della Dea,
tratou de convocar Pedro Lucas,
da base do Grêmio. Na última segunda-feira (14), o clube entrou
com uma Medida Inominada durante o período de convocação da
competição. O argumento para a
não liberação se deu pelo fato de
a equipe flamenguista apresentar
inúmeros problemas de lesão. Ultimamente, o jovem de 17 anos

Reinier: convocação para Mundial contrariou diretoria do Flamengo
tem sido peça importante para
Jorge Jesus, entrando em jogos válidos pelo Brasileiro, e até mesmo
da Copa Libertadores da América. Sem dar qualquer resposta, a
CBF simplesmente desconvocou
o camisa 19 da Gávea.
Do lado Cruzmaltino, a equipe não obteve aquilo que esperava,
a permanência de Talles Magno.
O principal motivo para a ida do
atacante para a Seleção passou
pela sua própria vontade em competir um torneio internacional,
ainda que de base, pelo Brasil.
Diante desse quadro, nada restou
aos dirigentes vascaínos, apenas o
acatamento.
Principal peça do time, Talles
Magno fez sua última partida pelo
Vasco contra o Fortaleza, pela 26ª
rodada do Brasileiro. Caso o Brasil chegue até a final, ou na disputa
pelo terceiro lugar, o menino da
Colina volta somente na 34ª rodada, justamente no clássico contra
o Flamengo. Ao todo, Talles pode

desfalcar o time de Luxemburgo
em até nove jogos.
E não é só a convocação de
base que tem atrapalhado os times
brasileiro não. Querido por muito
tempo, mas aos poucos caindo nas
críticas, Tite tem escolhido nomes
que são peças fundamentais para
o rendimento dos clubes brasileiros, tanto em torneios nacionais,
como da América do Sul.
Os principais afetados por
essa escalação foram Flamengo
(novamente) e Grêmio. Ambos os
times perderam duas peças cada, e
o que gerou mais indignação por
parte dos dirigentes e torcida foi
a importância demasiada dada em
amistosos que não possuem tanta
importância, a não ser econômica, para a CBF. Além disso, com
o devido e merecido respeito, os
países adversários eram de Senegal
e Nigéria. E a localização da partida não cooperou em nada para
um possível retorno e descanso
imediato dos atletas: para menos

de 30 mil pessoas, a sede escolhida para a realização dos jogos foi
Cingapura, na Ásia.
Sem Gabigol e Rodrigo Caio,
Jorge Jesus teve que dar o seu jeito
para manter o Flamengo na rota
da invencibilidade, pelo menos no
brasileiro. E obteve êxito.
Já Renato Portaluppi não contou com dois titulares de seu time,
o volante Matheus Henrique, e o
destacado Everton Cebolinha, um
dos principais nomes do elenco
brasileiro campeão da Copa América 2019. Em comparação aos cariocas, o time gaúcho teve que se
desdobrar mais para manter o entrosamento da equipe. Tal fator se
explica diferença de investimentos
feitos pela diretoria gremista em
relação ao Rubro-Negro no começo do ano.
Diante desses casos recentes,
fica nítido a falta de empatia das
instituições esportivas e, principalmente, dos torcedores em
relação à camisa pentacampeã
mundial, e que deveria representar
o orgulho máximo do futebol brasileiro. Em tese.
A realidade das equipes brasileiras está na subida quase espontânea de jovens da base para
já comporem elenco profissional
e, ainda mais, a titularidade e liderança técnica do time. Vide o
caso do Fluminense, Vasco, Botafogo, Santos, Corinthians, Atlético-MG... São tantos os times que
vivem essa realidade atualmente.
Mas o órgão máximo do futebol nacional ainda não joga
junto com essa ideia instaurada.
Pelo contrário. Dá todo o suporte para a valorização e capacitação
dos mais imaginativos sonhos que
alguém, falando de forma majoritária, pode ter: vestir a camisa do
seu país dentro das quatro linhas.
Logo, é uma questão complexa tratar a vontade do jogador
versus o desejo dos clubes. Talles,
por exemplo, não está pecando
por dizer sim ao Brasil. E Reinier
segue na mesma linha, só que com
a vontade na contramão.

Vasco concentra forças no projeto de revitalização de São Januário
Por Pedro Sobreiro

Motivo de orgulho para todo
vascaíno - e para qualquer carioca
que se preze - o lendário estádio
Vasco da Gama, popularmente
chamado de São Januário, está de
pé há mais de 90 anos e continua
sendo o único estádio privado
próprio dos quatro grandes clubes
do Rio. E as outras torcidas que
nos perdoem.
Mas a verdade é que, construído em 1927 pela própria torcida
cruz-maltina, já está mais do que
na hora de passar de o estádio passar por uma reforminha. E a diretoria vascaína está se mexendo,
tentando revitalizar e aumentar
a capacidade de São Januário. Na

última terça-feira (15), membros
da diretoria se reuniram com o
governo do estado para discutir a
viabilidade do projeto. A ideia foi
vista com bons olhos.
O complexo esportivo pretende ampliar a capacidade de
torcedores para cerca de 40 mil,
aumentar o número de camarotes,
a construção de um museu e uma
arena poliesportiva. Além das benfeitorias para o Vasco, a parte social foi um chamariz que agradou
o governo. O projeto inclui a revitalização do entrono do estádio,
melhorando o acesso e proporcionando mais opções de lazer para as
comunidades.

Disney faz festa no Aterro
Corrida promovida pela turma do Mickey marcou o Dia das Crianças
Lucas Figueira /Divulgação CBF

Por Guilherme Consenza

O Dia das Crianças teve um
gosto diferente para os cariocas.
Unindo a importância da atividade física com o lúdico, o Aterro
do Flamengo se transformou no
cenário perfeito para quem é fã do
Mickey e de toda a turminha da
Disney. Os personagens que cativam a criançada levaram um pedacinho da Disneylândia para a zona
sul da cidade. Foi com essa proposta que aconteceu mais uma vez
a Disney Magic Run Rio. O evento reuniu adultos e crianças para
um gostoso desafio em família no
domingo (13). Com duas opções:
caminhada de 3km e a corrida de
6km, o evento reuniu pais, filhos e
atletas em uma manhã de sol para
uma bela corrida recheada de endorfina e muita diversão.
Durante o percurso, personagens como Mickey, Minnie, Pato
Donald e Pateta marcaram presença a cada km percorrido, tudo
para incentivar os atletas mirins e
seus pais a terminarem o desafio. A
participação dos personagens no
percurso acabou sendo o grande
diferencial do evento, que acabava

Wilson Witzel: ideia polêmica para diminuir o roubo de cargas
servindo como uma parada quase
obrigatória para fotos, que muitas
vezes foram usadas como desculpa
para descansar um pouquinho e
recuperar as energias para continuar o trajeto e não passar vergonha na frente das crianças.
Eliete dos Santos participou
do evento com os filhos Danilo (5
anos) e Letícia (10 anos), que se
encantaram com o percurso:
- Eu e a Letícia estamos acostumadas a fazer corridas, mas é a

primeira vez do Danilo, e a primeira vez que fazemos a [corrida]
da Disney. Eles adoraram - contou
Eliete para nossa equipe.
A animação das crianças ficou
clara com a dupla João (5 anos) e
Laura (7 anos), que não desanimaram nem por um segundo de prova. A mãe do pequeno João, Raquel Abreu, estava lá participando
pela primeira vez de uma corrida
de rua a convite da amiga e mãe de
Laura, Aline Tavares:

