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União massacra aposentados
Em cinco anos, morreram 1.183 assegurados do Aerus: 236 por ano
HOTEL NACIONAL

Felippe Caçula/Folha Press

O RETORNO DE UM
ÍCONE CARIOCA

Inaugurado em 1972 pelo
empresário José Tjurs, o
Nacional reabre novamente no
próximo dia 25 e quer reviver a
sua história e carioquice.
Confira a trajetória do Nacional
nas páginas 9,10 e 11.

Condenada pela Justiça Federal
e com a sentença de antecipação
de tutela ainda em vigor, a Advocacia Geral da União tomou uma
decisão inédita: comunicou ao Judiciário que deixaria de recolher o
valor mensal, por acreditar já ter
cumprindo a sua parte.
Para o advogado dos oito mil
pensionistas, Dr. Lauro Thaddeu
Gomes, “é como se um preso pedisse a chave da cadeia dizendo que
já cumpriu a pena e que já vai sair”.
A antecipação de tutela foi concedida em 19 de setembro de 2014
pelo desembargador Paes Ribeiro
considerando o risco de vida dos
aposentados, já em idade avançada, e as “necessidades essenciais à
sobrevivência dos aposentados”.
A situação dos aposentandos
é tão grave que, nos últimos cinco anos, já faleceram 1.183 pensionistas, o que dá uma média de
uma morte a cada um dia e meio.
A União foi condenada em uma
outra ação, a da defasagem tarifária, que tem como beneficiário o
próprio Aerus.
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PSL decide deixar o governo Witzel
Ordem partiu após entrevista do governador a Andréia Sadi na GloboNews
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Aumenta
tensão no
mundo árabe

Fiscalização
2º CADERNO
é falha nos
AS COLUNAS DE
hospitais
ANNA RAMALHO,

Rebeldes do Iêmen não descartam novos ataques a poços de
petróleo da Arábia Saudita, como
fizeram no fim de semana, provocando redução de 6% do abastecimento mundial de combustível. Já
o Irã interceptou um navio suspeito de contrabando de combustível.
No Brasil, as ações da Petrobras se
valorizaram 5% na abertura.

LILIANA RODRIGUEZ,
NINA KAUFFMANN E
BARROS MIRANDA
A ANÁLISE DOS
NOSSOS CRÍTICOS
SOBRE OS FILMES
‘BACURAU’ E ‘IT PARTE 2’
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A faca mais
importante do país
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Hora de lavar
a Lava Jato
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Placa de Marielle
em museu federal
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Volta dos cassinos
gera empregos
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Endometriose pode
atacar o coração

‘COR PÚRPURA’:
MEGA MUSICAL
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CIDADE DAS ARTES
E LOTA SESSÕES
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As imagens das câmeras de segurança do Hospital Badin exibidas na Rede Globo apontam
que houve falhas no projeto e na
utilização contínua dos geradores
no horário de maior consumo. Os
dutos de ventilação dos geradores
estavam conectados com as áreas
comuns do hospital, o que resultou
na propagação da fumaça mortal.
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Opinião
EDITORIAL

Ruy Castro

A retirada e a retomada
Não poderia existir um momento melhor para o “Correio da
Manhã” acordar e voltar a ocupar
o seu espaço no cenário nacional.
Um jornal com a sua garra, independência e coragem é gênero de
primeira necessidade.
Há exatamente 50 anos, Niomar Moniz Sodré Bittencourt
dava uma prova de amor ao
“Correio da Manhã” e aos seus
colaboradores e o colocava em
hibernação. Enfrentando o ferro
e o fogo de um regime ditatorial
que odiava a imprensa livre e que
submeteu não só parte da redação,
como também o seu corpo diretivo ao cerceamento da liberdade, o
jornal sofreu um estrangulamento
econômico que resultaria no seu
fechamento. O regime sairia vitorioso.
Uma das técnicas utilizadas
pelos inimigos da imprensa é exatamente tentar cortar o oxigênio
financeiro dos jornais impresso,
prática que, sem pudor, está sendo
reeditada 50 anos depois, tentando colocar de joelhos, perante o
poder divino dos governantes, os
jornais que desafiam a lógica dos
recém-encastelados no poder.
Exatamente há 50 anos, no dia
11 de setembro de 1969, na edição número 23.437, um editorial
desabafo assinado pela presidente
do jornal, Niomar Moniz Sodré,

com o título RETIRADA ocupou quase toda a capa, ou melhor,
a primeira página do jornal. Ela
anunciava a passagem de comando temporário para dois empresários que estariam isentos do ódio e
da vingança da qual estaria sendo
alvo. Anunciava que os sobrenomes Bittencourt e Moniz Sodré
também se ausentariam do cabeçalho e do expediente.
Como boa baiana, Niomar
profetizava: “Acredito que em
breve teremos novamente o nosso
jornal, o jornal que Edmundo e
Paulo Bittencourt legaram a este
país como a instituição mais poderosa na defesa da liberdade e da

verdadeira democracia”. Naquele
dia o jornal dos jornalistas entrava
em sono profundo.
Exatamente 50 anos depois, o
“Correio da Manhã” acorda com o
som das rotativas que novamente
imprimem no papel a sua marca na
edição número 23.438, trazendo
para o seu cabeçalho e expediente
os nomes dos fundadores e da sua
aguerrida presidente.
É a retomada de um ciclo feitos por princípios do bom jornalismo e respeito às gerações que
transformaram o “Correio da Manhã” em um referencial.
A nossa responsabilidade é
enorme, e estamos conscientes

LUIZ CARLOS PRESTES FILHO

Dona Santinha e a cortina de fumaça
contra bingos e cassinos

É frequente nas manifestações
contra a regulamentação dos jogos
de apostas em dinheiro administrados pela iniciativa privada, lembrarem da Dona Santinha, esposa
do ex-presidente Dutra, dos bons
costumes e da moral. É um equívoco! Primeiro, porque a proibição dos cassinos, em 1946, veio
para garantir a governabilidade
do presidente Eurico Gaspar Dutra. A proibição aconteceu tendo
como pano de fundo a implantação da Escola Superior de Guerra
(ESG) e a Doutrina de Segurança
Nacional. Apesar de, na época, a
decisão ser anunciada como necessária para proteger a moral e os
bons costumes. Farsa.
Na verdade o objetivo era impedir que os proprietários dos cassinos em funcionamento direcionassem recursos financeiros para
partidos políticos progressistas,
como, por exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Algo
que o general Dutra entendia ser
possível, pois ele sabia que o irmão
de Getúlio Vargas, que acabara
de ser deposto, o Benjamim Vargas, era o principal acionista dos
Cassinos da Urca e do Quitandinha. Frente aos desafios da nação,
após a Segunda Guerra Mundial,
o Dutra entendeu que tinha que
ter uma política agressiva contra
jogos. Até porque, por outro lado,
ficou irritado ao saber que os banqueiros do Jogo do Bicho de São
Paulo e do Rio de Janeiro, na época, apoiavam abertamente o Partido Comunista Brasileiro (PCB).
É fato o Partido Comunista
ter o seu registro cassado meses
depois de 24 escolas de samba realizarem, em novembro de 1946,
desfiles em homenagem ao meu
pai – o Cavaleiro da Esperança.
O Dutra usou sua esposa, Dona
Santinha, como biombo para justificar a medida de proibição dos
jogos. Conhecida como uma mulher muito religiosa, o presidente
afirmou que atendeu um expresso
pedido dela para acabar com o que
entendia ser jogatina e, claro, para
o bem da família cristã brasileira.
Em segundo lugar, aqueles
que se colocam contra a regula-

mentação demonstram completa
incapacidade de entender que está
em pauta uma proposta de privatização da atividade. Pois chegou
a hora de acabar com o monopólio do estado brasileiro nos jogos.
Monopólio que garante ao Ministério da Fazenda a gestão das loterias, sorteios e prêmios em dinheiro no Brasil.
Curioso como essas vozes não
se incomodam a trazer justificativas de 70 anos atrás, incluindo
entre os seus argumentos palavras
de um presidente paranoico como
o Dutra, que toda noite conferia
para ver se não tinha um comunista escondido debaixo de sua cama.
E por que impedir a abertura
da atividade para empresas nacionais e estrangeiras? Por que não
retirar das mãos da Caixa Econômica Federal a exclusividade no
campo de apostas em dinheiro?
A regulamentação dos jogos
no Brasil tem relação com a leitura abrangente da democracia na
sociedade contemporânea. Diz
respeito às liberdades individuais
e coletivas, tanto políticas como
ideológicas. A social democracia
internacional hoje aceita que o
poder público deve cuidar – prioritariamente – de saúde, educação,
transporte e segurança pública.
Muitos afirmam que o jogo
regulamentado promoverá o “aumento do que é proibido”. Será?
Hoje os grandes estudiosos
do tráfico de cocaína e heroína,
que tem as bases de produção na
América Latina e na Ásia respectivamente, afirmam que estas drogas ilícitas alimentam o sistema
financeiro internacional que hoje,
durante a crise econômica, não
tem liquidez. Tanto que o Chefe
do Serviço Federal russo de Controle de Drogas (FSKN), o ministro Victor Ivanov, reconhece que
a heroína e a cocaína têm canais
comunicantes diretos banqueiros, políticos e corporações. Para
o ministro russo: “A maior parte desses recursos retorna para o
narcotráfico, inteiramente limpo
pela lavagem promovida por grandes bancos internacionais”. Victor
Ivanov afirma que bancos como o

britânico como o HSBC e os norte-americanos Bank of America,
Western Union e JP Morgan estão
na lista das instituições financeiras
que lavam os narcodólares.
Os cassinos e os bingos não
têm destaque nos relatórios. O
Jogo do Bicho nem é lembrado,
esta modalidade não tem similar
no mundo, está isolado dentro de
nossas fronteiras nacionais.
Estudo há 20 anos Economia
da Cultura, e por esta razão fico
surpreso quando vozes competentes ironizam, não conseguem
enxergar na regulamentação a
perspectiva real de geração de trabalho e renda com o jogo regulamentado.
Cegueira histórica? Será que
não lembram de uma Carmen
Miranda e de um Grande Othelo
no Cassino da Urca? Poderia aqui
citar centenas de nomes de compositores, músicos, arranjadores,
interpretes, bailarinos, cenógrafos, iluminadores e figurinistas
que tinham suas carteiras assinadas nos cassinos de São Paulo,
Rio e Minas Gerais. Todos foram
para a rua após a proibição da atividade em 1946. Proibição, como
esclareci no início deste, política e
reacionária.
Na minha opinião é insustentável continuar alimentando a paranoia dos tempos da Guerra Fria.
Quando processos empresariais,
com gestão complexa, por movimentarem grande quantidade
de dinheiro vivo, tinham que ser
colocados à margem da lei. Assim
como a Lei de Segurança Nacional, que tem a sua última versão
em 1983, assinada pelo general-presidente João Baptista Figueiredo, deve ser extinta, os jogos de
apostas em dinheiro administrados pela iniciativa privada devem
ser regulamentados. A democracia brasileira está consolidada, ela
consegue enfrentar este desafio.
Luiz Carlos Prestes Filho é
especialista em Economia
da Cultura e autor de livros
sobre a Economia da Música,
Economia do Carnaval e
Economia do Artesanato

desta missão de ser o jornal de
jornalistas. No próximo dia 16,
será inaugurada em Salamanca na
Espanha, pelo Centro de Estados
Brasileiros, a exposição “Correio
da Manhã Uma Revolución de
Imágenes em los años 1960”. É a
mesma exposição que esteve em
cartaz no Espaço Cultural da Caixa Econômica no Rio no final de
2018 e que superou o recorde de
visitação. Os princípios de coragem e independência do “Correio” são seu maior ativo.
Vivemos agora uma era com
nuvens muito similares às de 1969.
O contraditório é criminalizado e
a imprensa livre enfrenta uma forte oposição. Não há ambiente melhor para que o “Correio da Manhã” seja o “Correio da Manhã”.
Hoje, com as novas tecnologias,
teremos o impresso, porém nos libertamos das limitações do papel.
Várias coincidências marcam
esta extensa trajetória. A retirada
ocorreu sob o comando de uma
baiana e a retomada, exatamente
50 anos depois, ocorre também
pelas mãos de um baiano, que
,como Niomar, também é nascido
em Salvador. Um DNA que facilita perceber estas sinalizações de
missões que são outorgadas pelo
destino.
Cláudio Magnavita

Paulo Jeronimo, presidente da ABI,
Rio de Janeiro

A faca usada contra Jair Bolsonaro há um ano no comício em
Juiz de Fora vai para um museu.
O pedido, acatado pela Justiça
Federal, foi feito pelo Ministério
Público, alegando o valor histórico do objeto. E com razão – nunca
uma faca foi tão importante na
história do Brasil. Ela permitiu
ao candidato Bolsonaro ficar à
margem dos debates da campanha presidencial, o que impediu
o eleitorado de se certificar de sua
índole autoritária, cafajeste e anti-humana. Exposta num museu
poderá ser motivo de reflexão para
futuros eleitores.
Até então, a faca mais célebre
da história política brasileira era
a que matou o senador gaúcho
Pinheiro Machado, no Rio, em
1915. Apunhalado pelas costas
pelo desconhecido Manço de Paiva no saguão do Hotel dos Estrangeiros, Machado exclamou “Mataste-me, canalha!”, e caiu morto.
Era o bambambã da República.
Manço foi preso em flagrante, mas
que fim terá levado a faca?
O paletó do pijama de Getúlio
Vargas, com o buraco da bala que
ele disparou no coração, em 1954,
pode ser visitado no Museu da
República. Mas, e a calça desse pijama? Ninguém jamais viu – será
que Getúlio se matou sem calça?

Da mesma forma, para onde terá
ido a calcinha que a modelo Lilian
Ramos NÃO estava usando no camarote do presidente Itamar Franco, no Sambódromo, no Carnaval
de 1994?

A faca usada contra
Bolsonaro foi a
mais importante da
história do Brasil
Terá sobrevivido pelo menos
uma das vassouras que apareciam
magicamente nos palanques de
Jânio Quadros na campanha de
1960? Era o que ele prometia fazer
se fosse eleito presidente: varrer a
corrupção do país. Antes as tivesse
usado para sair voando. E ainda
existirá um dos jet skis com que
Fernando Collor, em 1990, simbolizava a arrogância e cafonice de
seu governo?
Além da faca, já há outro objeto representativo do governo
Bolsonaro: o exemplar da Constituição que ele jurou defender e
ofende quase diariamente, à sombra das togas, das dragonas e do
país.

Um jornal marcado pelo
seu caráter independente
Por Marcelo Perillier

Jornal carioca diário e matutino, o “Correio da Manhã”
foi fundado em 15 de junho
de 1901 por Edmundo Bittencourt. Durante grande parte de
sua existência, foi um dos principais órgãos da imprensa brasileira, tendo-se sempre destacado
como um “jornal de opinião”.
Declarando-se isento de qualquer tipo de compromisso partidário, o “Correio da Manhã”
apresentou-se como o defensor
“da causa da justiça, da lavoura
e do comércio, isto é, do direito
do povo, de seu bem-estar e de
suas liberdades”.
O jornal causou grande impacto por sua independência
na interpretação dos acontecimentos, aproximando-se com as
camadas menos favorecidas da
sociedade. Na verdade, o veículo,
apoiando os setores menos favorecidos, não fazia mais que arregimentar elementos para constituir
aquilo que se poderia denominar
uma clientela urbana.
Tanto que as primeiras campanhas levadas a efeito pelo jornal foram o combate contra o
aumento no preço das passagens
dos bondes da Companhia São
Cristóvão e a maneira violenta
pela qual era aplicada a obrigatoriedade da vacinação contra a
varíola, ambas no início do século XX. A cobertura dos fatos
relacionados com os primeiros
movimentos da Revolução de
1930 também movimentou o
jornal. Na década de 1950, discutiu a política financeira de
estabilização, que tinha por fim
deter o avanço inflacionário.
Em março de 1929, Edmundo Bittencourt transmitiu
a direção do “Correio” para o
seu filho, Paulo Bittencourt. Os
anos de 1940 foram um período
de bastante expectativa. Com o
falecimento de Paulo, em 1963,
Niomar Moniz Sodré Bittencourt, sua segunda mulher, assumiu o comando do jornal.

Palavra do leitor
ABI parabeniza o ‘Correio’
A Associação Brasileira de Imprensa
(ABI) saúda e deseja pleno êxito comercial
e jornalístico ao relançamento do “Correio
da Manhã”. Referência do jornalismo brasileiro, o retorno do “Correio da Manhã” representa, com certeza, um alento nos tempos sombrios em que estamos vivendo.

A faca num museu

Nesse período, a linha política
do “Correio” foi classificada
por Edmundo Moniz, irmão
de Niomar, como liberal-conservadora. Edmundo afirmava
que o jornal não estava a par das
conspirações que precederam
ao movimento militar de 1964,
embora fizesse cerrada oposição
ao governo de João Goulart.
Após a queda de Jango, o
jornal teve uma breve lua-de-mel
com a situação, mas, ao perceber
que ato partiria para uma ditadura civil-militar, passou a denunciar
torturas e arbitrariedades. Com
essa mudança de posição, algumas
agências estrangeiras iniciaram
um corte na publicidade do “Correio”, o que significou também o
início das dificuldades econômicas do jornal.
A edição comemorativa do
64º aniversário do “Correio”
reafirmava a posição assumida
contra a Revolução de 1964.
Ressalvando que, embora no
ano anterior se tivesse colocado contra João Goulart por ter
este se afastado da democracia,
o jornal agora passava a combater os excessos do movimento
vitorioso, e a se colocar contra o
terrorismo e a violência, contra
a delação oficializada que avilta

o processo de amadurecimento
político do nosso povo, contra
todas as medidas que se chocam
com a ordem jurídica e os princípios democráticos.
Com a mudança de posição,
algumas agências estrangeiras
iniciaram um corte na publicidade do “Correio”, o que significou também o início das dificuldades econômicas. Em fins
de 1969, o “Correio da Manhã”
foi arrendado por um grupo
ligado à companhia Metropolitana, uma das maiores empreiteiras de obras do país na época.
Em meio à crise econômica do
início dos anos 1970, o jornal
“Tribuna da Imprensa” chegou
a noticiar o possível fechamento do “Correio da Manhã”, algo
que aconteceu em 8 de julho de
1974.
Agora, depois de 45 anos de
hibernação, o jornal mais querido
do carioca está de volta, e curiosamente sob o comando de outro
baiano. o jornalista e publisher
Cláudio Magnavita assume a empreitada de levar, mais uma vez, o
“Correio da Manhã” no topo do
jornalismo do Rio.
Marcelo Perillier é
jornalista e historiador

Fundado em 15 de junho de 1901

Jornalismo
Para a imprensa, é muito importante a
presença e a reafirmação do “Correio da Manhã” no cenário político e social do país. É um
privilégio poder contar com o trabalho singular
deste veículo que fez muita falta nas últimas
décadas. Sua volta às bancas é um grande sinal de que o jornalismo brasileiro está longe de
entregar o jogo para a internet.

Experiência
O “Correio da Manhã” era o meu jornal
predileto nos anos 60. Na época, eu era um
jovem que queria estar por dentro dos acontecimentos no Brasil e no mundo. Sua volta trará
certamente à tona a minha fidelidade que tinha
em consumir notícias. A única e pequena diferença é que atualmente tenho um pouquinho
mais de experiência.

Adalberto Machado, São Paulo

Jorge Guilherme, Brasília

Edmundo Bittencourt (1901-1929)
Paulo Bittencourt (1929-1963)
Niomar Moniz Sodré Bittencourt (1963-1969)
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OPINIÃO

Cidadania no museu - I

MAGNAVITA

Merece aplausos a coragem da diretoria
do Museu História Nacional em manter na
parte final da sua exposição permanente,
no segmento dedicado à Construção da
Cidadania, um panorama da vida eleitoral
brasileira nos últimos anos e os santinhos
de diversos candidatos. É uma aula de
cidadania e que nos remete às paixões
dos pleitos anteriores a 2018, quando as
batalhas eleitorais eram mais civilizadas.
 Prova de coragem maior e que arranca aplausos, sendo campeã de fotos, é
a placa de rua com o nome da Marielle
Franco e com a seguinte identificação:
“(1979-2018) Vereadora, defensora dos
Direitos Humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março
de 2018”. É o mesmo modelo da placa
que foi quebrada festivamente pelo então
candidato Rodrigo Amorim no mesmo trio
elétrico em que estava o candidato ao
governo Wilson Witzel.
 É um ato de coragem, por estar exposta com destaque em uma instituição
federal ligada ao Ministério da Cidadania,
que foi foco de várias confusões ligadas a
tentativas de censura na área cultural.
A placa tem o seu valor histórico, e qualquer tentativa agora de tentar removê-la
será alvo de uma forte reação da sociedade civil.

claudio.magnavita@gmail.com

Fotos de Cláudio Magnavita

O I Encontro do novo PSDB-RJ será realizado no
próximo dia 28 no Hotel Windsor Barra, vizinho à
casa do presidente Bolsonaro no Rio. O hotel foi
usado como QG do PSL principalmente na transição. Já confirmadas as presenças do governador
João Dória Jr, do prefeito de São Paulo, Bruno
Covas, do presidente Nacional do partido e de
delegações do interior.

Placa de apoio a Marielle Franco ocupa local de destaque no Museu

Voto de silêncio

Musa eleitora

Sem previsão

A aposta do PSDB, no
nome de Mariana Ribas
para a candidatura à
Prefeitura, pegou muita
gente de surpresa. No
jantar, em junho passado, em homenagem
ao governador João
Dória na residência do
empresário Paulo Marinho, atual presidente do
PSDB no Rio, ela esteve
presente e conversou
muito com o anfitrião.
 Rosto novo, mas
com larga experiência
de gestão, ela foi secretária executiva do
Ministério da Cultura na
gestão do ex-ministro
Sérgio Leitão, jornalista
carioca e atual secretário de Cultura e Economia Criativa do Governo
Dória. O ex-chefe é um
dos avalistas da aproximação da Mariana.

Os problemas orçamentários do governo federal deverão impactar na
conclusão da reforma do
Palácio Capanema, que foi
transformado em canteiro
de obra e deveria ficar
pronto no fim de 2019
para abrigar temporariamente o quartel-general
do Congresso Mundial de
Arquitetura em 2020. A
reforma está a cargo do
Iphan.
 Só depois da realização do congresso
mundial, que dá ao Rio o
título de Capital Mundial
da Arquitetura, é que o
edifício receberá de volta
os órgãos federais ligados
a Cultura, hoje alojados
em edifícios comerciais e
pagando pesado aluguel.
Os organizadores do Congresso já procuram outro
espaço no Rio.

Boa-praça

Ex-secretário de governo do Rio, Gutemberg Fonseca tem cumprido à risca o
pedido de voto de silêncio que recebeu
de Brasília. Tem evitado a mídia e de dar
declarações sobre os bastidores que
vivenciou no governo Witzel e, especialmente, na campanha.
 Nem algumas estocadas que recebeu
conseguiram tirá-lo do sério, mas cada
uma é anotada em um caderninho, que
contém os registros da memória do período intenso que viveu.

Uma figura expoente do governo Cabral - e que durante
anos foi diretor de empresas públicas - foi reconhecido
por ex-colegas em uma nova atividade profissional:
virou motorista de aplicativo e está trabalhando para a
Uber e para a 99.
 Ele não esboçou nenhum constrangimento e disse
que a nova função é um atestado da sua idoneidade.
Contou que as filhas têm muito mais orgulho dele agora
como motorista de Uber do que quando tinham de dizer
que trabalha para o governo. Em tempo: ele é Uber X.

Apoio literário
Pergunta que não quer calar: depois
da confusão entre prefeito e Bienal dos
livros, por que a cidade ficou ainda infestada dos galhardetes nos postes das principais avenidas do Rio? Fica feio divulgar
um evento que já passou.
 Como a autorização das peças municipais depende de uma autorização municipal, e a quantidade que foi colocada ultrapassou até os números de postes usados
pelo Rock In Rio, a sensação é de que o
evento teve um grande apoio da Prefeitura.

O comandante Robadey, secretário estadual de Defesa
Civil, enviou um Save Date para a sua festa de aniversário de 54 anos, no próximo dia 11 de outubro, no Xian
Club, na cobertura do Shopping Bossa Nova no Aeroporto Santos Dumont.
 Como foi disparado no dia 11 de setembro, um mês
antes, muita gente pensou que seria no próprio dia. Resultado: choveu telefonema do Xian, e o Whatsapp do
secretário ficou repleto de mensagens de parabéns.

Seguindo os passos

Cidadania no museu - II
Outro ato de coragem do Museu Histórico
Nacional é abrigar a exposição sobre a
Panair do Brasil, uma verdadeira viagem
ao passado glamoroso da nossa aviação.
Seria apenas isso se a história da empresa não trouxesse um fardo pesado.
 A Panair foi fechada por causa de
uma canetada do governo militar favorecendo a gaúcha Varig, que assumiu as
rotas internacionais da empresa imediatamente. Anos depois o caso foi levado
à Comissão da Verdade e, com o fim da
falência, ficou comprovada a saúde financeira da empresa. A Panair foi uma das
maiores vítimas da ditadura militar.
 O fato de a exposição ser realizada
em uma instituição federal, com dirigentes que cumprem seu papel de contar a
história sem medo de censura e perseguição, é uma lufada de bom senso. A
história do Brasil não precisa ser rescrita.

Festa antecipada

Apostas da semana
1. Quantos dias o governador Wilson Witzel irá
ao Rock in Rio?
2. Com a volta de todos os vôos da Ponte Aérea
para o Santos Dumont as tarifas irão baixar?
3. Quando alguém da sociedade civil organizada
terá coragem de contestar o valor do mais
caro pedágio urbano do mundo, o praticado
pela Lamsa na Linha Amarela?
4. Quantos dos atuais vereadores conseguirão
renovar o seu mandato em 2020?
Reprodução do “Correio da Manhã” noticiando a falência da Panair

OPINIÃO

‘Correio da Manhã’: renasce a esperança
de um novo encontro com a história
Por Pedro Coutto

É exatamente o que exprime o
título deste artigo, marcado pela
emoção, lembrança e pelo projeto
de um novo encontro do jornal
com a história brasileira. Fora de
circulação desde 1974, o grande
jornal vai ser reeditado pelo jornalista e empresário Claudio Magnavita, que, em uma bela atitude,
está reunindo os sobreviventes do
tempo que passou, para que no
presente e no futuro participem de
uma jornada tão romântica quanto heroica promovendo o ressurgimento do jornal que, nascido em
1901, viveu e atravessou o percurso das crises políticas e colisões de
pensamentos que se entrechocaram ao longo das décadas.
Nenhum jornal brasileiro
enfrentou tantos obstáculos e se
transformou numa resistência permanente aos ataques à democracia
e à liberdade, valores maiores da
existência humana. Enfrentou
tempestades como a publicação

das cartas atribuídas ao presidente
Arthur Bernardes, em 1924, que
causaram a interdição do jornal.
Este capítulo é um ponto marcante da jornada que percorreu em
sua existência. Doze anos depois
enfrentaria a censura prévia estabelecida pelo governo ditatorial
de Getúlio Vargas. Em fevereiro
de 1945 desafiou e derrubou a
censura com a publicação de uma
entrevista de José Américo de Almeida ao repórter Carlos Lacerda.
A partir daí, vencido o obstáculo
da ditadura, desencadeou-se o
processo para restabelecer as eleições democráticas de 2 de dezembro daquele ano hoje distante nas
páginas do tempo.
Pouco mais de um mês antes
do pleito, Vargas foi deposto em
29 de outubro. Terminava assim
um longo ciclo iniciado com a revolução de 1930, sucedido pelas
eleições parlamentares de 34, e
atingido duramente pela ditadura
absoluta implantada pelo mesmo
Vargas em novembro de 37. Fo-

Um novo tempo, uma nova
perspectiva e uma nova etapa
luta pelos direitos humanos
PEDRO COUTTO

ram 15 anos seguidos de poder,
mas é preciso acentuar que desse
prazo a ditadura sufocou as liberdades de 37 a 45. Afirmo isso para
assinalar a presença do “Correio
da Manhã” navegando contra as
tempestades. Por esse ângulo é que
se pode dimensionar a presença do
velho e grande jornal nos conflitos
marcantes da política.
O “Correio da Manhã” jamais

abandonou a luta pela liberdade
e pelos direitos humanos. Assim
esteve presente em 1955 na defesa intransigente da posse de
Juscelino Kubitschek, apoiando
os movimentos político militares de 11 e 21 de novembro. Os
dois episódios assinalam as firmes
lideranças dos generais Teixeira
Lott e Odilo Denys.
O enfrentamento fazia parte

do destino do jornal de Edmundo,
Paulo Bitencourt, Niomar Moniz
Sodré. Pois em 1961, desafiando
a polícia do governador Carlos
Lacerda, o mesmo autor da entrevista de José Américo, proibiu a
circulação na qual defendia a posse de João Goulart. Jânio Quadros
havia renunciado sete meses depois da posse na presidência.
João Goulart foi tragado e
lançado ao mar revolto do radicalismo das esquerdas. Desabou
sobre ele um outro radicalismo
que levou à sua deposição em 31
de março de 1964.
Com os editoriais “Basta”,
“Fora” e “Basta e Fora”, nas edições do final de março, o “Correio da Manhã” legitimava a
ruptura entre a Nação e o Poder.
Existe um quarto editorial que
sistematizou e decifrou o futuro
que surgia. Escrito por Otto Maria Carpeaux era “Basta:Fora a
Ditadura”. Era a ditadura no seu
alvorecer que durou 21 longos
anos. O “Correio da Manhã” a

enfrentou impavidamente. Sofreu bloqueio de todos os tipos e
formas e combalido, encerrou sua
circulação em julho de 1974.
Mas no ano de 1969 Niomar
Moniz Sodré anunciava sua saída
do jornal e a venda do título ao
grupo liderado pelo empresário
Maurício Alencar.
De Maurício Alencar a Ari de
Carvalho descia a guilhotina final
que marcou uma época eterna na
vida do mais corajoso jornal da
imprensa brasileira.
Ressurge agora nas mãos de
Cláudio Magnavita. Um novo
tempo, uma nova perspectiva e
uma nova etapa na eterna luta pela
liberdade e pelos direitos sociais se
inicia. Que seja bela sua jornada,
como foi no passado.

