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A metralhadora Witzel

Governador dispara no WhatsApp contra Bolsonaro, Crivella, Record e imprensa
Pedro Ladeira / Folhapress

‘o federal eu tenho
sérias dúvidas...’

Reagindo a uma análise política do Correio da Manhã, postada
originalmente no site com o título
“A lógica witziniana que só foca
na Presidência”, o governador do
Rio, Wilson Witzel, enviou várias
mensagens pelo WhatsApp. Na
primeira afirma que “papel aceita
tudo mesmo, mas a vida real é um
tabuleiro diferente e muito além
das possibilidades de certos neurônios”. Ele enviou ainda a mensagem que encaminhara ao prefeito
Marcello Crivella: “Não tenho a
pretensão de ensinar padre a rezar
ou a bispo celebrar culto, mas definitivamente não pensamos e agimos na mesma sintonia”.
A metralhadora giratória do
Witzel no WhatsApp apontou
também no presidente Bolsonaro:
“Meu governo será um sucesso, já
o federal eu tenho sérias dúvidas”.

‘Sobre Jair a igreja está
orando para dar sabedoria
dos grandes Reis’

Witzel fuzila Crivella e Jair. O senador Flávio Bolsonaro, que teve mais votos do que o governador, ordenou o desembarque do PSL
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EDITORIAL

Ruy Castro

Rock é coisa nossa
Se há uma boa notícia circulando nesta terra de sucessivos
acontecimentos desastrosos é a
chegada de mais uma edição do
Rock in Rio. A Cidade do Rock,
instalada no Parque Olímpico,
abre as portas nesta sexta-feira, 27
de setembro, e pelo menos três dos
seus sete dias de espetáculos já estão esgotados. Como a gente aqui
gosta de se programar de última
hora mesmo, pode-se dizer que,
mais uma vez, a festa será um sucesso total.
Esta é a oitava vez que a cidade
se prepara para receber ídolos de
todos os estilos musicais e milhares de turistas. Segundo estudos
realizados pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), o festival deste ano
deverá injetar nada menos R$ 1,7
bilhão na economia da cidade.
Pelas estimativas dos organizadores, cerca de 700 mil pessoas
vão aplaudir os shows. Desse total, nada menos que 420 mil delas
serão turistas, ou seja, vão investir
também nos produtos e serviços
oferecidos em toda o Rio, e não
apenas nos 17 espaços reservados
para atrações extras na Cidade
do Rock. Ao fim dos sete dias de
atividades, mais de 250 atrações
terão passado por algum dos nove
palcos do festival.
Parece exagero dizer que, em
plena crise econômica do país (e

do mundo), atrações de música
popular sejam capazes de mover
tanto dinheiro em tão poucos
dias. Mas faz sentido. A edição anterior do festival, que ocorreu há
exatamente dois anos, movimentou R$ 1,4 bilhão. Foram 700 mil
ingressos vendidos.
Agora, as entradas para cada
dia de Rock in Rio custam R$ 525,
com opção de meia e a cota com
15% de desconto para os clientes
de um banco patrocinador da festa. Só com isso já se pode calcular
uma montanha de recursos para a
iniciativa privada e para o poder
público, através dos indefectíveis
impostos.
Veja-se a questão das hospedagens. Com tantos “gringos” circulando pela cidade, a ocupação dos
hotéis em bairros como Barra e
São Conrado, que ficam no entorno da Cidade do Rock, já chega a
100% mesmo antes de o primeiro
acorde soar no Parque Olímpico.
Já nos bairros mais famosos da
Zona Sul - como Leblon, Ipanema
e Copacabana - hotéis e estabelecimentos afins já registram taxa
de 85% de ocupação - com viés de
alta para os próximos dias.
Não há estatísticas confiáveis
sobre o aumento das reservas de
apartamentos e casas via sites de
aluguel por temporada, mas o otimismo não é muito diferente, a

julgar por uma visita a sites como
o Airbnb, líder do setor, ou em comunidades do Facebook. Parece
que todo mundo consegue tirar
uma casquinha desses recursos extras que estão desembarcando.
A propósito, de acordo com
fontes do ramo hoteleiro carioca,
já há alguns anos que o festival
equivale a um réveillon (ou um
carnaval) fora de hora.
Sabe-se ainda que o pessoal
da área de gastronomia também
fatura com o apetite geral. Já em
relação à turma do transporte, não
é difícil arriscar: vão faltar Uber e
congêneres para tanta gente indo e
vindo. Festa é assim.
Por essas e por outras estimativas, o Rock in Rio está longe de ser
um assunto restrito a conversas nas
redes sociais, páginas de jornais e
sites de cultura e entretenimento.
Quando se trata de faturamento,
o Rock in Rio é coisa muito séria.
Curioso, no caso desse festival único, é que ele se consolidou
como um festival para todos os
gostos - e na maior paz. É até divertido acompanhar a circulação
de fãs de “diferentes tribos”. Não
estranhe, portanto, que metaleiros
de primeira linha - daqueles que
vão dar nó na cabeleira ao som do
Iron Maiden - cruzem alegremente com fãs da Anitta. Não que seus
ídolos estejam juntos no mesmo

OUTRAS PÁGINAS

Maneiras de morrer
palco ou no mesmo dia, mas é ali
naquele caldeirão que todos vão se
esbarrar. Ou, ao menos, no metrô.
Enfim, a grande festa está chegando. Deixemos que fãs e especialistas debatam ardentemente a
respeito de quais artistas vão brilhar, quais novidades vão surpreender, quem vai desafinar, quem
ficará faltando. No fim das contas,
todo mundo vai se divertir.
Mui a propósito, podemos
aproveitar a ocasião e torcer fortemente para que algumas autoridades, a postos em qualquer esfera, deem uma passada no Parque
Olímpico para sentir o clima comemorativo. Nem precisam dançar, cantarolar, nada disso. Basta
que demonstrem um mínimo de
sensibilidade e alguma inteligência política para reconhecer que
o Rio é o melhor lugar do mundo
para promover eventos dessa natureza. E que, portanto, cabe a eles,
como indutores de políticas públicas, a nobre tarefa de abrir as portas - da cidade, do estado ou do
país - para festivais semelhantes.
E, de preferência, que estes
sejam realizados com muita frequência. Afinal, gerando tantos números positivos para a economia
da cidade, não seria má ideia se os
organizadores se desdobrassem
para promover um Rock in Rio
todo santo ano. Será que dá pé?

Uma recente pesquisa internacional classificou o Brasil em
64º lugar, num universo de 67 países, quanto ao grau de adequação
para um estrangeiro viver. Mais
um pouco e nem estaríamos entre os países considerados. A enquete se refere a 2018 e foi feita
com 14.272 expatriados de 174
nacionalidades, a maioria funcionários de multinacionais e seus
familiares. O Brasil recebeu notas
vergonhosas em saúde, educação,
transportes, segurança pública,
estabilidade política e criminalidade.
Uma pesquisa idêntica, apenas entre brasileiros residentes
no país, não resultaria muito diferente. No fator criminalidade,
por exemplo, os números podem
dizer que, entre homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais
fatais, o número de mortes violentas intencionais caiu de 64.021 em
2017 para 57.431 em 2018 – mas
que país se orgulharia desses números? E os provocados por intervenção policial subiram de 5,1 mil
para 6,1 mil. Você dirá que, não
sendo nem policial, nem bandido, essa estatística não o afeta. Só
se esquece de que, pela frequência
com que os confrontos ocorrem,
há sempre a possibilidade de se estar no meio deles.

No Brasil, uma mulher é
agredida a cada quatro minutos. As notificações cresceram
de 139 mil em 2017 para 145
mil em 2018 e se referem apenas às mulheres que sobreviveram. Entre essas, houve 66 mil
casos de violência sexual –180
casos por dia –, dos quais 54%
cometidos contra menores de
13 anos. E como saber quantas
não notificaram?

Em vez de fazer
com que se morra
menos, nossos
governantes
propõem matar mais
O brasileiro morre nas ruas
escuras, na vizinhança das cracolândias, nas brigas de trânsito,
nas chacinas urbanas, no genocídio rural, nas contendas por
terras, por racismo, homofobia e
uma miríade de motivos. Em vez
de tomar providências para que se
morra menos, nossos governantes
propõem matar mais.
Mas o brasileiro não tem,
como eles, essa curiosa fixação por
homens armados e de farda.

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Um passeio pelo mundo das notícias ao longo da semana
Para começar, acredito firmemente que o Brasil e os brasileiros
são melhores e superiores aos momentos atuais que vivemos.
1 PF prende o “Quinto elemento”
A PF prendeu quinta-feira
(19) mais dois suspeitos de participar do ataque hacker a diversas
autoridades. Um deles é o programador de computadores Thiago
Eliezer Martins, o “Chiclete” (...).
Ele é o “quinto elemento”.
A operação acontece em São
Paulo, Brasília e Ribeirão Preto. A
ação foi autorizada pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do
Distrito Federal. Na primeira fase
da Spoofing, deflagrada em julho,
a PF prendeu quatro pessoas —
entre elas, Walter Delgatti Neto, o
Vermelho, apontado como o líder
do grupo de hackers.
O sexto elemento - O segundo
detido na nova fase da Operação
Spoofing chama-se Luiz Molição,
estudante de direito da Universidade de Ribeirão Preto. (O Antagonista)
2 Voto na desinformação - Rede
de fake news com robôs pró-Bolsonaro mantém 80% das contas
ativas.
A rede de desinformação que
espalhou notícias falsas (fake
news) e deturpadas pró-Bolsonaro pelo aplicativo WhatsApp
durante as eleições do ano passado, com o uso de robôs e disparo
em massa de mensagens, continua
pelo menos parcialmente ativa até
hoje, reportam Eduardo Militão
e Aiuri Rebello, com colaboração
de Judite Cypreste. Dados obtidos pela reportagem apontam que
80% das contas no aplicativo de
mensagens estavam em funcionamento no início da semana.
PT usou sistema de WhatsApp - Rastros em sistema de disparo
de mensagens mostram que registros de envios da campanha de
Bolsonaro foram apagados horas
após reportagem da “Folha”.
Campanha de Fernando Haddad também fez uso do mesmo
sistema de envio de mensagens no

WhatsApp.
Empresa que atua na campanha de Bolsonaro admite pela
primeira vez ligação com empresa
de plataforma de disparo de mensagens.
As duas campanhas negam ter
cometido irregularidades, reportam Aiuri Rebello, Flávio Costa e
Leandro Prazeres, com colaboração de Gustavo Maia. (...) (UOL)
3 CNC: Percentual de famílias
com dívidas chega a 64,8%
O endividamento das famílias registrou a oitava alta consecutiva em agosto, de acordo com
pesquisa mensal divulgada nesta
sexta-feira (13) pela Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Em junho, o percentual de famílias com dívidas no país alcançou
64,8%, ante 64,1% em julho. Trata-se do maior percentual desde
julho de 2013 (65,2%).
O indicador considera dívidas os compromissos assumidos
com cheque pré-datado, cartão de
crédito, cheque especial, carnê de
loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. (...) (G1)

Fundos que
movimentam
US$ 16 tri cobram
Bolsonaro pela crise
na Amazônia
4 Guedes volta a defender imposto sobre transações financeiras,
“a nova CPMF”
Ministro diz que tributo traria
geração de empregos, aumento de
arrecadação e substituição de impostos, reporta Bernardo Caram.
Dias após o presidente Jair
Bolsonaro ordenar a eliminação
de uma nova CPMF (Contribuição Permanente sobre Movimentações Financeiras) dos estudos
de reforma tributária do governo,

o ministro da Economia, Paulo
Guedes, veio a público para fazer
uma defesa da criação de um imposto sobre transações financeiras.
Na última quarta-feira (11),
o então secretário da Receita Federal Marcos Cintra foi demitido
após um subordinado apresentar
proposta de imposto sobre pagamentos.
Terça-feira (17), porém, Guedes voltou a elencar vantagens de
eventual criação de um imposto
sobre pagamentos. (...) (Folha de
S. Paulo)
5 Parlamento da Áustria veta
acordo comercial entre UE e Mercosul.
O presidente do partido social-democrata, Norbert Hofer,
classificou o veto ao acordo como
“um grande triunfo para os consumidores”, escreve EFE.
O Parlamento da Áustria
aprovou uma moção que obriga o
governo do país a vetar no Conselho Europeu o acordo de livrecomércio entre União Europeia e
Mercosul.
A proposta teve o apoio de
todos os partidos parlamentares,
com a exceção do liberal Neos,
que apoia o acordo, embora reivindique algumas modificações.
(Exame)
6 Fundos que controlam US$
16 trilhões cobram Bolsonaro pela
crise na Amazônia.
Fundos financeiros de 30 países que movimentam US$ 16
trilhões exigem que Brasil adote
medidas eficazes para proteger a
Amazônia em meio à recente crise
ambiental.
A crise ambiental provocada
pelo aumento dos incêndios na
Amazônia brasileira se refletiu
com força no mercado financeiro.
Quarta-feira, 18, um total de
230 fundos de investimento internacionais que juntos administram US$ 16 trilhões (cerca de R$
65 trilhões) – valor equivalente a
cerca de nove vezes o PIB do país
em 2018 – publicou um manifesto, colocando mais pressão para

que o governo brasileiro apresente
medidas efetivas para proteger a
floresta amazônica e deter o desmatamento, reporta Beatriz Jucá.
(...) (El País)

abre espaço para um aumento do
fundo público de financiamento
eleitoral (o “fundão”), que no ano
passado foi de R$ 1,7 bilhão. (...)
(UOL)

7 Bolsonaro recua e diz que decisão sobre PF é de responsabilidade
de Moro
Há cerca de duas semanas, Jair
Bolsonaro disse que tiraria Maurício Valeixo do comando da Polícia
Federal, assim como definiria o
superintendente no Rio de Janeiro, onde o filho Flávio Bolsonaro
é alvo de investigações. Agora,
depois de rumores de uma possível saída de Moro do governo,
Bolsonaro recua e diz que decisão
sobre PF é de responsabilidade do
ministro. (...) (Brasil247)

10 Reforma tributária do Senado propõe unificar e substituir
nove impostos por dois
O relator da reforma tributária na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal, Roberto Rocha (PSDB-MA),
apresentou hoje seu parecer com a
substituição de nove impostos por
dois, chamados de IBS (Imposto
sobre Operações com Bens e Serviços).
A proposta do Senado é de
autoria do ex-deputado Luiz
Carlos Hauly. Existe outra em
tramitação na Câmara, que
propõe a substituição de vários
impostos por um só, chamado
de IVA (Imposto sobre Valor
Agregado). Além disso, o governo está prometendo há meses
apresentar sua própria reforma
tributária, segundo Antonio Temóteo. (...) (UOL)

8 Líder do governo - PF faz buscas no Congresso em operação
que investiga senador Fernando
Bezerra Coelho.
Líder do governo no Congresso, foi ministro da Integração e é
investigado por irregularidades
na transposição do Rio São Francisco; deputado filho do senador
também é alvo de operação, informa Camila Bomfim, da TV
Globo.
A operação, autorizada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF),
se baseia em inquérito que apura
irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco no
período em que Bezerra foi ministro da Integração no governo da
ex-presidente Dilma. (...) (G1)
9 Deputados resgatam brecha
para caixa dois e decidem afrouxar
regras eleitorais.
A Câmara reverteu mudanças feitas pelo Senado Federal no
projeto de lei que muda regras
eleitorais e resgatou o dispositivo
que abre brecha para a prática de
caixa dois, reporta Hanrrikson de
Andrade. O texto aprovado hoje
pelos deputados permite que, com
dinheiro do fundo partidário, as
campanhas contratem contadores
e advogados fora do limite de gastos de cada candidato. Além disso,

Palavra do leitor

Jovem baiana é
primeira brasileira a
ganhar prêmio global
da ONU sobre meio
ambiente
11 Saiba como ficam seus investimentos com a Selic a 5,50% ao
ano
BC reduz juros básicos da economia para 5,5%, menor patamar
da história, reportam Renato Jakitas e Márcia De Chiara.
A nova queda na taxa de juros Selic, qu quarta-feira, 18,
voltou a descer ao mais baixo
patamar da história, forçará o
aplicador a tomar ao menos uma
decisão difícil daqui frente. Para
especialistas, quem não quiser
ver o patrimônio andando de

lado, terá de se decidir por abrir
mão da liquidez, deixando o dinheiro aportado por mais tempo
no mercado financeiro, ou por
assumir riscos extras para sua
carteira, com produtos como
crédito corporativo, ações e fundos imobiliários - todos eles sujeitos a oscilações e não isentos
de prejuízos. (...) (O Estado de
S. Paulo)
12 Boa notícia - Jovem baiana
é primeira brasileira a ganhar prêmio global da ONU sobre meio
ambiente.
A baiana Anna Luisa Beserra,
de 21 anos, acaba se tornar a primeira brasileira a vencer o prêmio
Jovens Campeões da Terra, principal premiação ambiental das Nações Unidas para jovens entre 18
e 30 anos.
“A gente passa protetor
quando vai à praia justamente
para nos protegermos contra a
radiação ultravioleta. Em humanos, ela causa câncer de pele.
Mas, para vírus e bactérias, ela é
letal. A gente aproveita a mesma
radiação ultravioleta para fazer o
tratamento na água, que passa a
ser potável”, diz.
Nascida em Salvador, Beserra
começou a desenvolver a tecnologia aos 15 anos, em 2013, depois
de ganhar uma bolsa para jovens
cientistas oferecida pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), do governo federal. (...)
(UOL)

(*) José Aparecido
Miguel, diretor da Mais
Comunicação-SP (www.
maiscom.com), jornalista e
consultor de comunicação,
foi editor-executivo do Jornal
do Brasil, entre outros jornais
do país. (www.outraspaginas.
com.br) (Grato ao “Correio
da Manhã”, especialmente
ao Cláudio Magnavita, pela
oportunidade. Sinto-me
honrado de estar aqui.)
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Varig, sempre Varig

Crítico e com expressão

Nostalgia plena!

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

Parabéns pela coragem, resiliência e, principalmente, pela manchete na primeira página,
com a tradicional sensibilidade para os assuntos da Varig.

Gostaria de parabenizar à equipe do Correio, meu companheiro inseparável nos idos de
1960, por essa novidade no mercado editorial.
Nesse momento tão crítico para a democracia,
ver a chegada de um jornal de expressão renova as esperanças em dias melhores.

Adorei ver o Correio novamente! Meu avô
lia o jornal quando jovem e meu pai não se
conformou com o fim dele, pois era um jornal
de opinião forte. Relendo-o agora, percebi que
não mudou nem um pouco: continua forte e
contundente nas suas opiniões.
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Mundo Maia

MAGNAVITA

A aproximação do Democratas com
o governador Witzel é uma agenda
pessoal do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, para atender parte da
base dos deputados estaduais no
estado. A sucessão do Rio, em 2020,
é um assunto periférico e nada foi
fechado. Para lançar a candidatura
de Eduardo Paes, procura-se a maior
aliança possível.
n Nenhuma das legendas está descartada, nem mesmo o PSC ou o PSDB. O
partido de Maia poderá ser o herdeiro do
espaço político, hoje ocupado pelo PSL,
no governo do Rio.
n Eduardo Paes confirmou presença no
grande evento do PSDB fluminense, no
próximo dia 28, no Windsor Barra, que
deve lançar a pré-candidatura de Mariana Ribas à Prefeitura do Rio.

claudio.magnavita@gmail.com

Fotos CM

O prefeito Marcelo Crivella, ao contrário do que muito
esperavam, deu pouco espaço para a Igreja Universal
na Prefeitura. Agiu igual ao que fez no Ministério da Pesca. Recebeu até críticas de outros bispos por isso.
n Ele nomeou para Superintendência da Barra e
Recreio Sancler Rodrigues de Mello, um respeitado
espírita, que comanda o Núcleo Espiritual Allan de
Mello - NEAM - e promove uma concorrida sessão de
psicografia.

Endereço presidencial
Os proprietários de imóveis do Condomínio Vivendas da
Barra esperavam uma grade valorização das casas, por
ter pela vizinhança o presidente Bolsonaro, morador do
condomínio há mais de dez anos. O efeito, na verdade,
tem sido exatamente o contrário.
n O forte esquema de segurança e o receio de manifestações na porta do condomínio têm afastado os
compradores. Quem deseja vender só consegue realizar
negócios com um bom desconto.
CINCO ESTRELAS - Foi amor à primeira vista. O empresário Eli Werneck, produtor da
famosa cachaça que leva o seu sobrenome, conversou com Ricardo Amaral sobre o
sucesso que o produto faz no exterior. Amaral provou e aprovou!

Tensão máxima
O clima estava tenso no Tribunal de Contas do Estado.
O TCE já dava como certa a reprovação das contas
dos governadores Francisco Dornelles e Luiz Fernando
Pezão.
n O Tribunal também se debruça sobre os atos do atual
governo do estado, que afetem a recuperação fiscal.
R$ 35 mil o m2 - José Portinari coloca no mercado o prédio anexo ao Hyatt Barra.
A cobertura vale R$ 70 milhões! Na foto, com Alfredo Lopes, diretor da Santa Isabel.

Em boas mãos

Deteriorado

O sonho de João Uchoa, fundador da Estácio, era criar um super hotel na Serra. O Le
Canton é uma realidade e as metas são superadas ano a ano. Na foto, a diretora-geral,
Monica Paixão, o comercial, Marcos Motta, e o conselheiro Paulo Fraga.

O clima de entendimento
entre os administradores do Museu de Arte do
Rio (Instituto Odeon) e a
Prefeitura do Rio deverá
ter um final feliz, o que
garantirá a continuidade
da gestora do importante
equipamento cultural do
centro da cidade.
n A Organização Social
Odeon conseguiu restaurar a credibilidade do
Theatro Municipal São
Paulo, que passou a administrar em 2017, após o
escândalo que motivou o
afastamento dos gestores
da fundação que administravam o histórico teatro
paulistano.

Já o Theatro Municipal
do Rio, que apesar do
nome é estadual, está
lutando com dificuldades.
Sua agenda só funciona
devido ao sacrifício do seu
corpo técnico.
A ideia de passar a administração do prédio para
uma Organização Social
foi totalmente descartada.
n Depois de uma milionária reforma, ele já apresenta sinais de deterioração.
Goteiras e infiltrações na
parede já assustam os
seus frequentadores. A
maior despesa é a conta
de luz, que poderia muito
bem ser amenizada com
um patrocínio da Light.

Curtas
n O envelopamento publicitário dos
ônibus do BRT diminui a frota no último
fim de semana, causando um colapso no
Recreio. Moradores de Campo Grande
e Santa Cruz queriam retornar e não
conseguiam.
n O governador de São Paulo, João
Dória Jr, realiza prova de resistência.
Participa da abertura do Rock in Rio, no
dia 27, e no dia 28 de evento do partido
pela manhã.
n Só o Réveillon garante uma taxa de
ocupação da hotelaria carioca como a
que ocorrerá nos dois fins de semanas
do Rock in Rio. Na aviação, o mesmo!