- Achamos muito boa a corrida. A organização e a animação do
evento estavam ótimas! As crianças se divertiram e mesmo sendo
caminhada, eles correram bastante (risos) - contou Raquel.
Ao final da corrida, todos ganharam medalhas de participação
e puderam aproveitar um começo
de tarde espetacular, cercados por
seus familiares, pela beleza natural
do aterro e com a animação dos
sorteios e desfile de fantasia.
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QR code é simples e pouco usado
Novos aplicativos oferecem alternativa de pagamento para compras em lojas físicas
Reprodução

Por Tássia Kastner (FolhaPress)

Em uma tentativa de replicar o
gigantesco mercado de pagamentos da China – em que compras
e contas de restaurantes passam
por uma carteira virtual (como o
WeChat), e não por cartão e maquininha –, alguns dos principais
aplicativos de delivery e pagamentos começaram a corrida para emplacar QR codes no Brasil.
Entre os exemplos estão Rappi, iFood, Mercado Pago e PagSeguro. Todos transformaram
seus apps em carteiras digitais e
oferecem a possibilidade de pagar
compras em lojas, bares e restaurantes, postos de combustíveis e
farmácias apontando a câmera do
celular para um QR code.
O movimento ficou tão agressivo que os grandes bancos estão
reagindo: o Itaú Unibanco ainda
está em fase de testes com o iti,
enquanto o Santander fez um upgrade no aplicativo de cartões Way
para transformá-lo em uma carteira digital.
Pode parecer que são iniciativas restritas, mas o QR code está
em todas as principais maquininhas e bancos do país – o problema é que até aqui ninguém deu
muita bola para isso.
Passado o primeiro ciclo de

Uso do QR code no mercado brasileiro ainda é pouco difundido em comparação ao mercado da China
garantir que aplicativos estejam
nos celulares, o que existe agora
é uma corrida dessas empresas
para credenciar estabelecimentos
e garantir que eles tenham os QR
codes e aceitem a modalidade de
pagamento. É justamente aqui que
os problemas começam.
Não existe uma padronização desses códigos: cada carteira
digital tem o seu, seja ele estático
–um adesivo ou plaquinha no cai-

xa– ou dinâmico, que é exibido na
maquininha de cartão compatível
com a carteira.
No caso do Santander, por
exemplo, as maquininhas da Getnet vão começar a oferecer a opção
para quem usa o Way.
Os esforços de unificação são
limitados e com ainda menos escala que a aceitação do QR code,
o que significa que é quase como
voltar ao tempo em que um car-

tão Mastercard passava apenas
nas maquininhas da Rede e os da
Visa, nas da Visanet (atualmente Cielo). Com os QR codes, é
como se fosse preciso ter várias
maquininhas para garantir que o
cliente conseguirá pagar sua compra como deseja. E isso ocorre
inclusive por uma estratégia dos
aplicativos.
Existe a expectativa de que o
BC (Banco Central) unifique os

QR codes, o que deve ocorrer apenas quando o sistema de pagamentos instantâneos for implementado – o calendário está previsto
para 2020.
Dando um passo atrás: quando se fala em pagamentos a lógica é tentar resolver o problema
do consumidor da maneira mais
simples possível, para que ele não
desista da compra. Quando essa
forma de pagamento se popularizou na China, o país asiático não
tinha massificado o uso de cartões
e a oferta de maquininhas que
aceitavam o meio de pagamento
era baixa.
No Brasil atual, 36% do consumo das famílias passa por cartões e existem 44,6 maquininhas
de cartão para cada mil habitantes.
Segundo dados compilados pela
Abecs (associação da indústria de
cartões), essa proporção é quase o
dobro das 22,4 maquininhas por
mil habitantes na China.
Ainda no levantamento da entidade, de 2018, o país com maior
proporção é Singapura e seus 45,6
equipamentos por mil habitantes
– o estudo não mostra os Estados
Unidos.
É difícil dizer que a falta de
maquininhas limita o crescimento
do mercado de cartões: a meta da
Abecs é processar 60% do consu-

mo das famílias com pagamentos
eletrônicos até 2022.
Do lado do comércio, a oferta
é de uma redução no valor da taxa
de desconto (cobrada sobre o valor de cada venda) e que ronda os
2% vendas a débito e os 3% a crédito, nas principais maquininhas.
Até agora, a empresa conseguiu
credenciar apenas 70 mil estabelecimentos.
O que muda aqui é a ausência
de intermediários: se antes a taxa
era distribuída entre maquininha,
bandeira e banco emissor do cartão de crédito, agora ela precisa
pagar uma única empresa, a que
cuida da carteira virtual.
Na prática, carteiras virtuais
têm funções (e custos, como são
os saques que tem tarifas de mais
de R$ 6) muito parecidas com as
das contas digitais, como Nubank
ou PagBank.
São inclusive uma aposta
dessas empresas para aumentar a
inclusão financeira, de uma população com baixo acesso a serviços
bancários, mas que também fica
com preguiça de cozinhar quando
chega do trabalho à noite e decide
pedir comida.
É por essas e outras que eles
apostam que a pergunta poderá
passar a ser “é crédito, débito ou
QR code?”.
Reprodução

PS5 já chega em 2020
Sony confirma detalhes de lançamento do console da nova geração
Pot Gabriel Moses
O PlayStation está próximo
de uma nova geração. Em matéria
divulgada pela revista Wired em
parceria com a Sony, a fabricante
confirmou o nome PlayStation
5. Com isso, o novo console seguirá o padrão de títulos de seus
antecessores. Sem data específica
ainda estabelecida, sabe-se que o

videogame chega às lojas no final
do próximo ano, provavelmente
perto do Natal.
Entre as novidades do PS5, o
controle terá gatilhos adaptativos, saída de som, conexão USB-C para recarga de bateria. E por
falar em bateria, o novo joystick
terá maior durabilidade que o DualShock 4, mas em compensação,
será mais pesado que o controle

anterior. Na parte interna do console, a Sony adotará um armazenamento SSD, que foca na redução
de tempo de carregamento de telas e streaming. Sobre a tecnologia
avançada de criação de gráficos
3D realistas, chamada de “ray tracing”, o seu trabalho será feito por
hardware em vez de software.
A veracidade da versão inicial
do kit de desenvolvimento do

PS5, que foi vazada recentemente
na internet, foi confirmada pela
Sony através da Wired. Mais detalhes sobre o novo PlayStation devem ser confirmados pela fornecedora japonesa até o final deste ano.
O console se encontra atualmente em sua quarta geração.
Com uma proposta mais interativa e inclusiva, o PS5 já é bastante
aguardado pelo seu público.