Pedro Couto foi editor de política
do “Correio da Manhã” e
responsável pela última edição
impressa do jornal, em 1974
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Senado realiza sessão solene
em homenagem aos 50 anos
do Jornal Nacional, da Globo

Agência Senado

O governador Wilson Witzel e a repórter Andréia Sadi

Ordem de desembarque
A entrevista do governador Wilson Witzel ao
programa da jornalista
Andréia Sadi na GloboNews foi fatal. Ao dizer
que não devia a sua eleição ao “efeito Bolsonaro
nas urnas” deu um tiro no
pé. A reação foi imediata, o que acaba nacionalizando os assuntos da
política fluminense.
A orientação passada
diretamente do hospital em São Paulo é para

que todos os parlamentares do PSL do Rio, que
possuem um quinhão no
Governo entreguem os
cargos. O recado foi duro.
É para sair do Governo
ou para sair do Partido.
A saia justa maior é da
deputada federal Major
Fabiana, que ocupa a
Secretária de Vitimização
e Amparo à Pessoa com
Deficiência, ou seja, ela
será a primeira “vitíma”
deste racha.

Arrependido

Enquadramento

O presidente Nacional
do PSC, Pastor Everaldo,
pediu ao Governador Witzel para tentar abortar a
saida do PSL do Governo.
Teme que o Rio passe a
ser tratado a conta gotas
por Brasília e que falte recursos para o vôo presidencial do Governador.

A maior dor de cabeça
para Witzel poderá ser o
reconhecimento por parte
do Governo Federal que
o Rio nao obedeceu o regime especial de recuperação. Ser excluido representa graves sanções ao
Governo Estadual e o fim
de privilégios.

Interlocutor distante
Ao nacionalizar as
questões da política fluminense com o lançamento
precoce da sua candidatura presidencial, o Governador poderá ter problemas
na sua base na Assembleia
Legislativa. O PSL possui
12 deputados já instrui-

dos para deixar o Governo. O comando do partido
no Estado é do senador
Flávio Bolsonaro e foi ele
quem passou a orientação
presidencial para desembarque. Como ele está em
viagem oficial à China o clima é de suspense.

Primeiro prefeito

Forte parceria

Ainda sobre o PSL, o
partido conseguiu a primeira prefeitura, com a
eleição de Everton Sodario na cidade de Mirandópolis, que fica a 600 km
de São Paulo. Sodario foi
assessor parlamentar do
deputado federal Coronel
Tadeu.

Ernesto Araújo, Ministro das Relações Exteriores, disse que os governos Trump e Bolsonaro
mostram uma relação bilateral que “pode e deve
ser mais forte.”e que Brasil e EUA têm uma “forte
parceria” e “uma agenda
ambiciosa”.

Incendiário

Bolsonaro na ONU

O apresentador Sérgio
Datena recebeu violenta critica do jornalista Gilberto Dimenstein, do Catraca Livre,
ao desejar ao vivo na Band,
que o hospital no qual está
internado o presidente Bolsonaro, da mesma rede do
Badin, também pegasse
fogo.

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, disse que Bolsonaro
após passar pela cirurgia,
vai manter a viagem para
participar da Assembleia
ONU em Nova York, no
próximo dia 24. Se precisar vai até de cadeira de
roda.

O Plenário realizou, na última
sexta-feira, dia 13, uma homenagem à Rede Globo pelo aniversário de 50 anos do principal telejornal da emissora, o Jornal Nacional
( JN). O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, abriu a sessão
lembrando dos tempos de criança, quando os pais se sentavam em
frente à TV com as crianças para
ver as notícias do dia.
— Como lá em casa, isso
acontecia nas casas de milhões de
brasileiros.
Alcolumbre disse que a importância do jornal como referência de notícias diárias, furos de
reportagem, e matérias especiais
é ainda maior nos dias de hoje,
em que as fake news se expandem
com rapidez pelas redes sociais.
— Mais do que nunca precisamos de um veículo com a credibilidade, isenção e qualidade do Jornal
Nacional. Não há democracia sem
imprensa livre e imparcial, que permita ao cidadão conhecer os fatos
e livremente opinar sobre eles, nas
urnas, nas ruas e nas redes sociais.
A comemoração foi proposta
pelo senador Jorge Kajuru (Patriota-GO). Ele lembrou a amizade com Roberto Marinho, criador
do telejornal e da emissora que se
tornou a quarta maior do mundo. Também citou a evolução do
aparelho de TV analógico preto
e branco para as atuais finíssimas
telas em alta definição.
— A TV mudou, os meios de
comunicação continuam se transformando. Mas o jornalismo em
qualquer plataforma mantém sua
essência e segue firme na missão de
informar e produzir conhecimento.

Ajuda social

A ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação
está ainda mais inclusiva!
Agora, o telespectador
surdo vai poder mandar
elogios, reclamações, sugestões ou pedidos de informações e receber respostas por meio da língua
de sinais - Libras.

A Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei que
determina
oferecimento
de serviços de psicologia
e assistência social em
escolas públicas. O texto, que já foi aprovado no
plenário do Senado, agora
será encaminhado para a
sanção de Jair Bolsonaro.

Curtas
n Em sua conta no Twitter, o prefeito de Salvador,
ACM Neto, anunciou a
realização da Bienal do
Livro na capital baiana
em 2020, sob a máxima
de que a censura estaria proíbida na cidade.
É uma provocação ao
prefeito do Rio, Marcelo
Crivella, que determinou
recolhimento de um livro
em quadrinhos que exibia
um beijo gay, na recente
Bienal carioca.
n Após aprovar na Assembleia paulista extin-

ção da Dersa, o governador João Doria estuda
acabar também com outra empresa pública citada em delação premiada
e alvo de CPI: a A Furp
(Fundação para o Remédio Popular).
n A ordem de Bolsonaro
para a saida do PSL do
Governo do Rio deixa o
deputado estadual Rodrigo Amorim de saia justa.
Apesar dos acenos do
Governador ao Crivella e
ao Paes ele sonhava em
ser o escolhido.

Kajuru saudou a Globo pela
cobertura jornalística e por ter reconhecido erros em duas ocasiões: o
apoio à instalação do regime militar
de 1964 e a edição dos debates em
segundo turno da eleição de 1989.
Integração
O senador Eduardo Braga
(MDB-AM) disse que o JN se tornou a voz de um Brasil continental, com todas as suas diferenças e
culturas, suas riquezas, suas raças e
seus valores.
— O rigor técnico, as inovações
tecnológicas e a qualidade primorosa do trabalho de comunicação são
reconhecidos no mundo inteiro. É
o padrão globo de qualidade. Mas a
capacidade de integração, de diálogo com todos os brasileiros, das mais
diversas crenças e classes sociais, de
norte a sul do país talvez seja o
maior mérito do JN.
Filho de imigrantes, Esperidião Amin (PP-SC) destacou que
o JN perenizou a língua portugue-

sa como a única falada em todo
o território nacional. Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) ressaltou a
importância da liberdade de imprensa e de expressão. E o senador
Chico Rodrigues (DEM-RR)
mencionou a qualidade dos jornalistas que conduzem o noticiário
da emissora.
Independência
Último a usar a tribuna, o
jornalista João Roberto Marinho,
presidente do Conselho Editorial
do Grupo Globo, lembrou a necessidade que o país tem de reafirmar alguns pilares da democracia,
entre os quais o Estado de Direito,
a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.
— É uma pena que seja necessário, mas estamos precisando
reafirmar isso.
Ele frisou que a independência
é quesito básico do jornalismo. João
Marinho repudiou os “momentos
em que a imprensa está diante de

ameaças, de retaliação concreta ou
insinuada, ou quando há tentativa
de intimidação em palavras e atos”.
História
O Jornal Nacional, telejornal
de maior audiência do país, entrou no ar no dia 1° de setembro
de 1969, exatamente no mesmo
mês e ano que a família Bittencout
deixava o comando do “Correio
da Manhã”. Atualmente, é apresentado por William Bonner, que
também é o editor-chefe, e por
Renata Vasconcellos, que também
atua como editora-executiva.
Premiado sete vezes com o Emmy e
detentor de centenas de outros prêmios,
o JN transmitiu fatos históricos, como
a queda do muro de Berlim, acordos
de paz, guerras como a do Kwait e do
Iraque, o atentado às Torres Gêmeas, a
destruição da nave Challenger, acidentes
aéreos, conquistas de prêmios olímpicos
e copas do mundo, e outros fatos exibidos em um vídeo no início da sessão de
homenagem.

Projeto proíbe empregado de atuar na
concorrência por dois anos após rescisão
O Projeto de Lei 4030/19 impede
o empregado com acesso a informações privilegiadas da empresa
de trabalhar para a concorrência
por um período de até dois anos
após a rescisão.
Segundo a proposta, a cláusula
de não concorrência deve estabelecer em quais atividades e ramos
econômicos o ex-empregado não
poderá atuar. O texto determina ainda que a regra passará a ser
aplicada sempre que o empregado
tiver acesso a informações estratégicas para a empresa.
“Ressalte-se que a regra não é
dirigida a qualquer empregado,
mas tão somente àqueles que, em
razão das suas atribuições, tiveram
acesso a determinadas informações estratégicas, as quais, sendo

transferidas aos concorrentes, poderiam acarretar grande prejuízo
ao ex-empregador”, pontua o deputado Carlos Bezerra, do MDB-MT, autor do projeto.
Agência Senado

Carlos Bezerra, do MDB-MT:
quarentena obrigatória

Após pressão MEC reativa
3.182 bolsas da Capes
Por Folha Press

EBC em Libras

João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, discursa no Senado

O MEC (Ministério da Educação) anunciou sexta-feira (13)
que vai reativar 3.182 bolsas de
pesquisa que haviam sido cortadas pelo governo Jair Bolsonaro
(PSL) neste ano.
Ainda na semana passada, a
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) havia anunciado um corte
que atingiu 5.613 bolsas. Agora,
no entanto, o MEC conseguiiu
reverter o cancelamento de 3.182
bolsas desse total.
Os benefícios serão repassados para pesquisadores ainda neste ano. Com a retomada dessas
bolsas, o saldo de cortes na Capes
desde o início do ano já atingiu
8.629 bolsas. Esse total representa 9% das 92.253 bolsas de mestrado e doutorado financiadas
pelo órgão.
Essas bolsas estão relacionadas a programas com os maiores
indicadores na avaliação da Capes, 5, 6 e 7.
A retomada dessas bolsas representará um investimento de
R$ 22,4 milhões neste ano.
De acordo com o ministro da
Educação, Abraham Weintraub,
os valores agora anunciados pelo
MEC foram garantidos somente
após uma negociação no Ministério da Economia nas últimas
semanas.

“A gente só vai dar a bolsas se
a gente tiver condições de pagar”,
disse Weintraub durante entrevista coletiva na última quarta-feira, em Brasília.
Reforço
O governo conseguiu, ainda
de acordo com o ministro, um
incremento de R$ 600 milhões
para o orçamento da Capes para
o ano que vem.
O projeto de lei orçamentária
do próximo ano, o primeiro desenhado pela atual gestão, prevê
uma forte queda dos recursos da
Capes, passando de R$ 4,25 bilhões, que estavam previstos para
2019, para R$ 2,20 bilhões no
próximo ano.
De acordo com o presidente
da Capes, Anderson Ribeiro Correia, esse incremento de R$ 600
milhões vai garantir o pagamento
das bolsas vigentes, incluindo as
liberadas na quarta-feira da semana passada.
Por outro lado, ainda não
existem recursos previstos para
novos benefícios em 2020, nem
previsão de retomada das 8.629
bolsas que foram canceladas neste ano.
“Parte das bolsas será reativada em setembro, [outras em]
outubro e novembro. A própria
universidade é que vai decidir”,
disse Anderson sobre as bolsas
descongeladas.

Indenização
Durante o período em que
não puder trabalhar em empresas
concorrentes, o trabalhador terá
direito à indenização mensal equivalente a, no mínimo, o último
salário recebido. Essa indenização
deixará de ser paga se o ex-empregado passar a ter renda com atividade em ramo econômico distinto
do anterior.
Sanções
A empresa que deixar de indenizar o trabalhador durante a
vigência da cláusula de não concorrência ficará obrigada a pagar
o valor em dobro nos meses seguintes e multa contratual. A violação da cláusula pelo trabalhador
o obriga a devolver as parcelas já

recebidas e a indenizar a empresa
por perda e danos.
O projeto altera a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-lei 5.452/43), que já proíbe a
concorrência durante a relação de emprego. A CLT especifica como motivo
para demissão por justa causa qualquer
negociação feita pelo trabalhador por
conta própria e sem a permissão do
empregador que resultar prejuízo a
serviço ou a segredo da empresa.
Tramitação
O projeto será analisado em
caráter conclusivo pelas comissões
de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

2,5 milhões em conta de
deputado do PSOL
Por Folha Press

Relatório federal enviado ao
Ministério Público do Rio indica movimentação atípica de R$
2,5 milhões na conta bancária do
deputado federal David Miranda
(PSOL), casado com o jornalista
Glenn Greenwald, fundador do
The Intercept Brasil, no período de 2 de abril de 2018 a 28 de
março de 2019. A informação foi
revelada pelo jornal “O Globo” e
confirmada pela “Folha de S.Paulo” na semana passada.
O relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades
Financeiras) foi encaminhado ao
Ministério Público no dia 11 de
junho, dois dias depois que o site
The Intercept Brasil passou a divulgar mensagens de autoridades
da força-tarefa da Operação Lava
Jato em Curitiba.
O Coaf atualmente é vinculado ao Banco Central e passou
a se chamar UIF (Unidade de
Inteligência Financeira). À época
do relatório, o órgão já não estava
mais sob a guarda do Ministério
da Justiça, comandado pelo ex-juiz Sergio Moro, que aparece
nas mensagens da Lava Jato.
As movimentações atípicas,
por si só, não configuram crime
-que ocorreria apenas se a origem
do dinheiro for ilícita.
A partir do relatório, o Ministério Público pediu à Justiça

no fim de agosto a quebra dos
sigilos bancário e fiscal de David
Miranda e de quatro assessores
parlamentares dele: Reginaldo
da Silva, Camila Menezes, Nagela
Dantas e Silvia Mundstock.
Na semana passada, porém, o
juiz Marcelo Martins Evaristo da
Silva, da 16ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, negou o
pedido e decidiu que o deputado
e os assessores devem ser primeiramente ouvidos em juízo.
O magistrado afirmou
que a quebra de sigilo deve
ser autorizada apenas em circunstâncias excepcionais por
causar impacto negativo na
imagem do investigado.
O relatório do Coaf mostra
que a conta do deputado recebeu
R$ 1,3 milhão de abril de 2018 a
março de 2019 e que as saídas somaram quase o mesmo valor, R$
1,29 milhão. Desse total de R$
1,3 milhão recebido, R$ 692,9
mil são oriundos de depósitos,
enquanto R$ 346,6 mil são produto de resgate e R$ 216, 3 mil de
transferência.
O órgão chamou a atenção
para o fracionamento de depósitos em espécie, sem origem
identificada. A grande maioria
foi efetuada nos valores de R$
2.500 e R$ 5.000, inclusive em
mesmas datas. Segundo o Coaf,
essa pode ser uma tentativa de
burlar o controle.
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Emocionada com fim de
mandato, Dodge se diz
preocupada com democracia
Pedro Ladeira /Folha Press
Por Folha Press
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma das raras vezes em que falou com jornalistas
durante seu mandato à frente da
Procuradoria-Geral da República,
Raquel Dodge disse estar preocupada com a democracia e, emocionada, destacou que procurou
trabalhar em “áreas mais nodais”
em busca de uma sociedade mais
igualitária e justa.
O mandato de Dodge como
procuradora-geral termina na próxima terça-feira (17). Nesta quinta
(12), ela participou de sua última
sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Ao final, respondeu a
perguntas dos jornalistas.
- Acho que a democracia é uma
obra coletiva, da sociedade, das
instituições. Na minha mensagem
final aqui no Supremo procurei
enfatizar que nós levamos 30 anos
para erguer a democracia do Brasil
e fizemos isso numa onda internacional de criação das democracias
liberais em vários países - disse
Dodge.
- Acho que o grande desafio do
século 21 é não deixar que as democracias morram. Muitas vezes
acontecem avanços e também retrocessos, e eu percebo com alguma
preocupação muitos sinais de retrocesso no tocante às democracias
liberais no mundo. Eu espero que
isso não aconteça no Brasil.
Para Dodge, a sociedade está
atenta, cobrando resultados das instituições. Retomando o discurso
que fez quando assumiu o cargo,
em setembro de 2017, ela defendeu a melhoria da educação e dos
serviços públicos em geral, com
destaque para a segurança pública,
e disse que é preciso dar condições
para os jovens das periferias.
- Eu me empenhei muito para
trabalhar nessas áreas mais nodais achando que, fazendo assim, a
gente conseguiria fortalecer essa
promessa de sociedade que está na

Para procuradora, a socciedade está cobrando resultado das instituições
nossa Constituição - afirmou, sem
conter as lágrimas.
Questionada sobre as críticas que recebeu dentro e fora do
Ministério Público Federal por,
supostamente, ter diminuído o ritmo da Lava Jato, Dodge disse que
seu legado nessa seara ainda vai
aparecer.
- A maior parte das peças que
ajuizei no Supremo estão em segredo de Justiça e no tempo próprio
elas expressarão o empenho com
que eu trabalhei no enfrentamento
da corrupção naquilo que me cabe
aqui - respondeu.
- No tocante à atuação dos meus
colegas, tenho certeza de que dei
a eles toda a estrutura necessária
para o enfrentamento à corrupção,
dotando não só cada Procuradoria

com a verba necessária como também apoiando todas as iniciativas
que eles tiveram - disse.
Segundo Dodge, sua gestão
ampliou o número de procuradores
em todas as forças-tarefa da Lava
Jato, no Paraná, em São Paulo e no
Rio de Janeiro.
- Deferi a remessa de todas as
verbas necessárias. Além disso,
em relação a todos os recursos que
chegaram para minha atuação, empenhei-me também muito pessoalmente em sustentar todas as teses
necessárias para enfrentamento da
corrupção, do crime organizado e
da lavagem de dinheiro.
Indagada sobre alguma frustração que tenha tido nesses dois
anos no cargo, Dodge afirmou
que é otimista, que trabalhou com

Escolhas para a PGR e PF JORNAL DA BARRA
testam limites de Moro
Por Igor Gielow/Folha Press

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escolha de Augusto
Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República será, com a
cada vez mais provável derrubada
da direção da Polícia Federal, o
principal teste de resistência da
Operação Lava Jato.
Mais do que enterrar a ação
que o ajudou a chegar ao poder,
o presidente Jair Bolsonaro (PSL)
parece querer descobrir o limite da
lealdade do seu ex-superministro
da Justiça, Sergio Moro. No bolsonarismo, tal atributo é confundido
com genuflexão incondicional.
O próprio Aras aceitou acender velas para santos diversos no
caminho até a cadeira de Raquel
Dodge.
Ele ainda precisa ser aprovado
pelo Senado, mas a flexibilidade
pregressa no trato com correntes
da esquerda à direita parece facilitar sua vida por lá -e à Casa já basta
ter de lidar com a eventual rejeição
de Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington.
Menos certo é o impacto das
revelações que vão emergindo sobre sua vida dupla de procurador e
“consultor” de escritório de advocacia, uma inusitada condição permitida pelo fato de ele ter entrado
na carreira antes da Constituição
de 1988.
Por um lado, há um desagaste
bastante provável. Por outro, a certeza por parte dos políticos de que
se está lidando com alguém que
conhece o ramo, até pelos relatos
de seu envolvimento em causas
eleitorais. No Brasil, isso pode significar várias coisas, mas o benefício da dúvida está com Aras.
Mas é na Lava Jato que a coisa
pega. Se beijou a cruz do bolsonarismo, Aras não tem histórico de
depositar oferendas no altar da
operação que virou sinônimo do
combate à corrupção.
Dirá agora que a apoia e tal,
como seria óbvio, mas atores influentes em Brasília que o conhecem afirmam o mesmo: ele tem
tudo para manietar a operação.
Como se sabe, a Lava Jato vive

o momento de maior descrédito a
partir das inconfidências virtuais
reveladas pelo The Intercept Brasil
e pela subsequente ofensiva da ala
garantista do Supremo Tribunal
Federal que coloca em risco um
rosário de sentenças.
O ponto de inflexão agora será
a escolha do sucessor de Maurício
Valeixo à frente da PF, conforme
Bolsonaro faz questão de sugerir
sempre que pode. Após a interferência na regional fluminense que
estava de olho nas ligações de sua
família com milicianos, o presidente prepara um golpe final na
autonomia da instituição.
O grande afetado por tudo
isso é Moro. O peso político do
ministro, que faz Bolsonaro o
temer como adversário potencial em 2022, é evidente: mesmo
sob intensa pancadaria, ele ainda
goza de 25 pontos percentuais a
mais de aprovação do que o chefe,
como mostrou o Datafolha.
Não é incidental, pois, que
Bolsonaro tenha elencado uma série de humilhações públicas para
aplicar a ele, só para afagá-lo aqui
e ali. Moro paga, com juros, o preço de ter aceitado gostosamente o
papel de salvador da pátria usando
uma toga e, depois, vestido o manto de vestal a serviço de alguém
beneficiado por sua atuação.
Isso nada tem a ver com os diversos méritos da Lava Jato, mas
no contexto atual acaba sendo
mais um prego no caixão da operação. Se será Aras e o eventual
sucessor de Valeixo quem irá completar o serviço, não se sabe.
O que é certo é o dono do
martelo: Jair Messias Bolsonaro.
Ironia pura, dado que a terra arrasada deixada pela investigação
na política tradicional foi um dos
elementos centrais para a ascensão
do hoje presidente.
Não parece haver disposição
ou energia para ver “as ruas” se
levantarem pelos riscos do fim da
Lava Jato. Reação mais provável,
e imponderável a esta altura, é das
instituições que vêm sendo subjugadas pela vontade do presidente
–é dali que sortilégios podem vir
para rondar o Planalto.

zelo e empenho e atingiu muitas
das metas que estabeleceu, “todas
voltadas para o fortalecimento da
democracia brasileira, da defesa de
direitos fundamentais e da atuação
do Ministério Público”. Ela disse
que pretende fazer uma transição
tranquila na instituição.
O indicado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PSL) para substituí-la é
Augusto Aras, que deverá ser sabatinado pelo Senado no próximo dia
25. Aras foi escolhido sem participar da eleição interna no MPF. Foi
a primeira vez, em 16 anos, que um
presidente da República ignorou a
lista tríplice feita pela categoria.
Seguir a lista não é uma imposição legal, mas havia se tornado
uma tradição no Ministério Público
Federal.

1a Quinzena de Setembro de 2019

Janio de Freitas
Lavar a Lava Jato
Não há quem investigue os maus
investigadores, acusadores e julgadores
Só com uma Lava Jato da Lava
Jato, uma Lava Jato honesta para
investigar a Lava Jato deformada,
sob manipulação de Sergio Moro
e Deltan Dallagnol, para interferências políticas e eleitorais. E
ainda para ganhos pecuniários
pessoais. As revelações do site The
Intercept Brasil, quase todas em
associação com a Folha, tornam
impossível qualquer dúvida respeitável sobre o desvirtuamento,
passível de configuração criminal,
do ataque à corrupção. Mas, dada
a gravidade das revelações, provoca uma outra dúvida: a de que
haja, entre as instituições apropriadas, ao menos uma capaz de
investigação tão profunda e consequente quanto necessário.
O Ministério Público, no qual
se enquadram a Procuradoria-Geral da República e os procuradores, já fez muitas exibições do seu
corporativismo, um apego de proteção mútua entre os integrantes,
com mais serviços aos próprios do
que ao interesse geral. Seu Conselho Nacional é um exemplo admirável de omissão por coleguismo:
nunca viu um desmando nas acusações públicas e sem provas, nas
fake news de inúmeros vazamentos, nas entrevistas insolentes com
o Supremo e o Congresso.
A Polícia Federal nem sempre
é polícia. Cinco anos para explicar um gravador clandestino que o
doleiro Alberto Youssef, malandro
velho de guerra, procurou e descobriu em sua cela na PF. Afinal, veio
uma explicação falsa, que não condiz com os fatos: o gravador foi para
Fernandinho Beira-mar quando
hóspede ali, e ali ficou esquecido.
Se gravados sem autorização, seria
ilegalidade continuada, sendo Beira-Mar e Youssef iguais na condição
de presos. E a PF obrigada à mesma
conduta legal.
Passar por investigação e punição são coisas para policiais caídos
em desgraça, mesmo que tenham
feito o que muitos fazem sem problemas. O exonerado Protógenes

Queiroz, da muito esquisita Satiagraha, explicaria isso melhor.
Confirmação das indisposições da PF para casos de gente
sua, dois do principais delegados
da Lava Jato hoje ocupam postos
influentes na PF, levados por seu
colega de Curitiba e hoje ministro –também por terem sido o que
foram na Lava Jato. Ambos foram
os braços de Moro para prisões coercitivas sem justificava e sem intimação prévia, revistas domésticas
abrutalhadas e diante de crianças,
encenações de prisão em que o
ridículo fazia a violência. E montado nessa barragem de autoproteção está o próprio Sergio Moro.
Guardião derradeiro, o Supremo intimidou-se diante da Lava
Jato e das manchetes vindas dos
jatistas. O Conselho Nacional da
Magistratura entregou-se a uma
demissão moral. Relator no STF
dos processos da Lava Jato, o ministro Teori Zavaski irritou-se
com o abuso de abusos de poder
por Moro. Mas, no fim, decidiu
reuni-los todos em uma só, embora dura, advertência. Deixou a via
aberta para mais e piores abusos.
Que o Supremo permitiu correrem ou os endossou.
Não há quem investigue e
quem julgue os maus investigadores, maus acusadores e maus julgadores. E, com isso, os próprios
combatentes contra a corrupção
confirmam e aumentam a impunidade incumbidos de combater.
Novo truque
Muitos preços estão com aumentos fortes sem, no entanto,
influírem nas taxas de inflação e
custo de vida. Como ninguém dá
atenção aos rótulos de compras
frequentes, em muitos produtos
passa despercebido um aviso em
letras mínimas: “redução de 10%”.
“menos 5 tabletes”, “agora 90g”.
Menos produtos pelo mesmo ou
por maior preço. Sem o consumidor notar o aumento de dez vezes
a inflação e até mais.
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TSE deixa Rosinha inelegível
Ex-governadora do estado do Rio e ex-prefeita
do município de Campos,
Rosinha Garotinho não
poderá concorrer a nenhum cargo nas próximas
eleições.
A decisão é do Tribunal
Superior Eleitoral, que
manteve a inelegibilidade
de Rosinha e do seu vice-prefeito em Campos,
Francisco de Oliveira, por
oito anos.
O Tribunal também confirmou a cassação do man-

dato dos dois, determinada em 2016 pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro.
Os mandatos foram cassados pela prática de
abuso de poder político e
uso indevido de meios de
comunicação na campanha eleitoral de 2012.
O TSE confirmou a acusação do Ministério Público Eleitoral de que houve
desvirtuamento da propaganda institucional no site
da prefeitura.

Crivella

Pedágio no cartão

De olho na corrida eleitoral de 2020, a coordenadoria de campanha da
reeleição do prefeito Marcelo Crivella encomendou
uma pesquisa, na qual
Crivella deve continuar
os ataques à rede Globo,
pois isso o aproxima com
os eleitores de Bolsonaro.

As concessionárias e os
municípios que administram rodovias no Rio deverão disponibilizar nos
pedágios cabines com a
opção de pagamento em
cartão de crédito. Elas
terão 90 dias para adaptação, sob multa de cinco
vezes o valor da tarifa.

Witzel promete 12 mil PMs até 2022
O governador Wilson Witzel anunciou que, até o fim
do mandato dele, em janeiro de 2023, vai contratar 12 mil PMs. Até o fim
deste ano, cerca de 600
novos policiais devem estar na rua. Em 2020 mais
quatro mil PMs devem ser
contratados. A tendência

é que ele repita o mesmo
número em 2021. Entretanto, para poder fechar
essa meta, é provável que
o governador promova
novos concursos para a
corporação, já que o último foi realizado em 2014,
com apenas três mil aprovados.

Cabine em ônibus

Prioridades

O vereador Rocal (PTB)
apresentou à Câmara um
projeto de lei que obriga a
instalação de cabines de
isolamento para motoristas de ônibus. Empresas
terão 12 meses para instalar os equipamentos,
sob multa de valor entre
R$ 5 mil e R$ 50 mil.

Para garantir os direitos de
acessibilidade aos portadores de doenças raras, genéticas e crônicas, o vereador
Paulo Pinheiro (PSOL) apresentou esta semana um
projeto de lei de atendimento prioritário em repartições
públicas e estabelecimentos privados.