Picaretagem
Concursos de beleza estão pipocando na cidade.
Virou uma indústria... e picaretagem pura. Eles
ganham dinheiro cobrando taxa de inscrição e
impondo aos participantes venda de cotas de
ingressos para o dia do desfile.
Uma dessas “empresas” ocupou uma casa de festa
por um dia todo. Pela manhã, concurso mirim; à
tarde, adolescentes; e à noite, para os municípios...

Imobiliário aquecendo
O mercado imobiliário do Rio começa a
dar sinais de franca recuperação e segue
o exemplo de São Paulo. O segmento
de alto luxo está reagindo. O edifício em
anexo ao Grand Hyatt Rio, na Orla da
Barra, está sendo finalizado, e o metro
quadrado está sendo comercializado
a R$ 35 mil. A cobertura está sendo
comercializada por R$ 70 milhões e o
morador poderá utilizar todos os serviços do Hyatt.
n O Ilha Pura está com boa procura, e
negócios estão sendo fechados em número superior ao do primeiro semestre.
As famílias que visitam o empreendimento ficam surpresas com a estrutura já
pronta para as crianças e transformam o
empreendimento em objeto do desejo.
É a melhor relação custo/beneficio do
mercado.

1. Quem será o primeiro parlamentar do PSL
fluminense a devolver os cargos no estado?
2. Qual será a cor do sorriso do governador Witzel ao reencontrar o senador Flávio Bolsonaro?
3. O senador Arolde Oliveira também dirá que
não deve a sua eleição ao Flávio Bolsonaro?
4. Como os historiadores conseguirão explicar
que o governador Witzel escolheu um parlamentar do PT para presidir a Alerj?

Ecumênico

Aposta na hora certa
Casino é o tema do Camarote +Brasil
2020, da Incentivo Brasil, no setor 5 especial - da Marquês de Sapucaí.
Alexis de Vaulx vai manter a fórmula de
maior espaço por pessoa nos camarotes da Avenida, e contratou a Casino
Experience para reproduzir um cassino
de 200m2 no interior do camarote, com
direito a roleta, Blackjack, Baccara e Slot
Machines - caça-níqueis originais vindo
de Las Vegas. Haverá também o primeiro
torneio de poker do carnaval carioca.
n O tema escolhido pelo Alexis coincide com a retomada da agenda de
reabertura dos Cassinos no Brasil, que
voltou com força total em Brasília. Quem
for ao Camarote da Incentivo Brasil vai
experimentar o clima de uma sala de
jogo de verdade e se divertir muito além
do desfile das escolas de samba.

Apostas da semana

MEMÓRIA

O ‘Gerico’ agradece
Por Aziz Ahmed*

Durante os anos dourados que
antecederam o golpe de 1964, o
“Correio da Manhã” foi uma exuberante escola de jornalismo. E assim
permaneceu nos primeiros anos de
chumbo. Esta constatação é consensual entre a plêiade de consagrados colegas que passaram pela sua
redação na Avenida Gomes Freire.
Depois vieram os anos rebeldes, até
chegar a estes novos anos de incerteza quanto ao futuro.
Comecei no glorioso matutino em 1961, logo designado para
ser o novo parceiro do lendário fotojornalista Luiz Bueno Filho, que
há mais de uma década comandava uma coluna de grande prestígio
e repercussão na época, chamada
“Gerico”. O espírito irônico e gozador do velho Bueno convenceu
a redação a mudar a grafia do título de “Jerico” (jumento, burrico)
para “Gerico”, com “G”, expressão
consagrada pela popularidade da
coluna.
Era uma coluna de utilidade
pública. Os leitores mandavam
cartas para o jornal denunciando
alguns dos flagelos que inferniza-

vam a vida da cidade e o “Gerico”
ia lá, cobrar providências das autoridades.
A coisa funcionava assim, na
época em que fui redator daquele
importante espaço: o Bueno Filho
selecionava as cartas na redação, traçava um roteiro e saía com o carro da
reportagem para me pegar em Vila
Isabel, onde eu morava.
O governador era o Carlos
Lacerda. O Bueno o adorava. Eu,
o detestava. Por quê? Porque o governador mandava seus assessores
acompanharem nosso trabalho. A
gente fotografava um buraco na
rua, por exemplo, e ele mandava
tapar no mesmo dia. Conclusão,
quando o jornal saía, o problema
não mais existia. Jovem ainda, eu
ficava furioso, ainda sem a percepção de que o “Gerico” cumprira
sua missão.
Sempre que a providência era
tomada, a coluna publicava uma
nota com o título “O Gerico agradece”. E dava um texto-legenda
mostrando o resultado positivo da
denúncia, como manda a boa prática da ética jornalística.
Não raro o próprio governador nos surpreendia e aparecia nos

locais onde estávamos trabalhando. Conversava com o velho Bueno Filho, enquanto eu, rebelde,
procurava manter distância. Hoje
faço uma outra reflexão sobre esses
episódios e reconheço que, administrativamente, Lacerda foi um
grande governador.
Um dia, fomos chamados a
atender uma denúncia sobre um

terreno numa das ruas transversais à Lagoa Rodrigo de Freitas,
nos arredores da Fonte da Saudade. Vândalos haviam derrubado
o muro do terreno há tempos e
os moradores estavam jogando
lixo e descartando entulho na
propriedade. Demos um texto-legenda mostrando a irregularidade
e chamando a atenção do dono

da propriedade para que tomasse
uma providência e restabelecesse o
muro, pois o terreno estava transformado num foco de mosquitos,
ratos e insetos e incomodando a
vizinhança.
No dia mesmo que saiu a notícia, no início da tarde, eu estava
na redação escrevendo a coluna do
dia seguinte quando, ao meu lado,

postou-se um senhor, de porte respeitável, simpático até, que, dirigindo-se a mim, perguntou:
— Foi você quem escreveu
esta nota aqui?
Notei que havia um clima
estranho na redação, as pessoas
concentrando a atenção na mesa
em que eu trabalhava, mas não me
dei conta do que estava ainda para
acontecer.
— Fui eu, sim senhor – respondi. E emendei: — Por quê?
— Porque esse terreno é meu.
E você pode escrever que “O Gerico agradece”, porque já mandei
refazer o muro hoje mesmo. Pode
mandar fotografar.
Recebi a notícia com bom humor, agradeci ao senhor, pedi para
sentar-se ao meu lado e se identificasse, para eu colocar o nome dele
na notícia.
— Qual o nome do senhor?
— perguntei.
— Eu sou o Paulo Bittencourt.
Seu patrão.
Esse era o “Correio da Manhã”.
*Aziz Ahmed é jornalista. Foi
repórter e chefe de reportagem
do “Correio da Manhã”
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CORREIO POLÍTICO
Nelson Jr./SCO/STF

Dependendo da decisão, Corte anulará 32 sentenças de Curitiba

Decisão do STF pode
anular condenações
O STF pautou para
o dia 25 uma discussão
sobre ação que pode afetar condenações da Lava
Jato. O plenário terá de
decidir se é válida uma
decisão em que o delator, que auxiliar na acusação, pode expor seus
argumentos depois do
delatado. Em agosto, a
Segunda Turma do Tribunal anulou a condenação
de Aldemir Bendine, ex-

-presidente da Petrobras
e do Banco do Brasil,
por entender que Bendine deveria ter tido mais
tempo para se defender
de acusações feitas por
delatores julgados no
mesmo processo. A Lava
Jato em Curitiba afirmou
em nota que, dependendo da decisão da Corte,
32 sentenças envolvendo
143 dos 162 condenados
poderão ser anuladas.

Substituto no STJ

Lei de abuso

A Corte Especial do
STJ aprovou a convocação do desembargador
de Pernambuco Leopoldo
de Arruda Raposo para
compor a Quinta Turma e
a Terceira Seção. Ele vai
assumir a relatoria dos
casos envolvendo o ex-presidente Lula na corte.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antecipou sessão do Congresso que pode derrubar
os 19 vetos feitos por
Bolsonaro à lei de abuso
de autoridade. A decisão
ocorre após operação da
PF no gabinete do senador Fernando Bezerra.

Multas contra queimadas e desmate
O Ministério da Defesa
anunciou que foram aplicados R$ 36,3 milhões
em multas relacionadas
à operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem)
Ambiental realizada pelo
governo para combater
as queimadas na Amazônia. Criada pelo pre-

sidente Bolsonaro na
esteira da intensa pressão internacional, a GLO
autoriza o emprego das
forças armadas “nas áreas de fronteira, nas terras
indígenas, nas unidades
federais de conservação
ambiental e em áreas da
Amazônia Legal”.

Docente com CLT

Lei anticrime

O Ministro da Educação, Abraham Weintraub,
quer estimular a contratação de professores
universitários pelo regime
de CLT, e não mais por
concurso público. A proposta, entretanto, valeria
para universidades que
entrarem no “Futura-se”.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo
Maia, voltou a defender
uma análise cuidadosa
sobre a ampliação da excludente de ilicitude. Maia
apontou que, como está,
ele vai proteger o policial
em combate ou pode liberar “demais

Despesa da União

Gastos eleitorais

Enquanto o Ministério
da Economia busca medidas para evitar uma paralisia do Estado, o Congresso debate propostas
para estrangular o Orçamento, trabalhando em
iniciativas que ampliam
os gastos da União, em
momento de aperto fiscal.

Concentrado na análise de medidas para
afrouxar a transparência
e o controle sobre partidos, o Congresso acabou
não aprovando o limite de
gastos de campanha para
os candidatos a prefeito e
a vereador nas eleições
do ano que vem.

Nova Previdência

União de tributos

Por causa da pressão
para liberação de emendas parlamentares, cujo
projeto de lei está no
Congresso desde agosto,
a votação da proposta de
reforma da Previdência
no plenário do Senado foi
adiada de terça-feira (24)
para quarta (25).

Sem esperar a proposta do governo, o Senado deu mais um passo na análise da reforma
tributária. O relator do
projeto, senador Roberto
Rocha apresentou o voto
à CCJ, mas a votação só
deve ocorrer na primeira
semana de outubro.

n Ainda sobre SP, a
Secretaria Estadual da
Educação, sob gestão de Rossieli Soares,
trouxe de volta para
cuidar do programa de
alimentação das esco-

Fotos de divulgação

Governador
de São Paulo
vai ao Japão
para garantir o
investimento
da Toyota
em Sorocaba
O governador de São Paulo,
João Doria, fez semana passada
uma curta viagem ao Japão. Foram quatro dias intensos em busca
de investimentos e parcerias. Ao
lado de Rafael Chang, presidente
da Toyota no Brasil, e Massahiro
Inoue, CEO para América Latina,
acompanhou o anúncio de R$ 1
bilhão de aporte na fábrica em
Sorocaba da montadora, além da
criação de 300 empregos. Esse certamente foi o maior êxito daquela
que o governador paulistano chamou de Missão Japão.
- Essa foi mais uma grande
conquista do Estado de São Paulo, com esse novo investimento da
Toyota de R$ 1 bilhão e geração
de 300 novos empregos, dando sequência a uma série de resultados
na captação de investimentos internacionais - disse Doria em Nagoya, depois de visitar uma das fábricas da Toyota. - Não há melhor
programa social do que a geração
de empregos.
A peregrinação do brasileiro
incluiu ainda um encontro com a
Nippon Steel, acionista da Usiminas no Brasil.
- Foi uma excelente reunião.
Tratamos de oportunidades
para a indústria da Usiminas em

João Doria com executivos japoneses e parte de sua comitiva, como o ex-ministro Henrique Meirelles

Aperto de mãos: Katsuhiro Miyamoto, da Nippon Steel, e Doria
Cubatão, além de trabalhar pela
preservação e geração de novos
empregos no Estado de São Paulo

- disse João Doria. Nos 14 encontros com executivos japoneses, a
pauta girou em torno de defesa ci-

vil, segurança, agronegócio e meio
ambiente, mas sempre de olho no
aproveitamento de melhores recursos de inovação e tecnologia.
São vários projetos, principalmente os que tratam de despoluição
dos rios Tietê e Pinheiros, além de
preservação da Mata Atlântica.
Na NEC Future Creation
Hub, o governador negociou novos detalhes sobre a implantação
do Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, em parceria
com a USP.
- Será o que chamamos de Vale
do Silício brasileiro. A primeira
fase deve entrar em operação já em
2020 - informou ele.
Na sexta-feira, antes da viagem
de volta, João Doria comemorou:
- Estamos embarcando com o
dever cumprido.

Um oferecimento Lava Jato
Governo federal estuda hipótese de manter presídio apenas para políticos
Wilson Dias/Agência Brasil

Por Marcio Studart

O que têm em comum nomes
veteranos da política brasileira,
como o ex-presidente Lula, o ex-deputado Eduardo Cunha e o
ex-governador do Rio Sérgio Cabral? Simples: todos estão presos
graças a ações da Operação Lava
Jato nos últimos anos. Eles cumprem pena em estados diferentes.
Lula, por exemplo, está na Superintendência da Política Federal em Curitiba (PR), enquanto
Cunha e Cabral estão no Rio.
Mas essa distância poderá ser
encurtada antes do fim de suas
respectivas penas. De acordo com
notícias que circularam semana
passada, o governo federal está
considerando a ideia de manter
um novo presídio federal somente
para, digamos, a elite da corrupção no Brasil - pelo menos, no entendimento da Lava Jato.
Se tudo correr bem, o presídio
para uso exclusivo desses e outros
tantos políticos e empresários será
localizado na pequena cidade de
Charqueadas, a 600 quilômetros

Ex-deputado Eduardo Cunha pode ser um dos “hóspedes” do presídio
de Porto Alegre (RS). Em janeiro do ano passado, o município
transferiu para a União a área de
25 hectares onde será construído
o presídio, próximo à BR-290.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), existem
apenas 2.600 pessoas cumprindo
pena pela Justiça Federal. Boa

parte deles é de presos perigosos,
ligados a tráfico de drogas ou líderes de fações criminosas, por
exemplo, e há quem prefira mantê-los distantes de sentenciados de
colarinho branco - como políticos
e empresários.
Segundo “O Globo”, os administradores dos presídios es-

taduais onde estão os meliantes
de colarinho branco alegam que
não têm estrutura para receber
os presos “famosos”, que acabam
desestabilizando o sistema.
O governo conta hoje com
apenas cinco unidades prisionais
federais, que demandam maior
rigor disciplinar: Campo Grande
(MS), Catanduvas (PR), Mossoró
(RN), Porto Velho (RO) e Brasília
(DF). Os planos iniciais, desde o
governo Michel Temer, previam a
construção de outros cinco presídios, mas somente o do Rio Grande do Sul deve sair do papel.
Ainda há muito a ser discutido
a respeito, até porque o presídio
de Charqueadas não ficará pronto
tão cedo. O governo tem em caixa
R$ 44 milhões para a construção
da unidade, que só deve entrar em
operação em 2023.
Até lá, se a Lava Jato continuar
ativa, certamente o número de políticos e empresários sentenciados
a cumprir pena em presídios federais crescerá bastante - talvez até
superlotando a nova cadeia.

Mais proteção às mulheres
Agressores terão que ressarcir ao SUS os custos do socorro às vítimas

Curtas
n
O governador de
São Paulo, João Doria
disse que o presidente
Jair Bolsonaro deveria
“trabalhar mais e tuitar
menos”. Os dois são
possíveis adversários
nas eleições presidenciais de 2022.

Viagem de Doria
rende R$ 1 bilhão

las paulistas Vanessa
Alves Vieira, nutricionista exonerada após
suspeita de envolvimento na chamada
máfia da merenda.
nO porta-voz da Presidência da República,
Otávio Rêgo Barros,
reafirmou que o presidente Jair Bolsonaro
realizará a agenda internacional na ONU e
estará na Assembleia
Geral, na próxima terça-feira (24).

Divulgação

Por Agência Brasil

O agressor de violência doméstica terá que ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS) os
custos médicos e hospitalares
com o atendimento à vítima de
suas agressões. A Lei nº 11.340,
que estabelece a responsabilidade,
foi sancionada pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro, e foi
publicada no Diário Oficial da
União de quarta-feira (18).
De acordo com o texto, “aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual
ou psicológica e dano moral ou
patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos cau-

Lei traz um novo mecanismo de arrecadação para a saúde pública
sados, inclusive ao Sistema Único
de Saúde (SUS)”. Os recursos arrecadados vão exclusivamente para o

Fundo de Saúde do ente federado
responsável pelas unidades de saúde que vierem a prestar os serviços

de atendimento à vítima de violência doméstica.
O documento diz ainda que
os custos com o uso de dispositivos eletrônicos de monitoramento também deverão ser ressarcidos
pelo agressor. A portaria determina ainda que os bens da vítima de
violência doméstica não podem
ser usados pelo autor da agressão para o pagamento dos custos,
muito menos como atenuante de
pena ou comutação, de restrição
de liberdade para pecuniária.
Segundo o projeto “Relógios
da Violência”, do Instituto Maria
da Penha (IMP), a cada 7,2 segundos uma mulher sofre agressão física no Brasil.
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Guedes critica uso
político do Coaf
Tânio Rêgo / Agência Brasil

Ministro da
Economia vê
um embate
ideológico na
Receita Federal
Por Fábio Pupo (Folhapress)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou que o
governo defende mudanças na
Receita Federal que façam sua
atuação não ser “abusiva” e que a
deixem distante de “tumultos políticos”.
- Estamos dispostos a fazer
uma renovação no espírito da Receita. Não queremos uma Receita
Federal abusiva, que se exceda,
envolvida em tumultos políticos disse em entrevista à rádio Jovem
Pan nesta segunda-feira (23).
As declarações foram dadas
menos de duas semanas após a
troca de comando na Receita e em
meio a pressões da classe política
sobre a atuação do órgão.
O próprio presidente Jair Bolsonaro, lembra Guedes, diz acreditar que o filho Flávio Bolsonaro
é perseguido por investigadores.
Segundo Guedes, as reclamações
sobre o Fisco vêm também dos
presidentes da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) e do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Guedes lembrou também que
o presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), ministro Dias
Toffoli, determinou em julho a
suspensão nacional de todos os
processos judiciais em andamento no país que usem dados fiscais
e bancários compartilhados sem
autorização judicial por Receita,
Banco Central e Coaf.
- A Receita Federal virou uma
fronteira de disputa. O presidente
do Supremo teve que fazer uma
intervenção na Receita Federal
porque eles [investigados] estavam aparentemente sob suspeita
do algoritmo, que estaria fazendo

Paulo Guedes, ministro da Economia, defende mudanças na Receita Federal

‘Estão usando
a Receita para
instrumentalizar o
Coaf para o Coaf
fazer perseguições
políticas’
Paulo Guedes
perseguições políticas - disse.
- Aí vem o presidente da
Câmara e reclama também, o
presidente do Senado reclama.
Aí o presidente da República
estava achando que tem filho
perseguido pela Receita - continuou Guedes.
Para Guedes, há atualmente
uma luta no país. De um lado, a
caravana da Lava-Jato - os Cavaleiros do Zodíaco contra o establishment. Do outro, o establishment defendendo a impunidade.
Ou defendendo a Constituição
contra os abusos do Ministério
Público. Quando começam es-

ses conflitos, essa complexidade,
você tem que impedir misturas
tóxicas - afirmou.
Na entrevista, Guedes chega a
mencionar a existência da tese de
um suposto uso político de Receita e Coaf (Conselho de Controle
de Atividades Financeiras, responsável por monitorar atividades
financeiras). - Todo o foco disso
era: estão usando a Receita para
instrumentalizar o Coaf para o
Coaf fazer perseguições políticas.
Então a Receita e o Coaf estão
muito próximos - disse.
No começo do ano, o governo enviou medida provisória ao
Congresso mudando o Coaf do
então Ministério da Fazenda para
o Ministério da Justiça, de Sergio
Moro. Mas os parlamentares mudaram o texto e transferiram o
órgão ao Ministério da Economia.
Mais recentemente, uma medida provisória de Bolsonaro e
Guedes mudou o nome do Coaf
para UIF (Unidade de Inteligência Financeira) e transferiu o
órgão para o Banco Central. - A
ideia é que ele vai ser depositado
dentro de um BC independente,
para que não haja aparelhamento

- afirmou Paulo Guedes.
Apesar disso, Guedes diz que
já há movimentações no Congresso para que os parlamentares possam indicar os integrantes da UIF.
- Se começarem algumas emendas,
como eu vi, para políticos começarem a nomear pessoas lá dentro,
aí prefiro que saia do BC. Se for
para levar influência política para
dentro do BC, aí ameaça a própria
essência do BC - disse. - Não pode
haver um aparelhamento político
dos órgãos de administração do
Estado. São de Estado, não de governo - afirmou o Ministro.
As mudanças na Receita são
mencionadas menos de duas semanas após a saída de Marcos
Cintra, demitido do cargo de secretário especial da Receita por
discordâncias com o governo sobre a CPMF. No lugar, entrou o
auditor aposentado José Barroso
Tostes Neto. - É uma pessoa de
muita vivência no setor. Tem que
ser alguém que conhece muito,
que esteja virado pra dentro e que
conheça muito a máquina. Tem a
aduana, tem a Receita, a arrecadação. Aquilo é uma máquina complexa - completou o Ministro.