Kit de desenvolvimento do Playstation 5 vazado é verídico

SAÚDE
Sumaia Villela/Agência Brasil

Tratamento bem-sucedido
Pesquisadores da USP estão animados com nova terapia contra o câncer
Por Karina Toledo (Agência
Fapesp)

Um tratamento inovador
contra o câncer, feito com células
reprogramadas do próprio paciente, foi testado pela primeira vez na
América Latina por pesquisadores do Centro de Terapia Celular
(CTC) da Universidade de São
Paulo (USP) em Ribeirão Preto –
um Centro de Pesquisa, Inovação
e Difusão (Cepid) apoiado pela
Fapesp. Conhecida como terapia
de células CAR-T, a técnica foi
usada para tratar um caso avançado de linfoma difuso de grandes
células B – o tipo mais comum
de linfoma não Hodgkin, doença
que afeta as células do sistema linfático. O paciente, de 63 anos, já
havia sido submetido sem sucesso
a várias linhas diferentes de quimioterapia desde 2017.
- A expectativa de sobrevida
desse paciente era menor que um
ano. Para casos como esse, no Brasil, normalmente restam apenas
os cuidados paliativos. Contudo,
menos de um mês após a infusão
das células CAR-T observamos
melhora clínica evidente e até conseguimos eliminar os remédios
para dor - conta Renato Cunha,
pesquisador associado ao CTC e
coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea e Terapia
Celular do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP).
A terapia de células CAR-T
(acrônimo em inglês para receptor
de antígeno quimérico) foi inicialmente desenvolvida nos Estados
Unidos, onde é oferecida por dois
laboratórios farmacêuticos a um
custo de US$ 400 mil – sem considerar os gastos com internação. Já a
metodologia desenvolvida no CTC
tem custo aproximado de R$ 150
mil, que pode se tornar ainda mais
baixo se o tratamento passar a ser

oferecido em larga escala, que é o
objetivo final.
- Trata-se de uma tecnologia
muito recente e de uma conquista
que coloca o Brasil em igualdade
com países desenvolvidos. É um
trabalho de grande importância
social e econômica para o país
- afirma Dimas Tadeu Covas, coordenador do CTC e do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia
em Células-Tronco e Terapia Celular, apoiado pela Fapesp e pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
O primeiro paciente foi atendido pela equipe do CTC e do
Hemocentro do HC-FMRP-USP
na modalidade de tratamento
compassivo, que permite o uso de
terapias ainda não aprovadas no
país em casos graves sem outra opção disponível. O grupo pretende
agora iniciar um protocolo de pesquisa com um número maior de
voluntários.

- Já temos outros dois pacientes com linfomas de alto grau em
vias de receber a infusão de células
reprogramadas - conta Cunha.
A partir de amostras de sangue dos pacientes a serem tratados, os pesquisadores isolam um
tipo de leucócito conhecido como
linfócito T, um dos principais responsáveis pela defesa do organismo graças à sua capacidade de reconhecer antígenos existentes na
superfície celular de patógenos ou
de tumores e desencadear a produção de anticorpos.
Com auxílio de um vetor viral
(um vírus cujo material genético
é alterado em laboratório), um
novo gene é introduzido no núcleo do linfócito T, que então passa a expressar em sua superfície um
receptor (uma proteína) capaz de
reconhecer o antígeno específico
do tumor a ser combatido.
- Ele é chamado de receptor
quimérico porque é misto. Parte
de um receptor que já existe no

linfócito é conectada a um receptor novo, que é parte de um anticorpo capaz de reconhecer o antígeno CD19 [antiCD-19]. Com
essa modificação, os linfócitos T
são redirecionados para reconhecer e atacar as células tumorais explica Cunha.
Os leucócitos reprogramados
são “expandidos” em laboratório
(colocados em meio de cultura
para que se proliferem) e depois
infundidos no paciente. Antes do
tratamento, uma leve quimioterapia é administrada para preparar o
organismo.
- Cerca de 24 horas após a
infusão das células CAR-T tem
início uma reação inflamatória,
sinal de que os linfócitos modificados estão se reproduzindo e induzindo a liberação de substâncias
pró-inflamatórias para eliminar o
tumor. Além de febre, pode haver
queda acentuada da pressão arterial e necessidade de internação diz Cunha.
Divulgação

Equipe de pesquisadores da USP e paciente que teve câncer regredido graças a novo tratamento

Possibilidade de identificar vestígios do zika vírus está à venda

País tem novo exame
para identificar zika vírus
Por Flávia
(Agência Brasil)

Albuquerque

Um exame sorológico capaz
de identificar a contaminação
por zika vírus mesmo depois da
infecção por dengue começou a
ser comercializado no país. Os
kits são voltados principalmente para mulheres em idade fértil
e para estudos epidemiológicos
que pretendam determinar pessoas que já tenham sido expostas
ao vírus. Essa era uma das principais demandas após a epidemia
de zika no Brasil, ocorrida entre
2015 e 2016.
O teste é resultado de uma
pesquisa iniciada há dois anos
por um grupo de pesquisadores
do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo. O estudo foi apoiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo e teve
o pedido de patente licenciado
pela empresa AdvaGen Biotec
e recentemente aprovada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária para uso comercial. O
produto foi testado em cerca de
3.200 mulheres no Brasil.
O exame detecta a presença
de anticorpo específico do zika

vírus produzido pelo organismo
depois de 15 a 20 dias, após o indivíduo ser infectado.
Entretanto, como os vírus
da zika e da dengue são muito
parecidos, os testes disponíveis
no mercado acabam por confundir com resultando em falso
positivo ou negativo, dificultando ou impedindo o diagnóstico
preciso em áreas endêmicas para
a dengue. O teste possui 95%
de especificidade para zika, enquanto os outros do mercado
possuem até 75%.
- Esse anticorpo dá proteção
para o resto da vida e é muito
difícil achar uma proteína que
seja específica para o zika. Mas
achamos um local na proteína,
que chamamos de Delta NS1, e
que não dá reação cruzada com
a dengue - explicou um dos pesquisadores, o especialista em virologia Edison Luiz Durigon.
Segundo o pesquisador, o kit
facilitará o acompanhamento
de gestantes que farão o exame
a cada três meses para prevenir
a microcefalia em bebês. Caso a
mulher seja infectada só no período final da gestação, o bebê
corre o risco de desenvolver problemas neurológicos.
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É uma grande honra
ser contemporânea de
Fernanda Montenegro

Agatha Moreira brilha
em lançamento de
coleção no Village Mall

Casa Shopping
recebe a exposição
de Rodrigo Bodstein
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Por Fernanda Pereira (Folhapress)

S

e você tem mais de 20 anos,
provavelmente vai se lembrar do machão Maçaranduba e suas confidências ao seu
“sarado diário”, assim como do letrado seu Creysson, que tirava dúvidas de português se embaralhando nos “nómios complicádios”.
Ou ainda dos confusos policiais
Fucker and Sucker, que nunca
conseguiam sincronizar suas falas.
Os icônicos personagens do
programa Casseta e Planeta estão
de volta - na verdade, serão recordados nos palcos. O elenco original do grupo, exibido na Globo de
1994 até 2010, reúne-se a partir
deste mês para apresentações pelo
país, como parte da comemoração
pelos 30 anos de estrada. No Rio,
eles estarão no palco do Vivo Rio,
dia 8 de dezembro.
- Vai ser quase um stand-up
de cinco, falando do passado, de
coisas que aconteceram nessas três
décadas. Vai ter uma homenagem
a Bussunda e vamos falar da Maria
Paula, a oitava casseta. Não teremos os personagens no palco, mas
vamos falar deles. E terá música,
nossos shows sempre foram muito
musicais - afirma Beto Silva.
Além de Beto (59), Claudio
Manoel (60), Helio de La Peña
(60), Hubert (59), e Marcelo
Madureira (61) vão participar da
turnê Casseta & Planeta Tour 30
Anxs 2019. A única ausência é a
de Reinaldo (67) que hoje segue
carreira de músico na Companhia

TEM QUE ATURAR:
ELES ESTÃO VOLTANDO
Casseta e Planeta percorre Brasil lembrando bons momentos da carreira
Estadual de Jazz, mas também
será lembrado nas apresentações,
como Bussunda, que morreu em
2006, vítima de um enfarte.
O elenco, que se uniu pela
primeira vez no fim da década
de 1970, em uma casa de shows
carioca, não se apresentava junto
nos palcos desde que o programa
Casseta e Planeta passou a ser semanal, em 1998 - até então, ele
era mensal. Mas eles dizem não ter
perdido o jeito ou a paixão pelas
apresentações ao vivo.
- Deu um certo nervosismo
[voltar aos palcos], porque faz
muito tempo, mas sempre gostei
muito de fazer show. Particularmente, lamentei quando a gente
parou com eles. Mas é aquele negócio, a gente tinha que ter vida,
cuidar da família, educar os filhos,
ficar com a mulher. Foi uma opção
pensada - recorda Hubert.