Niterói revitalizará setor naval
Um plano estratégico da
Prefeitura de Niterói para
a revitalização do setor
naval será apresentado
na Câmara de Vereadores
no próximo dia 16.
Para elaborar o projeto, representantes de estaleiros,
Parlamento e município se
reuniram com membros do
Instituto Nacional de Pes-

quisas Hidroviárias (INPH)
e da agência de fomento
NitNegócios, contratada
pelo governo municipal,
para mapear o perfil empresarial e demandas do
segmento.
O trabalho está sendo
coordenado pela secretária de Fazenda, Giovanna
Victer.

Austeridade

Minorias

Entre os meses de janeiro e agosto deste ano,
Campos recebeu R$ 112
milhões a menos em
royalties e participações
especiais que no mesmo
período no ano passado,
o que obrigou o poder
público a adotar novas
medidas de austeridade,
além das que são adotadas desde 2017

Os líderes e vice-líderes
de bancadas parlamentares compostas por até
dois deputados poderão
integrar a Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj). A determinação é do projeto de resolução 70/19, que altera
o Regimento Interno do
Parlamento Fluminense.

Curtas
n Volta Redonda vai
sediar a 3ª edição da
Feira Educação e Carreira, entre os dias 11
e 14 de setembro, das
9h às 21h, na Ilha São
João. Este ano a novidade da feira é o Dia
D, uma ação voltada à
inclusão profissional da
pessoa com deficiência
e reabilitados do INSS,
aproximando empresas
e trabalhadores.
n Camilla de Sá e Ca-

rolyne Oliveira, mestrandas do Programa de
Pós-Graduação em Astronomia da UFRJ, conseguiram bolsas para
um intercâmbio para os
EUA, concedidas pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes)
n A Cedae conquistou
prêmio de Melhor Empresa de Infraestrutura,
da revista “Exame”

Witzel vai retomar
obras na Gávea
Divulgação

Ação do
Ministério
Público obriga
governador a
concluir modal
da Linha 4 do
Metrô
Por Gustavo Barreto e
Marcelo Perillier

Após dizer que iria aterrar a
estrutura do que seria a estação
da Gávea, o governador Wilson
Witzel veio a público informar
que retomaria as obras da linha
4 até a Gávea. O projeto orginalmente previa que a estação ficaria
localizada no subsolo da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio) e seu gasto
está em torno de R$ 934 milhões.
De acordo com Witzel, os
recursos complementares destinados a fechar a conta das obras
finais virão de apreensões obtidas
na Operação Lava-jato, podendo
chegar até a R$ 1 bilhão. Segundo ele: “O doutor Marcelo Bretas
disse que não sabe exatamente
o valor, mas que pode ser de R$

Canteiro de obras do Metrô: longas discussões para concluir Linha 4
1 bilhão. O que existe hoje, R$
300 milhões, seria metade para a
União e metade para o estado”.
Paralisadas desde 2015, as
obras da Estação Gávea estiveram
a ponto de serem aterradas em
2019 devido ao alto custo que
acarretaria finalizá-las. Segundo
Witzel, “o custo com aquela obra
é de R$ 1 bilhão ou até mais. Nós
não temos esse dinheiro”. De acordo com informações da Secretaria
de Estado de Transportes, o custo
para aterrar a estação seria de R$
20 milhões a R$ 40 milhões.
Todavia, na manhã da última
quinta (12) o Ministério Público
do RJ veio a público dizer que as

obras incompletas da estação podem provocar desabamentos no
bairro, mais especificamente dois
prédios da PUC e alguns imóveis
na Rua Marquês de São Vicente.
Por conta disso o Ministério
Público pediu pela anulação da
ação que impedia o envio de verbas na conclusão das obras por
parte do governo do estado.
Pertence ao pacote de mobilidade urbana para os Jogos Olímpicos Rio-2016, a Linha 4 do metrô,
inicialmente, previa ligar a Barra
ao centro, passando por Jardim
Botânico, Humaitá e Botafogo.
No entanto, o então governador
Sergio Cabral mudou o trajeto,

fazendo a ligação da Barra com a
estação General Osório. Ccom o
trajeto modificado, os trêns passariam por São Conrado, Gávea,
Praça Antero de Quental, Jardim
de Alah, Praça Nossa Senhora da
Paz e General Osório. De todos os
modais citados, o último no qual
as obras se iniciaram mais tarde foi
o da Gávea. Previsto para ter duas
plataformas independentes, com
uma delas servindo para futuras
expansões da linha 1, ligando a
Gávea a estação Uruguai, fazendo
uma espécie de circular, o modal
ficou em uma, por conta do rio
Rainha. Em virtude disso, atrasos
nas obras e projeto encarecido.

Jean Wyllys em Harvard
Ex deputado federal dará aulas no Instituto de Pesquisas Afro-Latino
Por Gustavo Barreto

Residindo na Europa desde janeiro, quando renunciou ao mandato de deputado federal (PSOL-RJ) por conta de ameaças contra
sua vida, Jean Wyllys se juntará ao
corpo docente da universidade
de Harvard, nos Estados Unidos,
durante o período de um semestre

acadêmico aonde lecionará no Instituto de Pesquisas Afro-Latino,
além de atuar como pesquisador.
O anúncio foi realizado por
uma imagem postada pelo próprio
Jean em uma rede social, no qual
aparece sua credencial como professor em Harvard acompanhada
de trechos da música “Filosofia
Pura”, de Jorge Pontual, e execu-

tada por Maria Bethânia. Jean
Wyllys ensinará sobre fake news e
discursos de ódio contra minorias
sexuais e étnicas. O professor também planeja continuar com suas
pesquisas sobre o tema mencionado anteriormente, em um projeto
conjunto com a organização filantrópica Open Society.
Segundo uma definição da

própria instituição “o Instituto
de Pesquisa Afro-Latino da Universidade de Harvard tem como
objetivo estimular e patrocinar o
estudo sobre o tema afro-latino.
É o primeiro centro de estudo nos
Estados Unidos voltado para pesquisa da história e cultura dos povos africanos cujos descendentes
vivem na América Latina.
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Mortes no Hospital Badim
acendem alerta máximo
Nova tragédia mostra deficiência nos serviços de prevenção a incêndios em lugares públicos do Rio
Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress

Por Gustavo Barreto

O incêndio no Hospital Badim, na Tijuca, no último dia 12,
foi o mais recente episódio da lista de tragédias semelhantes que
têm ocorrido na cidade (veja box
mais abaixo). Desta vez, foram 12
mortes confirmadas por inalação
de fumaça. Todas as vítimas, com
idade acima de 60 anos, estavam
internadas na unidade. Imagens
das câmeras de segurança mostram claramente que, pelo menos
durante oito minutos, não foi feito qualquer movimento para a retirada dos pacientes da área do incêndio. É um tempo precioso, que
poderia ter sido aproveitado para
salvar vidas, mas foi desperdiçado.
Enquanto a Polícia investiga, fica na cabeça do carioca uma
pergunta que está longe de ser
respondida pelas autoridades: até
quando vamos testemunhar casos
semelhantes? Como se percebe,
os procedimentos básicos de segurança não foram respeitados.
Segundo Rafael Pironi, coordenador de projetos da Fire
Protec, empresa especializada em
engenharia de segurança contra
incêndio, ainda há muito a ser investigado no caso do Badim. Mas
alguns pontos de preocupação já
vieram à tona:
– Acompanhei um pouco da
perícia e existe evidência de que
eles não tinham dois sistemas exigidos para o hospital: controle de
fumaça e elevador de emergência.
Para sabermos quais os sistemas
exigidos para o hospital, teríamos
que ter informações sobre qual a
área construída e qual a altura do
prédio. Contudo, o básico neste
caso seria uma equipe de brigadistas bem treinada e um bom plano
de abandono.
Esse plano para evacuação rá-

Enfermeiros e técnicos preparam nas ruas os colchonetes para socorro às vítimas do incêndio, quinta-feira à noite
pida prevê simulados periódicos
que envolvem não somente os
brigadistas e funcionários do hospital, além dos agentes públicos:
corpo de bombeiros, guarda municipal, etc. Há suspeitas de que as
equipes não estavam treinadas.
– Mas vi notícias dizendo que
funcionários teriam deixado pacientes para trás – diz o consultor,
lembrando que os bombeiros são
responsáveis para aprovar os equipamentos de segurança, inclusive

os geradores.
Segundo o consultor da Fire
Protec, após a aprovação do sistema de segurança por parte dos
bombeiros, cabe ao proprietário a
sua manutenção regular.
A polícia informou que, no
subsolo do hospital, havia quatro
tanques com capacidade para 250
litros de diesel cada um, além do
gerador. Há indícios de que não
havia extintores no ambiente.
– A responsabilidade pela

manutenção e revisão periódica
do sistema é responsabilidade do
proprietário ou responsável pelo
uso da edificação. Mas o que nós
vemos em todos os estados do
país em que atuamos é a falta de
uma cultura de combate contra
incêndios, ou seja, quanto menos
atuante o órgão de fiscalização, é
menos provável que o responsável
pelo prédio tome os cuidados necessários.
A situação é ainda mais deli-

Parceria com Rede D’Or pode melhorar Badim
Tânia Rêgo/Agência Brasil

As evidentes falhas de segurança na infraestrutura do Badim
não devem ter sido bem observadas na recente parceria do hospital
tijucano com a Rede D´Or. Considerada empresa do ano 2019
pela revista “Exame”, ano passado
a empresa fechou 2018 com uma
receita de US$ 1,96 bilhão. Foi
um crescimento considerável desde 2009, quando o faturamento
ficou em US$ 126,5 milhões. No
mesmo período, o lucro líquido
subiu de US$ 6,7 milhões para
US$ 308 milhões.
O crescimento da Rede D´Or
também se traduz na ostentação
do número de funcionários. Em
2014 eram aproximadamente 22
mil, enquanto que o número de
hospitais chegou a 45 no mesmo
ano. Ou seja: o Badim tem como
se recuperar do baque.
Ao ter dentre seus sócios a
Rede D’Or São Luiz, o Hospital
Badim ganhou notoriedade por
sua enorme estrutura luxuosa,
também identificado em seu site

Bombeiros e técnicos da polícia ainda investigam causas do acidente
como “o mais moderno do Rio”.
Com 15,7 mil m², o Badim contava com 128 leitos de internação,
11 leitos na Unidade Cardio Intensiva e 60 médicos.

O fortalecimento da Rede
D’Or se intensificou em 2015,
com a entrada de capital estrangeiro. Segundo o UOL, o grupo
Carlyle (especializado em investi-

mentos) comprou parte da Rede
D’Or, que teve que dividir o controle da empresa com um fundo
soberano de Cingapura e a família
Moll (os fundadores).

cada em hospitais como o Badim,
com áreas de riscos variados, como
cabines de energia, central de gases
inflamáveis, cada de geradores.
– Essas áreas requerem um
tratamento especial e também específico, segundo suas características. Elas obviamente fazem parte
daquilo que deve ser inspecionado
pelo bombeiros antes da liberação da licença com certificados,
o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – afirma Rafael Pironi.

Consultado pelo “Correio da
Manhã”, o Corpo de Bombeiros
não forneceu informações mais
detalhadas sobre o caso até o fechamento desta edição. O Badim
informou que está aguardando
laudos periciais para se manifestar.
O incêndio teve início com
um curto-circuito no gerador, e
dutos de ventilação dos geradores
estavam conectados a outras áreas
do hospital, facilitando a propagação da fumaça mortal.

Descaso com vidas
humanas vira rotina
O incêndio no Hospital
Badim é mais uma entre tragédias semelhantes que têm
ocorrido no Rio nos últimos
tempos. A destruição do Museu Nacional, em setembro de
2018, foi o primeiro grande
chamariz para um problema recorrente e ainda não resolvido
no cotidiano carioca: a falta de
equipamentos de emergência
contra o fogo.
Dois meses depois, novo
acidente - e o pior: com vítimas. Em novembro, o segundo andar da Coordenação de
Emergência Regional (CER)
do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, pegou fogo após um curto-circuito. Mais de 50 pacientes
tiveram de ser transferidos às
pressas. Três pacientes não resistiram ao processo de trans-

ferência e faleceram a caminho
do hospital. A última vítima
faleceu no dia seguinte.
Já em 9 de fevereiro último, o Rio amanheceu de luto
pela perda de dez adolescentes no incêndio no Ninho do
Urubu, em Vargem Grande,
Zona Oeste. Causado por um
curto-circuito no ar-condicionado dos contâiners em que os
meninos estavam alojados, o
fogo se alastrou enquanto eles
dormiam. O local onde os garotos dormiam não havia sido
vistoriado pelos bombeiros
nem tinha alvará de funcionamento da prefeitura. Além dos
dez mortos, três jovens ficaram
hospitalizados, mas sobreviveram. Sete meses depois, o Flamengo ainda está negociando
um indenização para os familiares das vítimas.

Apoio aos sobreviventes e às famílias das vítimas
Redes sociais

O incêndio no Hospital Badim
resultou, até segunda-feira (16), na
morte de 12 pacientes idosos e na
transferência de 57 pacientes para
outras unidades hospitalares públicas e privadas, segundo uma nota do
próprio hospital. Até o momento
foram registradas também 20 altas
de pacientes desde o mais recente
comunicado do hospital.
Entre os pacientes ainda internados, 20 deles são familiares, cuidadores e funcionários que inalaram
fumaça. Ainda, segundo a matéria,
o Sindicato dos Enfermeiros do Rio
informou que há dez profissionais
hospitalizados, sendo cinco deles
internados em estado grave.
Em nota divulgada no fim de semana, o hospital afirmou que nem
todas as vítimas foram internadas
por inalação de fumaça.
“Ressaltamos que a maior parte das pessoas segue internada para
a continuidade do tratamento das
patologias que motivaram suas ad-

Forte fumaça durante incêndio no Badim: alta toxicidade fez vítimas
missões no Hospital Badim e não
por conta de inalação de fumaça”.
A afirmação surge como forma de

resposta às suposições de que a permanência do número de internados
se deve à inalação de fumaça.

Já o laudo pericial realizado pela
Polícia Civil no último sábado (14)
confirmou que o incêndio se iniciou

com um curto-circuito no gerador
do Hospital Badim, que se localizava no subsolo da instalação médica.
Em declaração à imprensa, o
delegado responsável pelo caso, Roberto Ramos, da 18ª DP, afirmou
que ainda há muito a ser investigado
pelas equipes da perícia:
- Sabemos que problema foi
no gerador. Vai ser feito um estudo
mais aprofundado para saber sobre
a manutenção e como se deu esse
problema.
Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuarão
com uma nova rodada de perguntas
sobre os procedimentos que estavam sendo adotados para a segurança dos pacientes e da própria infraestrutura dos prédios.
A assessoria do Hospital Badim
também informou sobre como estão sendo tratados os pacientes: “A
direção do Hospital Badim informa
que o comitê de apoio, formado por
psicólogos e assistentes sociais está

disponível através do número de
WhatsApp 07101-3961 e do e-mail
suportefamiliares@badim.com.br
para que os familiares dos pacientes
envolvidos no episódio do incêndio
sejam acolhidos e orientados”.
Ainda de acordo com a assessoria, os pacientes foram transferidos
para os hospitais Américas, Casa de
Portugal, Caxias D’Or, Copa D’Or,
Gafree Guinle, Israelita, Albert
Sabin, Norte D’Or, Quinta D’Or,
Rios D’Or, Samaritano, São Bernando e Unimed Barra.
Já sobre os ressarcimentos das
famílias afetadas, a assessoria informou que o Hospital Badim assumirá o custo de todos os sepultamentos. Além disso, começou também a
fornecer apoio psicológico e psiquiátrico às famílias das vítimas.
O Badim ainda está oferecendo
estadia em hotéis aos vizinhos que
precisaram sair de suas casas durante o incêndio, que provocou muita
fumaça tóxica durante várias horas.
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União massacra aposentados
AGU decide suspender pagamento de pensionistas de Varig e Transbrasil
Ana Carolina Fernandes/17-04-2006/Folhapress

Por Cláudio Magnavita

Foi exatamente há cinco anos,
no dia 19 de setembro de 2014,
que o desembargador federal
Daniel Paes Ribeiro concedeu a
tutela antecipada que garantiu o
pagamento mensal pelo fundo
de pensão dos ex-funcionários da
Varig e Transbrasil aos assistidos e
pensionistas do Aerus.
O desembargador Paes Ribeiro considerou na sentença o risco
de vida e que “os valores pretendidos possuem a natureza eminentemente alimentar, e são essenciais
à sobrevivência dos aposentados
e pensionistas, razão pela qual
entendo presentes os requisitos
necessários para a concessão do
pleito sindicato.”
Do ingresso da ação em 2004
até a sua decisão em 2014, dez
anos depois, o número de óbitos
de funcionários foi de 1.012, muito em consequência do quadro de
privação que atingiu um universo
de 20.595 pessoas, sendo 10.492
assistidos, 8.757 ativos e 1.796
participantes considerados quirografários.
A fragilidade da saúde e o quadro de idade deste universo só se
agravou mesmo após a regularização dos pagamentos garantidos
pela tutela antecipada. Em apenas
cinco anos, o número de falecimentos superou as mortes ocorridas no período que antecedeu
o início dos pagamentos. Foram
1.183 mortes, o que dá uma média
de um óbito a cada um dia e meio.

Aposentados da Varig e da Transbrasil protestam no Rio. Decisão unilateral da AGU prejudica pensionistas da Aerus
Só este número indica a fragilidade deste universo de pessoas que
dependem do Aerus como fonte
de renda, o que agrava a decisão
dos Advogados da Advocacia Geral da União-AGU de comunicar
à Justiça que considerava ter atingido os valores da tutela antecipada e que estaria suspendendo os
pagamentos, o que ocorrerá agora

em outubro.
A decisão surpreendeu os
juristas, já que a União simplesmente resolveu desafiar a Justiça
dizendo que não se achava mais
devedora e que não iria mais realizar o pagamento.
No último dia 29 de julho, o
Advogado da União e Procurador
Regional da 1ª Região, Rapha-

el Ramos Monteiro de Souza, e
mais quatro colegas (Diogo Palau
Flores dos Santos, Flávio Tenório
Cavalcanti de Medeiros, Mauricio
Macagnan da Silva e Fabio Esteves
Veiga Rua) protocolaram o documento com objetivo de informar
“que, considerando a lealdade
processual, bem como a sensibilidade imanente à controvérsia dos

autos, a União informa (leiam
bem... INFORMA) que tão logo
haja o esgotamento dos valores
não realizará quaisquer aportes financeiros ulteriores, por entender,
nesse aspecto, cumprida a obrigação determinada judicialmente
de manter pagamentos aos participantes e dependentes titulares
de benefícios dos planos de Bene-

ficio da Varig e da Transbrasil no
montante individual e nos estritos
limites das contribuições que deveriam ser vertidas e não o foram
pelas referidas companhias, tanto
da parcela da patrocinadora quanto da parcela dos participantes.”
A tese da União, de ter honrado todos pagamentos que lhe
eram devidos, é derrubada com
uma simples análise do processo
de votação. Nota taquigráfica,
de 27 de abril de 2015, emitida
às 17h30, com o voto-vogal do
desembargador federal Kassio
Nunes Marques, deixa claro que
a antecipação de tutela está vinculada ao pedido original do Sindicato Nacional dos Aeronautas
e da Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Transbrasil, que
responsabiliza a União pelo colapso do Aerus, não apenas pela
sua omissão como terceira fonte,
como consta na criação do Fundo,
mas a sua responsabilidade direta
pelo seu colapso financeiro.
Vale lembrar que o mesmo ente, a União, foi condenado na Ação de Defasagem
Tarifária (processo 000224378.1993.4.01.3400) com a condenação transitada, julgada e já
em fase de execução, que garante
lastro para a manutenção da antecipação de tutela dos aposentados
e pensionistas do Aerus.
O grupo impactado agora - e
que pode ficar já sem receber os
valores mensais em outubro - poderá ter agravado o seu quadro de
saúde e qualidade de vida.

ENTREVISTA: LAURO THADDEU GOMES, DEFENSOR DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO AERUS
Divulgação

Correio da Manhã: Foi uma decisão unilateral da União?
Dr Lauro: A União peticionou para o desembargador. Ela
tinha que responder os embargos
de declaração antigos nossos... E
ela peticionou informando ao
desembargador que não mais
faria os pagamentos. Segundo o
entendimento dela, a sentença já
teria sido toda paga. Então vamos
lá: isso é simplesmente um absurdo, porque ela não requer, ela
informa o desembargador. A decisão, com isso, continua válida e

com força executória, tá? Inclusive, está correndo, por ela não ter
cumprido, uma multa processual
imposta na decisão de antecipação de tutela. Mesmo se assim
não fosse, os cálculos apresentados pela União são simplesmente
absurdos. Eles não fazem frente
nem a uma parte da sentença,
do que foi dado na sentença. As
dívidas da Varig, eles estão considerando só uma parte delas, as da
TransBrasil também só uma parte delas. Então, esses valores que
elas dizem que já pagaram, isso
não é nem a metade do valor que
a sentença deu.
CM: O entendimento da União
sobre a sentença é diferente?
Dr. Lauro: E a sentença, vamos lá, ela precisa ser reformada.
Ela precisa ser alargada, para contemplar todas as patrocinadoras,
e uma forma de indenização mais
clara para todos. Então,
o que nós fizemos: nós peticionamos. A gente teve acesso aos
autos. Isso foi no final de julho, se
não me engano, ou no início de
agosto, a gente teve acesso. Só que

aí, quando a gente foi peticionar,
fomos informados de que o processo não ficaria ali. Ele teria que
ir para a Previc para também se
manifestar sobre os nossos embargos antigos. Então, a gente optou
por aguardar, por que se a Previc
se manifestasse sobre a falta de
pagamento, ela podia rebater, aí
a gente já teria, em tese, perdido
uma oportunidade. Então a gente preferiu aguardar. A Previc se
manifestou, não falou nada sobre
isso, então a gente apresentou a
nossa manifestação, acho que foi
14, 15 ou 16 agora de agosto. Já estivemos duas vezes no gabinete do
desembargador, levando os nossos motivos para que tenha uma
decisão que reconheça que aquela decisão está vigente. Por quê?
Vamos lá. Os motivos da tutela,
que foi concedida lá em 2014,
continuam da mesma forma. Inclusive até um pouco mais grave,
pois um contingente de pessoas
está com maior idade. Então, nós
levamos esses dados, essa petição.
Levamos o número de falecimentos que naquela época era quase
1000, 1100. Hoje já estamos em

quase 2200 falecimentos, infelizmente, e daí a nossa preocupação
de uma decisão rápida.
CM: Como reverter o quadro, já
que, na prática, a União deixou
de depositar?
Dr. Lauro: Não temos absolutamente nada ainda. Precisamos deixar o desembargador
tranquilo para decidir, como
ele já fez uma vez. É importante
lembrar que na primeira antecipação de tutela que o Dr. Daniel
concedeu, da nossa petição até a
decisão passaram-se alguns meses. Existe um tempo para o juiz,
o desembargador, despachar.
Tem que ser. A gente não está
falando de um processo pequeno. A gente está falando de um
processo gigantesco. Então, todas as decisões têm que ser bem
fundamentadas, todas as decisões
têm que ter um lastro na realidade dos autos... Então assim, não é
uma decisão da noite para o dia,
infelizmente. A gente precisa ter
calma. Não é hora de adivinhar
também qual vai ser a decisão
do desembargador, fazer tantas

projeções futuras. É bom aguardar que, quando o poder judiciário efetivamente der o próximo
passo, dizendo: “Olha, é isso ou
não é isso, ou vou fazer isso ou
aquilo”, aí a gente possa passar
uma mensagem para todos de
forma mais esclarecedora, pois
se manifestar numa hora dessas,
é simplesmente achismo. Não temos base nenhuma. A gente tem
uma petição que é uma pretensão
nossa. Nossa pretensão é que,
obviamente, o desembargador
despache hoje, despache amanhã
os quanto antes, e determine que
a União continua pagando a antecipação de tutela. Mas isso é
uma vontade nossa, e vai ser feita
somente aguardando. Temos que
confiar na Justiça.
CM: Mas a união anexou uma
planilha de cálculos?
Dr. Lauro: Temos que confiar na Justiça. Os números da
União não batem, são absurdos. A União não pode fazer
processualmente o que ela está
pretendendo. A União é réu
nesse processo. Ela não manda

no processo, é o juízo. Então o
juiz decide, a União tem que
pedir para ele simplesmente parar de pagar e dizer: “eu já quitei tudo”, parece uma confissão
de dívida, parece que ela não
quer mais seguir com o processo, para ela já poderia acabar o
processo, o que é simplesmente
um absurdo.
CM: Esta decisão unilateral da
União não abre um precedente
perigoso?
Dr. Lauro: É como se um réu
no processo penal pedisse para o
carcereiro a chave, abrisse a cela e
fosse embora dizendo: “Olha, eu
já cumpri a minha pena”. Errado.
Esse processo não finalizou, a extensão da ação é muito maior, todos nós sabemos. Por que, se fosse assim, a antecipação de tutela
já teria pago todos os aposentados. Que não pagou, a gente sabe
muito bem disso, e ainda falta o
valor dos ativos. Então é impossível a União ter pago. Os números
estão errados. A forma com que
foi apresentado isso é um efetivo
absurdo.

Senador Paulo Paim fez denúncia na tribuna
Beto Barata/02-04-2014/Folhapress

Na última sexta-feira, dia 13
de setembro, o senador Paulo
Paim (PT-RS), que tem acompanhado de perto as questões relacionadas à previdência e à Varig,
fez o seguinte pronunciamento na
tribuna do Senado:
“É com grande assombro que
recebo a notícia da senhora Graziella Baggio de que a União está
desafiando as decisões judiciais
do Caso Aerus e expondo a risco
a vida de milhares de aposentados
e pensionistas vinculados ao Instituto Aerus de Seguridade.
“A União, após perder seus
recursos judiciais e manter o cumprimento de decisão judicial por
quase cinco anos, decidiu unilateralmente e sem qualquer requerimento ao Poder Judiciário, que
não mais irá pagar os aposentados
e pensionistas do Aerus.
“É necessário destacar a gravidade da situação para esse Senado
Federal e para todos aqueles que
nos acompanham pela TV Senado. A União é ré em uma ação
civil pública movida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e
pela Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Transbrasil. Foi
responsabilizada, judicialmente,
pela falta de fiscalização no fundo
de pensão Aerus, perante a Justiça
Federal de Brasília.
“O processo judicial está em
segunda instância e o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro,
percebendo a situação gravíssima

Divulgação/Senado

Protestos na Câmara.
Paim defende pensionistas
das empresas aéreas
dos aposentados e pensionistas,
determinou que a União mantivesse os pagamentos dos benefícios devidos pelo Aerus. A União
recorreu, porém, em duas oportunidades, a 6ª Turma do TRF 1
chancelou a louvável decisão do
desembargador Daniel.
“Após quase cinco anos, a
União comunica o Aerus que não
mais fará os repasses mensais, jogando aposentados e pensionistas
com média de 80 anos de idade a
qualquer sorte. A União é ré nesse

processo. Para afastar a incidência
de uma decisão judicial é necessária a formulação de, pelo menos,
um pedido para o Relator do
Processo. A União, simplesmente,
vestiu a toga do magistrado e se
absolveu.
“Se a atitude da União não
fosse suficientemente grave, as
consequências de tal ato ilegal e
autoritário são ainda maiores. O
grupo de aposentados e pensionistas que recebia os benefícios
do Aerus possui uma média de 80

anos de idade. Ou seja, a União,
de forma ilegal e autoritária, está
massacrando os idosos do Aerus.
“É bom lembrar que possuímos, para além de uma Constituição Federal que separa os Poderes
e garantia a dignidade da pessoa
humana, um Estatuto do Idoso
vigente em nosso país, o qual, em
seu art. 9º, é expresso ao reconhecer a obrigação do estado em proteger a vida e a saúde do idoso, a
fim de permitir o envelhecimento
de dignidade.