Janio de Freitas
Na beira do precipício
Veremos quem no Supremo está à altura
desse nome e da complexidade do país
Dias Toffoli revela-se um
ministro perdido em distrações. Tomara que seja isso, para
não ser algo pior.
Nunca viu Jair Bolsonaro
“atuar em ondas de ódio, pelo
contrário”. Continua, até hoje,
sem saber de coisas como “vou
acabar com os petralhas” e “no
meu governo, oposição vai pra
cadeia ou pra fora”.
Não viu o endosso de Jair
à proposta indireta de Carlos,
ambos em público, de que “a
democracia atrasa as reformas”.
Na advertência “ainda não usei a
borduna”, de Bolsonaro, não viu
mais do que “retórica”. Tamanho
desencontro com a altivez da
presidência do Supremo só faz
duvidar de que o tribunal “sempre decidirá em favor da democracia, da liberdade de expressão
e do respeito às instituições”.
O problema é que, antes de
depender do Exército, o que ainda há do Estado de Direito depende sobretudo do Supremo.
Até aqui, Dias Toffoli tem empurrado para incerto futuro várias decisões influentes no rumo
dessa pequena democracia. Empurrões que adiam sem resolver.
Na bem-feita entrevista a
Miriam Leitão (GloboNews),
quando deu aquelas e outras não
respostas, o próprio Dias Toffoli
expôs a beira de precipício em
que o Supremo está. Logo, estamos também, em nossa angustiante dependência daquelas 11
pessoas a quem fomos entregues.
Toffoli tanto expôs como
se expôs. Em recente decisão,
a Segunda Turma do Supremo
anulou a condenação de Aldemir Bendine, ex-presidente da
Petrobras e do Banco do Brasil: a sentença condenatória foi
emitida sem que o réu se defendesse das acusações mais recentes, o que configurou a negação
de um direito fundamental.
A mesma ausência de palavra final do acusado se deu em
vários processos da Lava Jato,
com sentenças de Sergio Moro.
Diz Toffoli que o julgamento
de um desses casos, previsto para
novembro, “seja qual for a decisão”,
vai assegurar que “o processo seja
feito sem risco de uma eventual

anulação no futuro”.
Ainda assim, o Supremo estará no centro de gorda polêmica. E
o Estado de Direito também.
Em temas da crise política,
a maioria dos 11 ministros tem
se curvado à opinião das camadas bem situadas da população.
Se não o fizer mais uma vez,
como a Segunda Turma não
fez, condenações da Lava Jato
serão anuladas e alguns serão
soltos, se presos sem outros
processos ou sentenças.
A reação dos que se importam com as condenações como
fim, e não com meios ilegais de
obtê-las, é esperável como fato,
não é previsível na dimensão
que dependerá da “mídia”.
A decisão de aceitar o caso
Bendine como único, e dar
como válidas as demais sentenças antecipadas, derrubaria o
preceito fundamental de que
“ninguém será condenado sem
o pleno direito de defesa”.
O que só é garantido se a cada
acusação, até a última, for dada a
oportunidade de defesa. Se esse
direito se esvai, é o Estado de Direito que perde um componente
vital. É uma despedida da democracia – sonho e sofrimento.
Nesse e nos demais julgamentos problemáticos, o regime estará em jogo. Sem as garantias a que
Dias Toffoli não correspondeu.
Veremos quem no Supremo
está à altura desse nome e da complexidade a que o país foi lançado,
pelos aventureiros do impeachment e pelos ambiciosos do pré-sal.
Leia livro
Os escritos do historiador
José Murilo de Carvalho sobre
a relação, ou a falta de, entre
os militares e a política vêm de
longe, em crescente qualidade
de percepção e de formulação.
Mais do que reedição revista, “Forças Armadas e Política
no Brasil” (ed. Todavia) traz
uma atualização valiosa, com
capítulo próprio, e dois textos
novos à altura dos antecessores.
Outro livro muito adequado
para os esforços da nossa perplexidade. Tanto mais que recomendado pela muito recomendável
historiadora Heloisa Starling.

Reprodução

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

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

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

Gastronomia
diferenciada
com chefs
renomados

TAP. A melhor conexão Brasil–Europa

Henrique Valladares acusou Aécio Neves (PSDB) e Edilson Lobão (MDB)

Ex-executivo que delatou
Aécio é encontrado morto
Ex-vice-presidente da Odebrecht e um dos principais delatores
da Operação Lava Jato, Henrique
Valladares foi encontrado morto
no seu apartamento no bairro do
Leblon, terça-feira (17). De acordo com informações da Polícia
Civil, a causa da morte foi indeterminada. Não havia sinais de
arrombamento nem luta na residência do executivo.
Valladares foi um dos responsáveis pela delação envolvendo
Aécio Neves (PSDB). Ele afirmou
que chegou a pagar ao tucano R$
50 milhões, que foram depositados em contas no exterior.
A morte de Valladares não
deixa de chamar a atenção porque
ainda é viva na memória da opinião pública que Aécio teve uma
conversa gravada suspeita com o
dono da JBS, Joesley Batista. Na
ocasião, em 2017, o senador pedia
R$ 2 milhões ao empresário para
pagar os gastos com advogados na
Operação Lava Jato. Em determinado momento, Aécio deixou escapar uma frase polêmica:
- Tem que ser um que a gente
mata ele (sic) antes de fazer delação - comentou ele com o dono da

JBS, em referência a quem deixaria a responsabilidade pela entrega
do dinheiro.
O executivo também acusou
Edison Lobão (MDB), ex-ministro de Dilma Rousseff (PT), de
cobrar propina até mesmo quando ele estava internado na UTI de
um hospital.
Segundo a força-tarefa da
Lava Jato em Curitiba, o ex-ministro de Minas e Energia aproveitou
uma “visita de cortesia” ao então
presidente da Odebrecht Energia
para solicitar vantagens indevidas em contratos para as obras de
construção da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte, no Pará.
O caso teria ocorrido em
2012, quando Valladares estava
internado no Hospital Samaritano, no Rio. Ele acabou por indicar
o então diretor de relações institucionais da Odebrecht Energia,
Ailton Reis, para tratar dos pagamentos de propina com Edison
Lobão, de acordo com a delação.
Tanto Aécio Neves quanto o
ex-ministro Edison Lobão sempre
negaram enfaticamente a prática
de ilícitos e o recebimento de propinas da Odebrecht.

Telas
individuais para
entretenimento
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Análise do Correio
leva governador a reagir
Vice admite impeachment e Witzel revela bastidor do racha com Crivella

Flávio Bolsonaro encaminha parceria com petrolífera CNPC

Comperj pode voltar com
ajuda de Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PSL) volta da
China com boas notícias
para a área petrolífera do
Rio.
Ele esteve em reuniões com a CNPC, que
possui investimentos na
área do petróleo no Rio,
em especial no Comperj,
e houve um aceno da real
possibilidade de, em breve, a CNPC, em parceria
com a Petrobras, retomar

as obras do Comperj.
Essa informação é algo
muito esperado no Rio,
em especial Itaboraí, cidade onde fica o polo petroquímico.
A CNPC está enviando uma equipe ao Brasil
ainda este mês e esperam, até meados de outubro concluir o estudo de
viabilidade para a retomada de obras do complexo
petroquímico do Rio.

Saneamento

Debate público

Deputados estaduais
querem reverter a perda de R$ 700 milhões,
destinados a captação e
tratamento de esgoto do
entorno da Baía de Guanabara. O BID suspendeu
o dinheiro por falta de
cumprimento do Regime
de Recuperação Fiscal.

A Câmara do Rio realizou debate público sobre
o projeto de lei do vereador Dr. Marcos Paulo
(PSOL), conhecido como
“Diga não à venda de
animais”. O evento foi no
plenário, devido ao grande número de pessoas
que compareceram.

Célio de Barros liberado sem alvará
A
Superintendência de Desportos do Rio
(Suderj), autarquia ligada
à Secretaria de Esportes, aproveitou as instalações do estádio Célio
de Barros, localizado no
Complexo Esportivo do
Maracanã, para estacionamento de veículos sete

vezes ao longo deste ano.
No entanto, as duas empresas que assinaram os
contratos não têm alvará
para realizar esse tipo de
atividade. Os negócios
renderam R$ 4 mil aos
cofres públicos e os contratos não foram incluídos
no sistema do TCE.

Estádio está subutilizado desde 2013
Há seis anos, o Célio de Barros vem sendo
utilizado para várias atividades fora do padrão
esportivo. O estádio já foi
canteiro de obras, estacionamento e até parque
de diversões. A pista foi
asfalta e as raias aproveitadas para demarcar

os estacionamentos dos
carros. Com as arquibancadas vazias, o espaço
espera um dia voltar aos
tempos de glória, quando
recebia treinos e competições de atletismo. Enquanto esse dia não chega, o espaço é dominado
por mato e lixo.

Rio Previdência

Floresta

O ex-governador Sérgio Cabral vai depor na
CPI que investiga irregularidades no Rio Previdência. A informação
é do presidente da CPI,
Flávio Serafini (PSOL). De
acordo com a Comissão,
o rombo nos cofres da
autarquia foi de R$ 30 bi.

Promessa dos Jogos
Rio-2016, a Floresta dos
Atletas vai nascer. O acordo entre Procuradoria,
Subsecretaria do Legado
Olímpico e Secretaria do
Meio Ambiente prevê que
empresas sujas com o
Rio paguem o plantio das
mudas em Deodoro.

Fundo do Petróleo

Detran Seguro

A Prefeitura de Niterói
informou que depositou
mais R$ 75 milhões no
Fundo de Equalização
de Receitas do Município, a chamada Poupança dos Royalties. Com
isso, o Fundo, criado
em março, chega a R$
220.688,626,38 na conta.

A Operação Detran
Seguro completou cinco
meses. Ao longo desse
período, foram realizadas 626 blitz, com 17.128
abordagens, 7.496 multas
aplicadas e 1.480 remoções de veículos. As operações buscam aumentar
a segurança no trânsito

Curtas
n
Com um investimento de R$ 3,4 bilhões, a Cedae está
implantando na Baixada Fluminense o maior
projeto de abastecimento de água de todo
o Brasil. Mais de três
milhões de pessoas
serão beneficiadas em
oito municípios.
n O Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDL Rio) divulgou levantamento indi-

cando que o comércio
do Centro registrou
prejuízo nos sete primeiros meses do ano.
Queda de 4,0%, em relação a 2018.
n
Idosos vão receber vacina contra contra a pneumonia nas
unidades de saúde do
município. O projeto
da vereadora Luciana
Novaes (PT) se deve ao
alto índice de mortes e
à falta de informações
sobre a vacina.

Publicado originalmente no
nosso sítio da internet (www.jornalcorreiodamanha.com.br), o artigo do chefe do Correio da Manhã,
Cláudio Magnavita, analisando o
empenho do governador Wilson
Witzel a se lançar candidato à Presidência da República em 2022,
mesmo estando ainda no primeiro
ano do seu mandato, teve ampla repecussão, atingindo mais de 43 mil
acessos e sendo compartilhado em
diversos grupos de whatsapp.
Uma das reações imediatas foi
do próprio governador Witzel,
que, em mensagem de whatsapp
ao jornal, rebateu o artigo afirmando: “Você apenas se esqueceu,
ao que me parece de forma não dolosa, de fazer uma análise do que está
acontecendo com o governo federal
e municipal, cujas vidraças hoje
também não são tão menores que a
do Estado do Rio”.
Na troca de mensagens com o
Correio, Witzel afirma também:
“Meu governo será um sucesso, já o
federal eu tenho sérias dúvidas, e o

municipal já acabou”.
Na análise, Magnavita questiona também os prejuízos para o
Estado do Rio do afastamento do
governo estadual da administração
federal.
O governador repassou o texto
que foi originalmente enviado ao
prefeito Marcelo Crivella no qual
rompe relações e agradece ter sido
chamado de Garotão. Mandou para
o Correio 25 fotos e dois videos com
problemas de desordem urbana, enviado originalmente ao whatsapp do
prefeito.
Ao ser informado de que seria
pautada pela redação uma reportagem sobre a desordem urbana no
Rio, Witzel escreveu (sem pedir
a proteção do “off ”, que na praxe
jornalística significa pronunciamento “off the record”): ”Crivella
é indefensável nem mesmo o Bispo
Macedo o defende politicamente e
sobre o Jair a igreja está orando para
tentar dar a ele a sabedoria dos grandes Reis.”
Na sequencia, o governador

Wilson Witzel envia ao jornal um
link de matéria publicada pelo jornal “Valor Econômico” em 8 de
abril de 2019, com o titulo “TV
Record chega aos R$ 2 bilhões de
receita, mas com prejuízo” e sugere:
“aproveita e faz um levantamento
das dívidas tributárias de quem gravita ao redor de Brasília”.
No artigo - que publicamos
nesta página, assim como a resposta
do governador e a mensagem que
ele enviou ao prefeito - o jornal
lembra a relação de Crivella com o
tio Edir Macedo, que em recente
culto no templo de Salomão, em
São Paulo, recebeu o presidente Jair
Bolsonario, que de joelhos recebeu
uma bênção emocionada do líder
da Universal.
Outro momento de próximidade do Bispo Edir Macedo com o
presidente foi em Brasília, na Parada
de Sete de Setembro, acompanhado
de sua esposa, Ester.
O vice-governador, Cláudio
Castro, também citado na análise
política do Correio, manifestou -se-

através do whatsapp sobre o trecho
em que afirmamos que “a melhor
posição neste cenário é a do pastor
Everaldo Pereira, presidente do PSC
Nacional, que, ao impor uma chapa
puro sangue, tem seu fiel pupilo
partidário Cláudio Castro como vice-governador. Se Wilson for candidato a presidente, assume o vice. Se
ele sofre impeachment por conta
do colapso do estado pela quebra do
acordo de recuperação fiscal, assume
o vice. É um cenário no qual o poder
do Everaldo aumenta e muito.”
Ao rebater este parágrafo, Castro afirma: “Caro, você comete dois
erros na citação a mim...
1. Caso ele sofra impeachment
eu sairei junto! Não sou traidor!”
2. Não sou e nunca fui pupilo de
ninguém! Quem me escolheu vice
foi o próprio Wilson”.
Além de demonstrar que existe
a hipótese de impeachment, o vice
deixa claro que não está na área de
influencia do Pastor Everaldo e que
deve a sua acensão política ao próprio Governador.

ARTIGO ORIGINALMENTE PUBLICADO NO SITE

A lógica ‘witziniana’ que só foca na Presidência
Por Cláudio Magnavita

Passado o período eleitoral,
a praxe é torcer pelo sucesso do
eleito. No caso de Wilson Witzel,
isso ocorreu. Eleito, passou a ser o
governador de todos, e o sucesso
dele é o sucesso do Rio. A torcida pelo acerto é importante para
um estado combalido, castigado e
esfacelado. Mas o ocorrido neste
final de setembro, antes mesmo de
completar o primeiro ano da administração, é preocupante.
O governador, com a mesma
convicção com que enfrentou a
incredulidade da campanha anterior, aposta que vai ser o próximo
presidente da República. Parece
obstinado em cumprir a sua sina
presidencial.
Mas novos ingredientes nos
obrigam a uma reflexão. Ele deixou de ser estilingue e virou vidraça. Aliás, uma vidraça enorme.
Ao criar uma ruptura simultânea com os dois níveis de poder
que o cercam, o executivo federal e
o executivo municipal, ele se isola.
Briga com os Bolsonaros e com o
Crivella ao mesmo tempo.
Uma velha máxima já dizia
que inimigo de inimigo meu amigo é! Se Crivella e Bolsonaro já
tinham um elo comum, o ódio às
organizações Globo, agora possuem um antagonista comum:
Witzel. A aproximação com viés
conservador dos dois os deixarão
cada vez mais próximos, e o governador cada vez mais isolado.
O que ganha o candidato com
isso? É uma lógica que só o milagreiro das urnas Witzel pode decifrar.
É mais fácil, porém, prever o que
o Rio perde com isso. Perde e muito.

Primeiro é jogado para o abismo do
descumprimento do acordo de recuperação fiscal. O ex-juiz Witzel já
fala em ajuizar no STF o questionamento dos empréstimos contraídos
por Cabral e que agora vencem.
Procura se blindar na Justiça com a retaliação de ser
carimbado como descumpridor do acordo da recuperação.
O maior perigo é o governador se
embriagar com a fantasia de uma
eleição por méritos próprios.
A deselegância dele com o senador Flávio Bolsonaro não tem
apenas um forte viés de ingratidão,
como também é de uma profunda
e obtusa sandice política.
É só olhar os números: no
primeiro turno, quando foi eleito
o legislativo. Flávio teve 4,3 milhões de votos contra 3,1 milhões
do Witzel. No segundo turno,
Witzel teve 4,6 milhões de votos,
enquanto Bolsonaro pai teve 5,1
milhões de votos no Rio. A agenda de Flávio era monitorada pela
campanha do PSC, que colocava o
ex-juiz para andar ao lado do futuro senador, e não o contrário.
Já no segundo turno, como
senador eleito, trabalhou pelo
pai candidato a presidente e novamente o sobrenome Bolsonaro
que turbinava Witzel era o do
Flávio, que chegou a assinar um
termo autorizando o uso da sua
imagem, quando ela foi barrada
pela justiça eleitoral. A onda Bolsonaro foi nacional e candidatos
anônimos surfaram nela e aqui
não foi diferente.
No caso do Crivella, o termo
chulo usado (“Lambança”) não
condiz com o vocabulário de um
ex-magistrado. Foi novamente in-

grato, ao criar um constrangimento ao alcaide, em um tema no qual
o prefeito estendeu a mão à família Witzel, empregando o primogênito do governador, exatamente
no segmento que agora é motivo
de crítica em mais uma tentativa
pública de reconciliar com a sua
história familiar.
A melhor posição neste cenário é a do pastor Everaldo Pereira,
presidente do PSC Nacional, que,
ao impor uma chapa puro sangue,
tem o seu fiel pupilo partidário,
Claudio Castro, como vice-governador. Se Wilson for candidato a
presidente, assume o vice. Se sofre
impeachment por conta do colapso do estado pela quebra do acordo de recuperação fiscal, assume o
vice. É um cenário no qual o poder
do Everaldo aumenta e muito.
Apesar de ter o filho Felipe Pereira porta a porta com o gabinete
do governador, ainda há um aparente constrangimento no trato
das agendas de negócios que sempre acompanham o currículo do
bom pastor. Sem amarras e com o
vice assumindo, vai ser uma festa.
O mais triste desta história é
que a chegada do atual governador
ao poder parece ser muito mais
“meio” do que “fim”. Antes da posse, já falava no Planalto.
O Rio perde e muito ao assistirmos uma longínqua candidatura de 2022 ser colocada como
prioridade. Agora, quem acredita
que o Sambódromo vai ser passado ao Estado?
Os investimentos que estão
sendo visíveis na área de segurança são decorrentes da intervenção
militar na área de segurança e de
R$ 1,3 bilhão liberado pelo gover-

no federal, licitados em 2018 e no
início de 2019 e que agora estão
sendo entregues. E quando acabar
isso e o estado precisar recorrer de
novo a Brasília?
Finalmente, o Witzel quer
entrar na polarização que hoje
ocorre entre Doria e Bolsonaro.
Não quer ser esquecido como candidato, mesmo que para isso surja
como um candidato esquisito.
Enquanto o Doria se cercou de
ex-ministro e montou um gabinete
que funciona, em um estado financeiramente mais robusto do que o
Rio, assistimos aqui a recriação de
secretarias, algumas esdrúxulas, a
Assembleia ser presidida por um
petista, um governador que desdenha os seus principais eleitores em
2018, briga com um prefeito que é
sobrinho de um líder religioso que
colocou o presidente de joelhos e o
fez chorar e agora promete desfilar
de braços dados na eleição de 2020
com o candidato de oposição que
ele demonizou em cada minuto do
horário gratuito eleitoral.
O ideal seria que o governador
descesse do palanque de 2022,
lembrando que já virou vitrine há
muito tempo, e que enfrentasse
os problemas do Rio com apoio
de todos os setores e de todas as
esferas públicas - e que só depois,
legitimado pelos resultados da sua
administração, resolvesse disputar
a eleição presidencial. Da forma
que está, o único vencedor desta
equação, difícil de entender, continuará sendo o pastor Everaldo na
tentativa de colocar no poder e até
reeleger, depois, o seu vice.
O sucesso do governo Witzel
é o sucesso do Rio e, para isso, ele
precisa efetivamente começar.

“O PSC tem um projeto para o Brasil”
Governador diz que sempre estudou muito para ter neurônios bem articulado
“Prezado jornalista, papel
aceita tudo mesmo, mas a vida
real tem um tabuleiro diferente e
muito além das possibilidades de
certos neurônios. Você apenas se
esqueceu, ao que me parece de forma não dolosa, de fazer uma análise do que está acontecendo com o
governo federal e municipal, cujas
vidraças hoje também não são tão
menores que a do Estado do Rio.
Falar da recuperação fiscal de
forma rasa e absolutamente sem
conhecimento do que realmente
está acontecendo é, no mínimo, lamentável. Uma postura de imprensa
desqualificada e que fala sobre o que
não sabe - aliás, não conheço jornalista que tenha passado pela magistratura e possa fazer uma avaliação
razoável sobre recuperação fiscal.
Hoje sequer se exige curso superior
para o jornalismo.
Deselegante é um prefeito que
tem um programa de defesa das
minorias, inclusive LGBT, fazer
essa lambança na Bienal com fiscais de colete para recolher um
livro que havia uma única página
com uma gravura com um beijo gay. Falta de coerência e puro

oportunismo político, quando os
problemas da cidade do Rio são
graves e não enfrentados. Abra os
olhos e escreva a verdade dos fatos.
Sou dirigente partidário, e o
PSC tem um projeto para o Brasil,
não apenas para Rio, e com a graça de Deus sempre estudei muito
para que meus neurônios possam
ser bem articulados com análises
mais precisas sobre as complexas
relações da vida.”

Para Crivella: ‘lambança esquizofrênica’
“Senhor Prefeito,
Não tenho a pretensão de ensinar padre a rezar missa ou bispo a
celebrar culto, mas definitivamente não pensamos e agimos na mesma sintonia. Estou falando de administração, de responsabilidades,
compromisso, e, sobre meus antecessores, tenho plena consciência
do que fizeram para não admitir
que novos erros sejam cometidos.
Você tem um programa
LGBT e, na primeira oportunidade, enaltece a intolerância,
que vai acabar em violência contra as pessoas desse movimento,
inclusive meu filho. Isso é uma
irresponsabilidade, falta de coerência, uma verdadeira lambança esquizofrênica. Obrigado
pelo Garotão, mas lamento que
diante de fatos sérios e graves sua
reação seja desrespeitosa, deselegante e imatura contra quem
ocupou por 17 anos a magistratura federal.”
Governador Wilson Witzel

De 20 a 26 de setembro 2019

Mortes por
policiais do Rio
seguem em alta

Alerta no Hospital de Bonsucesso
Estudo do governo federal mostra falhas na prevenção a incêndios na unidade
Akemi Nitahara/Agência Brasil

Por Agência Brasil

A taxa de homicídios caiu
21,5% no Estado do Rio, entre
os meses de janeiro e agosto deste ano, quando comparada com
igual período do ano passado,
mas as mortes em confrontos
com a polícia registraram alta,
de 16,2%, no mesmo período.
Os dados fazem parte do relatório mensal do Instituto de Segurança Pública (ISP) e foram
divulgados quinta-feira (19).
Segundo os dados do instituto, pertencente ao governo do
estado, foram 2.717 homicídios
nos oito primeiros meses deste
ano, contra 3.461 de janeiro a
agosto de 2018. Já as mortes em
confrontos com a polícia tiveram alta. Nos oito primeiros meses de 2018, foram 1.075 casos,
que se elevaram para 1.249 casos
em igual período deste ano.
A chamada taxa de letalidade
violenta, que reúne homicídio
doloso, roubo seguido de morte,
lesão corporal seguida de morte
e morte em confronto com a polícia, registrou queda de 13,3%,
de janeiro a agosto de 2019, com
4.074 casos, contra 4.699 casos
no mesmo período do ano passado. Já o roubo de rua caiu 3,5%
no total de casos: de 88.596, de
janeiro a agosto de 2018, para
85.513, este ano.