Desde o término do Casseta e
Planeta Urgente!, em 2010, o grupo se uniu novamente em 2012,
também na Globo, para o Casseta
e Planeta Vai Fundo, cancelado no
mesmo ano. E depois, em 2016,
no canal pago Multishow, para o
Procurando Casseta e Planeta. Em
2019, eles criaram um canal no
YouTube para recordar os personagens clássicos da atração – este
ainda no ar.
Foi a partir desse último encontro que os empresários dos
artistas tiveram a ideia da turnê.
Foram em torno de seis meses
para escrever novos números, recordando o que foi feito nesses 30
anos, sem esquecer as adaptações,
como a música que citava Zico e
agora vai falar de Neymar, ou o vagabundo do “Rap do Vagabundo”,
que virou youtuber.
- É uma celebração, mas tam-

bém uma forma de mostrar que
estamos aqui, fazendo nossas piadas. Elas continuam boas, estamos
bem de saúde, fazendo uns tratamentos intensivos, tomando remédios, treinamentos físicos para
aguentar a parada. Mas estamos
gostando muito dessa experiência
- brinca Hubert.
UM NOVO HUMOR?
Apesar de recordar e adaptar o
mesmo estilo de humor feito décadas atrás, os humoristas do Casseta e Planeta Urgente reconhecem
que, em nove anos, desde o fim do
programa na Globo, muita coisa
mudou em relação à comunicação
e à concorrência. Para eles, essa
parte é a que vai demandar maior
adaptação.
Quando o grupo começou,
diz De la Peña, eram poucas as
opções de programação humorís-

tica e apenas na TV aberta, agora
tem rede social e memes:
- Tem gente fazendo comédia
pelo IGTV, você tem canais como
o Comedy Central, enfim, uma
variedade grande para esse tipo de
produção de humor.
Nesse contexto de tecnologia,
os humoristas se preparam também para uma mudança na forma
que acontece o feedback do público, que era “baixo e indireto” e que
agora acontece de forma imediata,
via redes sociais. Segundo eles, isso
pode afetar até mesmo o conteúdo
a ser apresentado.
- Antes, o cara teria que escrever uma carta para a Globo,
que encaminharia a mim e eu dificilmente teria como responder.
Demorava, era difícil e as pessoas
nem acreditavam que teriam retorno. Hoje, se o cara não gosta,
publica que não gostou, e a con-

versa entre artista e consumidor se
dá em público - garante Hélio De
la Peña.
Mas eles afirmam que não vão
se se inibir por causa disso, e farão
o humor crítico que sempre fizeram:
- Sempre demos pancadas para
todos os lados, humorista não tem
lado. O lado é o da piada - afirma
Beto. - Claro que hoje em dia tem
um pessoal que se irrita, mas a
gente não vai devolver dinheiro de
quem não gostar.
Segundo Hélio De la Peña,
se na hora de montar um quadro
o grupo percebe que ele tem mais
uma postura de afirmar um ponto
de vista, uma posição política, do
que fazer humor, não há problema
em abrir mão:
- Nossa intenção é fazer rir, tirar graça de uma situação.
Na avaliação do grupo, o humor está cada vez menos focado
em fatos. Para a trupe, seja na política ou em outras áreas, o humor
tende a fazer abordagens mais genéricas na televisão, seja aberta ou
fechada, deixando as “piadas imediatas” para a internet.
- E tem pessoas que cobram
isso - afirma De la Peña - Não há
mais humor da atualidade, de fatos, que era uma coisa que a gente
fazia muito, a gente ia muito direto em cima do que estava acontecendo. Se fala de política hoje, mas
não em cima do fato, em cima do
que aconteceu, fala de uma forma
mais geral, isso mudou, não tem,
pelo menos na TV aberta.
Eduardo Anizelli/Folhapress

‘Alguém sempre se irrita com a
piada, mas a gente não vai devolver
o dinheiro de quem não gostar’

‘Não há mais humor da atualidade,
de fatos, que era uma coisa que a
gente fazia muito’

BETO SILVA

HELIO DE LA PEÑA

‘Sempre gostei muito de fazer
shows. Lamentei muito quando a
gente parou com eles’
HUBERT

‘Nossa intenção é
fazer rir, tirar graça
de uma situação’
CLAUDIO MANOEL
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Nobel de Literatura vai para
Olga Tokarczuk e Peter Handke
Poucos conhecidos no Brasil, polonesa e austríaco terão livros lançados aqui em breve
Divulgação/Ed. Todavia

A polonesa Olga Tokarczuk
e o austríaco Peter Handke foram anunciados quinta-feira (10)
como os vencedores do prêmio
Nobel de Literatura de 2018 e de
2019, respectivamente. Neste ano,
dois prêmios foram concedidos
porque a Academia Sueca, responsável pela escolha, não entregou a
medalha no ano passado por discordâncias internas do júri.
Laureada com a medalha
correspondente a 2018, Olga
Tokarczuk era uma das mais cotadas pelas bolsas de apostas.
Romancista, ensaísta, roteirista e
celebridade literária em seu país,
a polonesa nasceu em 1962 e é
autora de “Flights”, livro pelo qual
ficou conhecida mundialmente
após ganhar a versão internacional
do Man Booker Prize em 2018,
prêmio para o melhor trabalho
traduzido para o inglês e publicado no Reino Unido.
No Brasil, o livro foi publicado com o título “Os Vagantes”
(ed. Tinta Negra), mas está atualmente esgotado - a editora Todavia irá republicar a história com
uma nova tradução e novo título,
“Viagens”.
Fragmentado, o romance costura histórias de diferentes séculos. Em uma, por exemplo, a autora conta a biografia imaginada de
um anatomista holandês que descobriu o tendão de Aquiles, no século 17. Em outra, traz a história
do coração de Chopin, carregado
em um recipiente com álcool por
sua irmã.
A Todavia anunciou que irá
editar a obra da escritora no Brasil. O primeiro título será “Sobre
os ossos dos mortos”, com previsão
de publicação em novembro.
Para Leandro Sarmatz, que
editou o livro, a polonesa tem uma
voz inquieta e crítica sobre a política e a cultura de seu país.
- O hibridismo formal e a visão sobre temas de hoje, como autoritarismo, especismo, envelhecimento, aliados a uma escrita que
sempre toma o partido do prazer
do texto, fazem dela um nome in-

Reprodução

mido da política nacionalista
da “Grande Sérvia”, promovida
pelo presidente (e criminoso
de guerra) Slobodan Milosevic
(1941-2006). Muita água ainda
vai rolar por conta desse assunto.