“A atitude ilegal da União irá
antecipar óbitos. Irá matar pessoas. Com isso, a União suja, por
mais uma vez, suas mãos de sangue. Por mais uma vez, a União
tortura os participantes do Aerus.
Este Parlamento autorizou os pagamentos do Aerus para toda a
competência do ano de 2019. Há
dinheiro reservado para isso. O
valor dos pagamentos do Aerus já
está previsto, inclusive, para o orçamento do ano de 2020.
“Ou seja, busca a União aniqui-

lar vidas de participantes do Aerus,
a fim de diminuir custos com sua
condenação na ação civil pública.
Essa atitude mesquinha, autoritária
e torturadora precisa ser denunciada. É necessário que a União reconsidere sua decisão de não mais pagar
os aposentados e pensionistas.
“É necessário que a União respeite as ordens judiciais. É necessário que a União respeite o Poder
Judiciário e a segurança jurídica das
decisões judiciais. É necessário que a
União respeite e proteja seus idosos,
conforme a Constituição Federal e
o Estatuto do Idoso determinam.
“Faço um apelo, com isso, ao
Dr. André Mendonça, ministro
da AGU. Dr. André, se a AGU
não concorda com a decisão judicial vigente, então que utilize
os caminhos processuais corretos
para suspender a decisão. O Estado Democrático de Direito lhe
solicita tal atitude.
“Dr. André, a cessação dos
pagamentos dos benefícios para
tais aposentados é catastrófica e
irá matar muitos idosos que contribuíram para o desenvolvimento
deste país, quando estavam na ativa voando e reduzindo as distâncias deste nosso país. Não é justo
que no envelhecimento sejam traídos pela União.
“Reconsidere sua decisão,
Dr. André, e restabeleça os pagamentos, pois a decisão judicial da
antecipação de tutela continua
vigente.”
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O retorno de um
ícone da hotelaria

Hotel Nacional reabre no próximo dia 25. A proposta
é resgatar a sua história e o seu espírito carioca
Por Cláudio Magnavita

Q

uando a Avenida Niemeyer funcionava
plenamente, arrancava suspiros dos
turistas. Afinal, era uma das avenidas
mais bonitas do Rio de Janeiro. Quem
saía do Leblon em direção à Barra,
depois de serpentear por trechos que obrigam os
veículos a trafegarem a poucos centímetros do
paredão de pedra, chegava, após a última curva, a
uma visão surpreendente de São Conrado. Um verdadeiro cartão postal onde se destaca a imponente
torre cilíndrica do Hotel Nacional.
O efeito desejado pelo arquiteto é percebido
até hoje. Um prédio que fosse absorvido pelas
curvas e pela magnífica paisagem, em absoluta

harmonia. Um marco para a arquitetura. Os móveis dos salões principais estão sendo remontados
para trazer muito luxo, tudo isso porque, neste mês
de setembro, ele reabre novamente as suas portas,
mas dessa vez vai operar sob bandeira própria.A
sua reabertura como Gran Meliá nas Olimpíadas
mostrou a força do belo conjunto, que de longe
é impactante e preserva toda a beleza do projeto
assinado por Oscar Niemeyer. A sua abertura para
a Rio 2016 ganhou um surpreendente espaço na
mídia nacional e internacional. Era o retorno de
um ícone que ficou fechado por duas décadas.
A operadora espanhola contratada para administrar o complexo enfrentou problemas. Atrasos
nas obras que fizeram-no operar inicialmente apenas com uma parte dos apartamentos e a finalização

do pavilhão de eventos, postergado na esperança da
aprovação da legislação do retorno do jogo. O hotel
poderia ter abrigado o primeiro Cassino do Rio,
e parte dos investidores apostaram pesado nisso.
Sem poder atuar na área de eventos, o hotel nesta
fase limitou sua receita à hospedagem, reduzindo
drasticamente a possibilidade de faturamento.Com
o fim do contrato, o Meliá saiu da gestão e os proprietários preferiram encerrar as atividades, que serão
retomadas no próximo dia 25.Os sócios apostam em
uma volta no passado de glórias, no resgate da alma
carioca representada pelo hotel. Querem concluir
rapidamente o Centro de Convenções e oferecer à
cidade um espaço de médio porte, que tanto faz falta e
beneficiará a hotelaria da zona sul. Ele já reabre lotado
para os turistas que vêm para o Rock In Rio.

O GÊNESIS
Quem passa pelo Hotel Nacional pode não se dar
conta que a sua chegada, há 48 anos, revolucionou o turismo brasileiro.
Faltavam poucos dias para o Carnaval de 1972 e, para
o pequeno grupo que cercava aquele irrequieto senhor de
cabelos grisalhos - impecavelmente penteados para trás
- o clima era de eletricidade total. Ouvia-se o barulho de
furadeiras e o cheiro de cola dos tapetes novos adentrava
as narinas visitantes. Via-se um verdadeiro formigueiro de
operários e empregados carregando pequenos objetos para
os 520 apartamentos daquele que estava sendo chamado de
“o maior hotel da América do Sul”.
Sempre seguido por assistentes, José Tjurs - o anfitrião do dia
- acompanhava pessoalmente os detalhes finais para a abertura
da sua obra mais importante: o Hotel Nacional. Os diretores
Caribé da Rocha, Orlando Santos e Manuel Garcia (o superintendente) faziam parte do grupo, e o novo relações-públicas
do hotel, o veterano Oscar Ornstein. Também os diretores
José Bonazza e Walfrido Villela, que acompanhavam o sobe
e desce de Tjurs, quase em ritmo de reunião permanente de
diretoria. As atenções eram divididas com Leo Henrique Tjurs,
designado pelo pai como vice-presidente e que, na presença dele,
sabia que raramente teria chance para opinar. Entre eles, o mais
eufórico era Caribé. O seu entusiasmo só era suplantado pelo
do chefe, com quem contrastava no tamanho (era bem mais alto
que Tjurs), porém mantendo o mesmo corte de cabelo. Ele agora
era uma figura importante no nascimento de um grande hotel.
Não apenas um estabelecimento de hospedagem, era mais de
um complexo, que incluía teatro, centro de convenções, boate
e um espaço para abrigar um grande cassino, já que o retorno
do jogo ocupava as manchetes da época e se apostava alto na
retomada do cassino-show.
A vida dava uma segunda oportunidade a Caribé, que,
aproximadamente 26 anos antes, exatamente no dia 30 de
abril de 1946, como diretor do casino do Copacabana Palace
Hotel, teve a missão de informar aos frequentadores que lotavam a sala de jogos, a última partida da roleta. Anúncio que
Caribé fez com voz embargada e em tom solene. Ele sabia que
o decreto do presidente Dutra iria gerar desemprego de artis-

A reabertura do
Nacional é importante
para o turismo do Rio
ALFREDO LOPES
PRESIDENTE DA ABIH-RJ

tas, colocando fim a uma era de ouro da noite carioca, onde
ele tinha brilhado como uma das pessoas mais influentes.
Mas Caribé estava de volta, seguindo os passos daquele
baixinho judeu, de origem russa e nascido na Argentina. Naturalizado brasileiro, e apesar de um leve sotaque que insistia
escapulir, principalmente quando ficava nervoso, José Tjurs,
um apaixonado pelo teatro e pela vida artística, além de resgatar Caribé, trouxe também o patrício Oscar Ornstein para
relações-públicas do novo hotel. Durante os 23 anos que
trabalhou no Copa, a dupla realizou grandes shows, entre
eles Edith Piaf, Gilbert Becaud, Sasha Distel, Charles Aznavour e Yves Montand. No reencontro dos dois, já vazavam
planos para o que eles poderiam fazer. Aquela inauguração
tinha que dar certo. Era para eles o retorno de uma vida que
já julgavam perdida.
Uma das preocupações do grupo era amansar a ira de
Oscar Niemeyer. O arquiteto dizia que o projeto original
tinha sido traído. Acusava Tjurs de ter usado “revestimentos
deploráveis que comprometiam a harmonia”.
Com o general Médici na Presidência, o período da
construção do hotel coincidiu com o autoexílio de Niemeyer,
que comandava vários projetos na Europa e na África. Já o
seu cliente não escondia o gosto de deixar sua marca pessoal.
Ficava bem claro que era Tjurs quem dava a palavra final e
promovia os ajustes. De início, dos 50 andares previstos, só
30 foram construídos. A majestosa torre de vidro, com 20
quartos por andar, foi erguida sem agredir a paisagem de São
Conrado. A sua proposta foi uma teimosia de Niemeyer, que
levou o projeto pronto para o cliente, que esperava um grande
bloco de concreto semelhante ao Conjunto Nacional, que
havia construído uma década antes em São Paulo.
Para concretizá-lo, o impossível aconteceu. Os dois
quarteirões que o hotel ocuparia eram divididos por uma rua.
Foi aberta uma exceção na legislação e o trecho público foi
unificado pelo volume do embasamento. Um jardim de Burle
Marx foi construído sobre o concreto sinuoso da cobertura.
A via pública ficou passando por baixo.
Os convites foram distribuídos para uma grande festa no
dia 1º de fevereiro. Quem visitou o hotel uma semana antes
acharia que seria impossível.
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Fotos Folha Press e arquivo do Jornal de Turismo

CONTINUAÇÃO
O gerente-geral Ralph Reder
passava as noites acompanhando
a montagem dos quartos. Logo
após a inauguração, o hotel estaria
lotado para o Carnaval. As reservas
tinham sido esgotadas no final de
1971 e as diárias foram vendidas
entre US$ 40 e US$ 50, uma
fortuna para a época. Um hotel
recém-inaugurado, com funcionários ainda em treinamento e
com lotação máxima era de tirar o
sono. Reder não queria que o hotel
estreasse desta forma. E uma das
preocupações se confirmou: a torre
de vidro, a exemplo de outras obras
de Niemeyer, não resistiu ao efeito
estufa do sol de quarenta graus do
verão carioca e deixava os quartos
quentes.
A semana seria concorrida. O
Carnaval de 1972 prometia ser
especial. A previsão era de 300 mil
turistas. Mais uma vez a cidade,
apesar das promessas do governo da
Guanabara, não ganhou a sua decoração de Carnaval a tempo. O baile
do Havaí seria realizado na sexta,
dia 4, no Iate Clube e prometia,
segundo os organizadores “quatro
damas para cada cavalheiro”. No
mesmo dia 4, a Mangueira inaugurava o Palácio do Samba, começando ao meio-dia sem hora para
acabar. O preço da arquibancada na
Presidente Vargas custava de 20 a
200 cruzeiros (o valor de uma diária
de um hotel de luxo). As mais caras
eram da categoria turismo especial
e ficavam na parte metálica, com
cobertura. As mais baratas eram de
madeira e descobertas. A Portela vinha com o tema “YlêAiê (Terra da
Vida em Nagô)”, a Mangueira com
o tema “Carnaval dos Carnavais”,
a Império Serrano homenageando
Carmem Miranda com o enredo “A
Pequena Notável” e a Salgueiro, em
atitude até então inédita, homenageando a Mangueira.
Contudo, o que os hóspedes
do Nacional queriam mesmo era o
Baile de Gala do Teatro Municipal,
que estava com todos os camarotes
e frisas reservados. O ingresso
individual custava quase o mesmo
de uma diária no hotel. O tema era
curioso: “Feliz universo mágico
ozonizado”. O ponto alto era o
desfile de fantasias. Mais curioso
ainda é que a Secretaria de Turismo resolveu naquele ano suprimir
a passarela, com os concorrentes
desfilando só no palco, o que gerou
um veemente protesto de Evandro
de Castro Lima e de Clóvis Bornay
contra a medida, alegando que não
gastariam tanto dinheiro “para
uma apresentação de dois minutos”. A ameaça de boicote das duas
estrelas surtiu efeito e a passarela
voltou para alegria de todos.
O hotel nasceu no mesmo mês
que chegava a TV a cores no Brasil.
A primeira transmissão colorida foi
realizada duas semanas depois da
inauguração, no dia 18 de fevereiro,
num teste do desfile da Festa da Uva
de Caxias do Sul, com a presença do
presidente Médici.
A TV a cores iria afugentar o
público dos cinemas, era o grande
pavor dos exibidores, que naquela
semana passavam “O Grande Xerife”, de Mazzaropi e “Roberto Carlos a 300 km por hora”. O meloso
“Love Story” emplacava o sétimo
mês de sucesso. Fenômeno que
seria impossível com a nova TV na
casa de todo mundo. A Philco era
vendida por 7.360 cruzeiros. Dava
para morar um mês no Hotel
Nacional com este valor ou ainda
comprar dois camarotes do baile do
Teatro Municipal.

As características originais da decoração foram mantidas nas áreas internas, inclusive as obras de arte, como a gigantesca escultura suspensa na entrada

A Praia de São Conrado é um dos endereços mais sofisticados do Rio. O Nacional foi o primeiro prédio da região

O HOTEL NACIONAL TEVE UMA FESTA DE INAUGURAÇÃO PARA MIL CONVIDADOS
Arquivo Jornal de Turismo

A solenidade de inauguração movimentou o Rio. O presidente da Embratur era Paulo Protásio

José Tjurs, entrevistado em
1973 pelo “Jornal de Turismo”,
hoje jornal co-irmão do “Correio
da Manhã”, afirmou, ao ser questionado se era religioso, que era
judeu, mas “antes de João XXIII e
de Paulo VI eu já praticava o Ecumenismo. Inaugurei o Conjunto
Nacional, em São Paulo, com a
presença de um Cardeal e de um
Rabino”. Coincidentemente, anos
depois, no mesmo dia que estava sendo enterrado no Cemitério
Israelita do Butantã, no dia 6 de
agosto de 1978, em São Paulo, o
mundo ouvia no rádio a notícia da
morte do Papa Paulo VI. O judeu
que considerava importante afirmar “penso que todas as religiões
são boas porque pregam o amor
entre os seres humanos”, subia ao
céu em companhia de um papa.
Quando era questionado se
havia começado a vida como chofer
de táxi, ele corrigia: “Comecei a
vida como ajudante de chofer de
táxi. Depois é que passei a chofer.
Fui promovido”.
Com a sua morte, o seu império começou a ruir. A exemplo do
patrício Adolpho Bloch e de Assis

Chateaubriand, José Tjurs era
a coluna vertebral do seu império
hoteleiro.
Quem passa pela Praia de São
Conrado e vê o prédio fechado - e
que agora será reaberto -, não imagina o quanto da história do Rio
de Janeiro e do turismo brasileiro
teve como palco o Hotel Nacional. A primeira festa do hotel foi
o quinto aniversário do “Jornal
de Turismo”, comemorado com ele
ainda em obra, em 3 de fevereiro
de 1971, um ano antes da sua
inauguração.
Naquele dia, os 300 convidados do jornalista Araújo Castro
(fundador do JT) chegaram para
o coquetel no mirante do último
andar da torre. A vista era deslumbrante. Um sofisticado serviço era
apresentado ao Rio.
No último andar do hotel,
os convidados vislumbravam São
Conrado completamente diferente
dos dias atuais. O Nacional era a
única edificação alta do bairro. A
vizinha Rocinha era um agrupamento de casas e uma comunidade
que não passava de 50 mil pessoas.
A maioria dos novos funcionários

foi recrutada entre os residentes
daquela que é hoje uma das maiores
favelas do mundo.
No dia 7 de setembro do mesmo ano, mais de mil convidados
foram conhecer o hotel na festa da
Independência, data originalmente
prevista para a inauguração. Mesmo com as obras em pleno vapor,
a solenidade realizada na piscina
mostrava que o Nacional iria modificar o turismo do Brasil.
O hotel assistiu nesses 48 anos
a região ser tomada por prédios e,
graças aos traços revolucionários
de Niemeyer e ao idealismo do seu
fundador, José Tjurs, o empreendimento continuaria moderno.
Um ícone da história do Rio
de Janeiro.O regresso do Hotel não
significa apenas mais quartos para
a cidade. Representa a retomada de
um marco, como afirma Alfredo
Lopes, presidente da ABIH-RJ
e, como Tjrus, um líder da hotelaria carioca: “A reabertura do
Hotel Nacional é fundamental
para o desenvolvimento turístico
do Rio”. Depois de ter operadora
com a bandeira Meliá, o Nacional
volta às suas raízes cariocas.
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José Tjurs: de mordomo
a empresário
A vida do festejado Tjurs parece obra de ficção. Uma epopeia.
Começou a trabalhar em 1909,
com apenas 8 anos, ajudando os
seus pais no Mercado de Buenos
Aires. Veio para o Brasil a contragosto por causa das namoradas. Ao
chegar, foi trabalhar na Praça Mauá
como ajudante de táxis e passou a
residir com a família na rua Teófilo Otoni, por coincidência a mesma
que foi endereço do quartel-general
da Rede Othon e onde trabalhou
durante muitos anos o Alvaro Bezerra de Mello.
Fluente em vários idiomas
(português, espanhol, francês,
inglês e ídiche), ele trabalhou ajudando os taxistas até atingir a maioridade, quando tirou a habilitação
e dirigiu durante anos o seu próprio
carro. O seu destino com a hotelaria estava traçado: foi porteiro do Grande Hotel Riachuelo,
onde se hospedavam os grandes
políticos da época, como Flores da Cunha. Foi lá que recebeu de Ataliba Leonel, que ia
ser presidente (governador) de
São Paulo, o convite para ser
o mordomo do Palácio. O convite foi aceito, mas Ataliba não assumiu. Tjurs contava rindo
que perdeu a última oportunidade para ser mordomo pelo resto da vida. Mas São Paulo estava no caminho do esperto moço.
Mudou-se para a capital paulista e logo Tjurs estava à frente de
um desconhecido bar Tabu, que foi
transformado em uma cervejaria-concerto, e virou o mais popular
Music Hall paulistano, com shows
memoráveis de Sílvio Caldas e Nelson Gonçalves. Era 1937 e o Tabu
virou moda em São Paulo, ponto
de encontro de políticos e gente
badalada. Durou quatro anos.
Ele justificava: “Os pinduras e os
preços baixos que cobrava dos amigos levaram-me à falência”.
Foi no fundo do poço que a
hotelaria ressurgiu na sua vida.
Procurou a família Crespi, seus
patrícios, proprietária de um prédio na Avenida São João, perto do
Largo do Paissandu. “Eles lutavam
para despejar inquilinos que davam
péssima fama ao lugar”, relembrava Tjurs. “Aos Crespi devo minha grande oportunidade: limpei
o edifício dos maus inquilinos,
reformei-o e lá fundei o hotel Cinelândia”.
Nascia o embrião da empresa Horsa (Hotéis Reunidos S.A.),
que teria no seu portfólio o Hotel
Jaraguá e Marabá, em São Paulo, os
quatro Excelsior (São Paulo, Rio,
Belo Horizonte e Belém), o Del
Rey, em Belo Horizonte, e o Nacional Brasília. Inaugurava agora
o Nacional Rio, o maior hotel de
toda a América do Sul.
O espírito empreendedor
de Tjurs foi alimentado pela explosão econômica de São Paulo.
Vinte anos depois da triste experiência da Tabu, ele já fazia voos
ousados e programou o primeiro
grande empreendimento do grupo : o Conjunto Nacional na
Avenida Paulista. Ele sonhava em
transformar a Paulista em algo
parecido com a Quinta Avenida
de Nova York. Comprou a mansão
da família de Horácio Sabino, que
ficava na esquina com a Augusta.
Fez um concurso para a elaboração
do projeto com a participação de
renomados arquitetos. O vencedor
tinha apenas 26 anos e era recém-formado, justamente o que ele
precisava. Um arquiteto talentoso
que pudesse ficar a serviço dos seus
caprichos e orientações, algo que
anos mais tarde não funcionou
com Niemeyer, levando a quase um
rompimento de relações.
O curioso é que os caminhos
entre os arquitetos já estavam
traçados. O jovem escolhido em
São Paulo foi David Libeskind,
nascido em Ponta Grossa, no
Paraná, mas que se mudou com a
família para Belo Horizonte em
1929, com apenas um ano, sendo
na efervescente cidade mineira, que
sofria as intervenções de JK e do
próprio Niemeyer, que se formou
em arquitetura. O impacto da
Pampulha estava no gênesis de Libeskind ao apresentar a Tjurs o
projeto do Conjunto Nacional.
Neste projeto, a construção da
primeira torre abrigaria o primeiro
grande Hotel Nacional. Ela foi vetada pelas autoridades: não era permitido construir hotéis na Avenida
Paulista. O próprio Tjurs mudou o
projeto e reduziu a lâmina vertical
para três edifícios de 25 andares:
um residencial - o Guayupiá - e dois
comerciais - Horsa I para pequenos
escritórios e Horsa II para empresas
de grande porte. A ideia era uma
cidade dentro de uma cidade e o
empreendimento revolucionou a

região da Paulista. Até hoje, muita
gente acredita que o projeto é do
próprio Oscar Niemeyer.
Finalmente, o dia 1º de fevereiro chegou. Um anúncio de
meia página vertical nos principais
jornais brasileiros anunciava: “O
Rio de Janeiro será ainda mais
lindo em fevereiro. Tem carnaval e
o Hotel Nacional”.
O hotel estava pronto para a grande festa. José Tjurs recebeu o seu discurso para uma
revisão. Apesar de ser judeu praticante, ele fazia questão de ser
ecumênico. A exemplo do que fez
em São Paulo, chamou um bispo e um rabino para o ato
da abertura do hotel. O
próprio Cardeal Arcebispo do Rio, Dom
Eu g ê n i o S a les e o Grão-Rabino
Henrique Lerole fiz e ram
a

b enção do
hotel.
A placa
de bronze
foi descerrada pelo ministro da Indústria
e Comércio, Representando o presidente Médici, estava Pratini
de Moraes (que anos depois virou conselheiro da Oriente Express,
a nova dona do Copacabana Palace),
também estavam o governador Chagas Freitas e o presidente da Embratur, Paulo Manoel Protásio.
Em seu discurso, Protásio relembrou a transformação que
o turismo do Brasil estava vivendo
e que levaria a Presidência a decretar, dois anos depois, o “Ano
do Turismo Brasileiro”. O período
de euforia era similar ao que o
Rio vive hoje. Na sua fala, o presidente da Embratur lembrou que
desde de 1968 já havia aprovado
“76 projetos de hotéis de primeira
categoria num investimento superior a 1,2 bilhão de cruzeiros”
e em fase de execução já se encontravam outros 33. Ele revelou ainda que o Nacional foi o terceiro em
captação de incentivo, conseguindo 22 milhões de cruzeiros.
Sete dias depois da inauguração festiva do Nacional, o presidente da Embratur participava no
aeroporto do Galeão, em uma
aeronave da Air France, da assinatura de lançamento do que viria a
ser o maior hotel da América Latina: o Le Méridien Copacabana,
com 41 andares. O contrato foi
assinado pela Sisal (Imobiliária
Santo Afonso) e a cadeia de hotéis Méridien, subsidiária da Air
France. Antes, Protásio já tinha
ido ao Nordeste inaugurar o primeiro hotel apoiado pela Embratur na área da Sudene, que pertencia ao grupo MonteHotéis.
Em dezembro de 2009, após cinco tentativas frustradas, o Nacional
foi finalmente arrematado em leilão
pelo empresário goiano Marcelo
Henrique Limírio Gonçalves. Sócio
em diversas empresas, principalmente do ramo farmacêutico, ele pagou
R$ 85 milhões para ser o novo dono
do hotel (o preço inicial era de R$
118,5 milhões). O hotel funcionou
com a bandeira Meliá durante as
Olimpíadas e os espanhóis desistiram
do Rio depois da crise que se instalou
no estado e na cidade.
O hotel foi fechado novamente
e agora reabre com uma operação própria, mergulhando na sua
história e nos palcos dos grandes
festivais e bailes que ocorreram
nas suas dependências. (Cláudio
Magnavita).

A construção do
Nacional foi a primeira
grande obra de São
Conrado. O projeto
do arquiteto Oscar
Niemeyer foi um
marco na cidade

Arquivo do Jornal de Turismo

O empresário José Tijurs, além do Nacional Rio, foi proprietário do Nacional Brasilia e do Jaraguá São Paulo
Arquivo do Jornal de Turismo

No carnaval, o Nacional era palco do desfile de luxo de fantasias e de animados bailes
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Flávio Bolsonaro vai reforçar a vinda da
CORREIO ECONÔMICO
petroleira chinesa CNPC para o Comperj
Marcelo Perillier

Agência Senado

Divulgação / Flickr FMI

Kristalina Georgieva e Christine Lagarde em congresso

Búlgara deve comandar o FMI
Atual diretora-gerente do
Fundo Monetário Internacional (FMI), a francesa
Christine Lagarde deve
ser substituida pela diretora-executiva do Banco
Mundial, a búlgara Kristalina Georgieva. Economista de formação,
Kristalina foi a candidata
única para o cargo, já que
o período de candidaturas se encerrou na última
sexta-feira, dia 6.
O objetivo do conselho do
FMI é concluir o processo

de indicação até o dia 4
de outubro, para que possa confirmar o mais breve
possível Kristalina Georgieva para o posto.
A búlgara só pode ser
indicada após o FMI derrubar uma norma em que
um candidato não poderia ter 65 anos ou mais de
idade, já que aos 70 teria
que sair compulsoriamente da função.
Já Christine Lagarde deve
assumir o Banco Mudial
Europeu (BCE).

No azul 1

No azul 2

Lucro líquido de R$ 13,8
bi. Esse é o saldo da balança do BNDES no primeiro semestre de 2019,
um crescimento de 190%
ante 2018, quando o lucro
foi de R$ 4,76 bi. O lucro
se deve pelo resultado em
participações societárias,
que atingiu R$ 13,4 bi.

A balança comercial brasileira está favorável. No
acumulado do ano, soma
US$ 148,8 milhões de produtos vendidos e US$ 117
milhões em produtos comprados. Já no acumulado
em 12 meses, os valores
são: US$ 230 milhões ante
US$ 177 milhões.

Claro anuncia compra da Nextel
A América Móvil, holding que controla a Claro
no Brasil, cujo dono é o
blionário mexicano Carlos
Slim, anuncia a compra
da Nextel. Com isso, passam a ser quatro as empresas de telefonia móvel
(celular): Claro, Vivo, Tim
e Oi.

A compra, já aprovada
pelo Cade, precisa receber o sinal verde também
da Anatel para ser contretizada. Caso seja, vai
render R$ 3,47 bilhões,
sendo 70% para a NII
International Hondling e
30% para a Al Brazil Holdings.

Inflação na meta

Imposto de Renda

De acordo com o Focus
do Banco Central, a inflação no Governo Bolsonaro estará dentro da
meta estipulada pelos
especialistas do BC. Para
este ano, a previsão é de
3,54%. Para 2020, 3,82%.
Para 2021, 3,75%. E para
2022, 3,50%.

No dia 16 deste mês,
cerca de 2,8 milhões de
contribuintes serão contemplados com R$ 3,5 bi,
equivalentes ao 4º lote de
restituição do Imposto de
Renda. As próximas datas de restituição são 15
de outubro, 18 de novembro e 16 de dezembro.

Mundo digital domina transações
Chegou a 29 bilhões o
número de transações
feitas por smartphones
em 2018, um aumento
de 18,5% em relação a
2017. O uso do internet
banking também cresceu,
saltando para 21,9 bilhões, uma alta de 6,3%.
Os cartões também estão

em alta, com crescimento
de 209% para o pré-pago; 16,2% para o crédito;
e 13,75 para o débito. Já
o cheque demostra estar
em desuso, pois o uso
do velho e bom talão registrou queda de 13,4%,
caindo de 731 milhões
para 633 milhões.

Poupançudos

Cartão Dotz

A caderneta de poupança
registrou saldo positivo
em agosto. As pessoas
depositaram R$ 203,8 bi,
ante a retirada R$ 202,5
bi, representando R$
1,3 bi de liquidez. Com
os rendimentos, o estoque registou saldo de R$
806,3 bi.

Banco do Brasil, Dotz e
Cartões Visa, em parceria, lançaram uma novidade no mercado: cartões
Dotz. Para clientes Dotz,
todos os pagamentos
em reais feitos pelo cartão serão convertidos em
pontos para o programa
fidelidade.

Curtas
n No dia 30 de outubro, a Petrobras receberá o Distinguished
Achieviement
Award,
prêmio oferecido pela
OTC Brasil, em virtude
das técnicas inovadoras
desenvolvidas no Teste
de Longa Duração no
pré-sal do Bloco de Libra, localizado na Bacia
de Santos.
n A Vale começou o
processo de recuperação do rio Paraopeba,
com a dragagem de

rejeitos da barragem
Mina Córrego do Feijão. Pelo cronograma,
as atividades vão até
julho de 2020 e devem
retirar algo próximo de
350 mil m³ de impurezas.
n Brasil e México estão
em negociação para
chegar a um acordo de
livre comércio. O anúncio foi feito semana passada pelo Secretário de
Comércio Exterior, Marcos Troyjo.

Uma comitiva de Senadores
visita esta semana à China. Os
parlamentares terão agendas na
área de tecnologia e devem visitar a Huawei, companhia que é
alvo do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, e já foi
questionada pelo governo brasileiro. O grupo terá reuniões com
possíveis investidores na área petrolífera, como é o caso da CNPC
que estuda investir no Rio
A viagem, feita a convite da
Embaixada da China e sem custos
ao Senado, ainda prevê encontro
com representantes do Partido
Comunista Chinês.
Participam da missão os senadores O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), Chico Rodrigues
(DEM-RR), Irajá Abreu (PSD-TO), Rogério Carvalho (PT-SE)
e Esperidião Amin (PP-SC). O
grupo passará por Beijing, Xangai
e Hangzhou.
Um dos maiores aliados do
presidente Jair Bolsonaro, o governo Trump ameaçou, em maio,
colocar a Huawei em uma lista
negra de empresas proibidas de
vender tecnologia nos EUA. A
marca foi acusada de espionagem.
O grupo nega.
Em junho, em entrevista à
“Veja”, o ministro de Relações
Exteriores afirmou que o governo
brasileiro avalia restringir a atuação da companhia na instalação

Senador Flávio Bolsonaro visita a China e quer trazer novos investimentos para o Rio
das redes de 5G no país.
Na última semana, o Senado
aprovou projeto de lei que modifica o marco das telecomunicações
e pode destravar investimentos no
setor. Pelo Twitter, Flávio Bolsonaro afirmou que a viagem tem o
objetivo de estreitar relações comerciais com a China.
“Meu intuito é também conhecer a petrolífera chinesa

CNPC, que pode anunciar em
breve um aporte bilionário no
Comperj, o que colocará o Rio de
Janeiro em ainda mais elevado patamar no segmento de óleo e gás.
Espero voltar com boas notícias”,
afirmou o senador.
De acordo com Amin, a ida à
China não se trata de uma questão política, mas comercial. O
foco dos trabalhos será a busca

por diálogo e parcerias na área
de tecnologia e na agropecuária.
Para ele, não há constrangimento
em dialogar com o Partido Comunista Chinês. “O que existe é
comércio, é negócio, não é politica”, disse. Amin ressaltou que o
vice-presidente Hamilton Mourão também foi à China neste ano
e que Bolsonaro tem uma viagem
programada ao país em outubro.