JORNAL DA BARRA

7

RIO

Por Júlia Barbon (Folhapress)

A tragédia no Hospital Badim, na Tijuca, que provocou a
morte de 14 pacientes idosos há
duas semanas, serve de alerta para
as condições de prevenção a incêndios em locais públicos. E há
muito a ser feito.
Um estudo recente do governo federal mostra, por exemplo,
que, se um incêndio atingisse o
Hospital Federal de Bonsucesso,
no Rio, dificilmente os funcionários, pacientes e visitantes saberiam do fogo com antecedência,
porque não há na unidade qualquer detector ou alerta de fumaça. Mesmo se soubessem, também
teriam dificuldades para evacuar
o local, já que não há escadas
pressurizadas ou elevadores à prova de fogo, e a escada do prédio
dos ambulatórios, por exemplo,
é estreita e não possui corrimão.
Caso tentassem apagar as chamas,
iriam se deparar ainda com hidrantes desativados e mangueiras
danificadas. E não existem chuveiros automáticos, chamados de
sprinklers.
Essa é a situação do maior
hospital público do estado fluminense, se considerado o volume
de atendimentos. A unidade é
referência em serviços de média e
alta complexidade, principalmen-

1a Quinzena de Setembro de 2019

te em cirurgias de cabeça e pescoço e transplante renal, além de ter
emergência e ambulatório.
As consequências de um incêndio ali seriam iguais ou piores
às do hospital particular Badim,
na Tijuca, em que morreram 14
idosos desde a última quinta (12),
a maioria por inalação da fumaça.
As falhas de Bonsucesso são
apontadas em um relatório do
próprio governo federal, que no
início do ano decidiu fazer uma
reestruturação nos seis hospitais
geridos pela União no Rio.
A avaliação foi feita por engenheiros de hospitais privados
que estão ajudando na ação. Eles
constataram que o sistema de
prevenção e combate a incêndio é
precário, que não existe um plano
para isso e que o prédio não tem
autorização do Corpo de Bombeiros - o que o órgão confirma.
E pior: os riscos de uma pane
ali são altos, diz o documento.
Os engenheiros enumeram, com
fotografias, uma série de irregularidades que podem levar a um
apagão elétrico, curto-circuito,
morte de funcionários e até explosões.
Nessa lista está o mau estado
de conservação de três geradores,
justamente o equipamento onde
começou o fogo no Badim. A
chave que sincroniza esses apare-

Situação do Hospital Federal de Bonsucesso é preocupante

Hospital não
tem elevadores
à prova de fogo
nem detectores
de fumaça
lhos não tem sistema de proteção.
Há ainda dois transformadores que estavam superaquecidos,
com “alto risco de explosão e
inoperância total do sistema elétrico e risco de morte dos operadores”, e ao menos 13 quadros e
disjuntores obsoletos e sem ma-

nutenção, além de alguns cabos
expostos.
A situação do Hospital de
Bonsucesso é reflexo de três crises
simultâneas que atingem a saúde do Rio, tanto na rede federal
quanto na municipal e na estadual. É o que Daniel Macedo, defensor público da União, chama de “a
pior crise na saúde do estado desde a Constituição de 1988”.
Com base no relatório sobre o
Hospital de Bonsucesso, o defensor pediu por ofício que Cristiane
Rose Jourdan Gomes, diretora da
unidade, explique o que tem sido
feito para reduzir esses perigos.
O Ministério da Saúde afirmou
ao jornal que a atual gestão vai solucionar os problemas definitiva-

mente antes do fim do ano. Como
medida de emergência, adquiriu
um equipamento que liga e controla os geradores em caso de queda de
energia e isolou a área próxima ao
transformador e geradores. Também “posicionou a brigada de incêndio e dispositivos de combate a
incêndio nas áreas afetadas” e agendou uma reunião com o comando
do Corpo de Bombeiros para iniciar imediatamente a regularização
e legalização do hospital.
A pasta informou ainda que
um projeto de reforma da subestação elétrica da unidade deve
começar a ser implantado em 40
dias e que o plano de recuperação
dos hospitais federais prevê a liberação de R$ 120 milhões até 2020
para obras de infraestrutura.
O defensor da União também requisitou aos Bombeiros
do Rio que, “diante da urgência
e gravidade da situação”, faça uma
vistoria em dez dias no hospital.
O órgão disse à reportagem que
“está dando andamento ao pedido” e ressaltou que a prevenção “é
uma obrigação de todos”.
A corporação afirma que está
dentro de seu escopo verificar
dispositivos de segurança contra
fogo e pânico, mas não as instalações elétricas, por exemplo, o que
deve ser feito por um engenheiro
contratado.
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AVIAÇÃO

R$ 40 mil é o que vale a vida de um passageiro
Advogado do acidente das vítimas do voo da mas de acidentes aéreos é de apenas R$ 40 mil, básico. O advogado fez a denúncia em audiênChapecoense, Marcel Camilo faz um alerta. A co- um quinto do que é pago na Colômbia. Com esse cia pública no Congresso Nacional que focou na
bertura mínima obrigatória no país para as víti- valor só é possível comprar um carro popular queda do avião LaMia, ocorrida há dois anos.
Foto CM

Por Cláudio Magnavita

Correio da Manhã: Já se sabe a
causa do acidente com o avião
da Chapecoense? Foi mesmo a
falta de combustível?
Marcel Camilo: Nenhum acidente
aéreo tem uma única causa. A falta
de combustível foi o mais evidenciado, mas houve equívocos na constituição da empresa, na contratação
do seguro, na contratação do voo,
não autorizado pela Anac, na autorização do plano de voo partindo da
Bolívia, bem como na recepção desse plano de voo pela Colômbia, não
se esquecendo de que a tripulação
ignorou a necessidade de realizar
escala para reabastecimento e os sinais luminosos e sonoros de falta de
combustível, além da comunicação
tardia da prioridade de pouso por
panes seca e elétrica. Além disso, a
agente de controle aéreo responsável pela condução do voo, não entendendo a gravidade da solicitação,
teria demorado a autorizar a prioridade de pouso. Ainda, segundo
alguns especialistas, as informações
quanto aos vetores e à localização da
pista foram confusas, o que pode ter
levado o piloto a baixar os flaps e os
trens de pouso muito cedo, perden-

do altitude e, assim, chocando-se
contra a montanha.
CM: Passados mais de dois
anos do acidente, as famílias
já receberam algum tipo de indenização?
MC: As famílias de jogadores falecidos receberam o seguro obrigatório da Lei Pelé e o seguro da CBF,
que não contemplavam as vítimas
que não eram jogadores. Nenhuma
indenização foi paga pela companhia aérea LaMia, que encerrou
suas atividades, nem pelas seguradoras, nem pelos donos da aeronave
ou pelas agências reguladoras aéreas
dos países envolvidos, Bolívia e Colômbia.
CM: As famílias moveram alguma ação judicial?
MC: Nossos clientes moveram
ações trabalhistas por acidente
de trabalho, tendo a Chapecoense afirmado que já fez acordo em
92% de todas as ações recebidas.
Não sei dizer quanto aos falecidos que eram empregados de outras empresas, como as emissoras
de rádio, por exemplo. Fora isso,
temos ações nos Estados Unidos
contra a LaMia, a Bisa (segurado-

ra), Tokyo Marine (resseguradora), os proprietários da aeronave e
os fabricantes do avião e das baterias.
CM: O avião não tinha seguro?
MC: Havia sim, um seguro da Bisa
com apólice de US$ 25 milhões, valor obrigatório exigido pela Bolívia,
mas a companhia recusou o pagamento da indenização alegando que
o pagamento do prêmio estava em
atraso, bem como que haveria cláusula excludente de territorialidade
quanto à Colômbia. A seguradora e
as resseguradoras criaram um fundo
humanitário de US$ 200 mil para
cada vítima, mas a maioria das famílias não aceitou, pois implicaria
desistir dos processos judiciais. No
Brasil, a cobertura mínima obrigatória é de R$ 40 mil por passageiro,
que é insignificante.
CM: Qual a expectativa das famílias quanto às audiências públicas no Senado Federal?
MC: A melhoria da legislação
securitária e aeronáutica, em três
aspectos: primeiro, para permitir às eventuais vítimas demandarem as companhias aéreas e as
seguradoras estrangeiras no Bra-

sil, desde que elas tenham representação aqui, independente de
onde o seguro tenha sido contratado, para que não tenham que
mover ações em outros países, o
que, em muitos casos, inviabiliza
o acesso à justiça, em razão do
custo. Segundo, para aumentar
o valor mínimo das indenizações
securitárias. Por fim, para exigir
que a Anac aumente a fiscalização sobre as empresas aéreas, sob
pena de responsabilização solidária por eventuais acidentes.
CM: Na última semana, foi
sancionada a lei que permite
às empresas de capital estrangeiro operarem no país. Qual
sua opinião?
MC: Eu acho que pode ser salutar
para o aumento da concorrência,
mas lamento que o legislador não
tenha se preocupado com a questão
securitária. Nem todas as companhias que virão a operar aqui terão
idoneidade financeira. A própria
LaMia só não iniciou o voo fatídico no Brasil por ser estrangeira.
Quantas outras empresas da mesma
categoria virão a operar aqui? Não
queremos que uma tragédia dessas
torne a repetir.

ESPECIAL ROCK IN RIO

Fique por dentro das atrações do Festival
Não tem jeito. O período entre final de setembro e início de
outubro está definitivamente marcado pelo Rock in Rio. É por isso
que o “Correio da Manhã” traz todas as informações sobre o evento,
que acontece nos dias 27, 28 e 29
de setembro e de 3 a 6 de outubro.
Para os moradores da região,
a Prefeitura preparou um roteiro
auxiliando no cadastro de veículos
para transitar livremente pela área
do Parque Olímpico, local que sediará o festival.

Já no que tange a locomoção
para o local do evento, o público
poderá contar com os transportes - Metrô Rio e BRT - 24 horas
ao dia. Aliás, os organizadores
recomendam fortemente que se
dê preferência ao transporte público. Tem a ver.
Haverá um esquema especial,
e a estação Rio 2 ficará fechada
nos dias de festival, entre meia-noite e 5h, enquanto a estação
Parque Olímpico abrirá somente
entre 5h e 11h. Já a estação Jardim

Oceânico, que conecta metrô e
BRT, ficará aberta 24h para embarque e desembarque. O Metrô
Rio, inclusive, pede para que os
usuários comprem e recarreguem
os cartões com antecedência.
A Comlurb atuará com 1065
garis nos dias de festival, sendo
945 na parte interna e 120 fora do
Parque Olímpico, local em que o
Rock in Rio acontece. Serão também 59 veículos, 37 motos, dez
reboques, 55 sopradores e 2,1 mil
contêineres.

Já a CET-Rio atuará com 288
profissionais por dia de operação,
sendo 26 veículos operacionais,
37 motos e dez reboques.
O Rock in Rio divulgou os
horários dos shows, com algumas
mudanças em relação aos anos anteriores.
A novidade é o cantor de rap
Drake no primeiro dia de evento.
Quem encerra a noite de 4 de outubro
é a veteraníssima banda Scorpions, em
vez do Iron Maiden, principal atração
do dia.

Outra novidade é que o palco
Sunset vai ter dois shows na parte
da noite, assim as apresentações
ficarão intercaladas com as dos headliners do palco Mundo.
Além das atrações musicais, o
Rock in Rio 2019 contará também com a Rota 85, que é uma
volta ao passado, além do espaço
Nave, um local em que os visitantes vão poder se concetar em
um mundo totalmente virtual. A
Nave vai funcionar no antigo velódromo olímpico e propõe ao pú-

Divulgação

27 DE SETEMBRO
Palco Mundo
0h10 - Drake
22h20 - Ellie Goulding
20h10 - Bebe Rexha
18h05 - Alok
Palco Sunset
21h15 - Seal convida Xenia
França
19h05 - Mano Brown & Bootsy Collins
16h55 - Karol Conka convida
Linn da Quebrada e Gloria
Groove
15h15 - Lellê & Blaya
New Dance Order
2h - The Martinez Brothers
0h30 - Roland Leesker x Bruce Leroys
23h - Nic Fanciulli
22h - Gui Boratto
20h30 - Leo Janeiro e Albuquerque
19h - Eli Iwasa
17h30 - L_cio
16h - Rara DJs
Espaço Favela
21h40 - Nós do Morro
20h10 - Heavy Baile com MC
Carol & Tati Quebra Barraco
18h40 - Gabz
17h30 - Nós do Morro
16h - Abronca
14h50 - Nós do Morro
28 DE SETEMBRO
Palco Mundo
0h10 - Foo Fighters
22h20 - Weezer
20h10 - Tenacious D
18h - CPM 22 + Raimundos
Palco Sunset
21h15 - Whitesnake
19h05 - Titãs convidam Ana
Cañas, Edi Rock & Érika Martins
16h55 - Detonautas & Pavilhão 9
15h30 - Ego Kill Talent
New Order Dance
2h30 - Nervo
1h30 - Cic
0h - Kura
22h30 - Diego Miranda
21h - KVSH
20h - Dubdogz
19h - Barja
17h - Kamala
16h - Van Breda
Espaço Favela
20h10 - Orquestra Maré do
Amanhã apresenta Rock
Symphony
18h40 - Batalha do Slam
17h30 - Nós do Morro

blico uma viagem numa projeção
gigantesca, num espaço de cinco
mil metros quadrados.
Mesmo faltando poucos dias
para o início do festival, ainda
há ingressos à venda no www.rockinrio.ingresso.com, para os dias
28/9 (sábado), 29/9 (domingo),
3/10 (quinta), e 5/10 (sábado).
As entradas custam R$ 525 (R$
262,50, com meia entrada) para
cada um dos sete dias.
Veja abaixo a programação de
acordo com o horário.
Divulgação

Músico da nova geração, o canadense Drake promete encerrar o primeiro dia do festival em grande estilo. Já os alemães da banda Scorpions farão um revival dos clássicos do rock
16h - Setor Bronx
14h50 - Nós do Morro
29 de setembro
Palco Mundo
0h25 - Bon Jovi
22h20 - Dave Matthews Band
20h10 - Goo Goo Dolls
18h - Ivete Sangalo
Palco Sunset
21h15 - Jessie J
19h05 - Iza & Alcione
16h55 - Elza Soares convida
As Bahias e A Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen
15h30 - Plutão Já Foi Planeta
& Mahmundi
New Order Dance
2h - Vintage Culture
0h30 - Volkoder
22h30 - Bruno Be
21h - Dashdot feat. Ashidah
20h - Bhaskar
18h - Illusionize
17h - Jord
16h - Evokings
Espaço Favela
21h40 - Nós do Morro
20h10 - BK`
18h40 - Malía
17h30 - Nós do Morro
16h - Dudu de Morro Agudo
14h50 - Nós do Morro
3 DE OUTUBRO
Palco Mundo
0h10 - Red Hot Chili Peppers
22h20 - Panic! at the Disco
20h10 - Nile Rodgers & Chic
18h - Capital Inicial
Palco Sunset
21h15 - Hip Hop Hurricane
com Nova Orquestra, Rael,

3h - Vini Vici
1h30 - Wrecked Machines
0h - Vegas
23h - Infected Mushroom
22h - Mandragora
21h - Devochka
20h - Claudinho Brasil
18h - Gareth Emery
17h - Roger Lyra
16h - Morttagua
Espaço Favela
21h40 - Nós do Morro
21h10 - Canto Cego
18h40 - Agona
17h30 - Nós do Morro
16h - BK-81
14h50 - Nós do Morro
DJ Malboro será uma das atrações clássicas no New Dance Order
Agir, Baco Exu do Blues &
Rincon Sapiência
19h05 - Emicida & Ibeyi
16h55 - Pará Pop com Dona
Onete, Fafá de Belém, Gaby
Amarantos, Jaloo e Lucas
Estrela
15h30 - Francisco, el Hombre
& Monsieur Periné
New Dance Order
2h30 - Robin Schulz
0h30 - Make You Sweat
23h - Bruno Martini Live
21h - Cat Dealers
20h - Felguk
19h - Gustavo Mota
18h - Liu
17h - Beowülf
16h - Breaking Beattz
Espaço Favela
21h40 - Nós do Morro

20h10 - Roda de samba A
Festa da Raça
18h40 - P-Tróleo
17h30 - Nós do Morro
16h - Dughettu
14h50 - Nós do Morro
4 DE OUTUBRO
Palco Mundo
0h05 - Scorpions
21h30 - Iron Maiden
19h30 - Helloween
17h30 - Sepultura
Palco Sunset
20h30 - Slayer
18h30 - Anthrax
16h25 - Torture Squad &
Claustrofobia convidam Chuck Billy (Testament)
15h - Nervosa
New Dance Order

5 DE OUTUBRO
Palco Mundo
0h10 - P!nk
22h20 - Black Eyed Peas
20h10 - H.E.R.
18h - Anitta
Palco Sunset
21h15 - Charlie Puth
19h05 - Anavitória & Saulo
16h55 - Projota & Vitão &
Giulia Be
15h30 - Funk Orquestra com
Ludmilla, Fernanda Abreu &
Buchecha
New Dance Order
2h30 - Alesso
1h30 - Santti
0h30 - Shapeless
23h15 - Jetlag
22h - DJ Meme x DJ Marlboro
20h30 - Tropkillaz
19h30 - 2FAB
18h30 - Scorsi

17h30 - Rodrigo S
16h - Baile do Saddam (Saddam & Zedoroque)
Espaço Favela
21h40 - Nós do Morro
20h10 - Cidinho & Doca
18h40 - Jonathan Ferr
17h30 - Nós do Morro
16h - Lucas Hawkin
14h50 - Nós do Morro
6 DE OUTUBRO
Palco Mundo
0h40 - Muse
22h20 - Imagine Dragons
20h10 - Nickelback
18h - Os Paralamas do Sucesso
Palco Sunset
21h15 - King Crimson
19h05 - Lulu Santos & Silva
16h55 - Melim & Carolina Deslandes
15h30 - O Terno & Capitão
Fausto
New Dance Order
2h30 - Claptone
1h30 - Gabe
0h30 - Flow & Zeo feat. Mari-Anna
22h30 - Dennis Ferrer
21h30 - Fractall & Rocksted
20h30 - Kolombo
19h - Chemical Surf
18h - Nepal
17h - BLANCAh
16h - MAZ
Espaço Favela
21h40 - Nós do Morro
20h10 - Delacruz & Maria
18h40 - Xamã
17h30 - Nós do Morro
16h - Tuany Zanini
14h50 - Nós do Morro
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ESPECIAL

50 anos do
Plano Piloto da
Barra da Tijuca

Elaborado por Lúcio Costa, projeto marcou a urbanização do Rio
Por Marcelo Perillier

M

uitos moradores da
Barra não devem saber
ao certo quem foi Lúcio Costa, que dá nome à avenida
litorânea do bairro. Alguns devem
lembrá-lo como um dos construtores de Brasília, ao lado de Oscar
Niemeyer. No entanto, o urbanista é famoso por outro feito: o plano piloto de ocupação da Baixada
de Jacarepaguá.
Lúcio Costa era brasileiro de
coração, mas francês de berço,
pois nasceu em 1902 na cidade de
Toulon. Em 1917 ele vem para o
Brasil, onde cursa arquitetura na
Escola Nacional de Belas Artes, no
Rio, graduando-se em 1924.
Seis anos depois, é convidado
para dirigir o curso na própria escola, com o objetivo de oxigenar e
dar ênfase a arquitetura moderna.
Um de seus alunos foi justamente
Oscar Niemeyer, com quem viria
a elaborar, em 1957, o projeto da
nova capital federal, inaugurada
em 1960.
Diante do sucesso de Brasília,
Lúcio Costa é convidado pelo
então governador da Guanabara,
Negrão de Lima, para criar um
plano de ocupação urbana no Rio,
na área da Baixada de Jacarepaguá.
Não foi por acaso, como ressalta o doutor em urbanismo
Carlos Eduardo Nunes-Ferreira,
reitor e professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UVA,
que os projetos de Brasília e Barra
ficaram tão parecidos. Ambos tiveram como inspiração a chamada
“Ville Contemporaine”, do arquiteto franco-suiço Le Corbusier:
- Além do imaginário expresso nos desenhos para a ville
contemporaine, a ideia de uma
cidade-parque com torres espaçadas e os princípios da Carta de
Atenas, fortemente atribuídos a
Le Corbusier, contribuíram para
esta influência. Por outro lado, as
características naturais da Barra
ou, mais amplamente, da Baixada
de Jacarepaguá tiveram um papel
único e fundamental na concepção do plano piloto - diz Nunes-Ferreira, autor do livro “Barra da
Tijuca: o presente do futuro”.
O arquiteto, entretanto, ressalta diferenças entre os planos de
ocupação e ordenamento urbano
de Brasília e do bairro carioca:
- A estrutura é semelhante
porque segue o mesmo modelo: eixos viários estruturantes,
grandes áreas verdes, edificações
isoladas e zoneamento rígido. A
grande diferença é o propósito:
Brasília foi erguida para ser uma
capital e um símbolo nacional, enquanto o Plano Piloto para a Barra
pretendia ordenar uma ocupação
imobiliária iminente à época - afirma o arquiteto.
Lúcio Costa elaborou a área
do atual Centro Metropolitano
como o centro nervoso da ocupação, seguindo os moldes de Le
Corbusier. No entorno, estariam
residenciais de 70 metros de altura, juntamente com empresariais
de menor porte (35 metros). Ao

Sul, o plano piloto previa conjuntos residenciais. A região mais
distante do Centro Metropolitano reservava os Centros da Barra e
Sernambetiba, com um novo mix
de condomínios e empresariais, de
porte menor ao central.
Mas as modificações no projeto foram inevitáveis, pelo próprio
crescimento da cidade, como descreve Nunes-Ferreira:
- A estrutura básica permanece: a alternância entre casas, edifícios baixos e, principalmente,
os núcleos de torres localizados
ao longo do eixo principal. Por
outro lado, muitas vias não foram
concluídas até hoje, sobrecarregando a Avenida das Américas.
A ocupação da avenida litorânea
comprometeu o “ar agreste” que
Lúcio Costa queria preservar. Mas
o maior contraste ficou mesmo
com o aspecto de cidade genérica
que a Barra tem hoje - explica o
professor.
De acordo com dados obtidos na Secretaria Municipal de
Urbanismo, o primeiro passo
para a montagem do plano piloto
original seria revogar, em parte,
o antigo Plano de Diretrizes de