Olga Tokarczuk
terá obra
relançada aqui
pela Editora
Todavia em
novembro. Já
o austríaco
Peter Handke
enfrenta
protestos por
suas posições
políticas
pró-Milosevic
contornável - avalia o editor. - É
uma autora que, falando do Leste
Europeu, conversa com leitores do
mundo todo.
Segundo o anúncio do Nobel,
Tokarczuk foi escolhida por sua
“imaginação narrativa que, com
paixão enciclopédica, representa
o cruzamento de fronteiras como
uma forma de vida”. Para o júri, ela
“nunca vê a realidade como algo
estável ou eterno, mas constrói
seus romances em uma tensão entre opostos culturais”.
Isso faz com que suas narrativas sejam costuradas pela fragmentação e pela diversidade, com
uma consciência de que a Polônia

não é uma nação homogênea.
Algo que, em certo sentido,
pode ser visto no que foi chamado pelo Nobel como sua principal
obra: o romance histórico “The
Books of Jacob”, para o qual a autora passou anos pesquisando em
arquivos e bibliotecas até criar o
protagonista, Jacob Frank, líder
de uma seita do século 18, proclamado por seus seguidores como o
novo messias.
Já o vencedor de 2019, também anunciado nesta quinta (10),
Peter Handke, é dramaturgo,
romancista e roteirista - e muito lembrado pela parceria com o
diretor Wim Wenders na rotei-

rização do filme “Asas do desejo”
(1987), clássico com anjos que
pairam sobre Berlim e observam a
cidade e seus habitantes.
O austríaco figurava há anos
entre os favoritos para o prêmio
por sua obra que tem um quê de
kafkiana, mas que é geralmente
construída em um universo silencioso, com almas vagando por percepções existenciais do mundo.
Nascido em 1942 em uma família de minoria eslovena, Handke é mais traduzido e publicado
no Brasil do que Tokarczuk. Aqui,
foi lançada em 2015 a coletânea
“Peças faladas” (ed. Perspectiva),
com textos escritos pelo autor en-

tre 1966 e 1967 que não trazem
um enredo nem personagens delineados.
A Estação Liberdade também
publicou “A perda da imagem:
ou Através da Sierra de Gredos”
e “Don Juan (narrado por ele
mesmo)”. A editora prevê ainda
para novembro o lançamento de
“Ensaio sobre o maníaco dos cogumelos”, que foi publicado originalmente em 2013.
Ganhador do prêmio Ibsen de
2014, que homenageia personalidades e instituições vinculadas
à dramaturgia, Handke tem mais
de 50 anos de carreira literária,
com um grande número de obras
em diferentes gêneros. Segundo
a organização do Nobel, ele foi
escolhido por ser “um dos mais
influentes escritores europeus
pós-Segunda Guerra” e por ter
uma “extraordinária atenção às
paisagens, o que fez do cinema e
da pintura duas de suas maiores
fontes de inspiração”.
Curioso é que o Nobel de
Handke já está a perigo. Grupos humanitários de vários
cantos do mundo começaram a
protestar tão logo seu nome foi
anunciado. O motivo: o escritor
austríaco foi um apoiador assu-

NOBEL CANCELADO
Os dois europeus receberão
como prêmio cerca de R$ 3,7 milhões. De certa forma, o anúncio
frustra a expectativa criada de que
o Nobel de Literatura neste ano
acentuaria o seu verniz de diversidade. Em outubro, o membro da
Academia Sueca Anders Olsson
afirmou que a diversidade era uma
das prioridades do comitê.
- Precisamos ampliar nossa
perspectiva - disse. - Temos uma
visão eurocêntrica da literatura e
agora estamos olhando para todo
o mundo. Antes, estávamos observando mais os homens. Agora,
existem muitas mulheres que são
realmente excelentes.
Olga Tokarczuk é a 15ª mulher a receber a honraria entre 116
escritores premiados até hoje. Mas
na questão geográfica não houve
mudanças - tanto ela quanto Handke são europeus.
A entrega do Nobel de Literatura foi cancelada ano passado
após o fotógrafo franco-sueco
Jean-Claude Arnault, que administrava uma entidade que recebia fundos da Academia, ter sido
acusado de estupro. Ele era casado
com a poeta Katarina Frostenson,
que é membro da academia.
O fotógrafo também foi acusado de vazar nomes de vencedores do Nobel de Literatura. A
fundação Nobel cancelou a premiação em 2018 e anunciou, em
março deste ano, que a premiação
de 2019 seria em dobro.
A Academia Sueca, criada em
1786 para salvaguardar a língua
sueca, escolhe somente o vencedor do Nobel de Literatura. Outras instituições acadêmicas do
país selecionam os vencedores de
campos da ciência. Um comitê
norueguês escolhe o vencedor do
Nobel da Paz.

Grife Sérgio Sant’Anna
completa meio século
Por Ivan Finotti (Folhapress)

Sérgio Sant’Anna comemorou
50 anos de carreira literária em setembro. Foi em 1969 que ele publicou em edição independente,
com o dinheiro do pai, o livro de
contos “Sobrevivente”. Dois dias
antes, os Beatles haviam lançado
“Abbey Road”. No mês seguinte, o
general Emílio Garrastazu Médici
se tornaria o terceiro presidente da
ditadura militar.
Foi nesse contexto, artístico
e político, que se desenvolveu a
literatura de Sant’Anna, um tipo
de texto que questiona a própria
literatura por meio da experimentação de formatos e do diálogo
com outras linguagens artísticas,
especialmente o teatro.
Na verdade, Sant’Anna não
comemorou o cinquentenário.
- Não fiz nada, não, fiquei na
minha - diz o autor, que, no entanto, relança “Amazona”, cuja primeira edição, de 1986, pela Nova
Fronteira, estava esgotada há muito. O livro ganhou um Jabuti na
ocasião (o segundo de quatro que
o autor já recebeu). A obra tem a
ver com o momento atual.
- Embora folhetim satírico,
trata da evolução da mulher.
“Amazona” narra a ascensão
de Dionísia, típica esposa da classe
média carioca, ao poder nos anos
1980 - primeiro como modelo de
revista erótica e depois como figura política nacional. Todo o livro
tem alta voltagem erótica.
A Companhia das Letras tem
lançado os livros de Sant’Anna
desde 1989 - e o autor já produziu
uma dezena desde então.
- Isso dá uma tranquilidade.
A essa altura da vida, tem um negócio bem legal, que é ver que o
trabalho foi realizado. Há certa
melancolia com a passagem do
tempo. Mas seria pior se eu não
tivesse feito nada. Minha vida foi
bem vivida - diz ele, que completa
78 anos no fim de outubro. - Se

Divulgação/Companhia das Letras

Sérgio Sant’Anna
meu físico sofreu, a criatividade
está a mil.
Neste momento, Sant’Anna
trabalha em uma novela, tem outra pronta e ainda três ou quatro
contos novinhos em folha. Mas
não tem pressa nenhuma.
- Antes eu era extremamente ansioso. Agora procuro curtir,
acho que está mais prazeroso escrever. Me dei conta de que não
precisava mais me apressar. A qualidade de vida agora está sendo um
fator muito importante - diz.
Ele conta também que dorme
lá pelas 3h da manhã, e acorda
quando o sono acaba. De madrugada, gosta de ler e ver televisão.
- Acho muito legal esse lance
de dormir tarde, é um momento
com você mesmo. Dizem que televisão é uma porcaria, mas não é se
você assistir aos canais certos.
No caso de Sant’Anna, os canais certos são o Curta! e o Arte 1,
ambos dedicados à cultura.
Há uns dez anos, o escritor largou o tabaco, após cinco décadas
como fumante inveterado:
- Não recomendo. Tenho
problemas nas artérias por causa
disso. Foi difícil parar, mas corri o
risco de ter de amputar uma perna. Às vezes dou uma tragada no
cigarro de alguém e não gosto.
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Viva Cazuza!