TST proíbe juiz de homologar acordo
parcial entre empregado e patrão
Por Willina Castanho/Folha Press

O TST (Tribunal Superior do
Trabalho) decidiu pela primeira
vez contra a chamada homologação parcial de um acordo extrajudicial. A modalidade permite ao
trabalhador aceitar apenas parte
do acordo com o empregador.
O instrumento foi criado pela
reforma trabalhista de 2017 para
evitar o acúmulo de processos. O
acordo extrajudicial é feito entre
empregador e empregado para
pôr fim ao contrato de trabalho
sem deixar pendência financeira.
Satisfeitas as partes, o acerto
impede que o trabalhador entre
com outra ação, apresentando
novos questionamentos. Um juiz,
no entanto, precisa homologar o
acordo.
Segundo a 4ª Turma do TST,
ao avaliar um recurso sobre o tema
nesta quarta-feira (11), um magistrado não pode fazer a homologação parcial -ratificar apenas parte
do acordo, caso não considere válidos alguns itens, mesmo quando
empregador e empregado tenham
se entendido.
Pela decisão, o magistrado
deve validar ou recursar integralmente o acordo.
Uma homologação parcial
permitiria ao trabalhador, por
exemplo, mesmo com o acordo
extrajudicial avalizado pela Justiça do Trabalho, entrar posterior-

mente com uma ação trabalhista.
Acórdão relatado pelo ministro Ives Gandra da Silva Martins
Filho muda entendimento de primeira instância e do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo).
O caso concreto envolve uma
trabalhadora e uma empresa do
setor farmacêutico.
A corte regional afirma que
esse acerto “não se reveste de validade”. De acordo com o TRT-2,
foi apontada apenas uma quantia
global de indenização. Teria faltado, portanto, segundo o tribunal
paulista, a especificação de cada
verba.
O TRT-2 diz que o Código
de Processo Civil estabelece que
o “juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita,
podendo adotar em cada caso a
solução que considerar mais conveniente e oportuna”.
O tribunal negou a quitação
geral e irrestrita do contrato de
trabalho e manteve a decisão de
primeira instância pela homologação parcial.
Para Gandra, esse entendimento vai contra a reforma trabalhista do governo Michel Temer
(MDB).
“Estando presentes os requisitos gerais do negócio jurídico e
os específicos preconizados pela
lei trabalhista, não há de se questionar a vontade das partes en-

volvidas e o mérito do acordado”,
escreve.
Gandra foi seguido por unanimidade na 4ª Turma. Os ministros Guilherme Caputo Bastos e
Alexandre Luiz Ramos apoiaram
o entendimento do relator do
caso no TST. Ainda cabe recurso.
Segundo o acórdão, da leitura
dos artigos alterados pela reforma
trabalhista, “extrai-se a vocação
prioritária dos acordos extrajudiciais para regular a rescisão contratual e, portanto, o fim da relação contratual de trabalho”.
Gandra critica, na decisão,
uma homologação parcial por
prejudicar uma das partes -no
caso, o empregador.
“A atuação do Judiciário na
tarefa de jurisdição voluntária
[acordo extrajudicial] é binária:
homologar, ou não, o acordo. Não
lhe é dado substituir-se às partes
[empregado ou empresa] e homologar parcialmente o acordo”,
afirma.
De acordo com o ministro,
“sem a quitação geral [total], o
empregador não proporia o acordo nem se disporia a manter todas
as vantagens nele contidas”.
A decisão defende o princípio
da boa-fé na celebração de acordos. Destaca ainda a valorização
dos princípios da simplicidade,
celeridade e redução da litigiosidade.
Após a reforma trabalhista

de Temer, o número de acordos
extrajudiciais teve alta expressiva,
segundo dados da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
ligada ao TST. Em contrapartida,
caiu a quantidade de novas ações.
Nos 12 meses encerrados em
julho deste ano, foram homologados 49.569 acordos extrajudiciais.
Nos 12 meses anteriores à reforma, foram 2.356. O crescimento
é de 2.003%.
Os novos processos em primeira instância nos mesmos períodos correspondentes registraram
queda de 33,7%, de acordo com
os dados do TST. Nos intervalos,
passaram de 2,7 milhões para 1,8
milhão.
Apesar de rejeitar a homologação parcial, Gandra escreve que
o juiz não é “mero chancelador
de requerimentos a ele apresentados”.
JUSTIÇA DO TRABALHO
EM NÚMEROS
• - 49.569 acordos extrajudiciais
foram homologados na Justiça
do Trabalho nos 12 meses encerrados em julho deste ano;
• - 2.356 acordos extrajudiciais
foram homologados nos 12 meses anteriores à reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017;
• - 2.003% é o crescimento do
número de acordos extrajudiciais homologados na Justiça.

Alfândega do Porto de Itaguaí foi campeã de apreensões
Alvo de pressão desde o início
do governo Bolsonaro, a alfândega
do Porto de Itaguaí (RJ) registrou
aumento significativo de apreensões de mercadorias sob o comando do auditor da Receita Federal
que foi ameaçado de demissão. De
2015 para 2018, as apreensões no
local subiram 6.712%, saltando

de R$ 7,1 milhões para R$ 483,7
milhões. Em 2019, até agosto, já
foram R$ 354,9 milhões em bens
confiscados. Em 2018, a alfândega do Porto de Itaguaí foi a unidade que mais apreensões realizou
em todo o Brasil.
A pirataria foi uma das principais infrações detectadas, res-

pondendo por 40% do volume
apreendido, de acordo com dados
da Receita Federal.
Em agosto, o delegado da alfândega do porto, o auditor José
Alex Nóbrega de Oliveira, denunciou a colegas, por meio de uma
carta, a existência de “forças externas que não coadunam com os

objetivos de fiscalização”.
Na mesma época, Bolsonaro
afirmou que poderia trocar postos em que indivíduos se julgavam
“donos do pedaço”, sem citar nomes. Oliveira foi durante o governo Temer (MDB), quando o secretário da Receita Federal ainda
era Jorge Rachid. (FolhaPress)

89 frigoríficos recebem
sinal verde da China

Governo quer investir
na cabotagem

Por Marcelo Perillier

Tipo de navegação pouco conhecida no linguajar popular, a
cabotagem pode ser uma forma
de diminuição de custos no transporte de cargas no país. Ela ocorre em grande parte pelo mar, mas
pode acontecer também em rios
e lagoas. No Brasil, seu principal
entrave é ela majoritariamente
ser feita por navios nacionais.
Contudo, isso pode mudar, já que
o governo enviará em breve para
o Congresso um projeto de lei
que visa aumentar a participação
estrangeira na cabotagem.
Chamado de “BR no Mar”, ele
busca restringir as barreiras no setor,
principalmente ao uso de navios
internacionais, uma vez que eles só
podem ser utilizados em caso de não
haver embarcações brasileiras para

O Ministério da Argultura
anunciou que a China autorizou
mais 25 frigoríficos a venderem
carne de boi, de frango, de porco
e de jumento para o país asíatico,
totalizando 89 fábricas aptas a fazer o comércio. Dos novos estabelecimentos, 17 são de carne bovina,
seis de frango, um de suíno e um de
asinino (jumento). As negociações
foram intermediadas pelo Ministério das Relações Exteriores e pela
Embaixada do Brasil na China.
De janeiro a agosto deste ano,
a China importou 348,2 mil toneladas de frango e 133, 5 mil
toneladas de suínos, totalizando
US$ 1,75 bilhão gastos em exportações, demostrando que país

asiático é o principal parceiro comercial do Brasil neste quesito.
A notícia é muito boa, principalmente porque a balança
comercial brasileira registrou aumento de 13,4% de exportação
de suínos, no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Até o momento foram exportados 466,1
mil toneladas, totalizando US$
956,3 milhões. Já de frango subiram 2,3%, com US$ 2,75 milhões
de toneladas exportadas, com um
ganho de US$ 4,62 bilhões.
Além da China, Arábia Saudita,
Japão, Hong Kong, Coreia do Sul,
Kwait, Iemêm, África do Sul e Emirados Árabes são outros países que
aumentaram a demanda de carnes,
frangos e suínios de frigoríficos brasileiros ao longo do ano de 2019.

fazer o transporte. Segundo Diego
Piloni, secretário de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da
Infraestrutura, o governo permitirá
que, a cada dois navios, um possa ser
internacional, sem restrições. Além
disso, o custo da operação será o
mesmo do país de origem da embarcação. Por exemplo, se utilizar um
barco do Panamá, valem os custos
do país latino, inclusive custos trabalhistas.
Estima-se que a cabotagem
pode reduzir em 30% o valor do
transporte, em comparação com o
rodoviário. Isso se deve ao fato de
ele não necessitar de abastecimento contínuo, nem ter que pagar
pedágios. Entretanto, os prazos
de entrega nesse modal podem ser
maiores.
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Acordo aproxima blocos da América do Sul

Aproximação Sul-Americana
O encontro entre o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto
Araújo, e a sua contraparte chilena, Teodoro
Ribera, pode render uma
maior aproximação entre
dois dos maiores blocos
econômicos da América Latina: o Mercosul e

a Aliança do Pacífico. O
presidente Jair Bolsonaro
é quem ocupa neste momento ocupa a presidência rotativa do Mercosul,
ao mesmo tempo que o
presidente do Chile, Sebastián Piñera, ocupa o
comando temporário da
Aliança do Pacífico.

Acusações sérias

Bolton fora

Números recentes publicados pela ONU indicam
que no segundo trimestre de 2019 foram recebidas 38 alegações de
exploração e abuso sexual envolvendo membros das Forças de Paz.
As alegações estão sob
investigação.

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump,
anunciou a demissão de
seu conselheiro de segurança nacional, John
Bolton, via Twitter no dia
10. Segundo o mandatário, já havia a certo tempo
discordâncias de opinião
entre ele e Bolton.

Ataque do Talibã

Fim de Mugabe

Um ataque em massa realizado pelo Talibã contra
a cidade de Farah, capital
da província de mesmo
nome, que fica no oeste
do Afeganistão, causou
um incêndio em um centro de recrutamento do
exército afegão. Não há
informação de feridos.

Robert Mugabe faleceu
aos 95 anos, em Singapura, de causa ainda não
revelada. Sabe-se, no entanto, que sua saúde já
se encontrava fragilizada.
Seu polêmico governo
comandou o Zimbábue
por 37 anos, até um golpe
militar em 2017.

Novo registro

Instabilidade

A unidade de cooperação
judicial da União Europeia, Eurojust, acionou
um novo banco de dados
compartilhados entre países da UE que reúne informações judiciais sobre
suspeitos de terrorismo.

Os apagões causados
pela divisão na Caxemira,
instituída pela Índia, está
abalando a infraestrutura
de saúde na região. Dentre os prejudicados estão
pacientes que precisam
cuidados urgentes.

Powell na mira

Poderosa união

O presidente Donald
Trump utilizou o Twitter
para voltar a atacar o presidente do FED (o banco
central americano), Jerome Powell. Com todas
as críticas girando em
torno do fortalecimento
do dólar pelo FED, Donald Trump afirmou ter se
arrependido de anunciar
Jerome Powell como comandante do banco.

O novo governo da Itália
nasceu de uma aliança
entre o Partido Democrático, de centro-esquerda, e o independente
Movimento 5 Estrelas.
Em contrapartida a Liga
Norte, extrema direita,
está fora do governo, por
tentar fomentar uma manobra política para forçar
novas eleições e assumir
o poder na Bota.

Protestos em HK

Velho arsenal

Mesmo com o anuncio
da chefe do governo de
Hong Kong, Carrie Lam,
de que ela suspenderia
definitivamente o projeto
de lei de extradição, ainda
continuam a surgir relatos
de confrontos violentos
entre manifestantes e a
polícia local.

Modelos de mísseis
que estavam banidos
desde a Guerra Fria,
em decorrência do tratado INF, podem voltar
a ativa. O anúncio veio
do pelo presidente da
Rússia, Vladimir Putin,
durante o Fórum Econômico do Leste.

Curtas
n A maior conferência
europeia de educação
superior ocorrerá dos
dias 24 a 27 de setembro em Helsinque, capital da Finlândia. Vale a
pena ficar de olho nas
discussões por lá.
n Em vídeo gravado
nos bastidores do G7,
o presidente da França,
Emmanuel Macron, externa a Sebastián Piñera irritação com uma

declaração indelicada
de Jair Bolsonaro sobre
sua mulher, Brigitte Macron.
n Está marcado para o
próximo dia 25 de setembro, em Nova York,
o Fórum de Negócios
Globais Bloomberg. O
evento é famoso por
reunir algumas das
melhores cabeças pensantes da economia
mundial.

Porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, condena ataque aos poços de petróleo na Arábia Saudita

Aumenta o conflito
no Oriente Médio
Irã intercepta navio suspeito de
contrabando de óleo, enquanto
rebeldes do Iêmen ameaçam com
novos ataques à Arábia Saudita
Por Folha Press

A escalada de tensão no
Oriente Médio teve novos capítulos nesta segunda-feira (16). O
Irã anunciou ter interceptado um
navio suspeito de contrabandear
combustível e deteve os 11 membros de sua tripulação, segundo a
TV estatal do país. No sábado, os
rebeldes huthis atacaram a infraestrutura saudita, provocando redução da produção de 5,7 milhões
de barris por dia, cerca de 6% do
abastecimento mundial.
A embarcação levava 250 mil
litros de combustível e foi capturada perto do estreito de Hormuz,
importante rota de transporte de
petróleo. “Este navio ia de Bandar

Lengeh para os Emirados Árabes
Unidos”, disse o brigadeiro-general Ali Ozmayi no relatório.
Nos últimos meses, o Irã
anunciou a interceptação de ao
menos quatro navios estrangeiros,
também pela acusação de que estariam contrabandeando petróleo.
A tensão no Oriente Médio
aumentou muito neste ano, depois que os EUA impuseram fortes sanções contra o Irã, na expectativa de forçar o país a aceitar um
acordo que restrinja ainda mais o
uso de tecnologia nuclear.
Também nesta segunda, os
rebeldes houthis ameaçaram fazer
novos ataques contra instalações
petrolíferas da Arábia Saudita.
No sábado (14), um atentado com

drones, reivindicado pelos houthis, comprometeu 50% da produção de petróleo do país.
“Nós garantimos ao regime
saudita que a nossa longa mão
pode atingir qualquer lugar que
queremos, e em qualquer momento”, disse Yahya Sare, porta-voz
dos Houthis, à TV al-Masirah.
No Iêmen, há uma guerra civil
em andamento. O governo, que
perdeu o controle de várias partes
do território, é apoiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes, segundo
os EUA, recebem ajuda do Irã.
Os EUA acusaram o Irã de
estar por trás do ataque de sábado. O secretário de Estado, Mike
Pompeo, disse que não há provas
de que o ataque tenha procedido
do Iêmen, e disse que o país “terá
de prestar contas de sua agressão”.
“O fornecimento de petróleo
da Arábia Saudita foi atacado.
Há motivos para acreditar que
conhecemos o culpado”, escreveu
o presidente Donald Trump em
uma rede social. Ele disse ainda
que espera mais informações do

governo saudita para decidir quais
ações serão feitas.
“Lembrem quando o Irã
abateu um drone, dizendo que
ele estava em seu “espaço aéreo”
quando, na verdade, não estava
nem perto. Eles se apegaram fortemente a essa história sabendo que
era uma grande mentira. Agora
eles dizem que não tem nada a ver
com o ataque na Arábia Saudita.
Vamos ver?”, publicou Trump.
O porta-voz do ministério
iraniano das Relações Exteriores,
Abbas Mussavi, afirmou que estas acusações são insensatas e que
só buscam justificar futuras ações
contra o Irã. O príncipe-herdeiro
saudita, Mohamed bin Salman,
assegurou que seu reino “quer e
pode responder a esta agressão
terrorista”.
No Brasil, as ações da Petrobras tiveram valorização de 5% na
abertura do pregão. O presidente
da Agência Nacional do Petróleo,
Décio Odoni, disse que o conflito
pode aumentar o interesse mundial pelo pré-sal brasileiro.
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Matheus Cunha em Brasil 3X1 Chile, no Pacaembu

A nova esperança do Sub-23
A Seleção Olímpica
de futebol venceu o Chile por 3X1 e encerrou a
primeira fase dos amistosos de preparação para o
Torneio Pré-Olímpico com
100% de aproveitamento.
O grande destaque foi
Matheus Cunha, camisa 20
do Red Bull Leipzig da Alemanha, e artilheiro da Seleção Olímpica. O atacante
de apenas 20 anos foi revelado pelo Coritiba e logo se
transferiu para a Alemanha.
O jovem, que está in-

dicado ao Prêmio Puskás
- de gol mais bonito da
temporada - surge como
a grande esperança de
gols na Seleção Canarinho, e seu desempenho
impressionou o técnico
André Jardine.
Artilheiro do Torneio
de Toulon, vencido pelo
Brasil, Matheus Cunha
não esconde a vontade
de disputar o Pré-Olímpico e já avisou que vai pedir liberação do clube se
for convocado. Olho nele!

Barroquismo

Complicou

Com 27 pontos conquistados em 19 jogos
até aqui, o Botafogo de
Eduardo Barroca está a
apenas 5 pontos da zona
de Classificação para a
Libertadores. É a melhor
campanha do Glorioso no
Brasileirão desde 2013.
São oito vitórias, oito derrotas e três empates.

Em crise finaceira desde 2013, o Fluminense
demitiu oito jogadores por
WhatsApp, em 2017. O
que parecia uma economia de R$ 20 milhões acabou gerando uma multa
de R$ 26 milhões por descumprimento de acordos.
O valor equivale a nove
folhas salariais do Tricolor.

Manutenção da Joia Cruzmaltina
Principal nome do
Vasco da Gama no Brasileirão, o garoto Talles
Magno, de apenas 17
anos, encantou a torcida,
os jogadores e o técnico
Vanderlei Luxemburgo.
Com contrato até 30
de junho de 2021, a manutenção do menino é

prioridade da diretoria do
Gigante da Colina, que
vai negociar a renovação
de contrato do atacante
ao longo da semana. A
ideia é adequar o salário
ao do elenco profissional
e aumentar a multa rescisória, que está em torno
de 30 milhões de Euros.

Imparável

Já vai?

No auge de seus 41
anos, o goleiro Fernando
Prass, ídolo do Palmeiras, utilizou suas redes
sociais para negar os boatos de que se aposentaria ao final do ano. Com
contrato até dezembro
de 2019, o jogador afirmou ter “muita lenha pra
queimar” e que deseja
seguir no Palmeiras.

Campeão Brasileiro
e tricampeão paulista
consecutivo com o Corinthians, o técnico Fábio Carille está sendo
especulado na China. O
Yahoo Esportes afirma
que o Tianjin Teda pretende contar com Carille
após o fim do Brasileirão. O Timão só libera se
pagarem a multa.

“Não me sinto ultrapassado!”
O técnico Cuca comentou
a polêmica declaração do
técnico Jorge Jesus, do
Flamengo, à revista francesa “So Foot”, em 2018,
que foi divulgada nos últimos dias pelo jornal “O
Globo”. O técnico do São
Paulo disse não se enxergar como ultrapassado e

ressaltou a ética e o bom
trabalho do português à
frente do Flamengo. Cuca
também comentou que
os treinadores brasileiros se acomodaram com
jogadores de bom nível
técnico que resolviam
problemas táticos com o
talento individual.

Perto da volta

Projeto aprovado

Longe do Cruzeiro desde maio, Rodriguinho está
cada vez mais próximo de
voltar ao Cabuloso.
Recuperado da cirurgia na região lombar,
o meia foi liberado para
aprimorar a parte física e
deve estar à disposição
para o jogo contra o Flamengo.

Com clima de estádio,
a Câmara Municipal de
Belo Horizonte aprovou a
primeira parte do projeto
de construção do novo
estádio do Galo. Com
a presença de torcedores cantando ininterruptamente, os vereadores
aprovaram de forma unânime o projeto.

Curtas
nÍdolo de Botafogo e
do Nacional, o ex-goleiro Manga, de 82 anos,
passa por grave crise
financeira. Portador de
uma grave doença renal, Manga vai receber
uma pensão para pagar
o tratamento doada pelo
Nacional, do Uruguai.
n Mais de um ano após
o lance que tirou Salah
da final da Champions
League de 2018, o za-

gueiro Sergio Ramos
se pronunciou sobre o
caso e disse ter a “conscioência tranquila”. O
capitão do Real Madrid
também afirmou que as
pessoas têm uma visão
errada dele.
n Com a vitória por 1x0
sobre o Santos, o Flamengo terminou como
campeão virtual do primeiro turno e 3 pts à
frente Palmeiras.

A polêmica dos
clubes-empresa
Crédito Twitter RB Bragantino

Projeto de Lei
pode vigorar no
país e mudar
o cenário do
futebol brasileiro
Por: Gabriel Moses e Pedro
Sobreiro

Há tempos que o futebol não
é visto dentro especificamente das
quatro linhas. Na verdade, o mundo
da bola subsiste fora de um estádio
ou até mesmo de uma partida. Com
um país tentando sair de uma severa crise política e social que vem se
arrastando ao longo dos anos, a economia de muitos clubes brasileiros
sofre certos reflexos. Inclusive, que
geram preocupação para a saúde de
seus cofres.
Logo, a criação de clubes
empresa tem sido discutida por
empresários, conselheiros e dirigentes esportivos. O caso mais
emblemático sobre este assunto
se dá na reformulação total que
aconteceu no Bragantino, tradicional time do interior paulista
que foi comprado pela companhia
multinacional austríaca de bebidas energéticas, a Red Bull.
Atentos à possível mudança
que pode reformular a organização do esporte, políticos de Brasília têm procurado estudar e avaliar
a situação. O destaque neste meio
tem sido a participação do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, em reuniões feitas
com a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), e da sua frequente
presença em ambientes esportivos.
Basicamente, a ideia é produ-

RB Bragantino é exemplo de sucesso entre os clubes-empresa
zir uma estrutura de fomentação
para clubes empresa. Com isso,
haveria um estímulo em relação
aos incentivos tributários, que auxiliam clubes sem fins lucrativos,
para os clubes que buscam o lucro
através do mundo empresarial.
Sendo assim, o projeto de lei que
pode ser vigorado permitiria que
os times se tornassem Sociedades
Anônimas de Futebol (SAF). Os
direitos de jogadores, categorias
de base e custos de mantimento
de qualquer instituição seriam
regidas automaticamente por essa
sociedade.
O que está em pauta?
O projeto está gerando discussão entre os dirigentes e a CBF. A

ideia é de profissionalizar os clubes e elevar o nível das competições nacionais, mas alguns tópicos
seguem causando polêmica.
A maior crítica é sobre a taxação. Ao se tornar empresa ou
adotar o modelo de Sociedade
Anônima, os clubes teriam de
pagar imposto de renda, algo impensável no gerenciamento atual
da maioria dos times do país. Fora
isso, o modelo proposto atualmente pelo Deputado Federal Pedro Paulo (DEM) também inclui
o pagamento de uma taxa equivalente a 27,5% da venda de jogadores. Além de poder alterar a renegociação das dívidas. Atualmente,
o Profut oferece cerca de 40% de
desconto sobre os valores devidos.

Os jogadores também seriam
afetados. Se o projeto for aprovado, os futebolistas que recebem
acima de R$10 mil teriam seus direitos trabalhistas, garantidos pela
CLT, revogados.
Pelo lado da CBF, a grande
perde seria no quesito Fair Play
financeiro. Seguindo o modelo de
empresa, a entidade máxima do
futebol brasileiro não poderia interferir nos gastos dos clubes. Se o
gasto da empresa é maior que seu
faturamento, os dirigentes não terão mais de se preocupar com exclusão de campeonatos ou perda
de pontas.
É um projeto de lei que ainda
vai dar muito o que falar, seja ele
aprovado ou não.

Tóquio ainda é possível
Eliminação precoce no Mundial de Basquete liga alerta na Seleção
Por Pedro Sobreiro

O sonho de conquistar a
Copa do Mundo de Basquete terminou para a Seleção Brasileira
Masculina com a derrota por 89
X 73 para os Estados Unidos, no
dia 9 de setembro. Os brasileiros
precisavam de uma vitória sobre
os americanos e torcerem para a
Grécia bater a República Tcheca.
A vitória grega veio, mas a
missão dos convocados de Aleksander Petrovic não era fácil: bater
a Seleção dos EUA, que, até então,
não perdia há incríveis 48 jogos.
Recorde que foi quebrado na partida seguinte, contra a França. Sua
última derrota havia sido no Campeonato Mundial de Basquetebol,
disputado no Japão, em 2006.
Na ocasião, os americanos perderam para a Grécia por 101 X 95.

Athletico
com a
vantagem
Por Pedro Sobreiro

Embalado pelos quase 40 mil
torcedores presentes na Arena da
Baixada, segundo maior público
da arena, o Athletico-PR fez uma
partida segura e venceu o Internacional por 1X0 no primeiro jogo
da final da Copa do Brasil 2019.
O gol foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo por Bruno
Guimarães em jogada do argentino Marco Ruben. O garoto bateu de primeira e bombardeou as
redes do gol de Marcelo Lomba.
Aos 27, Rony recebeu a bola e
colocou a zaga colorada para correr. O atacante do Furacão bateu
forte, obrigando Marcelo Lomba
a fazer a defesa da noite.Com a
vitória, o Athletico pode ser campeão com um empate.
O jogo decisivo acontece na
quarta-feira (18), no Gigante da
Beira-Rio. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, então é
casa cheia na decisão.

A eiliminação traumática serviu
de lição e desde então, a Seleção
Americana acumulou três Ouros
Olímpicos (2008, 2012 e 2016) e
dois Mundiais.
Apesar do time ser considerado reserva, os americanos eram
os favoritos do torneio. Por isso,
os brasileiros sabiam que precisariam fazer um jogo quase perfeito
para seguirem sonhando com a
classificação. O primeiro tempo
foi bastante disputado, com muita marcação brasileira e vontade
no ataque. Mas o time de Petrovic, que foi expulso após cometer
duas faltas técnicas, se perdeu no
terceiro período, quando deixou
os americanos abrirem 11 pontos
de vantagem.
Com a derrota, a Seleção Brasileira terminou na 13ª coloção e
foi eliminada do torneio com a

segunda pior campanha de sua
história em mundiais, sendo melhor apenas que o desempenho
de 2006, quando acabou em 19º.
Além da eliminação, os brasileiros
também viram Estados Unidos
e Argentina ocuparem as vagas
americanas para as Olimpíadas de
Tóquio 2020. Agora, para garantir
uma vaga no maior evento esportivo do mundo, a única alternativa da Seleção Brasileira é vencer
o Pré-Olímpico em 2020. Serão
quatro torneios de seis equipes,
cada. Os vencedores ganham as
quatro vagas restantes e carimbam
seus passaportes para Tóquio. O
local e a data de disputa ainda serão definidos.
A LIÇÃO DO MUNDIAL
A derrota para os Estados
Unidos não pode ser considerada

Covas cede Pacaembu
à iniciativa privada
Por Folha Press

O estádio do Pacaembu será
da iniciativa privada pelos próximos 35 anos. O contrato de concessão do complexo, que também
tem ginásio, piscina e quadras de
tênis, foi assinado segunda-feira
(16), no Salão Nobre do estádio,
em evento concorrido.
Estiveram presentes os presidentes de São Paulo (Carlos
Augusto de Barros e Silva, o
Leco), Palmeiras (Maurício
Galiotte), Corinthians (Andrés Sanchez), Santos ( José
Carlos Peres), Portuguesa
(Alexandre Barros) e FPF
(Reinaldo Carneiro Bastos),
além de ex-jogadores como
Zetti, Clodoaldo e William
Machado.
Foi sentida, porém, a ausência do governador de São
Paulo, João Doria (PSDB). Em
viagem ao Japão, ele mandou
apenas o secretário-adjunto de

Esportes, o ex-jogador de basquete Chuí, para representá-lo.
Deixou a visibilidade toda para
o atual prefeito paulistano,
Bruno Covas (PSDB).
“Tem mais gente que reunião de secretariado”, brincou
Covas, depois de listar os secretários presentes. “Estamos
cumprindo uma promessa de
campanha. Nunca vi dificuldade
tamanha de fazer aquilo que foi
prometido. Em 2016, o governador João Doria foi eleito prometendo isso. Aqui não foram
poucos os percalços que tivemos
que percorrer. No dia 8 de abril
de 2017, a prefeitura enviou o
projeto de lei solicitando a concessão”, lembrou Covas.
O Pacaembu está sendo
concedido em momento de utilização recorde do estádio. Nos
últimos 60 dias, foram realizadas
20 partidas, principalmente de
futebol feminino e de campeonatos masculinos de base.

um vexame. O time demonstrou
muita vontade, disciplina e bastante técnica vinda de suas principais estrelas. Mas, como era de se
esperar, a idade pesou e o time não
conseguiu manter o ritmo intenso
nos últimos períodos.
Isso escancara a necessidade da
Seleção por uma verdadeira renovação. Apesar de terem feito bons
jogos, com exceção talvez da derrota para a República Tcheca, os
principais nomes dessa Seleção já
estão em final de ciclo. Anderson
Varejão, astro do Flamengo, segue
rendendo bem, mas já está com 36
anos. Mesma idade de Marcelinho
Huertas, que renasceu ao longo da
competição. Já Leandrinho, outro
grande destaque do Brasil no torneio, tem 37 anos.
Uma coisa é certa: renovar é
preciso.