Vias Arteriais, de 1951, em favor
da adoção de três centros urbanos
principais - Centro Metropolitano, Centro da Barra e Centro
de Sernambetiba – e numerosos
núcleos urbanizados ao longo do
eixo principal.
Se pensarmos o plano nos
dias atuais, os condomínios Rio2,
Novo Leblon, Nova Ipanema e
Riviera Dei Fiori se encaixariam
perfeitamente nas características
de ocupação dos residenciais do
Centro da Barra. Assim como a
região do Centro de Sernambetiba, ocupado atualmente por prédios construídos, em sua maioria,
pela Encol (que já faliu) e de shoppings, como Downtown e Cittá
Office Mall. Mas, diante dessas
modificações, o próprio autor do
Plano o largou, como relata Nunes-Ferreira:
- O próprio Lúcio Costa afastou-se da supervisão do Plano
quando as coisas tomaram um
rumo diferente do que ele previa,
já que ele reconhecia que “a realidade é mais rica do que a nossa
imaginação”.
No final do século XX e início do século XXI, iniciou-se a

expansão urbanística na Barra. As
longas avenidas projetas por Lúcio
Costa se mantiveram, porém, sem
as vias arteriais necessárias para
suprir as demandas das principais.
Os grandes condomínios foram
o ponto inicial para que as pessoas saíssem de outros lugares da
cidade para a Barra, encontrando
na região um ponto de equilíbrio
para se morar com mais tranquilidade. Dentre esses condomínios,
podemos destacar Mandala, Barramares, Atlântico Sul, Parque das
Rosas, Península Cidade Jardim,
Pedra de Itaúna, Ilha Pura e Riserva Uno, entre outros.
Uma das últimas mudanças no
plano diretor, com base em dados
da Secretaria de Urbanismo, foi a
aprovação do Plano de Estruturação Urbana das Vargens, quando
foram criadas regras de utilização
de instrumentos de gestão do uso
e ocupação do solo, em virtude do
movimento de expansão bastante
acelerado na direção do Recreio,
com o objetivo de viabilizar o
incremento da infraestrutura na
região.
Além disso, foi importante a
criação do Parque Natural Muni-

cipal Nelson Mandela, em 2011,
que consolidou a área ao longo
da orla marítima, na faixa limitada pelas lagoas de Jacarepaguá,
como Reserva Biológica. O aproveitamento dessas regiões, juntamente com outros projetos para
a construção de hotéis e áreas de
lazer, como o Parque Olímpico e
o Campo de Golfe, para que o Rio
pudesse sediar os Jogos Olímpicos
Rio-2016.
De acordo com Nunes-Ferreira, o principal desafio
da Barra da Tijuca, agora, é se
atualizar sem perder algumas
características positivas do Plano: a amplitude, a onipresença
da natureza, a boa exposição ao
sol, a ventilação permanente,
entre outros:
- Este é um primeiro passo
para a requalificação dos espaços
verdadeiramente públicos da Barra. Já que as maiores mudanças
de conceito foram: a sustentabilidade e a mudança do modelo de
mobilidade urbana, advindas do
colapso do modelo rodoviarista
e dos desafios climáticos e econômicos do nosso tempo - conclui o
arquiteto.
Divulgação

Lúcio Costa: mestre do urbanismo brasileiro, foi o grande idealizador do projeto piloto para a Barra
Divulgação

A Barra da Tijuca nas décadas de 1970 e 1980, quando a região costeira ainda não contava com condomínios
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O ‘Correio da Manhã’ e o nascimento da Barra
Barra ganhará dez edifícios

Autódromo será desapropriado

O urbanista Lúcio Costa recebeu, através do Cepe-4,-um projeto apresentado por uma empresa
de seguros, para construção, na
Barra da Tijuca, de um conjunto
residencial formado por dez edifícios de trinta andares, compreendendo 5.802 apartamentos, e
cuja realização deverá custar 92
milhões de dólares. Este projeto
terá de ser enquadrado no plano
de urbanização da Barra da Tijuca,
que está sendo elaborado por Lúcio Costa, a quem caberá a decisão
da execução ou não do mesmo.
Segundo informação do Cepe
– 4, ele se chamará Atlântica 2000
e será realizado no prazo de três
anos, com financiamento externo, localizando-se na área do encontro da Via 11 com o mar e a
Lagoa de Marapendi, e terá capacidade de trinta mil habitantes. O
urbanista Lúcio Costa sobrevoou
a Barra da Tijuca de helicóptero
pela primeira vez há três dias, em
companhia do engenheiro Hugo
Acorsi, do Departamento de Estradas de Rodagem.
Segundo informações do secretário de Obras, sr. Paulo Soares,
o arquiteto vinha até então percorrendo a Barra em uma Viatura do
UER, colocada à sua disposição,
e guiada por ele próprio. O plano
piloto que vai disciplinar o povoamento da Barra será entregue em
março, e o seu detalhamento será
feito por uma comissão de engenheiros e arquitetos do Estado,

O problema do Autódromo
do Rio está equacionado. Será desapropriado pelo Estado, assegurando-se os direitos dos compradores das cadeiras e a existência
do automobilismo esportivo da
Guanabara. Dessa forma, o projeto Lúcio Costa de urbanização
da Barra da Tijuca, que estabelece
o autódromo e um aeroclube naquele local, será mantido. Óbvio,
o Estado pagará o justo preço, não
aquele sonhado pelos proprietários do terreno que depois de estimarem em NCr$ 20,00 o metro
quadrado, já fizeram uma redução
para NCr$ 10,00. A área total
abrange 500.000 metros quadrados, segundo se diz.
Desapropriado o Autódromo, resta saber a quem entregá-lo. O almirante Dantas Torres,
presidente da Federação Carioca
de Automobilismo, em conversa,
tem manifestado a opinião de que
o Autódromo não deve ficar com

supervisionados por Lúcio Costa.
A Barra da Tijuca possui uma
extensão de 160 quilômetros quadrados e, para o desenvolvimento planificado daquela região, o
governo da Guanabara vai dar a
infraestrutura (água, luz e força,
ruas, esgotos etc.) e as ligações básicas, através de doze rodovias, ficando a urbanização e povoamento da região a cargo da iniciativa
privada. A ocupação da Barra, no
entanto, obedecerá ao plano piloto do arquiteto Lúcio Costa, que
definirá as localizações das indústrias, das zonas de recreação, zonas
comerciais, residenciais etc.
(Matéria publicada no dia
15 de janeiro de 1969)

Lúcio aprova interligação das lagoas
Foi aprovado pelo urbanista
Lúcio Costa — encarregado de
elaborar o projeto de urbanização da Barra da Tijuca — o plano
apresentado pela CEPE-4, para
interligação dos canais e lagoas da
Barra e da Baixada de Jacarepaguá.
O sr. Lúcio Costa manifestou, no
entanto, a opinião de que o plano
deva será realizado numa etapa
posterior à urbanização da região.
O presidente da ÇEPE-4, sr.
Carlos de Laet, informou que a interligação dós canais e lagoas tem.
a finalidade de mantê-los saneados, piscosos e navegáveis, criando uma fabulosa atração turística
para a região, “pois não existe nada
igual no mundo, nem mesmo em
Miami”.
HIDROLOGIA
Afirmou o sr. Carlos de Laet
que a interligação exigirá, inicialmente, um estudo hidrológico da
região, para atestar a viabilidade
do plano, principalmente para saber se os lagos e canais situam-se
no mesmo nível, o que facilitara a
tarefa. O. projeto será executado
mediante abertura de canais de
30 a 40 metros de largura e aterro
das margens das lagoas, a fim de
possibilitar a navegação. As ligações diretas com o oceano serão
as já existentes, através da Lagoa
de Mangaratiba e Lagoa da Barra.
Os dois locais terão um sistema
de quebra-mar que vai impedir a
passagem de areia, deixando entrar apenas água, evitando assim o
assoreamento das entradas para as

a Federação, equivale dizer com
os clubes que são em número de
oito. No meio esportivo, como
entidade de personalidade jurídica, resta a solução de entregá-lo à
Associação Carioca dos Volantes
de Competição ou a uma entidade governamental que poderia ser
a Administração dos Estádios da
Guanabara (ADEG). Ficará com
a ADEG, pela lógica.
Creio que tão logo seja assinado
um ato nesse sentido (desapropriação), o próprio Governo envidará
esforços no sentido de levantar a
interdição através de algumas obras
prioritárias voltadas para a segurança, e a construção de mais alguns
lances de arquibancadas para, gradativamente, num esforço, maior,
completar a obra a um prazo mais
longo. Entre elas estará o alargamento da pista com o objetivo de
permitir a realização de provas. com
a participação de pilotos estrangeiros ainda este ano, como manifestou

Urbanização da Barra é só com Negrão
O arquiteto Lúcio Costa vai
entregar, esta semana, ao próprio chefe do Executivo carioca o
projeto de urbanização da Barra
da Tijuca. Anteriormente, fora
anunciado que o plano seria encaminhado à Secretaria de Obras,
para os primeiros exames, antes
de ser submetido à consideração
do governador. Estranha a decisão
agora tomada pelo governador de
chamar para si, pessoalmente, a
questão da recuperação da Barra,
relegando a um plano secundário
a Secretaria de Obras, que sempre
esteve à testa da urbanização.

Matéria publicada em 21 de
março de 1969

Espera-se para qualquer momento a assinatura do decreto que
permitirá a execução do Plano
Lúcio Costa para urbanização da
Barra da Tijuca. Enquanto isso,
crescem as apreensões de diversos
proprietários de terrenos situados
em regiões da Barra e de Jacarepaguá, atingidas pelas sugestões
contidas nos estudos que o urbanista entregou ao governador do
Estado. As apreensões devem-se,
na maior parte à Portaria que, em
princípio, não reconhece os negócios de terras feitos no passado,
com áreas da Barra e de Jacarepaguá, até que os mesmos sejam
confirmados com a documentação
dos interessados. Muitos desses
negócios foram feitos há mais de
dez anos, entre posseiros e novos
compradores que, por sua vez, foram apanhados de surpresa pela
nova determinação do governo
estadual
Indagado sobre a existência de
um grande volume de processos
sobre terras adquiridas irregularmente na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, o procura- dor-geral do Estado, sr. Lino Sá Pereira, informou
que não existe nada a respeito. E

O engenheiro Geraldo Segadas
Viana, diretor do DER e presidente
do Grupo de Trabalho encarregado
da Implantação do plano de urbanização da Barra da Tijuca, elaborado
por Lúcio Costa, divulgou, ontem, no
Palácio Guanabara, os nomes dos demais integrantes do GT. O Conselho
Consultivo ficou constituído de Carlos César Machado, Haroldo Strang.
Jayme Albec, Carlos de Laet e general
Gilberto de Oliveira Machado.
O Escritório Técnico do Grupo
de Trabalho será presidido pelo engenheiro Márcio de Queiroz Ribeiro. Anunciou, ainda, para os próximos dias, a assinatura do decreto-lei,
introduzindo modificações em ato,
há tempos baixado, tratando de utilização de terrenos na Barra.
Matéria publicada em 16 de
maio de 1969

Plano da Barra entra em
vigor a qualquer momento

Matéria publicada em 10 de
abril de 1969

NOVA FÓRMULA 5000
A Surtees Racing Organisation anunciou o lançamento do
carro de corrida Surtees TS5 Fórmula 5000, projetado e criado por

uma equipe dirigida pelo antigo
campeão mundial de automobilismo John Surtees.
O carro foi criado especialmente para a competição de fórmula 5000 que se iniciará este
ano na Europa e para a competição americana de fórmula A. Já
cobriu considerável quilometragem em experiências, em variadas
condições climáticas, nas mãos
de pilotos da equipe da fábrica, e
acaba de entrar em produção. A
fábrica espera dispor ainda este
ano de uma série completa de
equipamento especial e de facilidades de serviços para os motores da fórmula 5000. O novo
carro será visto em público pela
primeira vez em abril, no circuito
de Oulton Park. Os pilotos serão Andréa de Adamich e David
Hobbs, ambos da fábrica.

Projeto da Barra tem GT completo

Matéria publicada em 23 de
abril de 1969

duas lagoas.
LAGOAS E CANAIS
Os principais canais existentes
na Baixada de Jacarepaguá são o
de Sernambetiba, Piabas, Taxas,
Portelo, Retiro, Anil, Cachoeira
e outros, que serão interligados
a Lagoinha, Lagoa de Marapendi, Jacarepaguá e Lagoa da Barra.
Para o presidente da CEPE-4, a
interligação das lagoas e canais vai
dar à região uma perspectiva turística que não tem par em outro
país, pois a navegação e a pesca se
constituirão em enorme atrativo,
principalmente levando-se em
conta a amplitude da área que será
cortada pelas vias navegáveis.

o presidente da Federação Carioca,
inclusive a que Avallone poderá trazer para a Guanabara em novembro,
durante a realização do I Temporada Internacional, para carros de
f/5.000cc.
Na próxima quinta-feira, dia
27, Avallone retorna à Inglaterra.
Segue em companhia de Marcelo
de Paolli e Fernando Pereira (Feiticeiro), que vão tratar da aquisição de alguns sobressalentes para
os Lotus que compraram para o
team. Estudam principalmente
as relações da caixa de câmbio.
Cuidam que sejam mais indicadas
para as pistas brasileiras, mais longas que as inglesas, com exceção de
Oulton Park e alguns raros autódromos oficiais e importantes.

Técnicos japoneses vêm ao
Rio para ver o monotrilho

completou: “Somente será estudado o problema após a aprovação
do Plano de Lúcio Costa, cujo
decreto está para ser assinado à
Procuradoria-Geral e já está novamente na 5ª Câmara Cível. Trata-se de uma Ação Possessória.
CONSTATAÇÃO
O processo mencionado pelo
sr. Lino Sá Pereira é realmente
muito volumoso, formando duas
colunas de dois metros e meio.
Trata-se de uma Ação Possessória
entre Paulo de Morais e mais 21
apelantes e D. Lèa Pincher Schtruk e outros, distribuída à 5ª Câmara Cível no dia 19 de julho de
1962. À medida em que se desenvolve o processo, novas petições
vão sendo feitas, surgindo sempre
novos “donos da terra”. O primeiro foi o desembargador Mário
Coelho, seguido do desembargador Fernandes Pinheiro, voltando
agora ao primeiro relator que, no
dia 3 de março último, o enviou à
Procuradoria-Geral, que já remeteu à 5ª Câmara.
Matéria publicada em 7 de
junho de 1969

Dentro de poucos dias deverão chegar ao Rio os cinco engenheiros japoneses contratados
pela Superintendência da Expo72 para a realização dos estudos
de viabilidade da ligação por meio
de monotrilho entre a Barra da Tijuca e o Aeroporto Internacional
do Galeão. Contudo, conforme
informou a Embaixada do Japão,
a chegada dos técnicos ainda não
tem data marcada.
O sistema de monotrilho será
o elemento básico da infraestrutura da Expo72, comemorativa do
sesquicentenário da Independência
do Brasil, que deverá atrair pelo
menos dez milhões de turistas e
para cuja divulgação será aberto, a
partir de 1º de outubro vindouro,
um concurso de símbolos e cartazes
entre artistas plásticos nacionais.
Terminada a exposição, a ligação por meio de monotrilho passará
a servir normalmente à população
carioca, integrando-se no sistema
global de transportes coletivos da
cidade, formado pelos ônibus, trens
de superfície e metrô. Os planos
para a realização da Expo-72, conforme declarações do sr. José Eugênio de Macedo Soares, superinten-

dente do órgão do Ministério da
Indústria e do Comércio, criado especialmente para cuidar do assunto,
vêm sendo elaborados a curto prazo
e em harmonia com o cronograma
de obras e investimentos do Plano
de Urbanização da Barra da Tijuca.
A mostra, que ocupará uma área de
600 mil metros quadrados, doada
pelo Ministério da Aeronáutica
e por duas empresas particulares,
deverá contar com espaço para os
pavilhões dos países participantes,
do Governo brasileiro e empresas
a ele ligadas, companhias particulares nacionais e estrangeiras, diversões, serviços e estacionamento
de automóveis. Terá, igualmente,
postos de bombeiros, de polícia e
abastecimento de veículos, estações
de transportes coletivos e agências
bancarias.
A Exposição, cujo lançamento oficial se dará a 7 de setembro
próximo, já foi considerada como
a primeira de classe internacional
pelo Bureau International de Expositions realizada no hemisfério
sul desde a criação deste órgão.
Matéria publicada em 19 de
julho de 1969

A íntegra do decreto original publicado em 24 de junho de 1969
O governador da Guanabara,
Negrão de Lima, dois decretos.
O primeiro estabelecendo a o
zoneamento e a urbanização da
Barra da Tijuca passarão a ser
regidos pelo Plano Piloto elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa,
e criando, no segundo, um grupo
de trabalho com a finalidade de
coordenar e dirigir as atividades
de desenvolvimento e implantação do plano.
Primeiro Decreto
Art. l.° — O zoneamento e a
urbanização para a área abrangida pelo P.A. 5.596 passam a ser
regidos pelo Plano-Piloto elaborado e apresentado pelo arquiteto Lúcio Costa, baixado em anexo a este decreto-lei.
Art. 2.° — j A implantação de
normas e diretrizes estabelecidas
no Plano-Piloto será orientada
por Grupo de Trabalho a ser criado por decreto rio governador. .
Art. 3.° — Ficam revogados
os artigos 9.°, 10, 11, 12,e seu pa-

rágrafo único, 13,14, 15, da Lei
n.° 894, de 22 de agosto de 1957.
Art. 4.° — Nos lotes integrantes dos loteamemos aprovados e localizados nas áreas
extremas já definidas e parcialmente arrua- das, expressamente
referidos no Plano-Piloto, seu
aproveitamento máximo poderá
ser feito, a critério do Grupo de
Trabalho definido no artigo 2.°,
de acordo com as normas seguintes: I — Gabarito máximo: 2 pavimentos; II — Taxa de ocupação: 50% (em projeção vertical);
III — Afastamento frontal mínimo: 3,00 m; IV — Afastamento
mínimo das divisas laterais: 2,30
m; V — Plantio obrigatório de
amendoeiras em torno das construções já existentes, proibida
qualquer poda; VI — Poderão
ser feito o’ aproveitamento parcial da cobertura, desde que todos os elementos componentes
ali projetados: a) guardem o
afastamento mínimo de 5,00 m

em relação ao plano da fachada;
b) ocupem, no máximo, 50% da
área do 2.° pavimento; c) apresentem a altura máxima de 3,00
m; VII -— No pavimento aberto
em “pilotis” poderá haver aproveitamento parcial, observadas as
seguintes normas: a) a distância
do seu piso até o do 1.° pavimento será de 3,00 m, no máximo; b)
a área do “pilotis” poderá ser ocupada por elementos construtivos
necessários as partes comuns do
edifício em, no máximo, 1/3 da
projeção do 1.° pavimento; c)
pavimento em “pilotis” será mantido, permanentemente, aberto;
VIII — O número máximo de
apartamentos corresponderá a
(um) para cada 100 m2 de terreno.
Art. 5.° — Nos lotes dos loteamentos indicados no artigo
anterior, a concessão de uso comercial ficará condicionada ao
pronunciamento do Grupo de
Trabalho referido no artigo 2.°.

Art. 6.° — Os pedidos de
utilização da terra localizada no
restante da área atingida pelo Plano-Piloto. qualquer que seja sua
forma (desmembramento, arruamento, loteamento, edificações,
construções, etc.), serão examinados e decididos pelo Grupo
de Trabalho referido no artigo
2.°, de acordo com as diretrizes
estabelecidas no. Plano Piloto e
na forma que for estabelecida em
decreto a ser baixado pelo Executivo.
Art. 7.° — Este decreto lei
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Segundo Decreto
Art. l.° — Fica criado o Grupo de Trabalho (GT- BJ), encarregado de coordenar e dirigir as
atividades de desenvolvimento
e implantação do Plano-Piloto,
aprovado pelo Decreto lei para a
Baixada de Jacarepaguá.
Art. 2.° — O Grupo de Tra-

balho de que trata este decreto
será composto de dois órgãos: a)
Conselho Consultivo; b) Escritório, Técnico.
Art. 3.° — São atribuições
do Grupo de Trabalho: ,—>>
Estudar e propor as alterações
do P.A. 5596, não só no que diga
respeito às vias diretrizes, como
também aos demais logradouros
a serem abertos ou alterados:
II— Estabelecer critérios^ normativos; III— Estudar c propor
a execução das obras de beneficiamento c infraestrutura da
região (esgotamentos sanitário e
pluvial, abastecimento de água,
iluminação, etc); IV— Estudar e
dar parecer sobre os pedidos de
obras particulares, com base na
orientação sobre zoneamento e
uso da terra indicados no Plano-Piloto. Parágrafo único — Para
completo desempenho de suas
funções, fica o Grupo de Trabalho autorizado a requisitar o auxílio de qualquer repartição do

governo do Estado.
Art| 4.° — Ao presidente do
Grupo de Trabalho caberá a fixação de atribuições dos órgãos citados no artigo 2.° deste decreto,
definindo os níveis de decisão.
Art. 5.° — O Grupo de Trabalho (GT-BJ), de que trata o
artigo 1.° deste decreto, será presidido pelo engenheiro Geraldo
Heleno de Segadas Vianna, matrícula 950.537, e compor-se-á
de: a) Conselho Consultivo, integrado pelos engenheiros Carlos Cézar Machado, matrícula
52.631, Haroldo Edgard Strang,
matrícula 52.634 e Jayme Albek,
matrícula 131.476; pelo procurador Carlos Rocha Maira de
Laet, matrícula 78.366 e pelo
general Gilberto de Oliveira Machado; b) Escritório Técnico, sob
a responsabilidade do engenheiro Márcio de Queiroz Ribeiro,
matrícula 131.493. Art. 6.” —
este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
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O legado da Olimpíada que está sendo bem aproveitado
Divulgação/MetrôRio