Anitta
chegou
lá!

Na quinta-feira, data em
que a Sociedade Viva Cazuza
completa 29 anos, Luciana
Caravello Arte Contemporânea fará um leilão de parede
beneficente, com toda a renda
revertida para a instituição
criada em 1990 pelos pais
de Cazuza, Lucinha e João
Araújo. Serão apresentadas
obras em diferentes suportes,
como pintura, desenho, gravura, fotografia e escultura
de importantes artistas, como
Adrianna Eu, Alan Fontes,
Alexandre Mazza, Almandra-

Ninguém segura o furacão
Anitta. Ela é capa da revista
“High Society Americano”,
onde é chamada de megastar, com direito a entrevista
em inglês e fotos maravilhosas. Hollywood é o limite.

Centenário de Lygia Clark será
comemorado com exposição e monólogo
Em 2020, a artista plástica Lygia Clark - um dos
maiores nomes brasileiros completaria 100 anos. Para
comemorar, o studio OM.art

está com uma exposição e um
monólogo abertos ao público
para mostrar um pouco mais
do pensamento dessa grande
artista.

de, Armando Queiroz, Bruno
Miguel, Cabelo, Daniel Murgel, Eduardo Kac, Gustavo
Speridião, Marcelo Jacome,
Pedro Varela, Úrsula Tautz e
Victor Arruda, entre outros,
que doaram trabalhos para
o projeto. O leilão de parede
caracteriza-se pela ausência
da figura do leiloeiro, que
normalmente faz a mediação
entre os lances oferecidos e a
venda final da obra. Nessa modalidade, o participante registra a sua oferta diretamente na
parede, ao lado da obra.

Por que não fazer da Cobal um Mercado da
Ribeira à brasileira?
Diante do impasse do governo
federal com as duas unidades da
Cobal no Rio de Janeiro –Humaitá
e Leblon – a coluna sugere que a iniciativa privada se mexa e coce os bolsos. Seria o máximo e muito rentável
com certeza imitar o badaladíssimo

Mercado da Ribeira de Lisboa, que
oferece além de tascas e restaurantes,
casas de vinhos, de queijos, além dos
legumes, frutas e flores. Não tem
importância se a ideia já está sendo
usada no Porto do Rio. A cidade só
ganharia. #ficaadica

Isabela Santoni com a
irma Nina e uma amiguinha

Neta de Preta Gil Sol de Maria foi
com a mãe Laura Fernandes

Noite para os pequenos
Uma sessão só para convidados do Circo da Turma da Mônica reuniu
vários famosos e seus filhos no Teatro Village Mall. A noite contou ainda
com a presença de Maurício se Sousa, criador da turma da Mônica.
Rogério Fidalgo/Ag News

Paula Lima, Mauro de Sousa, Maurício de Sousa e Fafy Siqueira

Thiago Lacerda

Fernanda Gentil e Gabriel

Vanessa Giácomo

Juliana Alves a Yolanda

CRÔNICA DA SEMANA

Fernanda Montenegro: o presente que a Dinda me deu
Minha madrinha era uma
cientista inteligentíssima, médica
respeitada em época que mulher
profissional era até mal vista, mas
– talvez por sua condição de solteirona – também era uma pessoa
sem muita graça, seca, extremamente conservadora, daquele tipo
que não sonha, não brinca, não
comete desatinos nem perde a
cabeça por amores vãos. Por tudo
isso, seus presentes eram sempre
extremamente sem graça, quase
franciscanos em sua pobreza –
quando não inadequados para a
menina de 12 anos que já se julgava mulher feita.
Mas devo a essa minha dinda esquisitona um dos grandes
presentes da minha vida, que, só
depois de muitos anos, pude efetivamente avaliar o real valor:
ela me deu de presente Fernanda

Montenegro, a divina diva que
comemora, dia 16, seus 90 anos.
***
Minha madrinha me levou
para assistir “O Mambembe”,
peça de Arthur Azevedo, encenada em 1959. Na minha memória,
assisti no Teatro Copacabana Palace. No livro de memórias de Fernandona – que comecei a ler há
pouco e não consigo largar – ela
escreve que foi no Theatro Municipal e que foi um acontecimento.
Tão importante que merece um
capítulo inteiro, a primeira vez
em que a então jovem Fernanda
foi aplaudida em cena aberta por
uma plateia de 2.600 lugares. Não
fui ao Municipal. Confirmei, lendo “Prólogo, Ato, Epílogo”, que
assisti à segunda encenação, no
Copa - então minha memória
ainda está nos trinques 60 anos

depois. Tanto está que, desde então, o teatro, Fernanda e alguns
de seus companheiros de cena no
Mambembe - Sérgio Britto, Ítalo
Rossi, Yara Cortes, Zilka Salaberry – me fascinaram e me acompanharam. Eles nos palcos, eu na
plateia, por tantos e tantos anos!
Também nessa época, com a
televisão dando seus primeiros
passos, lá em casa éramos todos
telespectadores do Grande Teatro
Tupi, que levava semanalmente
– e ao vivo – o melhor do teatro
mundial. Fernanda era o grande
nome dessas peças televisionadas,
ao lado, mais uma vez, de Sérgio
Britto, do Ítalo, de seu marido,
Fernando Torres, e também com
Nathalia Timberg, Glauce Rocha,
Camilla Amado, Teresa Rachel,
Napoleão Moniz Freire, Mário
Lago, Armando Bógus, Claudio

Cavalcanti, Raul Cortez e tantos
outros atores maravilhosos. A
nata da representação no Brasil de
então e de sempre. Era programa
que passava tarde da noite, mas
eu, mesmo ainda criança, não perdia – e ainda contava com a companhia de toda a família no serão.
Era em preto e branco, era ao vivo,
devia ter uma quantidade de furos
e erros que não vemos mais desde a ascensão do videoteipe, mas
sempre foi um programa imperdível para os amantes do teatro.
Ali começou meu gosto em ser
plateia.
***
Muitos anos depois, no começo da minha vida de jornalista, fui entrevistar Fernanda para
a revista “Pais & Filhos”. Foi em
1972, e ela morava numa casa
sólida e simpática, na pacata

Rua Custódio Serrão, no Jardim
Botânico. Seus meninos – Claudio e Fernanda – tinham respectivamente 10 e 7 anos. Fernandona tem aquela voz. A voz.
Fiquei hipnotizada ouvindo a
diva desfiar histórias dos filhos,
como ela e Fernando educavam
as crianças, a importância da
psicologia na educação, o desenvolvimento de cada um. Foi uma
bela matéria. Mas o que mais me
impressionou foi ver naquela
casa, no escritório onde conversávamos, no lugar de obras
de artistas de renome, folhas de
papel com desenhos das crianças
pregados nas paredes, escorados
nos livros. Todos aqueles traços
e garranchos coloridos, tão típicos dos miúdos, me disseram,
ali, que aquela dama era uma
mulher muito especial.