Ninguém
para Cristiano
Ronaldo
Por Pedro Sobreiro

Em uma disputa pessoal há
mais de uma década com o argentino Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo deu mais um show
com a Seleção de Portugal ao
bater a Lituânia por 5X1 na casa
da seleção adversária, em partida
válida pelas eliminatórias para a
Eurocopa 2020.
CR7 marcou quatro dos cinco gols lusitanos. Foi a décima vez
na carreira do “gajo” que ele marcou pelo menos quatro gols em
uma única partida. Além disso, o
craque da Juventus chegou a impressionantes 93 gols pela Seleção
Portuguesa. Cristiano é o maior
artilheiro de Portugal e o terceiro
maior artilheiro de Seleções, perdendo apenas para Pelé, que tem
95 gols pela Seleção Brasileira, e
Ali Daei, com 109 gols pelo Irã. Se
continuar desse jeito, o Camisa 7
pode se tornar o maior artilheiro
de Seleções na história do futebol.
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Tem espaço para todo mundo
Montadoras apostam em modelos para sete passageiros com conforto
(Divulgação)

Vai pegar estrada levando a família toda? Cachorros, gatos, vovó?
Aperto é coisa do passado. Agora
o nível mínimo de conforto está
garantido: todas as opções de sete
lugares trazem ar-condicionado,
direção com assistência elétrica ou
hidráulica e acionamento elétrico
dos vidros e das travas das portas.
Porém, apenas Chevrolet Spin e a
Fiat Doblò custam menos de R$
100 mil. Confira:

Jac T80:
O modelo de sete lugares tem
forração de couro e motor 2.0
turbo. A direção elétrica traz três
ajustes diferentes de peso, todos os
instrumentos são digitais e há seis
airbags. Na última fila, o problema
de sempre: o espaço é suficiente
apenas para duas crianças, adultos
terão de recolher as pernas.Preço:
R$ 144.990.

Chevrolet Spin Premier:
A minivan Chevrolet Spin
Premier custa R$ 84.390 e é o veículo de sete lugares mais em conta
do mercado nacional. A segunda
fila de bancos corre sobre trilhos,
recurso que libera mais espaço para
os ocupantes dos assentos embutidos no porta-malas. Faltam airbags
laterais. Preço: R$ 84.390.

Volkswagen Tiguan Comfortline:
O Tiguan cresceu na linha
2019 e ganhou sete lugares a
partir da versão Comfortline. O
motor 1.4 turbo se destaca pelo
baixo consumo seja com gasolina seja com álcool. Ao volante,
parece ter menos que seus 4,70
metros de comprimento, bastante
coisa para um automóvel. Preço:
R$ 153.990.

Discovery é aposta da Land Rover para carro família compacto e, claro, muito conforto

Fiat Doblò Essence:
O Fiat Doblò é vendido em versão única na linha 2020. O furgão é
a opção mais espaçosa do mercado:
os sete ocupantes viajam em bancos individuais e ainda é possível
carregar algumas malas entre os
assentos de trás. Contudo, sua última atualização no Brasil ocorreu
há oito anos, o que mostra como
está defasado. Preço: R$ 92.390.

Peugeot 5008:
O Peugeot 5008 é um utilitário com interior de minivan. Seus
bancos traseiros são individuais e
removíveis. A configuração interna
faz do jipão de luxo francês um
dos poucos que consegue acomodar dois adultos na última fileira
com dignidade. Com todos os
passageiros, sobram 237 litros de
porta-malas. Preço: R$ 178.700.

Toyota Hilux SW4:
Segundo a Toyota, cerca de
80% de todos os utilitários SW4
vendidos têm sete lugares. Quando não estão em uso, os bancos
extras ficam suspensos nas laterais,
fixados com fitas e presilhas. O
assoalho elevado limita o conforto
na terceira fila, que tem encostos
muito verticais, tornando viagens
cansativas. Preço: R$ 191.240.

Land Rover Discovery:
Referência entre os modelos
off-road, o Land Rover Discovery
TD6 cobra caro para levar qualquer família aos confins do planeta.
O acesso ao banco traseiro pode
ser feito por meio da porta traseira
elétrica. Para abri-la, basta apertar
um botão na chave. Para entrar,
é preciso fazer alguma ginástica.
Preço: R$ 415 mil. (Folha Press)

30/09/2019

Fiat Doblò
é a opção
mais
espaçosa
do mercado
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Tentação: Apple apresenta
os novos iPhones
Por Gustavo Barreto

O mais novo modelo do celular da Apple foi exposto na
ultima terça-feira (10) como o
sucessor do iPhone XR e com a
promessa de chegar ao mercado
norte-americano em 20 de setembro pelo valor de US$ 699.
Até o momento não há uma data
oficial de quando o aparelho
chegará em terras brasileiras.
Dentre as novidades anunciadas destacam-se o sistema
de câmera dupla de 12 megapixels, o processador A13 Biopic, tela de 6,1 polegadas e lentes ultrawide e angular.
Ainda segundo a Apple, a
duração da bateria será estendida em relação ao modelo anterior, cerca de uma hora a mais.

O espaço da memória interna
girará entre 64 GB, 128 GB e
256 GB, sem suporte a cartão
de memória.
Além do 11, foram apresentado também os modelos 11
Pro, 11 Pro Max. Esses contarão respectivamente com telas
OLED de 5,8 e 6,5 polegadas,
junto com três câmeras traseiras com leitores ultra wide e
telephoto. Os preços respectivos dos modelos Pro e Pro Max
serão US$ 1.000 e US$ 1.100.
Fazendo a conversão destes
valores para reais, o iPhone 11
custaria R$ 2.843,39; o 11 Pro
R$ 4.067,80; e o 11 pro Max
R$ 4.474,58. Os valores citados
acima não incluem impostos ou
taxas de importação. Ou seja:
chegarão aqui bem mais caros.
Divulgação

Novo iPhone vem com câmera de 12 megapixels

Relação entre a anemia
e o risco de demência
Por Folha Press

Uma nova pesquisa descobriu
que pessoas com níveis de hemoglobina acima ou abaixo do normal têm um risco maior de desenvolver demência ao envelhecerem,
inclusive Alzheimer. O estudo foi
publicado no periódico “Neurology” na quarta-feira (31). A queda
de hemoglobina no sangue é justamente o que caracteriza a anemia,
problema comum que acomete
30% da população mundial.
“Ao compararmos com as
pessoas que não têm anemia, a
presença da doença foi associada a
um aumento de 34% no risco de
todas as causas de demência e a
41% para a doença de Alzheimer”,
escreveram os autores.
Os pesquisadores também mostraram que indivíduos com anemia
tinham 45% mais chances de ter
pelo menos uma pequena hemorragia cerebral do que aqueles sem anemia. Essas hemorragias, provavelmente causadas por anormalidades
estruturais nos vasos sanguíneos, estão associadas ao declínio cognitivo
e à demência.
Como o estudo foi feito
• Ao todo, eles coletaram dados
de 12.305 indivíduos com idade
média de 65 anos.
• Nenhum dos participantes teve
demência no início do estudo.
• Os cientistas verificaram seus
níveis de hemoglobina no início
do estudo e 6,1% dos participantes (745 pessoas) tinham
anemia.
• Durante o período de acompanhamento, 1.520 desses indivíduos desenvolveram demência.
• Os cientistas descobriram que
as pessoas com altos e baixos níveis de hemoglobina tinham um
risco aumentado de demência
em comparação com indivíduos
com níveis médios.
Qual a relação entre a anemia e a
demência?
Os autores explicam que,
como a hemoglobina transporta
oxigênio pelo corpo, se houver

muito pouco, algumas partes do
cérebro podem se tornar hipóxias, ou melhor, sem oxigênio.
Isso pode produzir inflamação e
danificar o cérebro. Além disso,
a falta de ferro também pode ser
um problema, já que ele é “vital
para vários processos celulares
no cérebro, incluindo a síntese
de neurotransmissores, a função
mitocondrial e a mielinização de
neurônios”, escreveram os pesquisadores. Quanto aos níveis
altos de hemoglobina, a teoria é
que eles tornariam o sangue mais
viscoso, dificultando sua entrada
em vasos sanguíneos menores e
reduzindo o suprimento de oxigênio.
Seja qual for a explicação
para a ligação entre esses níveis
e a demência, o estudo não pôde
provar uma relação de causa e
consequência, já que a anemia
pode ocorrer como parte de muitas condições, como a síndrome
mielodisplásica ou uma inflamação. Mas os cientistas acreditam
que a pesquisa é importante,
uma vez que o crescimento da
demência é preocupante e a anemia é uma doença comum.
Como prevenir a anemia
• Procure ter uma alimentação
balanceada e variada, rica em
frutas, legumes, verduras, cereais integrais, leguminosas, leite,
carnes e ovos. Veganos devem
ter acompanhamento nutricional para evitar carências de ferro
e vitamina B12.
• Ao consumir fontes vegetais de
ferro (como feijão e lentilha),
consuma junto alguma fonte de
vitamina C, como laranja, para
otimizar a absorção do mineral.
• Evite o excesso de álcool, que
também pode levar à anemia.
• Não exagere no consumo de
medicamentos com ácido acetilsalicílico, que podem causar
sangramentos gastrointestinais.
• Mulheres com fluxos menstruais intensos devem ter
acompanhamento médico para
monitorar os níveis de hemoglobina.

‘Gatonet’ evolui e streaming vira nova
dor de cabeça para TV por assinatura
Caixas que desbloqueiam centenas de canais são vendidas livremente
Folha Press

Por Ricardo Almeida/Folha Press

“Só aqui, o aparelho que está
tirando o sono da Sky, da Claro e
da Vivo”, grita o vendedor no meio
da rua Santa Ifigênia, tradicional
ponto de comércio de eletrônicos
no Centro de São Paulo.
Trata-se das IPTV boxes, pequenos dispositivos que se conectam à internet e à televisão, transformando-a numa Smart TV. Até
aí, nada de errado, não fossem os
softwares, muitas vezes disponibilizados pelos próprios fabricantes,
que dão acesso a centenas de canais por assinatura, séries e filmes
de catálogos.
E se não tem tirado o sono das
operadoras, pelo menos tem esvaziado o bolso. Segundo a ABTA
(Associação Brasileira de TVs por
Assinatura) – que reúne operadoras como Net, Sky, Vivo e Claro –
a pirataria provoca a perda de R$
8,7 bilhões por ano.
A associação estima que 4,2
milhões de pessoas acessem TV
por assinatura sem pagar no Brasil. A Ancine (Agência Nacional
do Cinema) aponta que os sites
de streaming e as boxes são os dois
maiores focos de pirataria atuais,
mas não há dados de quantas estão
em funcionamento no país. Em
2018, a Receita Federal apreendeu
30 mil caixas.
Estes dispositivos podem funcionar de duas formas: pela quebra da criptografia que os canais
usam para proteger o conteúdo ou
pela gravação e transmissão de um
assinante regular dos canais. Na
prática, para as operadoras, a caixa
é só mais um terminal na rede.
Em geral, são de fabricação
chinesa. Em sites de importação
da China, podem ser encontrados
a partir de US$ 25 (R$ 103) cada.
Aqui, podem variar de R$ 150 a
quase R$ 1.000.
Segundo a ABTA, as operadoras estudam medidas para fortalecer a criptografia e a adoção
de identificadores de sinal, que

permitiriam estabelecer a origem
do pirata.
Operando no limite da legalidade, a maioria das caixas não traz
software embarcado, mas sugere a
instalação de aplicativos como o
Brasil TV, que organiza e transmite o conteúdo de servidores adicionados por usuários, conhecidas
como listas, com transmissões de
canais pagos.
No site, o Brasil TV oferece
pacotes por R$ 40 mensais com
mais de 700 canais Full HD, além
de filmes e séries sob demanda
“de cortesia”. A empresa também
tem um app disponível na Google
Play, já que a maioria das caixas
roda Android.
O Google disse que analisaria
o aplicativo, mas não respon- deu
sobre sua legalidade até a conclusão desta reportagem.
Apontado como um dos principais concorrentes do mercado
de boxes, a HTV disponibiliza um
fórum para assessoria pós-venda,
onde o administrador (a própria
marca) ensina a instalar as listas.
A empresa não respondeu os
pedidos da redação para uma entrevista.
A ABTA diz que fez 19 pedidos de bloqueios contra a HTV
em 2018, conseguindo gerar instabilidade no sistema, e que a marca

foi alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público
Federal, envolvendo marketplaces.
Outra grande no segmento
de boxes piratas, a Brasil TV Box
cobra um plano anual de assinatura do usuário para disponibilizar
cerca de 300 canais e conteúdo de
catálogos via My Family Cinema.
As agências dizem que já moveram ações de bloqueio e apreensão
contra a marca.
A bTV também não atendeu
às solicitações da reportagem.
“Um dos nossos maiores problemas para a fiscalização destas
caixinhas é o e-commerce. No ano
passado enviamos ofício para vários sites informando a proibição
deste tipo de produto sem homologação e que eles também poderiam ser responsabilizados”, conta
Vinícius Oliveira Caram, superintendente de outorga e recursos à
prestação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).
A redação encontrou esse tipo
de dispositivo –com a promessa
de desbloquear canais e acessar
conteúdo on demand gratuitamente– à venda no Mercado Livre, em sites do Extra e no Magalu,
o marketplace do Magazine Luiza.
A Via Varejo, que detém a
operação do site do Extra, afirma ter retirado o anúncio do ar e

que o lojista foi notificado e inativado. E disse ter um processo
contínuo de revisão de produtos
e lojistas.
A Magazine Luiza também
retirou o anúncio e disse que mantém uma equipe dedicada para a
curadoria de produtos.
O Mercado Livre afirma que
cumpre as solicitações da Anatel
para a retirada de produtos não
homologados e que os anúncios
em questão foram excluídos.
A Ancine diz que estuda um
modelo mais eficiente de bloqueio
ao sinal de sites piratas na internet. Hoje, a derrubada só pode ser
realizada por ordem judicial, que
demora para ser apreciada e, no
casos de transmissões de jogos ao
vivo, por exemplo, são autorizadas
tarde demais.
A agência se espelha no modelo português de bloqueio administrativo, no qual um órgão analisa
os pedidos e emite ordens de bloqueios em até 15 minutos.
“Hoje nós dependemos de ordem judicial e o processo é muito
demorado. Precisamos ganhar agilidade. O formato ainda está em
discussão se será em formato de lei
ou por acordo entre os envolvidos,
como em Portugal”, diz o Superintendente de Fiscalização da Ancine, Eduardo Carneiro.

SAÚDE

Difícil de tratar, endometriose
pode se instalar no coração
Paciente passou por cirurgia para remover parte da membrana que envolve órgão
Por Matheus Moreira/Folha Press

A endometriose é uma doença
envolta em incertezas. Não se sabe
por que ela acontece ou como
impedir que ocorra. Estima-se
que uma em cada dez brasileiras
tenham a enfermidade, que é benigna mas causa muita dor e leva à
infertilidade em cerca de 30% dos
casos.
Quando uma mulher tem endometriose, as células do endométrio – o tecido que reveste a parte
de dentro do útero – se espalham
pelos ovários e pela cavidade abdominal ao invés de serem expelidas
pelo corpo no fluxo menstrual.
Em casos raros, o endométrio
pode chegar ao diafragma e, até
mesmo, ao pericárdio, membrana
que reveste o coração.
Foi o que aconteceu com a
gastrônoma Luzimeire Gomes,
32. Ela sofreu por 15 anos com
cólicas menstruais tão fortes que,
da adolescência à vida adulta, virou rotina deixar de ir à escola,
à faculdade e ao trabalho para ir
ao hospital nos primeiros dias de
menstruação.
“Eu consultei o mesmo médico por anos e ele dizia que a cólica
menstrual era normal, mas eu sentia muita dor. Fiz vários exames e
nenhum deu nada. Em 2014, uma
amiga me indicou uma ginecologista e, na consulta, só de falar
sobre minhas dores, ela disse ter
certeza de que era endometriose”,
conta.
Em 2015, Luzimeire passou
por sua 1ª cirurgia, com o ginecologista que a acompanhava há
anos. “O médico que me operou
na pelve fez o que sabia”. Por indicação de um terceiro médico, ela
chegou até Ricardo Pereira, diretor do centro de endometriose do
Hospital Santa Joana.
O tratamento envolveu mais
três cirurgias. Na primeira, devido a complicações causadas pela

doença, Luzimeire teve parte do
intestino, as duas trompas e o
apêndice removidos. Foi durante
essa cirurgia, em 2016, que se descobriu a infiltração do endométrio
no pericárdio.
“Cerca de 90% das lesões de
endometriose ocorrem na pelve,
10% ocorrem em outros locais. É

raro haver endometriose no diafragma direito, no esquerdo e com
infiltração no pericárdio, então, é
ainda mais raro”, afirma Pereira.
A primeira cirurgia de Luzimeire durou 11 horas, mas o endométrio do pericárdio só pode
ser removido em uma segunda
laparoscopia – cirurgia minima-

mente invasiva –, realizada em
abril de 2017. Essa foi a primeira
cirurgia do tipo realizada no mundo e rendeu ao médico o prêmio
de melhor vídeo-cirurgia pela Associação Americana de Cirurgia
Ginecológica Laparoscópica.
Mesmo após a intervenção no
diafragma esquerdo, Luzimeire
precisou de uma terceira cirurgia.
O objetivo, dessa vez, era eliminar
os folículos do endométrio nos
ovários para ela pudesse tentar engravidar.
“Hoje em dia eu tenho qualidade de vida, não sinto dor, sou
uma nova pessoa e isso é muito
importante. Agora eu quero congelar meus óvulos para engravidar
depois do tratamento, porque
quero realizar meu sonho de ser
mãe”, diz.
Assim como Luzimeire, é comum que mulheres convivam com
a endometriose por muitos anos
sem saber.
Maurício Abrão, professor de
obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e
chefe do setor de endometriose do
Hospital das Clínicas, disse à redação que o intervalo entre o surgimento dos primeiros sintomas e
o diagnóstico de endometriose no
Brasil leva, em média, sete anos.
Abrão diz que não é certo
dizer que a endometriose é uma
doença silenciosa. Ele afirma que a
dificuldade em diagnosticar corretamente a doença está relacionada
ao despreparo de profissionais da
saúde.
“De acordo com o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas
da Endometriose do Ministério
da Saúde, a laparoscopia é o principal meio de detecção da doença.
Para Abrão, a prática está desatualizada. Ele afirma que o Brasil já
faz exames – como a ressonância
magnética e o ultrassom com preparo intestinal – que não requerem intervenções cirúrgicas.
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Abraham Medina

DNA de sucesso
Patriarca da família Medina foi o pioneiro dos grandes espetáculos e eventos no Rio.
Seguindo os passos do pai, Roberto transformou o Rock In Rio em um evento planetário
Arquivo familiar

Por Pedro Sobreiro

Os jovens
Roberto e Rubem
Medina junto ao
pai, Abraham

Quem se encanta com o Rock
In Rio pode não saber, mas tudo
isso teve início há mais de um
século, com o espírito empreendedor de um dos maiores nomes
da produção cultural brasileira:
Abraham Medina. Envolvido diretamente com o desenvolvimento do Rio de Janeiro no século
XX, seja planejando eventos ou
investindo no estado, Abraham
deixou uma linhagem de muito
sucesso. Seus filhos, Roberto, Rubem e Ruy cresceram e se tornaram mega empresários dentro de
seus respectivos ramos. O legado
mais conhecido da família Medina é o Rock In Rio, mas quem
anda pelo Rio de Janeiro, mesmo
sem saber, passa por contribuições
de Abraham e sua linhagem.
Paraense de nascimento e carioca de coração, Abraham veio
para o Rio de Janeiro ainda muito
novo. Vivia em uma casa com seu
pai, Isaac, seus três irmãos, Jacob,
Sol e Guido e a madrasta Reneé.
Isaac era dono de uma prestigiada loja de pianos e, apesar de
não se falarem tanto, foi na loja
que Abraham aprendeu a mexer
e a consertar os instrumentos. A
infância do menino foi solitária
e repleta de momentos abusivos,
principalmente quando a situação envolvia Reneé. Aos dez anos,
Abraham saiu de casa, após madrasta tentar afogá-lo como castigo por ter “assaltado a geladeira”.
Ele foi morar com seu tio, Samuel
Garson, de apenas 19 anos. Ele
tinha um negócio de conserto de
pianos no Rio e colocou o garoto
para ajudar no trabalho.

MIGUEL PEREIRA
Abraham foi fundamental
para o desenvolvimento do município fluminense de Miguel Pereira. Além da construção de um
resort para os funcionários de suas
empresas, o Medina Pai investiu
na construção do Miguel Pereira
Atlético Clube, com quadras e
piscinas para o uso da população,
e no Hospital Fundação Miguel
Pereira, além de trabalhar na publicidade do local. Foi ele quem
atribuiu o slogan “Terceiro Melhor Clima do Mundo” à região.
A justificativa para ser apenas o
terceiro é que ninguém inventaria
ser o terceiro melhor em alguma
coisa, então seria um título pouco questionável. Também foi ele
quem surgiu com o nome “Cidade
das Rosas”. Para isso, ele contratou
diversos jardineiros que encheram
o município das mais belas rosas.

CASA GARSON
Em 1930, os lucros foram o
suficiente para que Samuel abrisse uma loja de pianos. A parceria
entre os dois mostrou resultado e
o estabelecimento se consolidou.
Aos 16 anos, Abraham, um jovem visionário que já trabalhava
na área comercial da Casa Garson, teve o insight de se colocar
à frente do mercado e trabalhar
com futuras tendências. Grandes
nomes da música brasileira, como
Ary Barroso e Noel Rosa, despontavam nas rádios. Então, ele
sugeriu ao tio que a Casa Garson
investisse então nos aparelhos de
rádio. Com o tempo, Abraham
foi crescendo comercialmente e
passou a tomar conta de parte dos
negócios. A Casa Garson virou
uma poderosa franquia de venda
de eletrodomésticos e o jovem
conseguiu um bom poderio financeiro.
O REI DA VOZ
O sucesso na Casa Garson o
incentivou a abrir seu próprio negócio. Em homenagem a Francisco Alves, chamado de Rei da Voz,
tio de sua esposa e seu ídolo na
música, Abraham abriu uma franquia de eletrônicos inovadora: O
Rei da Voz. Certa vez, o Medina
Pai comprou televisores americanos de último tipo. Mas como a
máquina ainda não era popular
nos lares brasileiros, ele enten-

SECRETÁRIO NÃO OFICIAL
Visando mostrar ao mundo
que o Rio ainda era o Cartão Postal do Brasil e merecia ser alvo de
investidores, Abraham produziu
uma série de eventos faraônicos
na ex-capital, como o histórico
show de Ray Charles no Maracanãzinho, o Festival da Cultura,
os desfiles de natal no fim do ano
com a presença de astros internacionais, diversas apresentações
artísticas de balé, a festa do IV
Centenário do Rio de Janeiro e o I
Grande Circuito Automobilístico
do Estado da Guanabara, disputado na Barra da Tijuca. Seus feitos
eram tão benéficos para o Rio que
a imprensa o apelidou de “Secretário de Turismo Não Oficial do
Rio de Janeiro”.

deu que o jeito de vendê-las seria
criando e patrocinando um programa que fizesse o povo comprar
os aparelhos.
NOITE DE GALA
Dessa forma, Medina uniu
nomes como Armando Nogueira, Chico Anysio, Grande
Otelo, Boni, Ronaldo Bôscoli
e Miele para bolarem um pro-

grama tão espetacular que faria
as famílias ficarem em seus lares em vez de irem passear ou ir
ao teatro.
Assim nasceu o Noite de Gala,
que reunia grandes reportagens,
humor e esportes, em um formato que viria a inspirar o Fantástico, da Rede Globo. Sua maior
reportagem foi uma entrevista
exclusiva com o presidente ameri-

cano John F. Kennedy no auge da
Guerra Fria. A entrevista foi realizada por Rubem Medina, filho
de Abraham, e bateu recordes de
audiência.
“TÔ” NO BELLINI
Dentre as inúmeras estátuas e monumentos doados por
Abraham, a estátua do Bellini é a
mais famosa. Ponto de encontro

dos torcedores cariocas em dia
de jogo no Maracanã, o Capitão
da Seleção Brasileira e ídolo de
Vasco e São Paulo foi imortalizado após o bicampeonato da
Seleção no Chile e foi pensado
como mais uma forma de atrair
turistas para o Rio de Janeiro,
que se recuperava moralmente
de ter perdido o posto de Capital do País para Brasília.

DITADURA
Enquanto fazia suas melhorias pelo Rio de Janeiro, o Noite
de Gala seguia como líder de audiência na televisão. O humor
satírico e politizado era muito
forte no programa. Então, apesar
de ter apoiado a deposição de Jango, o programa seguia criticando
o golpe de 64 e a ditadura militar.
O tom crítico dos quadros não
agradou o regime ditatorial. Certo dia, em 1967, os membros mais
altos do governo, com exceção do
General Costa e Silva, foram até o
escritório de Abraham para ordenar que o Noite de Gala -na época, transmitido pela Rede Globo
- acabasse com as críticas. Revoltado com o que ouviu, Abraham se
negou a atender a ordem e ouviu
dos Militares que algo seria feito
a respeito. No mesmo dia, Roberto Marinho ligou para Abraham
Medina para informar que o Noite de Gala, programa líder de audiência há 12 anos consecutivos,
seria removido da programação.
O empresário pediu um programa
de despedida. No último Noite de
Gala da história, Abraham abriu
com um pronunciamento feito
por ele mesmo criticando duramente os militares. O discurso,
porém, foi cortado logo no início,
quando um militar cortou o áudio
do programa.Abraham e Rubem
ainda seria levados pelo exército e
apanhariam por “subversão”.
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

O legado Medina
e o Rock In Rio
Mais de 30
anos de história,
música e muita
diversão!
Mesmo com todas suas conquistas, Abraham teve um sonho
que pensou ser impossível: trazer
a lenda Frank Sinatra para uma
apresentação no Rio de Janeiro. O
que parecia impossível acabou por
incentivar o jovem Roberto Medina, seu filho, a entrar no mercado
do show business.
Verdadeiro Colosso da Publicidade, Roberto Medina conheceu Frank Sinatra e seu agente em
um trabalho publicitário de uma
marca de Uísque. Sabendo do sonho do pai e de como aquilo seria
impossível, ele conversou e apresentou uma proposta ao cantor,
que cobrou uma boa estrutura e
confiou no profissionalismo de
Medina. Então, revolucionando
o mercado do showbiz brasileiro,
Roberto trouxe o ídolo americano
para uma série de apresentações
no Rio, culminando no show lendário de Frank Sinatra no Maracanã para mais de 175 mil pessoas,
em Janeiro de 1980. Aquele show
entrou para a história e quebrou o
recorde de maior público dentro
de um estádio para evento não esportivo.
Quatro anos mais tarde, visando colocar de vez o Brasil na
rota de shows internacionais, Roberto surgiu com o conceito do
Rock In Rio. Enfrentando forte
represália do governador do Rio,
Leonel Brizola - que via na família Medina uma ameaça política,

já que Abraham ainda era muito
influente, e Rubem, irmão de Roberto, vinha de 9 mandatos como
deputado federal pelo Rio - , o empresário teve de se virar para conseguir realizar as obras. Com um
terreno de chão irregular cedido
pela Carvalho Hoskens, na Barra
da Tijuca, Roberto correu contra
o tempo para instalar as estruturas
e trazer à vida a primeira Cidade
do Rock. Fora a estrutura, o outro
grande desafio era convencer as
grandes bandas internacionais a se
apresentarem no festival. Apadrinhado por Frank Sinatra, que convocou uma coletiva de imprensa
internacional para falar, gratuitamente, sobre o Rock In Rio e elogiar o caráter e profissionalismo de
Roberto Medina em sua passagem
pelo Brasil, o Rock In Rio conse-

guiu aos poucos trazer os expoentes do Rock N’ Roll da época,
como Ozzy Osbourne, AC/DC,
Iron Maiden, Scorpions e, claro, o
Queen de Freddie Mercury.
O contexto no qual o primeiro RIR surge ajudou muito a promover a edição ao status de Histórica. O Brasil vivia um processo
de redemocratização após os anos
de chumbo. Embalada pelo movimento das “Diretas Já!”, a geração
jovem compareceu em peso à Cidade do Rock para acompanhar
bandas subversivas e gritar à favor
da democracia. O festival deu
voz a um país em reconstrução e
lavou a alma de um geração inteira de jovens esperançosos por
mudanças.
Apesar de ter sido um sucesso
de público, com o recorde de ter

levado mais de 1 milhão e 38 mil
de pessoas à Cidade do Rock ao
longo dos 10 dias, o baixo preço
dos ingressos e a ordem do governo de derrubar a estrutura ao fim
do evento causaram um prejuízo
enorme para o bolso de Medina,
que, orgulhoso do que havia feito,
não desistiu do projeto e voltaria
seis anos depois, em 1991, para
mais uma edição histórica, agora
no Maracanã.
O Rock In Rio II foi um sucesso absoluto e enfim deu lucro
ao empresário. Dez anos depois,
ele viria a fazer o Rock In Rio
III e internacionalizar de vez a
marca. Acumulando sucessos no
Brasil, Medina leva o RIR para
a Europa e consolida o evento
como um dos maiores do mundo. (Pedro Sobreiro)
Arquivo Rock In Rio

Freddie Mercury no show histórico do Rock In Rio de 1985 e Roberto Medina, criador do festival, com sua guitarra no escritório do Rock In Rio, na Barra da Tijuca (RJ)

DE VOLTA AO LAR

Anos 10: A Nova Era do Rock In Rio

Arquivo Rock In Rio

Uma década depois de ter
migrado para a Europa, Medina
decidiu que era hora de trazer
o Rock In Rio de volta para sua
casa: o Rio de Janeiro. Os ingressos para o festival de 2011 se esgotaram em poucas horas. No
palco, os maiores nomes da música internacional, como Elton
John, Stevie Wonder, Mettallica,
Coldplay, Katy Perry, Guns N’
Roses e Rihanna, embala-ram o
público carioca, carente por um
festival desse porte na cidade.
Produizida em parceria com a filha de Roberto, Roberta Medina,
Vice-Presidente do RIR, a Nova
Era do Rock In Rio já nasceu
um sucesso instâneo. E o público
anseava por mais. Desde então, o
Rock In Rio é compromisso certo
dos anos ímpares cariocas.
O festival passou a dar importância para a experiência de se
divertir. Então, ir ao Rock In Rio
não mais “apenas” uma experiência
musical, é como ir a um parque de
diversões, aonde você encontra a
famosa Roda Gigante, Montanhas
Russas, Tirolesa, Kaboom, fontes e
lagos artificiais e até arenas de Games. Fora, claro, a Rock Street, que
é tematizada com um país diferente
a cada nova edição. É impossível se
entendiar!