Por Guilherme Cosenza

A chegada das Olimpíadas
2016 no Rio trouxe um novo perfil para o estado. Diversos bairros
foram modificados para a realização do maior evento esportivo do
mundo, mas nenhum deles foi tão
afetado quanto a Barra da Tijuca.
Melhor exemplo do legado olímpico deixado para a população
carioca, a linha 4 do metrô vem
sendo extremamente utilizado
pela população: são mais de 200
mil pessoas por dia.
A nova linha chegou em bom
momento, mas a verdade é que se
trata de uma luta bem antiga dos
moradores da Barra. Mais especificamente, desde 1994 que os
moradores da região começaram
a se movimentar em busca de uma
melhoria para o trânsito local. Foi
nessa época que, numa reunião entre a população e através da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca
(CCBT), nasceu o projeto Barra
Metrô 2000.
A criação do projeto visava
a trazer o modal para dentro do
bairro para poder sanar um problema crescente e ajudar no desenvolvimento da Barra, que já começava a desenhar o crescimento que
temos hoje, com inúmeras empresas e condomínios de alto padrão
se instalando no bairro.
Para a missão de criar o projeto, o escolhido foi um dos diretores, na época, do CCBT, Alvaro
Santos. Aliás, o diretor já havia
sido presidente do metrô, o que facilitou o pleito da câmara. Assim,
a população se engajou no trabalho de trazer o metrô para a Barra.
A mídia também se fez presente
cobrindo inúmeras manifestações
dos moradores pela causa.
Quatro anos mais tarde, com
o diretor de volta à presidência do
metrô, conseguiu-se um grande
passo na luta, o primeiro leilão da
concessão da Linha 4.
Porém, inicialmente a ligação seria da estação Botafogo até
o Jardim Oceânico. Na época, o
Consórcio Rio Barra foi o grande
vencedor. A concessão ficou definida com 55% da obra como responsabilidade do consórcio vencedor e os 45% restantes seriam de
responsabilidade do Estado. Com
um prazo de concessão de 20 anos,
podendo ser estendido por mais
25 anos.
Porém, um imbróglio acabou
atrasando o processo, quando o
então governador Anthony Garotinho contestou a mudança do
trajeto, previsto no edital, que
mudava a ligação de Botafogo
para a Estação Carioca, Co centro
da cidade. Com isso, o governador
tentou a impugnação de todo o
processo. Felizmente o projeto
não precisou ser parado.
Por outro lado, a tentativa
de Garotinho, somada à falta de
recursos do governo e às dificuldades das licenças ambientais, fez
com que a obra demorasse muito
mais do que o previsto para acontecer.
Dessa maneira, as obras só tiveram início no governo de Sérgio
Cabral, 22 anos depois. Aliás, a
obra só se tornou possível após o
anúncio de que as Olimpíadas de
2016 seriam realizadas no Rio de
Janeiro.
Por conta disso, foram injetandos cerca de R$ 38,2 bilhões
para obras de infra-estrutura para
os jogos. Desse dinheiro, cerca de
R$ 114 milhões possibilitaram a
compra do equipamento e manutenção para a criação das seis estações da Linha 4, além da extensão
da Linha 1 do metrô.
Para se ter ideia da grandiosidade da linha que interliga a zona
sul da cidade à Barra, o tamanho
dela é o equivalente ao tamanho
da Linha 1:
- Construímos, em menos de
sete anos, 16 km de trilhos. Esse
tamanho é o equivalente a tudo
que o metrô já fez ao longo de
43 anos. Para se ter uma ideia, a
Linha 1, finalizada, tem mais ou
menos 17 km - explicou Carlos
Osório, o secretário de Transporte
do governo estadual em 2016.
Desde então, o metrô na Barra, além de transportar mais 200
mil pessoas por dia, consegue tirar
das ruas do bairro mais de dois mil
veículos por hora nos momentos
de maior fluxo - além de diminuir,
e muito, o tempo de transporte
até o Centro da cidade. O trajeto que antes levava de 1h 30min a 2h
- passou a ser feito em apenas 35
minutos. Para quem precisa chegar em Ipanema, o tempo médio
baixou para 15 minutos.
Outro fator extremamente
importante é a possibilidade de
um transporte com mais conforto,
afinal, enquanto em um ônibus
convencional a capacidade máxi-

A Linha 4 do
Metrô ligou
a Barra à
Zona Sul e
desafogou
o fluxo de
veículos da
Avenida das
Américas
ma é de até 70 pessoas, facilmente
passada em horários de pico, o metrô pode carregar até 300 pessoas
por viagem. Possibilitando um
maior conforto para os passageiros no ir e vir do trabalho, além
do fator tempo, que mesmo com
o modal lotado, o passageiro passa
bem menos tempo de viagem.
A ligação da Linha 4 com o
BRT é outro fator que passou a facilitar bastante o ir e vir no bairro,
afinal, a estação do Jardim Oceânico do BRT é interligada com a
estação do metrô, tendo um acesso
exclusivo para quem vem do BRT,
ou precisa pegar o modal para
continuar seu trajeto no bairro.
O que é o Tatuzão?
Marcou época, durante a
construção da Linha 4, o Tatuzão.
O Tunnel Boring Machine foi o
aparelho responsável por abrir os
caminhos subterrâneos. O aparelho veio diretamente da Alemanha e precisou ser desmontado e
trazido em partes separadas para
o Brasil.

Para se ter uma ideia da sua
dimensão exagerada, o Tatuzão,
como ficou conhecido no Rio,
tem 120 metros de comprimento
e pode escavar de 10 a 14 metros
por dia.
Porém, para ter um desses em
atividade, o governo do Rio precisou fazer o pedido dois anos
antes, já que cada TBM é feito de
acordo com as necessidades e solo
de cada local. Normalmente ele é
composto por alguns elementos
principais. A couraça é a parte
da frente onde está localizada a
cabeça de corte, com discos e lâminas responsáveis pela escavação
do túnel. Atrás ficam a cabine de
comando e uma esteira para a remoção da terra, que acompanha
o Tatuzão em todo o processo de
construção. Existe também o sistema de backup que acomoda itens
como bombas, quadros elétricos e
sistemas de ventilação.
Aqui no Brasil a técnica utilizada foi a Breakthrough Submerso, feita para equilibrar a pressão
do terreno. Para utilizar essa me-

dida, usada recentemente também
na construção do metrô de países
como Alemanha, China, Itália,
Argentina e Estados Unidos, uma
parte da estação é preenchida com
água para receber a tuneladora.
Assim, após chegar submerso à
estação, ele finaliza a construção
e vedação do túnel no trecho e
em seguida, a estação começará a
ser esvaziada para que o Tatuzão
possa ser arrastado pelo corpo da
estação.
Por conta do trabalho usado, a equipe da Linha 4 foi finalista do prêmio ITA Tunnelling
Awards 2016, o mais importante
prêmio de túneis do mundo, por
desenvolver um EPB híbrido, que
funcionava em solo arenoso, em
uma região densamente edificada
e com grande circulação de pessoas e veículos.
Até Recreio e Jacarepaguá
Embora seja uma grande evolução para o transporte da Barra
da Tijuca, o fato de ter sido feito
até a estação do Jardim Oceânico

trouxe alguns questionamentos
da população, que sonhava em
ver o metrô chegar até o Terminal
Alvorada e futuramente poder
aproveitar o metrô até o Recreio e
Jacarepaguá.
Contudo, esse planejamento
faz parte do Plano Diretor Metroviário (PDM) criado pelo governo
do estadual que visa o planejamento do metrô até 2045.
Porém, como dito em 2018
pelo então diretor de Projetos
Especiais da Secretaria de Transporte do Estado e atual secretário
Municipal de Envelhecimento
Saudável, Felipe Michel, a expansão das linhas dentro da Barra é
um fato que entrou nas demandas
do estado, porém a falta de recursos atual dificulta a expansão:
- Nós percebemos essa necessidade, uma vez que o BRT não
é o suficiente para transportar
tantos passageiros. Temos cerca
de 600 metros escavados, justamente preparados para chegar até
a Alvorada, mas hoje a realidade
do governo do estado é de uma

situação financeira delicada, com
isso precisamos do apoio do governo federal e municipal, porque
o Estado do Rio sozinho, não consegue, hoje, chegar até a Alvorada
e o Recreio, então estamos debatendo isso, pois precisamos dessa
expansão.
Um projeto criado pelo prefeito Marcelo Crivella em 2017 com
o então governador Pezão tentou
viabilizar essa expansão até o Recreio. De acordo com os planos
iniciais, seriam feitas 24 estações
pela Avenida das Américas, com
um total de 20km. A ideia foi altamente criticada pela população,
uma vez que o estado estava no
auge da crise e o governo já começava a gastar cerca de R$ 34 milhões com equipamentos parados
na estação da Gávea - que, aliás,
até hoje segue parada e gerando
diversas polêmicas, controvérsias
e muitos gastos para ser mantida,
mesmo inacabada.
Contudo, em 2018, um projeto de lei de autoria dos deputados
André Ceciliano (PT), Luiz Martins (PDT) e da ex-deputada Rosangela Gomes, autoriza o Estado
do Rio a realizar um estudo de
viabilidade técnica para a expansão do metrô. Dentro do estudo,
ocorreria a ligação entre a Estação
Jardim Oceânico e o terminal da
Alvorada, que já possibilita mais
um passo em prol da expansão do
modal. O projeto permite que o
Executivo utilize os recursos de
empréstimos destinados ao setor
de transporte para essa expansão.
Até o momento, entretanto, nada
de concreto foi dito sobre a expansão do metrô Linha 4.
Procurado pela nossa equipe,
a assessoria de imprensa do MetrôRio afirmou que não há informação sobre o caso:
“O processo de expansão da
malha metroviária da linha 4, assim como obras, construções e
ampliação do sistema, não são de
responsabilidade do MetrôRio,
e sim do Governo do Estado. A
concessionária é responsável pela
operação do serviço”.
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Continuidade do governo Macri é muito importante para o Brasil

Reeleição de Maurício Macri
está em perigo
Um dos principais
aliados do presidente Jair
Bolsonaro na América
do Sul e em meio a um
processo de reeleição,
Mauricio Macri vê suas
chances nas pesquisas
despencar mais e mais.
No mais recente levantamento feito pelo escritório
de consultoria Gustavo
Córdoba y Associados foi

registrado que o candidato da oposição, o kirchnerista Alberto Fernandez,
detém 53,3% das intenções de voto enquanto
que o atual presidente
argentino possui apenas
31,9%. A pesquisa envolveu 1.200 pessoas e a
margem de erro é de 3,5
pontos percentuais e com
nível de confiança em 9,5.

Mugab

Nova aliança?

A causa da morte do
ex-presidente do Zimbabwe Robert Mugab, que
estava mantida em segredo, foi divulgada nesta
segunda-feira. Segundo o
atual presidente do país,
Emmerson Mnangagwa,
o ex-mandatário morreu
de câncer.

Durante uma sessão
da câmara europeia, ministros teriam exigido
a revogação do artigo
constitucional 370 que
concede autonomia especial aos estados de
Jammu e Caxemira, além
de pedirem respeito à soberania indiana.

Migração cresce

Itália à brasileira

A última pesquisa do
departamento econômico
e social da ONU, divulgada esta semana, mostra
que aumentou para 272
milhões o número de migrantes no mundo. Essa
quantidade supera a taxa
de crescimento da população mundial.

O Brasil subiu nove
posições em um ranking
que avalia quais países
mais mandaram imigrantes para as nações desenvolvidas. A migração
de brasileiros para Itália
registrou um aumento
de 50% em comparação
com 2016.

Pedido indecente

Portas abertas

O presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, teria feito um pedido direto ao governo da
Ucrânia para investigar o
filho do pré candidato Joe
Biden, possível opositor
em 2020, em troca de suporte militar americano ao
país do leste europeu.

O negociador chefe
do Talibã, Mohammad
Abbas Stanikzai, insistiu
que a organização fundamentalista está de “portas abertas” para retomar
as negociações de paz
com os Estados Unidos,
no que ele chamou de
“única chance pacífica”.

Invasão brasileira

União árabe

Um novo recorde do
turismo brasileiro foi alcançado na mais recente
pesquisa do Instituto Nacional de Estatística, de
Lisboa, no qual foram registrados 333 mil estadias
de brasileiros em hotéis
portugueses.

Políticos árabes declararam seu apoio ao
candidato Benny Gantz
para o cargo de Primeiro-ministro de Israel. A
inciativa faz parte de uma
ampla ação para minar
as chances de Benjamin
Netanyahu continuar no
poder.

Reaproximação

Perigo com vírus

O vice-ministro de finanças chinês, Liao Min,
chegou ao Estados Unidos acompanhado de
uma delegação própria
para tratar de um suposto
encontro de alto nível entre as duas nações. Esse
encontro surge em um
contexto de tensão.

Uma explosão no Centro Estatal de Pesquisa
em Virologia e Biotecnologia, na Rússia. Segundo
autoridades, tanto a estrutura do prédio como o
armazenamento de vírus
como HIV, varíola e ebola
não foram comprometidos.

Curtas
n
Novo projeto das
Escolas
Ambientais
Globais a ser implementado a partir de
2021 tem como foco
o ensino ambiental às
futuras lideranças da
área
n Às vésperas de conferencia internacional
sobre a Líbia, governo
alemão organizou encontro com representantes das maiores potências para tratar da
crise no país árabe

n Robert O’Brien, ex-embaixador dos Estados Unidos na Assembleia Geral de 2005, foi
escolhido por Donald
Trump como novo conselheiro de segurança
nacional. Ele é a quarta pessoa a assumir o
cargo durante o mandato de Trump. O’Brien
possui larga experiência com assuntos ligados ao Oriente Médio
e, mais especificamente, Afeganistão.

É hora de o Brasil
encarar a ONU
UN Photo/Manuel Elias

Conferência
internacional
servirá para
testar o quão
resistente é
a imagem do
governo
Por Gustavo Barreto

Até o próximo dia 27 de setembro, a Assembleia-Geral da
ONU estará reunindo em Nova
York os representantes das 193
nações membros do grupo para
debater os principais assuntos no
âmbito internacional. A delegação
brasileira, comandada pelo presidente Jair Bolsonaro, terá que
lidar principalmente com críticas
direcionadas à sua política ambiental, cujo foco se intensificou
nas últimas semanas com as queimadas na Amazônia.
Segundo informações da
WWF (Fundo Mundial para a
Natureza), os recentes incêndios
atingiram áreas que abrangem a
Amazônia brasileira, boliviana,
o Bosque Chiquitano (Bolívia),
Chaco, Pantanal e Cerrado. Em
relatório do INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial), publicado em julho, já se projetava
um aumento significativo no número de incêndios para o mês de

Brasil terá que mostrar para os países-membros da ONU se está empenhado com a agenda internacional
agosto. Em matéria publicada, o
portal do UOL anunciou que, até
o dia 24 de agosto, foram registrados 78.383 focos de incêndio no
país, sendo 41.332 só na Amazônia.
Para o professor de Relações
Internacionais da PUC-RJ, Marcello Campello, as recentes declarações do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, podem ser
um ponto negativo para o Brasil:
- O desconforto já existe. As
declarações do ministro do meio
ambiente assim como as do ministro das relações exteriores e do
próprio presidente já reverberam
de forma negativa. Estamos em
descrédito (na ONU) desde que
mudamos nosso entendimento
sobre questões LGBTs.
Com a nomeação do diplomata
nigeriano Tijjani Muhammad-Ban-

de, conhecido por seu posicionamento pró ambiental, para a presidência desta Assembleia-Geral da
ONU, espera-se que a 74ª edição do
encontro se debruce sobre o tema
da preservação ambiental a partir do
dia 24 de setembro, quando ocorrerá o Fórum político de alto nível
para o desenvolvimento sustentável.
Em diversas ocasiões o secretário-geral da ONU, Antônio
Guterres, expressou sua preocupação para com a atual situação da
floresta Amazônica bem como do
meio ambiente em escala global.
Durante o encontro do G7 em
agosto de 2019, Guterres sugeriu
a criação de um evento durante a
Assembleia-Geral para discutir a
situação da Amazônia e engajar
um trabalho conjunto dos países
membros para preservar o que
ele classificou como “patrimônio

universal e essencial para evitar
mudanças climáticas”.
De acordo com Maureen
Santos, coordenadora do programa de justiça socioambiental da
Fundação Heinrich Böll Brasil, a
delegação brasileira deve chega na
Assembleia-Geral com um status
contrariado e focada em recuperar
seu prestígio.
- A própria declaração do
presidente Bolsonaro de que iria
até de cadeira de rodas para falar
sobre a Amazônia na Assembleia
Geral mostra uma preocupação
tanto para desfazer a imagem com
que o Brasil ficou após acusações
infundadas em relação a organizações da sociedade civil no início
do ano e depois toda a questão
com a França que se somou a outros processos desgastantes com a
Noruega e a Alemanha.

Jovem ambientalista representa o país na Cúpula do Clima
Por Gustavo Barreto

O Brasil não está na lista de
países que vão discursar na cúpula do clima da ONU, em Nova
York, por não ter apresentado
um plano efetivo para combater
as mudanças climáticas. Porém, a
brasileira Paloma Costa Oliveira,
27 anos, foi convidada pela ONU
para discursar no encontro ao
lado da jovem ativista sueca Greta
Thunberg, de 16 anos.

Paloma é ambientalista e estudante de direito na Universidade
de Brasília, além de atuar como
coordenadora de clima na ONG
Engajamundo, voltada para a formação de jovens ativistas climáticos.
Outras conquistas da ativista
ambiental incluem também assessoria no ISA (Instituto Socioambiental) e na coordenação do
projeto Ciclimáticos, no qual os
envolvidos percorreram mais de

500 km de bicicleta no Paraná,
São Paulo e Distrito Federal. O
projeto pretende mostrar o impacto das mudanças climáticas em
pequenas comunidades.
O convite realizado pelo Secretário-geral da ONU, António
Guterres, visa não só a participação da brasileira na mesa de abertura da Cúpula do Clima como
também encorajar a elaboração de
projetos mais ousados para atingir
a meta do planejamento. Segundo

Crise no Oriente Médio
é tema de discussões
Donald Trump aprova o reforço de tropas na região
Por Agência Brasil

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), António Guterres, disse
que estamos assistindo uma escalada de tensões muito perigosa
no Golfo Pérsico, tendo o Irã e a
Arábia Saudita como principais
potências da região.
Os ataques a refinarias de petróleo da Arábia Saudita, em 14
de setembro, deverão ser abordados por vários estados-membros
da ONU, principalmente os que
têm interesses econômicos naquele país ou que são também
países produtores de petróleo.

Na última quarta-feira (18), a
ONU anunciou a viagem de uma
equipe de peritos à Arábia Saudita para conduzir um inquérito
internacional sobre os ataques
contra instalações petrolíferas
sauditas.
O Irã está no foco dos debates
sobre a paz e segurança no mundo devido à política das armas
nucleares e por ter sido acusado
pelos EUA como os responsáveis
pelos ataques na Arábia Saudita.
O Pentágono já anunciou
que os EUA vão enviar reforços
militares para a região do Golfo
a pedido da Arábia Saudita e dos
Emirados Árabes Unidos.

O secretário de Defesa dos
EUA, Mark Esper, disse à imprensa que a mobilização é de
natureza “defensiva”:
- A Arábia Saudita solicitou
assistência internacional para
proteger a infraestrutura energética do reino. Os Emirados
Árabes Unidos também pediram
ajuda - esclareceu.
Esper ressaltou que o ataque
representa “uma escalada dramática da agressão iraniana”.
O presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou o envio de
tropas, focadas na força aérea e na
defesa antimísseis.

Coalizão de árabes
bombardeia Iêmen
O ataque pretendia atingir fábricas na região
Por Gustavo Barreto

Forças da coalizão formada
por Arábia Saudita e Emirados
Árabes Unidos bombardearam a
região ao norte da cidade costeira
de Hudaydah, no Iêmen. Segundo oficiais sauditas, os alvos eram
fábricas localizadas na região.
O ataque surge em momento
da escalada de tensão entre o reino saudita e os rebeldes houthis,
que recentemente reclamaram
para si a autoria do ataque aos
poços de petróleo saudita.
Atualmente a região de Hu-

daydah se encontra sob cessar-fogo entre o governo oficialmente
reconhecido do Iêmen e os rebeldes houthis desde 2018, quando um encontro mediado pela
ONU selou um pacto conhecido
como acordo de Estocolmo.
Por meio de uma rede social,
o porta-voz dos houthis, Mohammed Abdul-Salam, condenou o
bombardeio a Hudaydah.
- A concentração de agressões
em Hudaydah representa uma
perigosa escalada que pode interromper o acordo sueco.
Já o porta-voz das forças de

coalizão Saudita-EAU, coronel
Turki al-Maliki, disse que os ataques foram uma medida preventiva.
- Esses locais são usados para
ataques e operações terroristas
que ameaçam as linhas marítimas
e o comércio internacional no estreito de Bab al-Mandab e o sul
mar vermelho.
A guerra no Iêmen já dura
quatro anos e é considerada pela
ONU o pior desastre humanitário da atualidade, com mais de 24
milhões de pessoas precisando de
assistência e proteção no país.

ele, apenas essas ideias terão lugar
na sessão de abertura.
Anteriormente, o secretário
já havia dito em uma carta aberta que desejava “com planos e
não com discurso” por parte dos
países. De acordo com António
Guterres, o desejo de ampliar as
metas estabelecidas no Acordo
de Paris serviriam, pricipalmente,
para escolher quem serão os oradores a participar da Cúpula do
Clima em 2019.

Protestos no
consulado
brasileiro
Por Folhapress

O consulado do Brasil em
Zurique, na Suíça, amanheceu
a segunda-feira (23) manchado
com tinta vermelha, que foi arremessada contra a entrada, as
janelas e as portas do local. O
ataque foi registrado pelo deputado regional Claudio Schmid.
Ele postou, em uma rede social,
acreditar que o ataque foi realizado por “radicais de extrema-esquerda, no contexto da histeria climática”.
A polícia de Zurique confirmou o ataque, que ocorreu
durante o fim de semana, e disse
que há investigações em andamento, segundo o site de notícias suíço 20 Minuten.
Este foi ao menos o quarto
ataque a postos diplomáticos
do Brasil no exterior neste ano.
Em agosto, ativistas do clima
do grupo Extinction Rebellion
jogaram tinta vermelha na embaixada brasileira em Londres
para protestar contra os danos à
Amazônia e o que descreveram
como “violência contra os povos
indígenas que vivem lá”.
A fachada da embaixada do
Brasil em Berlim, na Alemanha,
foi atacada duas vezes, em janeiro e em fevereiro. No primeiro
ataque, em janeiro, os vidros foram pichados com a frase “Lutaremos contra o fascismo no Brasil”. Na segunda ação, a fachada
foi pintada com tinta rosa. Um
autor não identificado divulgou
um texto reivindicando a autoria, no qual afirma que a ação foi
um ato de solidariedade “à resistência feminista, transgênero e
antifascista no Brasil”, ao MST e
para marcar a data em que “o fascista Jair Bolsonaro” completou
um mês no poder.
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Há vagas, mas para
2 salários mínimos
Desemprego cai, mas novas remunerações ficam em patamares baixos
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Diego Garcia - Folhapress

Preço elevado nas refinarias resulta em repasse ao consumidor

Preço médio da gasolina teve
leve alta nos postos
O valor pago na gasolina pelo consumidor brasileiro teve leve aumento
nos últimos dias. Na média brasileira, o litro subiu 0,16%, saindo de R$
4,310 para R$ 4,317.
Essa pequena alta,
porém, não foi registrada no Rio, que registrou
diminuição de 0,38% no
preço do combustível.
Em São Paulo, o litro da
gasolina caiu 0,12%.