Deu no que deu. Seus meninos são dois talentos. Claudio é
mais reservado, grande diretor de
cinema. A Nanda é um portento
de inteligência, uma atriz de rara
sensibilidade, uma pessoa que escreveu um texto tão belo e poderoso sobre a mãe que não deixou
nada mais para ninguém falar.
Ainda bem que tinha minhas próprias reminiscências para evocar
a diva, caso contrário não teria
coragem de escrever nada. A filha
disse tudo e disse tão lindamente!
***
Fernanda Montenegro, só
posso lhe dizer uma coisa, além
de desejar saúde, conforto, serenidade e amor: muito, muito, muito obrigada. Do fundo do coração
e com toda a minha admiração.
Uma honra imensa viver no
seu tempo.
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É tão anos 90 que dá gosto
Tecnologia ajuda Will Smith garotão a caçar Will Smith cinquentão
Crédito

Por Pedro Sobreiro

Escola Maria Olenewa faz parte do Theatro Municipal

Escola de dança do Rio abre inscrição
Fundada em 1927 e
vinculada ao Theatro Municipal do Rio, a Escola
Estadual de Dança Maria
Olenewa recebe, até o dia
31 de outubro, inscrições
para o processo seletivo
de 2020. Podem se candidatar meninos e meninas entre 8 e 21 anos.
A inscrição requer a
entrega dos seguintes
documentos na secretaria da escola, situada na
Avenida Almirante Barro-

so, nº 14, 3º andar, e que
fica aberta de segunda a
sexta, das 9h às 12h e das
14h às 17h: certidão de
nascimento (cópia), atestado médico (original),
atestado de escolaridade
(original), comprovante de
residência (cópia) e duas
fotos 3×4.
Para crianças de 8
anos não será necessária
experiência em dança, e
a prova terá apenas uma
avaliação física.

Brasil Game Show

Carnaval 2020

São Paulo virou a capital dos games, com a
Brasil Game Show. Estavam lá PlayStation, Xbox
e Nintendo, além de Facebook, Youtube, a Epic
Games e uma porção de
varejistas. O evento teve
a presença estimada de
325 mil pessoas.

Seis escolas de samba do Rio já iniciaram os
preparativos para o desfile na Marquês de Sapucaí
em 2020, com a escolha
de seus sambas-enredos:
Beija-Flor, Portela, Salgueiro, Mangueira, União
da Ilha, Estácio de Sá e
Unidos da Tijuca.

Henry Brogan (Will Smith
- adulto) é um sniper cansado de
seu trabalho desumano. Em vias
de se aposentar, um antigo amigo
o convida para conversar sobre a
última vítima e acaba o envolvendo em uma trama que coloca sua
vida e a de seus conhecidos em
risco.
Agora considerado uma ameaça pela Agência que pagava por
seus serviços, Henry deve usar
suas habilidades para escapar com
vida e conseguir sua tão sonhada
aposentadoria. Porém, na busca
pela sobrevivência, ele passa a ser
perseguido por um agente quase
tão bom quanto ele. E é aí que vem
a grande reviravolta: esse jovem
agente é uma versão 30 anos mais
nova do próprio Henry Brogan.
O projeto do filme começou
nos anos 90, quando a Disney tentou emplacar um longa de ficção
científica para competir com as
grandes produções da época, mas

Will Smith jovem enfrenta o Will Smith cinquentão em Projeto Gemini
como a tecnologia não era suficiente para entregar bons efeitos,
a empresa do Mickey “engavetou”
o filme até que as técnicas de computação gráfica fossem suficientes
para entregar um rejuvenescimento digital satisfatório. Mas o
tempo passou e o filme deixou de

Elenco bom, roteiro fraco
Bonito, mas confuso e raso, ‘O Pintassilgo’ atira para todos os lados
Divulgação

Por João Victor Ferreira

“O Pintassilgo” é o mais novo
longa de John Crowley, irlandês
que fez “Brooklyn”, indicado ao
Oscar em 2016. O filme conta a
história de Theo Decker, que, após
sobreviver a um atentado em que
perde a mãe, fica apenas com um
quadro famoso. Mas teve sorte:
foi acolhido por uma família rica.
A vida de Theo é mostrada desde a
infância turbulenta (Oakes Fegley)
até a vida adulta (Ansel Elgort).
O roteiro foi adaptado do best-seller de Donna Tartt. 700 páginas transpostas para 148 minutos
de filme. A olho nu, seria tempo
suficiente para uma adaptação.
Mas o grande problema, aqui, é
que toda adaptação requer cortes
e simplificações para que o filme
consiga acontecer diferente da sua

Museu de Ciências da Terra em obras
Os avanços tecnológicos da indústria do
petróleo serão um dos
motes principais da comemoração dos 200 anos
da Independência do Brasil, em 2022. Até lá deve
estar pronto o projeto de
revitalização do Museu de

Ciências da Terra, no Rio,
ao custo R$ 123 milhões,
para melhorias nas instalações. O projeto prevê
ainda a abertura de um
novo pavilhão dedicado à
exploração petrolífera. As
informações são da “Folha de São Paulo”.

Emmy Kids

Bryan Adams

Pelo terceiro ano seguido, o programa “The
Voice Kids”, da TV Globo,
foi indicado ao Emmy Internacional Kids, na categoria Programa de Entretenimento sem Roteiro.
Além o musical, a novela
“Malhação” também foi
indicada, nas categorias
Séries e Digital.

Com mais de quatro
décadas de sucessos, o
cantor canadense Bryan
Adams desembarca no
Brasil com a turnê mundial “Shine a Light”, em
dois shows, a serem realizados em São Paulo
(18/10 - Allianz Parque) e
no Rio (19/10 - Jeunesse
Arena).

Theo Decker e sua vida atribulada

própria boca e ameaçado
se suicidar. A reportagem
do TMZ ainda afirma que
outra causa do divórcio
de Renner seria seu vício
em cocaína, chegando
até a deixar a droga próxima a sua filha Ava, de
seis anos.

Sucesso de Renda

Marvel 80 anos

Em cartaz desde 3/10,
“Coringa” continua dominando as bilheterias nos
EUA. o longa alcançou
US$ 55 milhões, totalizando US$ 543 milhões
em duas semanas. No
Brasil, “Coringa” já rendeu R$ 73,2 milhões e
mais de 1,5 milhão de
pessoas aos cinemas.

Em 1939, a Timely Comics lançava sua primeira
História em Quadrinhos.
Passados 80 anos e com
novo nome, a empresa, que agora se chama
Marvel, é uma franquia
de enorme sucesso nas
telonas e está prestes a
lançar dez filmes e oito
séries no Disney+.