Fotos d
iv

ulgação

Jovens se divertem no Rock In Rio de 1985
A edição de 2019 , que ocorre de 27/9 a 6/10, promete ser a
mais inclusiva até agora.
A organização do evento vai
disponibilizar transporte exclusivo para deficientes até a Cida-de
do Rock, que vai contar com um
portão próprio para a entrada
dos portadores de necessi-dades
especiais. Na Cidade do Rock haverá mapas táteis e fone com audiodescrição para os deficientes
visuais, além de espaços especiais
e intérpretes de Libras para deficientes auditi-vos. É uma forma

de promover a igualdade e respeito a todos os fãs da música.
Nos palcos, muito Rock, Pop,
Axé, Hip Hop,Eletrônica e Funk
prometem agitar a noite ca-rioca.
O Espaço Favela vai trazer grandes nomes do Funk Carioca para
o Rock In Rio. O Palco Sunset
vai seguir promovendo encontros inesperados entre artistas
nacionais e internacionais, como
Iza & Alcione e Plutão Já Foi
Planeta + Mahmundi. O Palco
mundo, como de costume, traz os
maiores nomes da música global,

como Foo Fighters, Panic! At the
Disco, Drake, Iron Maiden, Bon
Jovi, Scorpions, Imagine Dragons
e muitos outros. Os ingressos já
estão esgo-tados e a Zona Oeste
do Rio de Janeiro já se prepara
para receber os fãs apaixonados
que vem de todo o mundo.
O que começou há muitos
anos com um menino Paraense
de coração Carioca, visionário e
sonhador, se tornou um verdadeiro império do entretenimento.
Um legado inestimável da famí-lia Medina para o Rio de Janeiro.
Divulgação

A cidade do Rock da edição 2019 promete muita tecnologia, cultura e diversão para o público. Foto: Divulgação.

Iron Maiden, Panic! at
the Disco, Drake e Bon
Jovi são algumas das
atrações confirmadas.
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Família Gil reunida no palco
em turnê pela Europa

O rei
a todo
vapor

Gilberto Gil já tem planos para o verão europeu de 2020. Vai fazer
uma turnê acompanhado por toda a sua numerosíssima família. Quem
é de cantar ou tocar - os filhos Nara, Preta, Bem e José e os netos João,
Francisco, Bento, Flor, Dom e Sereno - estarão com ele no palco. As
filhas Marília e Maria estarão na produção ao lado de Fafá Giordano,
cunhada dele, todos comandados pela competência de Flora Gil, diretora do projeto. Outros netos, os gêmeos Lucas e Gabriel, cuidarão das
redes sociais sob o comando de Marina Mattoso da Jangada, empresa
que cuida da comunicação digital de Gil Marina, por sua vez, viaja
acompanhada de sua mãe, Gilda Mattoso que responde pela assessoria
de comunicação/RP da turnê. Aliás, mãe e filha sentem-se da família
Gil tal a relação de afeto e profissional próxima que mantem há anos
com eles. Além desses, viajarão por conta própria, genros, noras, mulheres de netos e até a bisnetinha Sol da Maria.

Roberto Carlos faz,
dia 5 de outubro, mais um
show em São Paulo, totalizando 9 shows no Espaço
das Américas. Em Curitiba,
as vendas para o show do
dia 29 de novembro se esgotaram em apenas um dia.
O rei ainda se apresenta em
Recife e João Pessoa.

Cid Moreira no mundo virtual
Cid Moreira, que completa 92 anos, no próximo dia 29, reúne amigos e imprensa no dia 26, na Fazenda Bela Vista, em Itaipava, para o
lançamento de seu canal no Youtube.

O que você diria se tivesse um particular com o Crivella?
Cariocas amam o Rio. Ponto. Eu amo o Rio e não me passa
pela cabeça deixar a cidade onde nasci e me criei. Mas andamos
todos muito infelizes, “andando de lado e olhando pro chão”
nos versos sempre inspirados e atemporais de Chico Buarque.
Especialmente infelizes vivem os moradores de São Conrado

e Gávea, os mais atingidos pelo fechamento da Avenida Niemeyer, que causa transtornos imensos à cidade. Foi uma decisão
judicial diante da inoperância de nossa Prefeitura, que parece
sempre não estar nem aí para a enxurrada de problemas que afligem seus moradores. Este é apenas um deles. Portanto, escolhi

- A Rocinha invadiu São Conrado, nosso
bairro está um verdadeiro caos, a cidade cheia de
camelôs e mendigos, abandonada! Como estão
as operações de ordem urbana?
(Amelinha Azeredo - promoter de eventos, moradora de São Conrado)

- Prefeito, o senhor disse na sua
campanha que vinha para cuidar das
pessoas. O que o senhor está fazendo é exatamente ao contrário, abandonando as pessoas e a cidade.
(Chicô Gouvêa - arquiteto e
empresário, morador da Gávea)

- É triste assistir uma cidade ruir. Sem cuidado, sem manutenção, entregue à própria sorte.
Nada, absolutamente NADA resiste ao abandono.
(Isabella Lage - empresária, moradora de
São Conrado)
- Senhor Prefeito, aliás, Desprefeito! Sua
intenção com certeza é destruir a cidade do Rio
de Janeiro!! Arrasou com o Carnaval onde não
teve sequer a decência de entregar a chave da
cidade na maior festa turística ao rei Momo. A
Niemeyer, avenida das mais lindas comparadas
a similares por todo o mundo, transformada em
área de lazer da comunidade do Vidigal impedindo o trânsito, transformado em mais do que

caótico. Verbas para educação e saúde desaparecem sem nenhum fake posto ou escola nem pra
ilusão...
Entendo sua paixão por quadrinhos, deve
ser o que faz o dia todo... mas movimentar a todos numa questão discriminatória óbvia deveria
dar cadeia!!
(Márcia Veríssimo - promoter de eventos,
moradora de são Conrado)
- Prefeito, encara o privilégio de ser o prefeito dessa Cidade que é linda por natureza, relevante pela sua história e poderia estar entre os
principais destinos do mundo e cuida dela com
atenção e carinho...o senhor gosta do Rio?
(Patricia Mayer - jornalista e empresária
idealizadora do Casa Cor, moradora de São
Conrado)
- Prefeito, faça na prática uma declaração de
amor ao Rio.
(Haroldo Costa - nosso eterno Orfeu,
jornalista, produtor, escritor e morador da Gávea)

- Senhor Prefeito, socorro!!!!
Nós, moradores de São Conrado, estamos sendo diariamente massacrados pelo trânsito infernal, depois do fechamento da Av. Niemayer. Sem falar da aniquilação do comércio
local. Uma tristeza, só!
Precisamos, com urgência, ter de volta esta via de escoamento liberada em condições de segurança definitiva, inclusive
com nova pavimentação da avenida.
Já se vão meses de espera e sofrimento. Até quando teremos
que esperar por esta solução, senhor Prefeito?
(Fernanda Engelke - psicóloga, moradora de São Conrado)

alguns moradores ilustres dos dois bairros para uma enquete
com o Prefeito Marcello Crivella.
E deixo aqui a minha pergunta: Excelência, depois das orações
da noite, quando o senhor se deita, consegue botar a cabeça no
travesseiro e dormir?
- O exercício da função
pública exige, entre outros
requisitos, a mais absoluta
imparcialidade. A religião
deve ficar circunscrita às
mentes e corações das gentes.
Trazer padrões deste ou daquele credo para o plano da
administração pública é um
erro, especialmente em um
estado laico. Apreender livros em uma feira de cultura faz-nos regredir a tempos de intolerância com a diversidade que já não se aceitam
mais. Administrar é encontrar soluções e não exatamente potencializar problemas. Veja, por exemplo, os efeitos do bloqueio da Avenida
Niemeyer, que afeta um sem número de cariocas que devem transitar entre a Barra da Tijuca, inclusive São Conrado e a Zona Sul. Sei
que o problema não se criou agora, mas é agora que para ele deve-se
encontrar uma solução. Os deslizamentos de terra se devem ao uso
abusivo do solo, especialmente no Vidigal. De nada servem reparos
a jusante quando o problema se encontra a montante. É lá em cima
e não embaixo que o problema deve ser atacado. Para nós moradores
de São Conrado temos que todos os dias pagar penitência por um
pecado que não é nosso.
(Embaixador Ruy Casaes - ex-chefe do Cerimonial do
Governo Lula da Silva, morador de São Conrado)

- Transforme o Rio numa Cidade Educadora que,
além de suas funções tradicionais, exerce papel de educador na vida dos sujeitos. O movimento das Cidades Educadoras, que teve início em 1990, em Barcelona, na Espanha, é um conceito que implica um conjunto de princípios
que apoiam o desenvolvimento dos seus habitantes. Numa
Cidade Educadora, as diversas políticas, espaços, tempos e
atores são agentes pedagógicos, que apoiam todo o potencial humano.
(Patricia Lins e Silva - diretora da Escola Parque,
com unidades na Gávea e Barra da Tijuca)

CRÔNICA DA SEMANA:

É fogo!
Quando se pensa que nada
pode piorar nesse nosso Brasil do
B, leio, envergonhada, que a nossa
Embaixada no Uruguai proibiu a
exibição do maravilhoso documentário “Chico: Artista Brasileiro”, de
Miguelzinho Faria. Pouco depois de
meu colega Ancelmo noticiar este
ato de extrema violência praticado
por esse arremedo de chanceler que
Olavo de Carvalho nomeou, veio a
boa ( e inteligente) notícia de que a
produtora responsável pelo 8º Cine
Fest Brasil, em Montevidéu, mandou solenimente exibir o filme.
Está ficando insuportável a
quantidade de micos internacionais que estamos pagando.
Ofende-se a mulher do próximo e
ofende-se a inteligência de todos.

Proibir Chico Buarque me remete ao período da ditadura. A maior
diversão da gorilada da época era
censurar música do Chico. Mas
sempre foram meio limitados.
Coitados. Julinho da Adelaide
emplacou e arrasou nas paradas
sem nem um verso censurado. A
inteligência sempre prevalecerá
sobre a truculência.
Se não bastasse tentar sabotar
o maior compositor vivo da MPB,
o chanceler ainda causou tamanha
má impressão em sua palestra na
Heritage Foundation, em Washington DC. Virou alvo de debochados comentários na imprensa internacional. Vergonha alheia.
Ernesto Araújo, o Barão do
Rio Branco, deve estar dando pulos na sepultura. Vossa Excelência
envergonha a carrière. A continuar neste passo, quando deixar

de ser ministro, periga acabar
chefiando missão diplomática em
Cochabamba, na Bolívia. E cara
alegre!
***
Tenho pavor de fogo. Medo
físico. Medo de seu poder de destruição. Fiquei arrasada vendo
ao vivo pela televisão as imagens
chocantes e tristes do incêndio no
Hospital Badin, na Tijuca, zona
norte do Rio.
É a suprema ironia da vida
ter feito vítimas fatais – todas, se
não me engano, com idades superiores a 85 anos. Tiveram uma
longa vida. Devem ter padecido
com os mais variados achaques
que a velhice traz, para morrerem
sufocados em um leito de hospital.
Sufoco de tristeza ao imaginar o
pânico, o desespero, a angústia de
cada uma dessas pessoas que tive-

ram essa morte tão horrível e, de
certo modo, inesperada. Poderiam
morrer das doenças que lhe levaram ao hospital, nunca sufocadas
e queimadas pelo fogo que lambeu
justamente o lugar onde se achavam, com certeza, preservadas e
cuidadas.
Fiquei agoniada com as cenas de filhos procurando as mães,
gritos, tentativas de fuga, pânico.
Nunca foi tão certo para mim
aquele ditado que diz que ninguém morre de véspera.
‘Muito triste. Mais uma página negra para nosso Rio de Janeiro
– essa cidade que já foi tão risonha
e tão alto astral – e que sucumbe a
cada dia à incúria desse pastor de
quinta travestido de prefeito.
***
Momento novela. Adoro
“Bom Sucesso”, a novela das 19h.

Antonio Fagundes não deveria
ser mais surpresa para ninguém
– há 50 anos só faz do bom e do
melhor. Adoooro!!!! Mas ele consegue surpreender nesta novela e,
principalmente, como podcaster
(deve ser assim que se designa
quem usa o podcast, presumo). O
máximo poder ver no folhetim e
ouvir no podcast Fagundes lendo
grandes textos da nossa literatura,
com aquela voz, aquele charme,
todo aquele know-how de um ator
incansável e perfeccionista.
Que encontrou em Grazzi
Massafera, quem diria, o par perfeito: são os melhores momentos
da novela aqueles que reúnem o
veterano e a ex-BBB que, qual César, chegou, viu e venceu. Linda,
talentosa, encantadora.
E a novela é ótima. Só de dar
tamanho destaque à literatura nes-

te país tão iletrado, tão sem perspectivas a curto prazo, já me faria
ter o maior respeito pela dupla de
autores – Rosane Svartman e Paulo Halm. A dupla, em seu amor às
letras, me faz lembrar o querido
Manoel Carlos, que sempre recheou suas novelas com diálogos
dignos dos melhores romances.
Quem achar que exagero, que reveja “Por Amor”, agora no ar em
“Vale a Pena Ver de Novo”, na TV
Globo. Maneco faz muita falta.
Para finalizar essas mal traçadas, um beijo para a maravilhosa
atriz Ingrid Guimarães, que arrasa
como a temperamental e estrelíssima Silvana Nolasco, com seu
bordão maravilhoso: “Me marca,
me curte, me compartilha, que eu
adoro”.
Muito boa essa novela. Merece a #gratidão.
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Divulgação

O cantor Seu Jorge interpretando Carlos Marighella

Marighella tem estreia adiada
Marcada para 20 de novembro, quando se comemora o dia da Consciência Negra, a estreia de
“Marighella”, cinebiografia do guerrilheiro comunista dirigida por Wagner
Moura, foi cancelada por
seus produtores. A informação divulgada em nota
à imprensa nesta quinta
(12). Nela, os produtores
dizem que “a O2 Filmes
não conseguiu cumprir
a tempo todos os trâmi-

tes exigidos pela Ancine
(Agência Nacional do Cinema)”.Segundo a assessoria de imprensa do
longa, o cancelamento é
resultado da negação de
um recurso encaminhado
pela produtora O2 Filmes à Ancine no final de
agosto. Nele, a produtora
questionava se a verba
para a comercialização
do filme poderia ser liberada antes da assinatura
efetiva do contrato.

Festival em crise

Ancine em foco

Após duas décadas, a
tradicional mostra da indústria audiovisual brasileira pode não acontecer.
Por falta de verba, a organização do Festival do
Rio anunciou que a 20ª
edição está em risco. A
diretoria está em busca
de empresas e parceiros.

O Ministro da Cidadania
Osmar Terra afirmou que
o governo está definindo os novos diretores da
a Ancine e, dentre eles,
aquele que será escolhido
presidente. Uma das diretorias já tem nome confirmado. a diplomata Paula
Alves de Souza.

Concerto MEC celebra Villa-Lobos
A edição de 16 de setembro do Concerto MEC
ao vivo traz um trio formado por Maria Helena Andrade (piano), Alice Árabe
(soprano) e Ayran Nicodemus (violino). O recital
apresenta uma seleção
de obras primas de Heitor

Villa-Lobos, em homenagem aos 60 anos de seu
falecimento. O repertório
abrange obras de câmara
originais e arranjos para a
formação do trio. O Concerto MEC vai ao ar toda
segunda-feira, de 12h às
13h, na MEC FM.

Amazônia Life

Prazo encerrando

Guitarras autografadas
pelos Goo Goo Dolls, Red
Hot Chili Peppers, P!nk,
Nile Rodgers, Paralamas
do Sucesso e outros objetos de algumas estrelas
do Rock in Rio 2019 estão
disponíveis no “Fans for
Change – leilão por mundo
melhor”, para fundos para
o Amazônia Live.

Quem comprou ingressos
para o Rock in Rio e optou por retirá-los presencialmente, tem até o dia
26 para agendar horário e
pegá-los na estão Carioca do metrô. Os horários
são de segunda a sexta
das 9h às 19h; e aos sábados das 10h às 15h.

Rádio Nacional completa 83 anos
A Rádio Nacional do Rio
de Janeiro completou 83
anos e, para comemorar
a data, a emissora preparou uma programação
especial com entrevistas
e materiais de acervo que
relembram
momentos
históricos. Foram transmi-

tidas narrações marcantes do “Repórter Esso” e
episódios do humorístico
“Balança, Mas Não Cai”.
Além disso, Osmar Frazão e o professor Leandro Silveira relembraram
a história da rádio com a
cantora Ellen de Lima.

Cesgranrio festiva

Luan no teatro

A Fundação Cesgranrio
abre as portas da sua
sede, no Rio Comprido,
zona norte do Rio, para a
segunda edição do Festival Cultural Cesgranrio.
Entre os dias 12 e 15 e 19
e 22 de setembro, o Teatro e o jardim da Fundação serão ocupados por
música, dança, teatro.

“Isso que É Amor”, musical de Rosane Lima é
inspirado na obra que
Luan Santana construiu
ao longo de dez anos de
carreira. Sob a direção de
Ulysses Cruz, o espetáculo comenta a vida do
cantor, mas foge de qualquer teor biográfico sobre
Luan Santana.

Curtas
n O guitarrista Andreas
Kisser, do Sepultura, vai
tocar uma guitarra com
as cores do movimento
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros
(LGBT) no Rock in Rio.
n A próxima edição da
maior feira de arte dos
Estados Unidos continuará com número
expressivo de galerias
brasileiras. A Art Basel

Miami Beach contará
com 15 casas do país,
ante 14 no ano passado.
A 18ª edição da mostra
acontece no balneário
americano entre os dias
5 e 8 dezembro de 2019.
n O Doutores da Alegria
celebra 10 anos do Plateias Hospitalares, que
leva teatro, música, poesia, literatura e contação
de histórias em hispitais
de todo o Brasil.

Espetáculo para os
olhos e o coração
Fotos de Carlos Alberto Costa/Divulgação

‘A cor púrpura’:
boa pedida para
quem curte
musicais da
Broadway
Por João Victor Valim

Uma história do século passado, vivida lá em 1909, porém tão
presente, tão atual e ainda viva nos
dias de hoje. Assim é “A Cor Púrpura – O Musical”, livro de Alice
Walker, escrito em 1982 (que faturou o Pulitzer, um dos maiores
prêmios mundiais da literatura)
que ganhou uma versão para cinema assinada por Steven Spielberg
em 1986 e os palcos da Broadway
em 2015. Antes tarde do que
nunca, acaba de estrear na Cidade das Artes, no Rio, a primeira
montagem brasileira adaptada do
romance.
Emoções dão o tom ao espetáculo, que vai muito além de
preconceito racial ou machismo.
A trama gira em torno da vida de
Celie e costura seus diversos dilemas existenciais – questões de sua
identidade como mulher negra,
abusos sofridos pelo pai e pelo
marido, e sua luta por liberdade.
Caminhos tortuosos fazem parte
da saga da protagonista, que busca
força no amor e na fé para seguir
em frente.
Falar mais do que isso é spoiler.
Importante é que, os personagens
falam a nossa língua, com vocabulário fácil e popular, a peça
prende a atenção do público. São
aproximadamente três horas de
duração que fluem de forma leve
mesmo com temas tão indigestos
- preconceito, abusos e agressão à
mulher.
Nem tudo é drama. Há também personagens carismáticos que
costuram doses de humor em contraponto ao enredo denso. O cenário também impressiona, assinado
por Natalia Lana. Uma estrutura
circular móvel é constantemente
alterada durante a cena pelos pró-

Leticia Soares vive a protagonista Celie: presença segura em palco e timbre marcante

Estrutura circular móvel se destaca na cenografia
prios atores, gerando as mudanças
de ambientes - pouco comum nos
palcos brasileiros.
A atriz Letícia Soares, protagonista que interpreta Celie, canta
muito. Seu timbre bate fundo e
surpreende o público diversas vezes. Em entrevista para o Correio
da Manhã, a atriz comentou a rotina agitada que começou a assumir

pelo fato de morar em São Paulo e
do cuidado extra com a garganta,
muito exigida durante as apresentações:
“É muito desafiante, todo dia
eu acho que não vou conseguir,
é uma responsabilidade muito
bizarra. A insegurança é diária,
mas eu sou do tipo de pessoa que
procuro ver o que posso fazer para

melhorar isso, aula de canto, atendimento com fono etc”, revela Letícia.
E sobre a parte que mais lhe
emociona?
“A parte que a Nettie (irmã de
Celie) vai embora é sempre dificílima, porque é uma cena com uma
carga dramática muito grande, difícil de fazer e com umas músicas
muito difíceis também. Então ou
você se deixa levar pela emoção
ou pensa na nota em que cantar...
e cada vez sai de um jeito, como é
um espetáculo ao vivo, então a voz
vem daquilo que a emoção traz, a
cada vez eu acho que sai diferente.”
A banda composta por oito
músicos também tem importante
papel nos 32 números musicais,
em parceria com os 18 atores literalmente afinados. As músicas,
bem adaptadas por Tony Lucchesi, diretor musical, embalam o espetáculo com louvor.
Traduzida pelo jornalista e
escritor Arthur Xexéo e dirigida
por Tadeu Aguiar, a peça está em
cartaz no Rio até 3 de novembro.
No elenco estão nomes como Letícia Soares, Flavia Santana, Sergio
Menezes e Lilian Valeska, entre
outros, além da participação especial de Jorge Maya.
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Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima
Fotos de Cristina Granato

O Rio que
acontece
Em uma cidade “ mergulhada
na crise”, é surpreendente o PODER DO TEATRO.
Apesar de...Atores, produtores, Diretores, driblam as discussões, ausência de patrocínios, e,
afins, e se reinventam .
A coluna mostra espetáculos
que estrearam no Rio, na primeira
semana de setembro.
Na cidade das Artes, na Barra,
A COR PÚRPURA, O Musical
impressionou: 17 atores, 8 músicos, 90 figurinos, palco giratório
de seis metros.
Ponto para Tadeu Aguiar e
Arthur Xexéo, que assinam a direção e versão brasileira do espetáculo.
No teatro Carlos Gomes, no
centro, uma homenagem bem
humorada ao ator Paulo José, marcou a estreia de MACUNAÍMA,
UMA RAPSÓDIA MUSICAL.
Andrea Alves, produtora e Bia
Lessa, receberam uma turma poderosa.
No Leblon, o Teatro Petra
Gold inaugurou um novo horário - no final de semana, às 17:00com o Chá das Cinco.
UM DIA A MENOS, monólogo, baseado no texto de Clarisse
Lispector, adaptado e dirigido por
Leonardo Netto, comemora os 35
anos de carreira da protagonista
Ana Beatriz Nogueira .

Tadeu Smidtch com a família

Pedro Henrique França
e Camila Pitanga

Artur Xexéo e Zezé Polessa

André Marini , Bruno Chateaubriand
e Diogo Bocca

Beth e Carlos Alberto Serpa

Antônio Fagundes e
Alexandra Martins

Eduardo Bakr e Tadeu Aguiar

Alan Rocha e
Rosamaria Murtinho

Isabela Bellenzani , Leilane Neubarth
e Glória Maria

Guida Vianna , Stella Miranda e Karen Acioly

Bel Kutner , Paulo José , Bia Lessa e Andrea Alves

Macunaima homenagea Paulo José
Sergio Marone

Claudia Jimenes e Roberto Birindelli

Ana Beatriz Nogueira

Nicolas Prattes
e Gisele
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‘Bacurau’: obra prima
de Kleber Mendonça
Por Pedro Sobreiro

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles,
Bacurau é o filme nacional mais
comentado dos últimos tempos.
Com uma divulgação praticamente feita pelo público, o longa é perfeito para os fãs de ação, suspense
e, bem, fã de cinema de qualidade.
A trama gira em torno da misteriosa cidadezinha de Bacurau.
Localizada em algum lugar de
Pernambuco, a pequena Bacurau é
estranha, diversa e sem preconceitos. Os cidadãos se orgulham de
morar lá e se unem para enfrentar
as dificuldades da região, como a
falta d’água, alimentação precária
e a exploração do prefeito Tony
Júnior. Toda a ambientação da cidade é feita com um propósito. A
feira, o bar, o museu... Tudo está
ali por um motivo e mesmo com
tantas pessoas incríveis apresentados no filme, o personagem mais
interessante é a própria Bacurau.
Falando nos personagens, o
trabalho de casting da equipe é
espetacular. Os atores entregam
grandes atuações para personagens ambíguos, misteriosos e
muito divertidos. O elenco etnicamente diverso é o retrato do
povo brasileiro que não costuma
ser mostrado nos cinemas. É deles que saem as maiores críticas
sociais. Destaque para as atuações
monstruosas de Sônia Braga e do
alemão Udo Kier. A Dona Do-

mingas de Sônia Braga é acolhedora e confrontadora. A brasileira
sabe dar profundidade necessária
para torná-la interessante, mesmo
que não seja a protagonista. Já o
Michael de Udo Kier é assustador.
O ator esbanja presença e intimida
toda vez que aparece em cena.
O grande mérito do longa é
abraçar a esquisitice proposta e
não se envergonhar disso. Bacurau é um filme estranho e vai usar
isso para envolver o espectador na
trama. O roteiro trabalha bastante com situações tensas e começa
de forma lenta, fazendo parecer
que não sabe para onde ir. Mas em
questão de minutos, tudo muda
e situações vão acontecendo para
de forma interessante e instigante. Ele cria uma expectativa para
o público tentar adivinhar o que
deve acontecer na cena seguinte e
surpreende a cada frame.
O terceiro ato é violência pura
e explícita, mostrando a arrogância estrangeira e a engenhosidade
brasileira. Sequências absurdamente bem dirigidas e escritas.
Bacurau é uma obra de arte
com assinatura brasileira. Com
muito potencial para virar obra de
estudo nos curso e faculdades de
cinema, o longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
merece ser visto com bastante
atenção no cinema mais próximo
a você.
Nota: 10
Fotos de divulgação

‘IT: Capítulo Dois’, a
volta de Pennywise
Pennywise está de volta aos
cinemas para terminar a onda de
terror que ele instaurou nos anos
80. A aventura de terror agora se
passa no século XXI, mais precisamente em 2016. As crianças de
Derry estão adultas e cada um seguiu seu rumo.
Parte do divertimento é ver o
elenco adulto, tentar adivinhar a
qual criança eles correspondem e
ver se são realmente parecidos. E
não é que são mesmo? O casting
do filme é maravilhoso. Jessica
Chastain é um primor como Beverly. A sutileza de sua atuação
transparece os traumas que a personagem sofreu ao longo dos anos.
Da mesma forma, o Richie de Bill
Hader é extremamente divertido
e arrogante. Ele tem grandes momentos com suas tiradas excelen-

CINEMA

tes. Mas quem rouba a cena mesmo é Bill Skarsgård. Ele retorna
ao papel de Pennywise, o palhaço
dançarino, e dá um show! Sua atuação é espetacular e capaz de assustar até aos mais corajosos.
Apesar de ser bem mais assustador que o primeiro filme, IT:
Capítulo Dois peca no roteiro.
A opção criativa de se apoiar nos
Jumpscares clássicos é efetiva na
construção do terror momentâneo, mas fica aquele sentimento de
que poderiam ter investido mais
na construção do clima de tensão.
A trama tem muito potencial para
ficar apenas nos sustinhos de criaturas pulando na tela enquanto o
som fica cada vez mais alto. A direção também poderia ter cortado
uns 15 minutos para deixar mais
dinâmico.
Nota: 7

A TABACARIA
Baseado no best-seller de Robert Seethaler, um jovem vive uma história com Freud.
Cine Museu da República (CATETE)
Todos os dias, 13:00,18:45
Cine Casal Barra Point (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias, 16:35, 20:40
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias, 14:30, 19:05
Estação Net Ipanema (IPANEMA)
Todos os dias, 14:10,18:30
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
seg, ter, qua, qui, sex e dom 21:35
Todos os dias, 16:35
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
Todos os dias 16:00, 18:30, 21:00
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 19:05
Cine Joia (COPACABANA)
ter, qua, qui, sex, sab e dom 13:00
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 19:00
ALMA IMORAL
Rabinos gays e ex-soldados israelenses e
palestinos que são críticos da política sionista israelense.
Cine Joia (COPACABANA)
ter, qua, qui, sex, sab e dom 13:00
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 19:00
ANNA — O PERIGO TEM NOME
Uma jovem tem um segredo que a torna
uma das assassinas mais temidas do
mundo, durante a Guerra Fria.
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
ter, qua e sex 21:40
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 21:00
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
qua 15:00, 17:30
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 14:00, 21:30
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:00
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:20, 19:25