A pesquisa divulgada
pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP) no fim da
semana mostra que ainda
não chegou nas bombas,
portanto, o aumento dos
preços de combustível
nas refinarias. Na quarta-feira (18), a Petrobras
anunciou o reajuste da
gasolina em 3,5%, e do
diesel (4,2%). O repasse
ao consumidor fica a critério dos postos.

BC corta juros

Fed reduz juros

A reunião mais recente do Copom entrou para
história, pois os conselheiros reduziram a taxa
de juros em meio ponto
percentual, ficando na
casa dos 5,5% ao ano.
O valor é o menor desde
quando se iniciou a medição do BC, em 1986.

Assim como no Brasil,
o Fed, banco central dos
EUA, também cortou sua
taxa de juros. Com a redução de 0,25% ponto,
agora a taxa norte-america está entre 1,75% e
2%. A decisão se alinha
ao receio do crescimento
da economia global.

Vale ajudar o Museu do Ipiranga
O Museu do Ipiranga
deu início a um projeto
para restauro e modernização do seu espaço de
visitação, com a ajuda da
Vale. O compromisso para
a reinauguração do espaço é em 7 de setembro de
2022, data que marca o
bicentenário da Indepen-

dência do Brasil. O prédio
foi construído entre 1885
e 1890 e é tombado como
patrimônio histórico municipal, estadual e federal. Está desde 1963 sob
a administração da USP,
atendendo às funções de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

BB sustentável

Dinheiro parado

O Banco do Brasil foi
listado pelo sétimo ano
no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade (DJSI)
da Bolsa de Nova York.
Em 2019 o BB voltou a
integrar a lista, que reúne
as empresas com as melhores práticas sustentáveis de todo o mundo.

Ao criar o programa
BNDES Pró-Segurança,
em maio de 2018, o banco condicionou R$ 4 bi
para que estados e municípios possam investir em
segurança pública. Um
ano e cinco meses depois, o dinheiro continua
intacto no banco.

Dados da inflação

Novo secretário

O diretor de Política
Econômica, Carlos Viana
de Carvalho, apresentará o Relatório Trimestral
de Inflação às 11h, na
quinta-feira (26/9). Na
sequência, o presidente
do BC, Roberto Campos
Neto, dará entrevista coletiva.

A solução caseira foi
a encontrada por Paulo Guedes, Ministro da
Economia, para ocupar
o comando da Secretaria
da Receita Federal, vago
desde a saída de Marcos
Cintra. O escolhido foi o
auditor fiscal José Barroso Tostes Neto.

Previdência

China no topo

Senadores apresentaram 77 propostas de
alterações no texto da
Reforma da Previdência,
que deve ser apreciado
pela Casa, em plenário,
no dia 24 deste mês. Para
ser aprovado, é necessário receber o aval de 49
senadores.

A China, de acordo
com o site ‘The Bank’,
tem os bancos mais valorizados do mundo. Quem
lidera é o ICBC (US$ 338
bi), seguido pelo Banco
de Construção (US$ 287
bi), Banco da Agricultura
(US$ 243 bi) e Bank da
China (US$ 230 bi).

Curtas
nA Petrobras e o Tamar
anunciam um importante marco que será
alcançado na próxima
temporada de desova:
40 milhões de tartarugas marinhas protegidas e devolvidas ao
oceano, um número
bem
representativo
para o projeto.
nA WeCompany, dona
da WeWork (empresa
de escritórios compartilhados), adiou sua
oferta pública de ações
(IPO), após uma fraca

respostas dos seus investidores aos planos
da empresa.
nA fintech Neon Pagamentos
anunciou
que comprou a MEI
Fácil, que oferece serviços financeiros para
microempreendedores individuais. Com a
compra, a starup passa a ter 3,3 milhões de
contas e 1,6 milhão de
clientes ativos – pessoas ou empresas que
movimentaram a conta
nos últimos três meses.

Em contrapartida ao recuo
do desemprego no Brasil, a grande
maioria das novas vagas geradas
no país possui uma remuneração máxima de até dois salários
mínimos, aponta análise do Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada). Segundo o relatório divulgado quarta-feira (18), apenas
as duas primeiras faixas salariais
possuem saldos positivos, ou seja,
o número de contratações supera
o de demissões.
“Para todos os demais níveis
salariais acima, a dispensa de trabalhadores é maior que o total de
admissões”, diz o relatório do Ipea.
De acordo com a documentação do instituto, nos últimos 12
meses, os quatro maiores setores
empregadores do país (indústria
de transformação, construção civil, comércio e serviços) mostram
uma criação maior de empregos
com remuneração entre um e dois
salários mínimos e uma destruição
de vagas com salário superior a
esse patamar.
“Em 2015 e 2016, com a crise
batendo mais forte, não conseguíamos remunerar nem dois salários mínimos. Em 2019, mesmo
começando a se recuperar, em

Previsão do saláro mínimo é de passar de R$ 1000 em 2020
2010 e 2013 a diferença entre um
e dois salários mínimos era muito
maior”, explicou Maria Andreia
Parente, técnica de planejamento
do Ipea.
“Por mais que a gente gere
vagas que remuneram de um a
dois salários mínimos, ainda estamos em uma proporção menor
do que aquela que vivemos no
período pré-crise”, acrescentou a
técnica, que assina o estudo junto

com Sandro Sacchet de Carvalho,
Carlos Henrique Corseuil e Lauro
Roberto Albrecht Ramos.
O Ipea indica que, a partir do
segundo semestre de 2018, a geração de novos postos de trabalho
com carteira assinada no Brasil
apresentou maior dinamismo,
chegando a 521.500 novos empregos criados no acumulado de 12
meses até julho deste ano.
“Junto a esse bom resultado,

as estatísticas também mostram,
na margem, uma recuperação dos
salários médios de contratação,
embora estes, historicamente,
mantenham-se abaixo dos salários
de demissão”, escrevem os pesquisadores do Ipea.
Para finalizar, a análise do Ipea
diz que a grande maioria dos trabalhadores demitidos são aqueles
que possuem menos permanência
no cargo. Já a menor parcela dos
dispensados é formada por aqueles
que tinham mais de cinco anos no
emprego.
No fim de agosto, o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) divulgou que a taxa
de desocupação no Brasil caiu
para 11,8%, o que representa 12,6
milhões de pessoas desempregadas, contra 12,5% no trimestre
imediatamente anterior (fevereiro
a abril de 2019).
A taxa de desemprego recuou
no país, mas devido em especial à
criação de vagas no mercado informal, que bateu novo recorde.
O total de empregados do setor privado sem carteira de trabalho assinada teve um aumento de
3,9% (441 mil pessoas), enquanto
o número de trabalhadores por
conta própria subiu 5,2% (1,2 milhão de pessoas).

O perfil do desalento no país: negras e jovens
Por Eduardo Cucolo e
Laísa Dalla’Agnol - Folhapress

Mulher jovem, preta ou parda
e com baixa escolaridade. Esse é o
perfil dos desalentados no Brasil,
parcela da população que mais
do que triplicou em cinco anos e
chegou a quase cinco milhões de
pessoas, quase 5% da população
economicamente ativa.
Os dados fazem parte do estudo “Quem são os desalentados
do Brasil?”, dos pesquisadores
Paulo Peruchetti e Laísa Rachter,
do Ibre (Instituto Brasileiro de
Economia) da FGV, com base nos
números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).
São considerados desalentados os trabalhadores que desisti-

ram de procurar emprego porque
não têm esperanças de que irão
encontrá-lo, apesar de estarem
disponíveis e com vontade de trabalhar.
Além de analisar os grupos
mais atingidos pelo fenômeno,
os pesquisadores estimaram qual
a probabilidade de esses fatores
socioeconômicos levarem o indivíduo à condição de desalentado,
independentemente do nível de
renda e dos choques nos mercados
de trabalho macroeconômicos e
regionais.
O modelo indica que mulheres têm probabilidade 2,1 pontos
percentuais maior de se declararem desalentadas que os homens.
Indivíduos que completaram
pelo menos o ensino médio, por

outro lado, têm probabilidade 3
pontos percentuais menor de serem desalentados que indivíduos
sem ensino médio completo.
“Esse é um efeito considerável
levando em conta que a probabilidade de desalento é de cerca de
4,2% no período mais recente”,
dizem os pesquisadores.
A principal razão declarada
pelos que desistiram de procurar
emprego foi não haver trabalho na
localidade onde moram: 63% afirmaram que desistiram de procurar
emprego por essa razão. Outros
20% não encontraram trabalho
adequado, 10% apontaram a idade
como motivo e 8% citaram a falta
de qualificação ou experiência.
Marina Fernandes, 25, que
começou a trabalhar aos 15 anos,

hoje não estuda, não trabalha e
não está procurando emprego.
Desistiu porque não conseguiu
encontrar um salário adequado a
sua necessidade. Ela mora com o
pai, hoje aposentado, e a avó, de
96, que tem Alzheimer.
A única renda da casa, atualmente, é a aposentadoria do pai,
de R$ 2.500.
A piora do desalento e de outros indicadores no mercado de
trabalho é fruto da recessão de
11 trimestres verificada do 2º trimestre de 2014 ao 4º trimestre de
2016 e do fraco crescimento econômico registrado desde então.
A previsão é de que o PIB
cresça este ano ao redor de 0,80%,
menos que os 1,1% registrados em
2017 e 2018.

14

De 20 a 26 de setembro 2019

ESPORTES

CORREIO ESPORTIVO
PEDRO SOBREIRO
Crédito: CBF

Gabigol está de volta à Seleção Brasileira

Os convocados de Tite para os
próximos amistosos
O técnico Tite divulgou
os 23 convocados para os
amistosos em Singapura,
que acontecem em 10 e
13/10. São eles: Ederson
(Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Santos
(Athletico); Daniel Alves
(São Paulo), Danilo e Alex
Sandro (Juventus), Renan
Lodi (Atl. Madrid), Thiago
Silva e Marquinhos (PSG),
Éder Militão (Real Madrid)

e Rodrigo Caio (Flamengo); Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona),
Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Grêmio),
Coutinho (Bayern de Munique) e Lucas Paquetá
(Milan); Everton (Grêmio),
Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar
(PSG) e Gabriel Jesus
(Manchester City).

Rescindiu

Vai e vem Tricolor

O Botafogo rescindiu o
contrato com o atacante
Biro Biro, que encerra sua
passagem pelo Fogão
sem ter disputado qualquer partida. O Glorioso
optou pela rescisão para
não pressionar o atleta e
evitar qualquer problema
na sua recuperação.

Além das chegadas de
Luccas Claro e Orinho,
o Fluminense renovou o
contrato de Igor Julião
até 2021. Por outro lado,
o atacante Kelvin pediu
rescisão contratual. Já o
colombiano Yony González deve seguir para a Europa em janeiro de 2020.

Dor de cabeça

Indigesta

As convocações das
Seleções podem complicar o Flamengo, que tem
quatro titulares convocados. Gabigol, R. Caio e o
uruguaio Arrascaeta vão
perder duas rodadas do
Campeonato Brasileiro.
Já Reinier, sub-17, pode
perder até dez jogos.

A convocação de Talles Magno para a Copa
do Mundo Sub-17 já era
esperada pela comissão técnica do Vasco da
Gama. O craque pode
desfalcar o Gigante da
Colina em até dez jogos,
dependendo do desempenho da Seleção.

Polivalente

Na seca

Felipe Jonathan deve
ganhar novas oportunidades - agora, como meia
- com o técnico Jorge
Sampaoli. O Santista de
apenas 21 anos já atuou
como lateral, ponta e volante, e afirmou que seu
objetivo maior é ajudar o
Santos, seja como for.

Figurinha carimbada
na lista de piores ataques
do Brasileirão, o São Paulo precisa voltar a marcar
gols se quiser continuar
na disputa pelo título. O
técnico Cuca apontou a
falta de confiança dos jogadores como problema
a ser solucionado.

Ele fica

Tapete novo

Após o baile do Independiente Del Valle na
Arena Corinthians, o presidente do Alvinegro Paulista, Andrés Sanchez,
garantiu a permanência
do técnico Fábio Carille
mesmo se o Corinthians
for eliminado na Sul-Americana.

Por conta do calendário de shows até o final
do mês, o gramado do
Allianz Parque, estádio do
Palmeiras, será replantado em 26 de setembro. O
novo tapete ficará pronto
para Palmeiras X Atlético-MG, válido pelo Brasileirão, em 5 de outubro.

Crise sem fim

Fim da linha

Afundado em dívidas, o Cruzeiro está com
aproximadamente R$ 10
milhões da venda de Arrascaeta para o Flamengo
bloqueados pela Justiça.
O clube tentou oferecer a
Toca da Raposa II como
penhora, mas teve a proposta recusada.

A lua de mel entre
Luan, o “menino maluquinho”, e o Atlético-MG
pode estar próxima do
fim. Sem espaço no Galo,
o atacante que foi fundamental na conquista da
Libertadores já teria sido
orientado a buscar um
novo clube para 2020.

Curtas
n
A judoca Rafaela
Silva foi flagrada em
exame antidoping, realizado em 9 de agosto,
nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. A
substância
detectada foi o fenoterol, que
costuma ser usado em
tratamentos de doenças respiratórias, como
asma.
n O Náutico (PE) está
de volta à Série B. O
STJD decidiu, por unanimidade, negar o pe-

dido do Paysandu (PA)
de impugnar a partida
e manteve o resultado
do duelo das quartas
de final: 2 a 2 no tempo normal; 5 a 3 para o
Timbu nas penalidades
n Pela sexta vez na
história do futebol,
Lionel Messi foi eleito
o Melhor Jogador do
Mundo pela FIFA. Ele
é o primeiro futebolista
homem a atingir a marca. A primeira pessoa
foi a brasileira Marta.

Mãos na taça e
dinheiro no bolso
Miguel Locatelli/Site Oficial

Athletico fatura
R$ 52 milhões
somente com a
conquista de sua
primeira Copa
do Brasil
Por Gabriel Moses e Pedro Sobreiro

Ganhar um título inédito é
sempre marcante para a história e
a manutenção de um clube. Ainda
mais quando se trata da conquista
da Copa do Brasil com os moldes
financeiros atuais. Pela primeira
vez na história, um clube do Paraná venceu o torneio. Com autoridade, o Athletico-PR ganhou os
dois jogos contra o Internacional,
que buscava o bicampeonato.
Além de levantar pela primeira vez uma copa nacional, o
Rubro-negro da Baixada recebeu
R$ 52 milhões pela conquista do
título. Até chegar à final, o clube
já havia conquistado R$ 12,35
milhões por premiações. O clube
também já assegura sua vaga para
a Libertadores da América 2020.
Desde 2018, a CBF tem investido bastante nas finanças da
Copa do Brasil, tornando-a o torneio mais caro – e lucrativo – da
América do Sul.
Comandado pelo técnico
Tiago Nunes, de apenas 39 anos,
o Furacão tem acumulado títulos
de expressão em pouco mais de
um ano. Em 2018, veio o primeiro
título internacional de sua história: a Copa Sul-Americana. Nesta
temporada, o elenco marcou outro capítulo vitorioso para sua sala

Jogadores comemoram o primeiro título da Copa do Brasil do Athletico-PR
de troféus ao vencer a Levain Cup,
antiga Copa Suruga, no Japão.
O início para a glória
O caminho até à final não foi
nada tranquilo. Nas oitavas de
final, os paranaenses derrotaram
o Fortaleza com um gol no último minuto. Já nas quartas, em
duelos parelhos, o time bateu o
Flamengo nos pênaltis, em pleno
Maracanã lotado. Na semifinal,
talvez a maior prova de fogo: Perdeu para o Grêmio por 2 a 0 em
Porto Alegre, jogando um futebol
irreconhecível. Na Baixada, uma
vitória heroica. O Rubro-Negro
devolveu os 2 a 0 e eliminou novamente o adversário nos pênaltis.
Pela segunda vez na história, o
Athletico chegava a uma final da
Copa do Brasil.

Tiago Nunes é o
segundo técnico
mais jovem a ser
campeão da Copa
do Brasil
Na grande final, jogo de ida foi
em Curitiba. Cirúrgica, a equipe
bateu o colorado por 1 a 0. Com
a volta no Beira-Rio, o Athletico
abriu o marcador em jogada linda
de contra-ataque. O Internacional
empatou. Os jovens resilientes de
Tiago Nunes mostraram obediência tática e, após o cansaço do Inter
já no fim da partida, deram o bote

A renovação, quem diria,
vem... dos cabelos brancos
Técnico Tiago Nunes já vive fase de ouro na carreira
Por Gabriel Moses

Apesar dos cabelos brancos, e
talvez uma fisionomia de alguém
“mais experiente”, o técnico Tiago Nunes, de apenas 39 anos,
representa claramente o que o
futebol brasileiro precisa para se
manter em alto nível. É a tão falada renovação por parte dos técnicos brasileiros, e com certeza,
Nunes encabeça essa lista.
Em praticamente um ano
e meio, o treinador do Athletico-PR conquistou três títulos
inéditos para o clube, sendo dois
torneios internacionais. No ano
passado, o técnico deu o campeonato paranaense e a Sul-Americana para a equipe, a segunda
competição mais importante do
continente. Já nesta temporada,
os títulos da Levain Cup (antiga
copa Suruga) e da Copa do Brasil colocam o Furacão definitivamente no alto escalão dos times
brasileiros.
Mas quem é Tiago Nunes?
Natural de Santa Maria, o
gaúcho Tiago Nunes começou
sua carreira em meados dos anos
2000. Nesse período, passou por
diversos clubes de baixa expressão no Rio Grande do Sul, além
de treinar a equipe manauara do
Nacional. Depois, o treinador ingressou para as categorias de base
do Grêmio, até então sendo o seu
trabalho de maior expressão.
Sendo pouco aproveitado,
Nunes passou para a base do Juventude e da Ferroviária, e posteriormente trabalhou com o grupo profissional do São Paulo-RS
e Veranópolis. Em 2017, o Athletico-PR contratou o treinador
para cuidar da equipe sub-23 do
clube. Já em 2018, após a demissão de Fernando Diniz, que na
ocasião havia deixado o time na
zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Tiago Nunes
teve sua primeira grande oportunidade no cenário nacional
esportivo. E aproveitou a chance
muito bem.
Com uma filosofia de jogo al-

tamente competitivo, com linhas
altas de marcação e muita troca
de passes, o Athletico de Tiago
Nunes largou a zona de rebaixamento e terminou o brasileirão
na 7ª colocação.
Sonhos e realidades
Com uma identidade formatada, o Furacão tem conseguido
feitos antes inimagináveis. Vencer um título internacional encabeça a lista. Depois, o embate
equilibrado contra equipes consagradas no cenário futebolístico
da América do Sul e até mesmo
do mundo, como foi o caso da
épica vitória do clube sobre o
Boca Juniors por 3 a 0 na fase de
grupos deste ano.
São campanhas e jogos feitos
com muita habilidade, equilíbrio
e inovação.
Tiago Nunes consegue montar e, principalmente manter,
uma equipe totalmente competitiva, que mescla um poderio
ofensivo veloz com uma sólida
organização defensiva. E mais:
o treinador utiliza-se de muitos
jogadores da base do clube, o que

valoriza ainda mais o Athletico
no mercado.
Provavelmente o nome mais
bem sucedido da chamada “nova
geração de técnicos brasileiros”,
Tiago Nunes deu mais um passo
a favor da volta do futebol ofensivo ao Brasil.
Mais do que ficar no papel, o
trabalho até aqui de Tiago Nunes
espanta qualquer sombra ou receio de dirigentes e da imprensa
sobre a questão da “renovação x
mais do mesmo”. Sem sombra de
dúvidas que o técnico do Athletico é uma grande referência para
muitos treinadores, inclusive aos
já consagrados. Tiago Nunes é o
melhor dos dois mundos: a mistura perfeita entre simplicidade e
diferencial de trabalho
É mais um capítulo importante na história do Athletico-PR, clube que briga anualmente
para entrar no grupo dos gigantes
brasileiros, e que tenta mostrar
que modernidade e tradição podem andar juntas.
O futebol no século XXI
deixa sua mensagem: Apostar é
preciso.
Twitter/Athletico-PR

Aos 39 anos, Tiago Nunes não é mais “apenas” uma promessa

fatal e colocaram números finais
na partida: Furacão 2 a 1.
A Copa do Brasil ganhou destaque nos últimos anos por reunir
vários fatores que as torcidas brasileiras queriam: é um torneio de peso
nacional disputado no formato do
Mata-Mata. Além disso, a bonificação astronômica passa diretamente
por não depender das Cotas de TV.
Enquanto a CBF negocia diretamente com os patrocinadores na
Copa do Brasil, a premiação do Brasileirão é realizada pela Rede Globo.
O campeão fatura R$ 33 milhões,
cerca de 19 milhões a menos que
o vencedor da Copa do Brasil. A
principal consequência disso são os
clubes priorizarem a Copa e deixarem o nível técnico do Brasileirão
mais baixo. É um “problema” a ser
resolvido nos próximos anos.

O projeto
campeão do
Furacão
Por Pedro Sobreiro

Essa fase vitoriosa do Athletico-PR no cenário nacional e internacional não é sorte, mas fruto de
um planejamento trabalhado de
forma competente pela diretoria
do Furacão.
O clube estabeleceu a meta
de ser campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa até 2024.
Quando isso foi anunciado, alguns torcedores de outros clubes
deram risada, muitos deles baseados na descrença e na tradição
nacional de suas equipes. Porém,
o futebol moderno não dá mais
espaço para o amadorismo. A diretoria do antigo Atlético Paranaense entendeu isso e colocou a
equipe nos trilhos após o retorno à Série A, lá em 2012. Desde
então, o Furacão investiu na Arena da Baixada - único estádio da
América Latina com teto retrátil e um dos mais modernos do
país, melhorou o CT do Caju,
de onde saem algumas revelações importantes para o elenco,
como o goleiro Santos, o volante
Bruno Guimarães e o lateral Renan Lodi - a venda mais cara da
história do clube - e passou até
mesmo pela polêmica mudança
no nome e na identidade visual
do agora Athletico-PR.
São atitudes simples, mas profissionais, que têm como objetivo
a internacionalização da marca.
Se eles serão campeões do
mundo até 2024, só o tempo dirá,
mas já é possível apontar que estão
seguindo o caminho certo.
O clube paranaense já garantiu sua sétima participação
na Libertadores em 2020, competição da qual foi vice-campeã em 2005. Quanto mais um
elenco disputa o torneio, maior
é a chance dele criar a chamada
“casca”, de ganhar experiência e
entender melhor as exigências
de cada jogo. E baseado no que
os elencos do Athletico vêm
apresentando nos últimos anos,
não é nenhuma loucura considerá-los favoritos a levantar a taça
mais cobiçada das Américas e até
brigar pelo Mundial nos próximos anos. No momento, o céu é
o limite na Baixada.
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À prova de atropelamentos
Novo Hyundai HB20 usa sensor dianteiro para frear o carro caso detecte obstáculo à frente
Divulgação

Por Eduardo Sodré - Folhapress

A segunda geração Hyundai
HB20 chega sob pressão ao mercado. Seu lançamento ocorre na
semana seguinte à apresentação
do novo Chevrolet Onix, que é o
primeiro compacto nacional equipado com seis airbags e controles
de tração e de estabilidade em todas as versões.
Para chamar a atenção, o modelo de origem sul-coreana adota
o estilo dos carros mais recentes da
marca, a exemplo do novo Sonata,
lançado em abril deste ano. Simon
Loasby, vice-presidente de design
da Hyundai, afirma que o objetivo
era mesmo causar impacto:
- Design tem a ver com provocar, inovar. Temos aqui um desenho que deliberadamente se destaca, alguns não irão gostar, mas
muitos vão achar bonito.
De fato, a grade frontal com
contornos cromados dá ao HB20
uma “cara” inconfundível. O formato da parte central muda de
acordo com a carroceria (hatch,
cross ou sedã).
Embora custe a partir de R$
46.490 na versão 1.0 Sense (R$ 2
mil a menos que o Onix mais em
conta), o Hyundai fica em desvantagem por economizar onde a
Chevrolet se destaca.