“mídia de origem”. Cinema, afinal, não é literatura. No entanto,
o roteiro de Peter Straughan atira
para todos os lados, criando uma
trama esquizofrênica e sem pontos
de apoio para o público seguir a
história de Theo.
O que vemos, então, é uma tentativa de resumo de todos os eventos possíveis do premiado livro. O
filme perde foco, sustentando-se
mais por momentos sensíveis do
que pelo conjunto narrativo.
O elenco é de peso, mas sem
interpretações memoráveis. O
destaque vai para Finn Wolfhard.
Jeffrey Wright entrega bons diálogos e Nicole Kidman cumpre seu
papel, embora tenha pouco a fazer
na história. O Theo de Oakes Fegley é mais convincente que a versão adulta de Ansel Elgort.
Como o filme se passa em duas

épocas diferentes, as transições deveriam ser melhor trabalhadas. A
montagem muda de uma para o
outra quando bem entende, gerando esse descompasso da trama
e afetando também o ritmo do filme. Theo-criança tem mais o que
fazer, está se conhecendo e superando um trauma: a trama anda.
Theo-adulto perde objetivo e vive
ressonante dos eventos do passado: a trama estanca. A quantidade
imensa de coadjuvantes em torno
do protagonista dificulta ainda
mais o desenvolvimento deles.
“O Pintassilgo” é um filme bonito e vistoso, mas também confuso e raso. Aposta numa dinâmica
perfeita para ganhar estatuetas no
Oscar: a famosa “trama biográfica”, mas fala de tantos eventos da
vida do seu protagonista, que acaba não dizendo nada. NOTA: 6
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Ministério da Cidadania e Bradesco Seguros
apresentam

Ator da Marvel em maus lençóis
O ator Jeremy Renner, famoso por interpretar o Gavião Arqueiro nos
filmes dos Vingadores,
está sendo acusado de
ter ameaçado sua ex-esposa, Sonni Pacheco, de
morte e, após uma briga,
teria posto uma arma na

atrair o interesse do estúdio, que
vendeu os direitos para a Paramount enfim lançar o longa agora
em 2019.
É interessante reparar como a
trama tem o mesmo ar das produções de ficção dos anos 90. É um
ponto não proposital, mas que

cria um sentimento bom de nostalgia.
As atuações são bastante cativantes e acabam sendo o ponto
forte do filme. Will Smith está em
seu padrão de atuação, que não é
lá muito profunda, mas prende o
espectador como ninguém. Ele
consegue ser divertido e interagir
bem com os personagens de apoio,
destacando Benedict Wong, que
esbanja carisma e até mesmo fofura.
Os pontos negativos são a
computação gráfica e a direção.
Se o Will jovem funciona bem nas
cenas escuras, o mesmo não pode
ser dito nas cenas claras. Ele parece um bonecão artificial. Isso reflete diretamente nas escolhas do
diretor Ang Lee, que opta por fazer cenas claras e com muita ação
digital. Há cenas que parecem saídas de videogames.
Talvez uma direção mais conservadora entregasse mais do que
apenas um bom divertimento de
duas horas. NOTA: 7

Curtas
n Para celebrar o mês
das crianças, o Km de
Vantagens Hall, localizado no Via Parque
Shopping, recebe a
cantora Anitta e o aclamado “Show das Poderosinhas”, no dia 19, a
partir das 16h. A atração
contará palco e figurinos
bastante coloridos.
n Grupos de k-pop mudaram suas agendas
e cancelaram eventos

APRESENTADO POR

programados por conta da morte da cantora
Sulli, ex-integrante do
conjunto coreano f(x).
n A atriz Liv Tyler deve
retornar em breve ao papel de Betty Ross, a Mulher-Hulk, na nova série
do Disney+ “She-Hulk”,
programada para ser
lançada 2020. A informação foi dada pelo jornalista norte-americano
Daniel Richtman.
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Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima
Fotos Cristina Granato

Lilia Cabral e Camila Amado

Nossa grande Dama do Teatro entre Regina Pinho e Antônio Queiroz

nFernanda Montenegro comemorou seus 90
anos (completados nesta quarta) com a leitura
e apresentação de “Nelson Rodrigues por ele
mesmo”, da adaptação assinada pela filha do

autor, Sonia Rodriguez. Foi uma noite de muitas
emoções, com “Parabéns pra você” de amigos
queridos. Detalhe, ela se apresentou no mesmo
Teatro há 60 anos, com “O Beijo no Asfalto”.

Mariana Lima e Henrique Dias

O Rio que acontece
Selmy Yassuda

nNesse Rio, cheio de
estigmas e traumatizado
com a crise, faz muito bem
ao coração acompanhar os
eventos que “ teimam “ em
dar certo!
O Veste Rio, realizado
pelas revistas “Ela” e
“Vogue Brasil”, reuniu 65
marcas de todo o Brasil e
outras 125, em outlet.
Os desfiles agitaram o Píer
Mauá...
Como disse Marina
Caruso, editora do caderno
“Ela”, “diante de um Rio
tão entristecido”, a oitava
edição do evento foi
um motivo a mais para
comemorar.
Verdade. Ponto para os
patrocinadores Senac,
Santander, Firjan, Sebrae,
Fecomércio, Rio Sul e Azul...
nNo Village Mall,
Ágatha Moreira, toda
linda, deu o ar da graça
no lançamento da nova
coleção da Hope... Se
na novela “A Dona do
Pedaço”, a antipática
vilã, a digital influencer
Jô, está falida, na vida
real, graças a Deus e ao
seu talento, a situação é
outra...
Reparem no top que
ela está usando. É da
campanha Outubro
Rosa, cuja renda terá
parte da verba revertida
para a luta contra câncer.

Selmy Yassuda

Selmy Yassuda

Sergio Mattos e modelos da 40 graus
Selmy Yassuda

A atriz Jeniffer Oliveira e a estilista Shirlei Maia
Miguel Sá

A atriz Rosamaria Murtinho

Marina Caruso, Dani Falcão e Paula Merlo
Selmy Yassuda

Miguel Sá

Livia Henkel,
desfilando
moda Praia,
da estilista
Shirlei Maia,
para Jeni.

Patrícia e
Patrick Piazza

Ágatha Moreira
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Tania Drummond
celebra 70 anos

Tania Drummond comemorou seu aniversário
de 70 anos, na terça-feira, 8, com uma das festas
mais bonitas do Rio em 2019. Tudo realmente
perfeito! O local escolhido para a comemoração (black tie, diga-se de passagem) foi o Jockey Club Brasileiro, na Gávea, com decoração
do super Leonardo Araújo.

Gloria Tavora e Bill Crone

Beth e Afonso Guimarães

Maninha Barbosa e Monica Clarck

Carla Pimentel e Brian Neele

Chico e Milene Peltier

Marcello Borges e Sylvia de Castro

Luis Felippe Indio da Costa e Tania Drummond

Cleuba Verri
e Heckel Verri

Casa Shopping recebe a exposição de fotografias de Rodrigo Bodstein
Fotos Cristina Granato

Na quinta- feira, 10, o Barracão de Imagens do Casa
Shopping recebeu a abertura da exposição “Abstrações”, de Rodrigo Bodstein. Os quadros em arte visual abstrata do fotógrafo ficam disponíveis para visitação até 10 de fevereiro de 2020. Confira nas fotos de
Cristina Granato quem esteve na abertura.

Tatiana Fogaça, Rodrigo Bodstein e Alessandra Bobba

Marília, Rodrigo e Regina Bodstein

Rodrigo, Daniele Bodstein, Joana e Filipe Chulam

Rodrigues Silva, Monica Palmeira e Dario Uriah

Rodrigo Bodstein, Renata Godinho e Ique Woitshach

Ana Cabral, Ique Esteves e Claudia Freitas

Marília Bodstein e Carlos Braga

Elizabeth Joppert e Venerando Martins

Marcelo e Carol Cossenza