BRINQUEDO ASSASSINO
Funcionário de uma fábrica sabota a
construção de um boneco, que acaba se
vingando violentamente.
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
qui, sex, sab e dom13:50
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 18:30, 20:40
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
Todos os dias 16:40
Cinesystem Parque Sulacap
(JARDIM SULACAP)
Todos os dias 17:40, 21:30
Cinesystem Via Brasil Shopping
(VISTA ALEGRE)
Todos os dias 19:00, 21:20
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
ter, qua, qui e sex 21:30
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 16:20, 20:30
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 18:40, 20:45
UCI ParkShopping Campo Grande
(CAMPO GRANDE)
Todos os dias 17:25
CÉZANNE E EU
O filme conta a história de amizade entre
Paul Cézanne Émile Zola.
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:50
CHICUAROTES
A vida de jovens de uma região pobre do
México segue com problemas, conflitos e
consequências de atos de alguns.
Cine Casal Candido Mendes (IPANEMA)
Todos os dias 15:40, 17:30
Cine Casal Museu da República (CATETE)
Todos os dias 15:10, 17:00
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 16:45, 20:50
Cine Casal Barra Point (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:30, 18:30
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:30, 16:30, 21:30
CORGI - TOP DOG
Uma bem-humorada aventura sobre um
cão acostumado ao luxo do Palácio de Buckingham e animais à espera de adoção.
CineCarioca Méier (MÉIER)
Todos os dias 14:20, 16:20
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
qua,sex,sab,dom12:50,15:00,17:10, 19:15
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA
Todos os dias 13:00
seg, qua, qui, sex, sab e dom 15:50
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
seg, ter, qua, qui, sex e sab 14:00
Todos os dias 16:20
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 15:10, 17:05
Cinesystem Bangu Shopping(BANGU)
Todos os dias15:00, 17:00
Cinesystem Parque Sulacap
(JARDIM SULACAP)
Todos os dias 16:00,18:00
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
seg, ter, qua, qui e sex 16:00,18:00
Cinesystem Via Brasil Shopping
(VISTA ALEGRE)
Todos os dias 16:00, 18:00
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
Todos os dias 14:40,16:40, 18:40
Kinoplex Fashion Mall (São Conrado)

Você quer um balão? Pennywise volta mais assustador ainda

Crédito

A MULHER DO MEU MARIDO
Joana sabe que seu marido Pedro a trai
com Pilar, mas não se importa. Pouco depois, ela tem uma relação extraconjugal
com Martin, marido de Pilar.
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
qui, sex, sab e dom 16:10, 18:30
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias, 14:30
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias, 16:55
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
seg, ter, qua, sex, sab e dom, 20:20
Todos os dias, 22:30

BACURAU
Cine Casal Museu da República (CATETE)
Todos os dias 20:50
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 18:30, 20:50
CineCarioca Méier (MÉIER)
Todos os dias 20:50
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg, qua e dom 22:15
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
seg, ter, qua, sex, sab e dom 13:00
ter, qua, sex, sab e dom 16:00,19:00, 22:00
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
seg, ter, qua, qui, sex e sab 17:20
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 14:40, 17:20, 22:00
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:40,16:10, 18:50, 21:20
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 16:20,18:55, 21:30
Estação Net Ipanema (IPANEMA)
Todos os dias 21:15
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:45, 16:25, 18:40, 21:20
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 16:30
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
Todos os dias 15:50,18:35, 21:20
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 16:00, 21:10
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 14:30, 20:30
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 21:20
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 15:45, 18:30, 21:15
UCI ParkShopping Campo Grande
Todos os dias 15:35, 20:40

A telentosa atriz Sônia Braga em cena de ‘Bacurau’

Por Pedro Sobreiro
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Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, os protagonistas de ‘Era Uma Vez Em... Hollywood’
Todos os dias 16:10, 18:10
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 15:40
Kinoplex Madureira (MADUREIRA)
Todos os dias14:00, 18:50
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Todos os dias 15:20,17:20
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
seg, ter, qua, qui e sex 15:20, 17:20
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
seg, ter, qua, qui e sex 18:40
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 13:40, 15:40
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 16:30, 18:30
Kinoplex West Shopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 14:00, 16:30
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:35, 15:35, 17:35
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:50, 15:50, 17:50
UCI ParkShopping Campo Grande
(CAMPO GRANDE)
Todos os dias 13:15,15:20
DOR E GLÓRIA
Diretor de cinema, Salvador Mallo repassa
momentos de sua vida, lembrando de personagens e histórias.
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira18:00
sexta-feira, segunda-feira16:50
ENTRE TEMPOS
Diferentes pontos de vista da vida amorosa de um casal.
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias 18:50
ERA UMA VEZ EM... HOLLYWOOD
O filme volta no tempo e mistura a trajetória de um ator e de seu dublê, e a história
da atriz Sharon Tate (1943-1969).
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg, ter, qua, sex e sab14:40, 18:10, 21:50
dom 18:10, 21:50
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
qui, sex, sab e dom 20:40
ter,qua,qui,sex,sab,dom 13:30, 17:20 21:00
qua, sex, sab e dom 21:50
Cinemark VillageMall (BARRA DA TIJUCA)
seg, ter, qua, qui e sex 14:50, 18:30, 21:50
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 14:20, 17:40, 21:20
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 18:00, 21:15
Cinesystem Parque Sulacap
(JARDIM SULACAP)
Todos os dias 20:00
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 16:00
Cine Casal Barra Point (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:45
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
ter, qua e qui 14:50 qua 20:15
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 15:25, 21:00
Estação Net Ipanema (IPANEMA)
Todos os dias 20:45
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 18:25
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
Todos os dias 20:40
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
Todos os dias 20:10
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 17:40, 20:50
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Todos os dias 15:30
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:10,17:30, 20:50
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
seg, ter, qua, qui e sex 15:30
Todos os dias 20:40
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 17:40, 20:50
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
seg, ter, qua, sab e dom 20:30
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 17:20
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:05
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:40, 17:00, 20:25
seg, ter, qua, sex, sab e dom 18:10, 21:25
HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA
Peter Parker aceita ajudar Nick Fury a investigar ataques estranhos na Europa.
Multiplex Jardim Guadalupe
(GUADALUPE)
Todos os dias 13:00
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:00, 16:45
IT: CAPÍTULO 2 (INTERNACIONAL)
Passados 27 anos, adolescentes voltam
a se reunir na idade adulta e travam uma
nova batalha contra o palhaço Pennywise.
CineCarioca Méier (MÉIER)
Todos os dias 14:00, 17:10, 20:20
ter, qua, qui e sex 16:10, 19:30
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg, qua, sex e dom 18:45
seg,qua,qui,sex,sab,dom13:15,16:45,
20:20
Todos os dias 18:00, 21:30
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
Todos os dias 13:00, 13:45, 14:30, 15:50,
16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:10,
21:30, 20:50
Cinemark Center Shopping Rio (TAQUARA)
Todos os dias 13:00, 15:20, 16:30, 18:00,
18:45, 20:00, 21:30
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:30
ter,qua,qui,sex,sab,dom14:30,16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 21:30
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:10,14:30,15:15,16:00,
16:40,18:00,18:45,19:30,20:10,21:30,
22:20
Cinemark VillageMall (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00,16:30,18:00,20:00,
21:30
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 14:00, 15:00,16:00, 17:15,
18:15, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:15
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 14:00, 15:00, 16:00, 17:15,
18:15, 19:00, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 15:00,17:00,18:30,20:40,
22:00

CineCarioca Nova Brasília (BONSUCESSO)
Todos os dias 14:30, 17:30, 20:30
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
Todos os dias 14:00, 15:00, 17:15, 18:15,
19:00, 20:00, 20:30, 21:30
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
Todos os dias 14:00,15:30,17:15,19:00
20:30, 21:00
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:00,17:10,20:20
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 14:15,17:30,20:45
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
qua 20:00
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 14:00,17:20, 20:40
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
seg, ter, qua, qui e sex 19:20
Todos os dias 13:40,13:50,16:30,17:00,
17:10, 20:00, 20:20, 20:40
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
Todos os dias 14:00,17:10, 20:30
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 13:40,14:00,17:00,17:20,
20:20, 20:40
seg, ter, qua, qui e sex 16:00, 19:20
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 16:40,17:20, 20:00, 20:40
ter, qua, qui e sex 16:00, 19:30
Kinoplex West Shopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 14:00,14:30,16:00,16:40,
17:20,17:50,19:20, 20:00, 20:40
Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro
(CENTRO)
ter, qua, qui, sab e dom 13:30,16:40,19:50
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 16:40, 20:00
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:30,14:10,14:40,
15:10,15:40,17:05, 17:35, 18:05, 18:40,
19:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:05, 22:15,
22:30
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:20, 16:25, 17:05, 17:50, 18:00,
18:25, 18:45, 19:00, 19:50, 20:30, 21:15,
21:30, 21:50, 22:10
UCI ParkShopping Campo Grande
Todos os dias 13:10,14:00, 14:30, 17:25,
18:00, 20:00, 20:50, 21:30
MEU AMIGO ENZO
A história de uma família e seu cachorro.
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:30
seg, ter, qua, sex, sab e dom 17:55
MINHA LUA DE MEL POLONESA
O casal Anna e Adam visita a Polônia,
país de origem de suas famílias.
Cine Casal Candido Mendes (IPANEMA)
Todos os dias 14:00
Cine Casal Santa Teresa (SANTA TERESA)
Todos os dias 17:10
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 17:35, 21:00
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias13:35
Estação Net Ipanema (IPANEMA)
Todos os dias 16:30
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:55,15:45,19:45
NADA A PERDER 2
O filme gira em torno de Edir Macedo,
fundador da Igreja Universal.
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg, ter, qua, sex, sab e dom 13:00,15:30,
18:00, 20:30
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
Todos os dias 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Cinemark Center Shopping Rio (TAQUARA)
Todos os dias 13:00,15:30, 18:00, 20:30
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00,15:30
ter, qua, qui, sex, sab e dom 18:00, 20:30
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 15:00, 18:30, 21:00
seg, ter, qua, qui, sex e sab 20:00
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 13:50, 16:00
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 13:30
seg, ter, qua, qui e sex 13:00
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 16:00
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
Todos os dias13:30
Cinesystem Via Brasil Shopping
(VISTA ALEGRE)
Todos os dias 13:40
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:30, 16:00, 18:30, 21:00
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:00, 15:20, 17:40, 20:00
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 15:20, 17:40, 20:00
UCI ParkShopping Campo Grande
Todos os dias13:00, 15:20, 17:40, 20:00
YESTERDAY
Músico acorda de uma queda e descobre
que ele é o único a conhecer os Beatles.
CineCarioca Méier (MÉIER)
Todos os dias18:20
Cinemark Botafogo
seg, qua e dom 13:30
seg, qua, sex e dom 16:10
seg, ter e qua12:55,15:30
seg, ter, qua, sab e dom 18:30, 21:10
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
Todos os dias13:15
Cinemark Center Shopping Rio (TANQUE)
seg, ter, qua, qui, sex e sab 12:45
seg, ter, qua, qui e dom 22:15
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
qua 13:15, 14:15, 15H50, 16:50, 19:30,
22:10
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
qua, qui, sex, sab, dom 13:10,15:45,18:30,
21:15
Cinemark VillageMall (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias13:20, 16:00, 19:00, 22:10
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias15:20, 18:00, 21:40
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias16:25, 18:50, 21:20
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 19:10, 21:40
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
qua 14:00, 21:30
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:00, 16:30
Cine Casal Barra Point (BARRA DA TIJUCA)

Todos os dias 16:20, 18:45, 20:20
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Estação Net Ipanema (IPANEMA)
Todos os dias 14:15,16:35, 18:55
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:10, 16:20, 19:00, 21:15
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
seg, qua, qui, sex, sab, dom 16:00,18:30,
21:00
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
Todos os dias 15:50, 18:20, 20:50
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 16:20, 18:50, 21:20
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
ter, qua, qui e sex 18:40
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
Todos os dias
16:10, 18:45, 21:20
Kinoplex São Luiz (LARGO DO MACHADO)
Todos os dias 16:20, 18:50, 21:20
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 14:00,16:30,19:00, 21:30
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias15:40, 18:20, 21:00
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 15:40,18:10, 20:40
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
seg, ter, qua, qui, sex e sab15:25
Todos os dias 18:25, 21:10
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:55,16:25, 16:55, 22:00
UCI ParkShopping Campo Grande
Todos os dias 19:30, 22:05
VELOZES & FURIOSOS -HOBBS & SHAW
Os inimigos Hobbs e Shaw têm de se unir
para enfrentar uma nova ameaça
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 15:40
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 20:50
Cinesystem Via Brasil Shopping
(VISTA ALEGRE)
Todos os dias 16:00
Kinoplex Madureira (MADUREIRA)
Todos os dias 21:10
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Todos os dias 21:10
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 20:50
Kinoplex West Shopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 21:10
Multiplex Jardim Guadalupe (GUADALUPE)
Todos os dias 14:00, 14:30, 16:30, 17:00,
19:00, 19:30, 21:30, 22:00
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 19:35, 22:25
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 19:30, 22:20
VERÃO DE 84
Davey vive uma vida pacata com seus
amigos até conhecer o Sr. Mackey.
Cine Joia (COPACABANA)
qua, qui e dom 21:15
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:45, 22:35
NÃO MEXA COM ELA
Mulher arruma emprego que ajuda a
família, mas vai enfrentar um pesadelo
com o chefe.
Estação Net Botafogo
Todos os dias 18:55
NO CORAÇÃO DO MUNDO
Na periferia de Belo Horizonte, moradores
vivem com desejo de mudança.
Instituto Moreira Salles (GÁVEA)
qua 17:50
NOITE MÁGICA
Itália, 1990: três candidatos a roteiristas
são suspeitos de assassinar um produtor.
Cine Casal Candido Mendes (IPANEMA)
Todos os dias 19:15
Estação Net Botafogo
Todos os dias 14:25
O AMOR DÁ TRABALHO
Anselmo morre e, para escapar do inferno,
precisa juntar Elisângela e Paulo Sérgio.
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
ter, qua, sex 13:35, 16:25
seg, ter, sex, sab e dom 14:20, 16:50, 19:20
seg, ter, qui, sex, sab e dom 21:50
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:30
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 16:00
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 16:30 e 18:40
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:40
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
Todos os dias 21:30
Kinoplex Madureira (MADUREIRA)
Todos os dias 14:10
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
ter, qua, qui e sex 14:10
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
seg, ter, qua, qui e sex 14:00
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:20, 18:20 e 22:30
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:30 e 18:05, 20:20
UCI ParkShopping Campo Grande
Todos os dias 13:20, 18:25, 21:15
O CORPO É NOSSO!
O filme tem como temas feminismo,
liberdade do corpo da mulher e racismo.
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 19:10
O FILHO DO HOMEM
História de Cristo antes da crucificação.
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
ter, qua e sex 19:00
O PROFESSOR SUBSTITUTO
Pierre, professor substituto de francês,
resolve investigar suicídio do titular.
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 13:35, 19:10
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias 20:50
RAFIKI
Quênia: duas jovens enfrentam barreiras
para consumar uma história de amor.
Instituto Moreira Sallas (GÁVEA)
ter, qua, qui, sex e sab 16:00
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T E AT RO

Leo Aversa/Divulgação

TEATROS DOS GRANDES ATORES
Av. das Américas, 3555 – Shopping
Barra Square (Barra da Tijuca)
“Dona Carola A Peça”
Henrique, um jovem publicitário, é surpreendido com a notícia de que terá sua
mãe, Dona Carola, como sua hóspede.
Apresentações aos sábados de setembro
(7 a 28), às 18h30. Vendas e classificação
indicativa: divertix.com.br

TEATRO NET RIO
Rua Siqueira Campos, 143 (Copacabana)
“70? Década do Divino Maravilhoso”
Espetáculo apresenta um extenso painel
dos anos 70, dividido por cada ano e ilustrado com um rico arquivo. Apresentações
quintas e sextas às 20h30, sábados às 17h
e 21h e domingos às 15h e 19h. Vendas e
classificação indicativa: sympla.com.br

“O Musical da Selva”
Baseado no clássico O Rei Leão, com
músicas cantadas ao vivo. Apresentações
aos sábados e domingos de setembro (7
a 22), às 17h. Vendas e classificação indicativa: divertix.com.br

TEATRO POEIRA
Rua São João Batista, 104 (Botafogo)

“A Diferença que a Diferença Faz”
Espetáculo realizado pelo Vamos Fazer Arte.
Apresentações aos sábados e domingos de
setembro às 17h, aos sábados e domingos
de setembro às 17h (7 a 29). Vendas e classificação indicativa: divertix.com.br

“Antígona”
Uma jovem princesa que enfrenta a ordem do rei Creonte de deixar seu irmão,
que lutou na guerra, sem sepultura. Apresentações quintas, sextas e sábados às
21h e domingos às 19h. Vendas e classificação indicativa: tudus.com.br

“Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”
Jonas entra em crise após ser abandonado no altar pela terceira vez e constatar
que é usado sexualmente pelas moças
independentes. Apresentações sextas e
sábados às 21h e domingos de setembro
às 20h (6 a 29). Vendas e classificação
indicativa: divertix.com.br
TEATRO VILLAGE MALL
Av. das Américas 3.900 - Shopping Village
Mall (Barra da Tijuca)

TEATRO MAISON DE FRANCE
Av. Presidente Antônio Carlos, 58 (Centro)
“Josephine Baker – A Vênus Negra”
A peça aborda questões sociais e culturais em discussão ainda nos dias de hoje,
como a discriminação racial, a censura
dentro da arte. Apresentações sextas às
19h30, sábados às 20h e domingos às
18h. (até 06/10). Vendas e classificação
indicativa: tudus.com.br

“Dancing Days”, o musical que renova a era da dance music, em cartaz no Teatro Clara Nunes

“UTC no Teatro”
UTC (Ultimate Trocadilho Championship) é
um campeonato de piadas e trocadilhos
realizado no formato mata-mata. Única
apresentação sábado (14) às 21h. Vendas
e classificação indicativa: uhuu.com.br

imitações e situações da vida. Apresentações
quintas às 20h30 (até 03/10). Vendas e classificação indicativa: ingressorapido.com.br

CIDADE DAS ARTES
Av. das Américas, 5.300 (Barra da Tijuca)

a bruxa e se encontro com uma princesinha que nada tem de indefesa e delicada.
Apresentações sábados e domingos às
17h30 (até dia 29). Vendas e classificação
indicativa: ingressorapido.com.br

“A Cor Púrpura – O Musical”
Baseado no premiado livro de Alice Walker,
o espetáculo conta a história de Celie, mulher que, através do amor, encontra forças
para superar as adversidades. Apresentações sexta e sábado às 20h30 e sábado e
domingo às 17h (até 03/11). Vendas e classificação indicativa: ingressorapido.com.br
“O Jogo”
Uma disputa emocionante entre duas
mulheres que se opõem e se complementam. Apresentações sábados e domingos às 19h e sábado e domingo às
19h (até 20/10). Vendas e classificação
indicativa: ingressorapido.com.br
TEATRO FASHION MALL
Estrada da Gávea, 899 – Shopping Fashion
Mall (São Conrado)
“Mãe Fora da Caixa”
Monólogo estrelado pela atriz Miá Mello
que aborda com humor as angústias e
desafios do universo feminino. Apresentações sextas e sábados às 21h e domingos às 20h (até 03/11). Vendas e classificação indicativa: ingressorapido.com.br
“Aleatório $how”
Irreverentes esquetes de humor como paródias,

“A Princesa e o Sapo”
Um príncipe que foi transformado em
sapo por uma velh

“A Bela Adormecida”
A Bela, adormecida, acorda para suas origens, suas raízes. Apresentações sábados às 16h (até dia 29). Vendas e classificação indicativa: ingressorapido.com.br
TEATRO DOS QUATRO
Rua Marquês de São Vicente, 52 - Shopping da Gávea (Gávea)
“João O Alfaiate – Um Herói Inusitado”
João o Alfaiate esbraveja sua valentia ao
matar 7 insetos pousados em sua refeição. Apresentações sábados e domingos
às 17h (até dia 29). Vendas e classificação indicativa: bilheteria
TEATRO PETRORIO DAS ARTES
Rua Marquês de São Vicente, 52 - Shopping da Gávea (Gávea)
“Monstros”
Claudio e Sandra, adultos que se cruzam
casualmente porque seus filhos estudam
no mesmo colégio. Apresentações sextas
e sábados às 21h e domingos às 20h (até
dia 27). Vendas e classificação indicativa:
bilheteria

CINEMA
O REI LEÃO
Versão em live action da animação da
Disney, a história do leão Simba, que perde
o seu pai e enfrenta uma longa jornada até
se tornar o rei da Pedra do Reino.
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 14:20, 16:25
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg, ter, qua, qui e sex 15:10
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
Todos os dias 13:30, 22:10
seg, ter, qua, qui e sex 16:10
Cinemark Center Shopping Rio (TAQUARA)
seg, ter, qua, qui, sex e dom 12:40, 15:20
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
ter, qua, qui, sex, sab e dom 13:10
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
qua 13:05
seg, qua e qui 18:00
Cinemark VillageMall (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:20
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 15:05, 17:35
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 15:30, 18:00
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
Todos os dias 15:00, 17:30
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 16:30, 19:00
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
qua 16:30, 19:00
Cinesystem Via Brasil Shopping
(VISTA ALEGRE)
Todos os dias 16:30
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
Todos os dias 15:30
Kinoplex Madureira (MADUREIRA)
Todos os dias 16:20, 20:50
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Todos os dias 14:00, 16:30, 19:00
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:00
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 18:40
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:50, 18:20
Kinoplex West Shopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 18:30, 21:00
Multiplex Jardim Guadalupe (GUADALUPE)
Todos os dias 14:30, 15:00, 15:50, 16:45, 17:15,
18:10, 19:00, 19:30, 20:30 21:15, 21:45
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:35, 16:10, 18:45
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias: 13:30, 13:55, 16:05, 16:30,
19:05, 21:35
UCI ParkShopping Campo Grande
Todos os dias 13:30, 16:05
SOCORRO! VIREI UMA GAROTA
Um garoto que sonha em ter uma vida
amorosa melhor e, de repente, se transforma em uma menina.
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 15:20
Cinesystem Via Brasil Shopping
(VISTA ALEGRE)
Todos os dias 15:50

Monólogo baseado na vida de Bette Davis. Apresentações terças e quartas às
19h (até dia 02/10). Vendas e classificação indicativa: ingressorapido.com.br

UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 19:50, 22:15
SIMONAL
A história do cantor brasileiro que chegou
ao apogeu nos anos 1960, demonizado
nos anos 70 E relegado ao ostracismo.
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 17:35
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 22:10
PÁSSAROS DE VERÃO
História colombiana em torno da venda de
maconha para os Estados Unidos
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 15:25
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 16:30
qua, qui, sex, sab e dom 21:20
OS BRINQUEDOS MÁGICOS
A aventura de um boneco de porcelana e
um robô em meio à amizade e a temas
importantes.
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 17:00
UM AMOR IMPOSSÍVEL
França: uma jovem modesta conhece um
jovem de família e eles têm uma filha.
Cine Star Special Laura Alvim (IPANEMA)
Todos os dias 14:25, 18:30
Cine Casal Santa Teresa
Todos os dias 20:50
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias 16:10, 21:00
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 18:25
PETS — A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Max se adapta com novo membro famíliar
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:10, 16: 10
VISION
Uma viajante e cronista francesa conhece
uma pessoa misteriosa e excêntrica que
se revelará uma experiência especial.
Cine Joia (COPACABANA)
ter, qua, qui, sex, sab e dom 15:20
ter, qua, qui e sex 17:15, 19:15
Cine Casal Santa Teresa
Todos os dias 15:10, 18:50
Estação Net Botafogo (BOTAFOGO)
ter, qua e qui 18:00
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 14:10, 16:50, 21:25
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:25, 18:55
seg, ter, qua, qui e dom 21:10
TURMA DA MÔNICA
Floquinho, o cachorro de Cebolinha, desaparece, e o menino Mônica, Magali e Cascão em um plano para encontrá-lo.
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 16:40, 18:50
Divulgação

últimos dias para ver “Turma da Mônica” nas telonas

TEATRO CLARA NUNES
Rua Marquês de São Vicente, 52 - Shopping da Gávea (Gávea)

TEATRO CARLOS GOMES
Praça Tiradentes, s/n (Centro)
Divulgação

“O Frenético Dancin´Days”
Espetáculo sobre a cena disco que fervia
a noite carioca dos anos 70. Apresentações sextas e sábados às 21h e domingos
às 20h (até dia 03/11). Vendas e classificação indicativa: tudus.com.br

TEATRO CARLOS GOMES
Praça Tiradentes, s/n (Centro)

“Shrek O Musical”
Espetáculo traz todos os amados personagens do filme para o palco. Apresentações quartas e quintas às 20h (até dia
25). Vendas e classificação indicativa:
bilheteria

“Macunaíma – Uma Rapsódia Musical”
A peça retrata a saga de Macunaíma, um
índio e um quilombola — ou “um herói sem
nenhum caráter”. Apresentações quartas,
quintas e sextas às 19h, sábados e domingos
às 18h (até 13/10). Vendas e classificação indicativa: riocultura.superingresso.com.br

TEATRO OI CASA GRANDE
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Shopping
Leblon (Leblon)

KM DE VANTAGENS HALL
Av. Ayrton Senna, nº 3000 - Via Parque
Shopping (Barra)

“A Mentira”
Um instigante diálogo sobre fidelidade,
honestidade e a realidade da monogamia.
Apresentações sextas e sábados às 20h
e domingos às 18h (até dia 29). Vendas
e classificação indicativa: tudus.com.br

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu
Valença sobem ao palco para celebrar os
20 anos do “Grande Encontro”. Apresentações sexta (20) e sábado (21) às 22h.
Vendas e classificação indicativa: Ticket
For Fun.

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM
Av. Vieira Souto, 176 (Ipanema)

RIBALTA
Av. das Américas nº 9650 (Barra)

“Gravidades”
Três amigos são surpreendidos com uma
notícia que abala completamente suas
relações. Apresentações sextas e sábados às 19h e domingos às 18h (até dia
29). Vendas e classificação indicativa:
ingressorapido.com.br
“O Diabo em Mrs. Davis”

“Macunaíma – Uma Rapsódia Musical”
A peça retrata a saga de Macunaíma, um
índio e um quilombola — ou “um herói
sem nenhum caráter”. Apresentações
quartas, quintas e sextas às 19h, sábados
e domingos às 18h (até 13/10). Vendas e
classificação indicativa: riocultura.superingresso.com.br

Cena de “A Cor Púrpura – O Musical”, na Cidade das Artes

Diogo Nogueira, um dos principais nomes
atuais do samba, e o grupo Fundo de
Quintal, formado nos anos 70 e padrinho
das gerações de sambistas que vieram
depois, se juntam para uma apresentação inesquecível no dia 27 de setembro,
a partir das 22:30h.

8

De 13 a 19/9/2019

2.º C A D E R N O

NINA KAUFFMANN
Ninakau@uol.com.br

Fotos Vera Donato

Salvatore
Ferragamo
promove
tarde de
moda
No dia 04 de setembro , a Salvatore Ferragamo apresentou sua
coleção Outono/Inverno 2019 na
cidade do Rio de Janeiro, no Shopping Village Mall, e promoveu
um fashion talk comandado por
Silvia Braz e Marco Gurgel’

Marcelo Hicho

Marco Gurgel, Silvia e
Bianca Marques

Erika Maranhão

Cristiane Rangel e
Ana Claudia Hamaoka

Patricia Herlander

Paloma Perdigão e Anine Hadad

Gorete Colaço e
Maria Emilia Monaco

Silvia Morani Massad

Mayla Portela, Laila Campos
e Karen Dias

Marco Rangel, Rodrigo Ortiz , Silvia Braz e Jessica Miyabarra

Maria Eduarda Milone e Helena Pinheiro

Lygia Moura e
Melissa Nascimento

Mariana Neves

Reveillon 2020: Sheraton recebe festa de lançamento do New 20
Fotos Fabio Cordeiro

A festa de lançamento oficial do Réveillon mais disputado do Rio de
Janeiro, o New20, aconteceu na tarde de 7/9, no Hotel Sheraton Grand
Rio. Celebrar a vida em alto estilo, com estrutura 5 estrelas, pé na areia,
alta gastronomia e grandes atrações musicais, com certeza são as principais propostas do Réveillon New20. O evento virou sinônimo de sofisticação, conforto e alegria. Para dar início a temporada de festas de fim de
ano os DJs Just Mike, Marie Bouret, Rio Ruliere e John Faily animaram
o evento open bar, com vista para o mar. Confira na galeria

Bruna Soares, Giovanna Campello e Giovanna Daudt

Bruno Vilardi e Nathalia Vianna

Raphael Braga e Leonardo Teixeira

Jessica Ferreira

Aline Assunção

Cecilia Bordalo e André Barros

Alice Cataldo

Mariana Souza e Jessica Flores

Rhaisa Batista e Day Mesquita

Diogo de Padua e Pedro Brito