Equipado com motor de três
cilindros e 80 cv, o HB20 de entrada só tem airbags frontais e
não traz controles de estabilidade. Para ter duas bolsas laterais de
proteção - não há as do tipo cortina - o consumidor terá de adquirir
a opção Diamond, que custa R$
73.590 na carroceria hatch com
motor 1.0 turbo de injeção direta
(120 cv). O câmbio é automático,
de seis marchas. Mas a Hyundai
também oferece itens exclusivos
de segurança. Essa mesma versão
Diamond pode receber o pacote
Plus, que inclui um sensor frontal
capaz de frear o carro até a parada
completa caso seja detectado um
obstáculo à frente, seja um outro
veículo ou um pedestre.
Outra novidade é o sistema
que lê as faixas no asfalto e emite
um alerta caso o carro comece a
invadir a pista ao lado. Esses itens
adicionais elevam o preço para
R$ 79.990 na opção hatch e R$
81.290 na configuração sedã.
Sempre equipado com motor
1.6 flex (130 cv), o HB20X custa
entre R$ 62.990 (versão Vision) e
R$ 79.590 (Diamond Plus).
As opções mais equipadas têm
forração de material sintético que
imita couro. No sedã, há dois tons
de cinza, enquanto no hatch as cores
escolhidas são marrom e azul. Com

Todo cuidado
é pouco

Ilustração mostra como o sensor frontal do novo Hyundai pode identificar obstáculos adiante
estilo aventureiro, o HB20X combina preto e laranja nos acabamentos.
Enquanto as opções 1.0 de entrada são sempre equipadas com
câmbio manual, as versões 1.6
podem ter também a caixa automática. Nas configurações turbinadas, só existe a opção de câmbio
automático. A posição de dirigir
permanece como um ponto forte.
O volante tem ajustes de altura e

de profundidade a partir da opção
1.0 Evolution (R$ 53.790), que
traz ainda sistema multimídia,
sensor de estacionamento traseiro,
rodas de liga leve e controles de
tração e de estabilidade.
Ar-condicionado e direção
com assistência elétrica são itens
de série em toda a linha HB20.
A distância entre eixos passou
de 2,50 m para 2,53 m, com des-

taque para o ganho de espaço no
banco traseiro. Contudo, o Hyundai permanece um carro estreito,
indicado para quatro ocupantes.
Os preços da versão sedã começam em R$ 55.390. Seu porta-malas tem agora 475 litros,
aumento de 25 litros em comparação ao modelo anterior. No hatch,
foram mantidos os 300 litros de
capacidade da primeira geração.

Um estudo do Instituto
de Segurança Pública (ISP)
e da Coordenadoria de Estatística e Acidentologia do
Detran-RJ mostra que, em
2018, atropelamentos causaram 35% das mortes no
trânsito do estado.
O segundo tipo de acidente que mais produziu
vítimas fatais no Estado do
Rio em 2018 foi a colisão de
veículos.
Ao longo do ano de
2018, 1.957 pessoas morreram em acidentes de
trânsito no estado e outras
27.520 se lesionaram, o que
gera uma média de 81 pessoas acidentadas por dia nas
ruas fluminenses.
Ainda segundo o estudo ISP-Detran-RJ, os acidentes são mais frequentes
à noite e nos fins de semana,
Os dados foram divulgados quarta-feira (18) e fazem parte da terceira edição
do Dossiê Trânsito. (Agência Brasil)
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Em busca do Android perdido
Não há mais motivo para desespero caso seu celular tenha desaparecido
Por Helton Simões Gomes (UOL)

Italianos descobriram que movimentação do cursor identifica mentiras

Seu mouse pode ser
usado contra você
O mouse, eterno aliado de
quem ainda usa os bons e velhos
desktops, poderá futuramente ser
também um item importante em
investigações na internet. Será
mesmo? Simples: detectando
mentiras (e invasores) a partir de
movimentações no cursor. É isso
que pesquisadores italianos desejam, após publicarem o resultado
de alguns testes na revista científica “Plos One”.
Foi uma experiência interessante. Em um dos estudos, foi
dado a 40 participantes um questionário virtual com algumas perguntas envolvendo dados pessoais.
Metade do grupo precisou decorar previamente mentiras para
usá-las nas respostas.
No teste, surpresas pegaram os
“mentirosos” desprevenidos. Isso
porque algumas perguntas complementares aos dados que eles
haviam decorado foram exibidas.
Por exemplo: o grupo precisou memorizar uma data de nascimento “fake”, e o sistema, além

disso, perguntou o signo correspondente ao aniversário.
Os pesquisadores constataram
que as respostas dos “mentirosos”
vieram acompanhadas de diferentes movimentações de cursor para
questões “inesperadas” (à direita),
com curvas e variações de lado. Já
para as mentiras previamente memorizadas (à esquerda), não houve grandes desvios. Não deixa de
ser uma técnica curiosa.
Já o outro grupo pesquisado,
que não tinha a necessidade de
forjar respostas, foi mais “objetivo” e manteve um padrão em diagonal ao mexer no mouse durante
os dois tipos de perguntas.
Entre outras coisas, a pesquisa
dos italianos definiu que “a dinâmica do mouse fornece uma rica
fonte de dados em comparação
com tarefas semelhantes de classificação binária baseadas em botões de resposta”. Portanto, é bom
ficar de olho. O seu mouse pode
ser usado contra você. (Com informações da Folhapress)

Achar seu celular perdido
(ou roubado) pode ser mais fácil
do que você pensa, se ele rodar o
sistema operacional Android, do
Google. Esta dica simples, mas
que funciona, ainda que não ajude você a reaver o aparelho - afinal, nem sempre podemos fazer
tudo - pode mostrar a localização
do seu aparelho. Aí, o resto é com
você. Vamos a ela.
Se você acessar o serviço de
pesquisas do Google e digitar
“find my device” (ou seja, “ache
meu dispositivo”, em tradução
livre), vai dar de cara com uma
série de resultados de busca.
Encontrou? Saiba que um
deles foi feito especialmente para

você. Sinalizado com as palavras
“Find My Device”, o link guarda
informações preciosas sobre o seu
aparelho.
Mas é bom ter em mente que
nada disso é exibido se a pesquisa
não estiver sendo feita no Chrome ou no próprio app do Google
em que você tenha feito login - ou
seja, tenha usado suas credenciais
da conta Google para entrar.
Para criar uma dessas contas,
você precisa ter um e-mail do
Google - que nunca deu ponto
sem nó. Da mesma forma, você
precisa de uma conta Google
para configurar um um celular
Android.
Já entendeu aonde vamos
chegar, certo?
Quando você digita no bus-

cador que quer achar seu “device”,
ele entende que você quer encontrar justamente aquele aparelho
que roda Android e foi configurado com o e-mail da conta Google
com que você logou no Chrome
ou app do Google - por isso, o
truque só funciona com o sistema
do Google.
Antigamente, quando alguém recorria a esse truque, o
Google mostrava na mesma janela da busca um mapa que exibia a
localização do aparelho.
Atualmente, no entanto, ele
funciona de forma diferente:
você tem de clicar no link sinalizado com os dizeres “Find My
Device”. Localizou?
Ao fazer isso, você é remetido para uma página especial. No

topo, ela mostra todos os celulares Android ativos que já foram
associados à sua conta Google.
No centro, há um mapa que exibe a localização - às vezes, com
bastante precisão - do aparelho,
o nome da rede (de wi-fi ou da
operadora) e quanta autonomia
ainda possui (quanta bateria ainda resta).
Uma observação: tudo isso só
funciona se o celular estiver ligado e conectado à internet.
Mais abaixo na página, há
opções de comando para enviar
ao aparelho. É possível mandá-lo
reproduzir um som, o que é ótimo se o aparelho estiver perdido
pela sua casa. Mas também dá
para travar o acesso a ele ou ainda
apagar o conteúdo presente nele.
Divulgação

Se você costuma esquecer seu smartphone por aí, não perca tempo e ligue-se logo na internet para evitar prejuízo

SAÚDE

Lombalgia? Calma. Tem jeito
Especialistas afirmam que maior parte dos casos não é grave. Exercícios podem ajudar
Sabe quando as costas parecem
que vão se quebrar? Pois é. Dói,
dói muito, mas esse sofrimento
pode ter solução. O negócio é não
se desesperar. Afinal, sentir dor
no fim da coluna, mais especificamente na porção lombar, é bastante comum e pode aparecer em várias etapas da vida. Na maior parte
das vezes, no entanto, o caso não é
grave, mas, sim, apenas o resultado
de uma pancada ou de uma noite
de sono em posição ruim.
De acordo com especialistas,
nos casos persistentes, as causas
podem ser o deslocamento de um
disco intervertebral (espécie de
gelatina que, em condições normais, impede o atrito de osso com
osso) ou a exposição e irritação do
nervo ciático, que vai da pelve até
o pé.
A melhor maneira de começar a lidar com o problema é com
exercícios - que, de resto, são bons
para todo o organismo, contanto que sejam feitos com o devido
acompanhamento médico.
As atividades podem ser feitas em grupo ou individualmente
com o objetivo de fortalecer os
músculos envolvidos na postura.
Terapias manuais e massagens
feitas por fisioterapeutas e outros
profissionais da saúde podem
ajudar no alívio da dor. Por fim,

o apoio psicológico pode ser importante para quem sofre com o
incômodo diariamente.
A cirurgia de coluna costuma
ser o último recurso contra as dores nas costas, mas a indicação dela
deve ser bem embasada a fim de
que a chance de sucesso seja maximizada. Geralmente, a operação
só é adequada para uma minoria
de casos. A recuperação após o
procedimento pode ser lenta - e o
pior: a dor pode voltar.
Para prevenir a lombalgia,
como essa dor é chamada, o ideal
é fazer alongamento e exercícios
para as costas, permanecer ativo
(pelo menos 150 minutos de atividades por semana), evitar permanecer sentado por muito tempo,
procurar ficar com uma boa postura, ereta, e - talvez o mais importante - ficar sempre atento ao peso
e à dieta.
De acordo com dados de 2017
da OMS (Organização Mundial
de Saúde), a dor de coluna é um
problema que atinge 80% da população global e que só perde para
a dor de cabeça entre os principais
males que afetam a humanidade.
Foi ainda a maior causa de afastamento de trabalhadores no Brasil
por mais de 15 dias em 2016, segundo o INSS. (Com informações da Folhapress)

Folhapress

Dores na lombar atingem nada menos que 80% da população global, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS)

Sarampo continua atacando o país
Casos confirmados da doença já chegam a 3.909 em 17 estados. SP é o que mais sofre
E o Brasil segue ladeira abaixo
na área de saúde pública. Nos últimos 90 dias, o país registrou 3.909
casos confirmados de sarampo em
todo o território nacional, de acordo com o Ministério da Saúde.
Segundo a pasta, houve aumento
de 570 casos (85%) em relação ao
último boletim epidemiológico
divulgado em 12 de setembro.
A maioria dos casos (97,5%)
foi registrada em 153 municípios
localizados na região metropoli-

tana de São Paulo. E foi também
no estado mais rico do país que o
governo federal registrou, entre janeiro e setembro deste ano, nada
menos que 4.299 casos de sarampo, de acordo com balanço da
Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo. Em uma semana, foram
708 novos casos. No balanço anterior, divulgado na semana passada,
o estado contabilizava 3.591 ocorrências da doença.
Conforme os registros, há 17

estados na lista de transmissão ativa da doença. Tiveram casos confirmados os estados de São Paulo,
do Maranhão, do Piauí, de Santa
Catarina, do Rio Grande do Sul,
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do
Paraná, de Pernambuco, do Pará,
do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, de Goiás, da Bahia, de
Sergipe e no Distrito Federal.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, R$ 10,5 milhões

foram liberados para os estados semana passada para reforçar ações
de imunização da população.
O ministério também alerta
que a vacina é a principal forma
de proteção contra o sarampo e
informa que a tríplice viral está
disponível em mais de 36 mil postos de vacinação do Sistema Único
de Saúde (SUS) em todo o Brasil.
Para interromper o ciclo de
transmissão do sarampo, o ministério realizará a Campanha Nacio-

nal de Vacinação contra o Sarampo, que será feita em duas etapas.
A primeira fase será de 7 a 25 de
outubro e terá crianças de 6 meses
a menores de 5 anos como alvo. A
segunda, de 18 a 30 de novembro,
será destinada à população de 20
a 29 anos.
A preocupação maior, claro,
é com as crianças, que são sempre
mais vulneráveis para os casos graves da docença.
A recomendação do órgão

para as mães de crianças com menos de 6 meses é para evitar a exposição dos bebês a aglomerações
e manter a ventilação adequada
dos ambientes. Além disso, recomenda-se que procurem imediatamente um serviço de saúde
diante de qualquer sintoma da
doença tais como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza,
conjuntivite e manchas brancas na
mucosa bucal. (Com informações
da Agência Brasil)
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Antonia Frering:
“Acho que o maior legado que
a minha mãe me deixou foi a
força interna”
ANNA RAMALHO - Página 3

Quatro grandes eventos
que movimentaram
a semana no Rio

The Paradise traz
para o Rio desfile que
homenageia Yes, Brasil

LILIANA RODRIGUEZ - Página 5

NINA KAUFFMANN - Página 8

Muito além
dos gibis
Turma da Mônica completa 60 anos
em 2019 com uma legião de fãs
Por Pedro Sobreiro

N
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ascido em 27 de outubro de 1935, Mauricio Araújo de Sousa
é o principal nome das histórias em quadrinhos nacionais.
Natural do município de Santa
Isabel, em São Paulo, Mauricio
tinha o sonho de viver de sua arte:
o desenho.
Filho de Antônio Mauricio de
Sousa e Petronilha Araújo de Sousa,
Mauricio foi concebido em um lar de
pura arte. Fascinados pela literatura,
seus pais eram representantes dos mais
diversos setores artísticos e culturais
brasileiros. Sua mãe era poetisa e seu
pai trabalhou como poeta, pintor,
compositor e até mesmo barbeiro.
Nesse ambiente de valorização
cultural, o jovem conviveu com
artistas, músicos, escritores e
muitos, muitos livros.
Apesar de ter nascido em Santa Isabel, foi
em Mogi das Cruzes
que Mauricio cresceu
e desenvolveu sua paixão pelo desenho. Foi
de lá também que vieram muitas das inspirações
para os personagens da Turma da
Mônica. Muito tímido, o pequeno Mauricio de Sousa frustrou
o sonho da mãe, que via o filho
como um talentoso cantor mirim.
Com a carreira musical deixada de
lado, o rapaz começou a desenhar
ilustrar cartazes e anúncios para os
jornais e rádios da região. A família não se opôs ao sonho do menino de ser desenhista, mas sempre
o incentivou a ser organizado e
buscar empreender.

Aos 83 anos, Mauricio de Sousa é dono
de um império de entretenimento nacional
e idolatrado por fãs de todas as idades

UM PÉ NO JORNALISMO
A carreira profissional de
Mauricio está diretamente ligada ao jornalismo. Ela começa em
1954 quando ele vai para São
Paulo buscar oportunidades como
desenhista, mas acaba conseguindo um emprego como repórter
na editoria policial da Folha da
Manhã, apesar de ter horror a
fotos cheias de sangue. Com essa
característica em especial, o jovem
Mauricio de Sousa conversava
com o fotógrafo e pedia para ele
descrever as cenas do crime e as informações que ele havia conseguido. Dessas conversas, Mauricio fazia ilustrações para suas matérias,
que era aclamadas pelos leitores.

Após cinco anos na editoria policial, Mauricio enfim teve
a oportunidade de atuar como
desenhista. O jornal aprovou as
tirinhas do cachorrinho Bidu e
seu dono, o Franjinha. Em 18 de
julho de 1959, nascia o primeiro
embrião da Turma da Mônica.
O FILHO PRÓDIGO
Apesar de ter deslanchado para o
sucesso com Bidu e Franjinha, o primeiro personagem criado por Mauricio de Sousa foi o Capitão Picolé.
Com o formato semelhante ao do
horário e envolto por uma capa branca, o personagem foi concebido em
1947, quando Mauricio tinha apenas
12 anos. Na época, ele fazia as revistinhas do personagem e vendia para
seus coleguinhas na escola. Em 2007,
o Capitão Picolé aparece como vilão
principal de Lostinho: Perdidinhos
nos Quadrinhos, um gibi parodiando
o seriado americano ‘Lost’. A motivação do Capitão? Se vingar da Turma
da Mônica por ter sido esquecido
após a criação deles.
FOLHINHA DE S.PAULO
Em parceria com a jornalista Lenita Miranda Figueiredo, Mauricio
surgiu com o projeto voltado ao público infantil na Folha de São Paulo.
A produção começa em setembro de
1963, com 16 páginas de conteúdo
destinadas a contribuir com matérias,
informações para trabalhos escolares,
além de estimular a leitura por meio
do divertimento proporcionado pelos
personagens de Mauricio de Sousa
Produções, que ainda era chamada
de Bidulândia Serviços de Imprensa.
Principalmente o Horácio, o Papa-Capim, o Cebolinha e o Raposão.
MUITAS CONQUISTAS
Ao longo de sua carreira, Mauricio viu suas criações ganharem o
mundo. A Turma da Mônica já
virou desenho animado, videogame, brinquedo e até mesmo filme.
Sua contribuição para a literatura
nacional o levou a ser empossado
pela Academia Paulista de Letras.
E o trabalho de inclusão da cultura
nipônica no Brasil fez com que o
Imperador do Japão concedesse a
‘Ordem do Sol Nascente, Raios de
Ouro com Roseta’, honraria criada
em 1875 para premiar quem divulga a cultura do Japão no mundo. Mas para ele o maior prêmio é
ter ajudado milhões de crianças a
tomarem gosto pela leitura.

Em uma das
historinhas, a
Turma da Mônica
ensina sobre
a língua e a
importância de
respeitar a cultura
japonesa no Brasil
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Do bairro do Limoeiro
para todo o mundo
Criada por Mauricio de Sousa em 1959, a Turma da Mônica completa 60 anos em 2019 e
lida hoje com a realidade de ser a
principal representante das histórias em quadrinhos brasileiras no
mundo.
Atualmente, as aventuras da
Turma da Mônica são distribuídas em mais de 40 países e em
14 idiomas diferentes. A linha de
Graphic Novels é um sucesso estrondoso dentre o público jovem
e serviu como material base para
a adaptação da Turminha para os
cinemas em “Turma da Mônica:
Laços” (2019). O filme, dirigido
por Daniel Rezende, está em suas
últimas semanas em cartaz pelo
Brasil, mas conseguiu competir e
superar adversários de peso, como
a animação americana “Pets 2”,
que teve um número maior de salas exibindo, mas menos público
que a história de Mônica e seus
amigos em busca do cachorro Floquinho. O DVD será lançado já
em outubro.
BIDU E OS 60 ANOS
O simpático Bidu, que foi
o rosto da Mauricio de Sousa
Produções por muitos anos,
foi o primeiro personagem da
Turma da Mônica a ser criado.
Suas tirinhas sobre aventuras
junto com o dono, Franjinha,
circulavam na “Folha da Tarde”
e se tornaram um grande sucesso. Seu nome foi escolhido em
um concurso feito na redação
do jornal, e ele foi inspirado
no cãozinho Cuíca, da raça
Schnauzer, que Mauricio tinha
na infância. Nas primeiras edições, Bidu tinha o pelo cinza e
já se mostrava bastante esperto.

EM FAMÍLIA
O universo da Turma da Mônica é diretamente inspirado por
família e amigos de Mauricio.
Pai de dez filhos, Mauricio criou
muitos personagens baseados em
sua prole. Algumas mantiveram o
mesmo nome que suas contrapartes na vida real, casos de Mônica,
Magali, Marina, Vanda e Valéria.
Mauricio e Mauro Takeda são
as inspirações para Do Contra e
Nimbus, respectivamente. Mariângela deu origem à Maria Cebolinha, enquanto Mauricio Spada
e Marcelo Pereira são as bases do
Dr. Spada e do Marcelinho.
Além dos filhos, seus sobrinhos inspiraram o Franjinha e o
Titi. Já Mauricio, além de aparecer
como ele mesmo em algumas histórias, sempre diz que o dinossaurinho Horácio é seu alter-ego nos
quadrinhos.
O CEBOLINHA
Nascido em 1960, como coadjuvante nas histórias do Franjinha, um menino diferente foi
ganhando espaço e conquistando
os corações dos fãs de quadrinhos.
Inspirado em um amigo de Márcio, irmão de Mauricio, que trocava o “R” pelo “L”, o Cebolinha
conseguiu um título próprio e se
tornou o personagem principal da
Turma naquele tempo. Mas a falta
de meninas nas tirinhas de Mauricio era uma reclamação constante.
Por isso, em 1963, uma garotinha
de vestido vermelho, “golducha,
baixinha e dentuça” foi introduzida como coadjuvante nas tiras do
Cebolinha.
O sucesso foi imediato e a personagem assumiu o papel principal nome na empresa, derrubando

Cebolinha, que passaria a aparecer
como coadjuvante nas historinhas
da Mônica.
A TURMA DA MÔNICA
Em 1970, Mauricio lançou
o gibi “Mônica e sua turma”, que
reunia várias criações do quadrinista em um único lugar. A revistinha nacional conseguiu bater
de frente com as histórias da Disney e, três anos mais tarde, gerou
um gibi solo do Cebolinha, que
circulava simultaneamente ao
da Turma. Entretanto, o grande
nome da MSP no final dos anos
70 foi baseado em um ícone do
es-porte mundial: Pelé. As aventuras do Pelezinho eram febre
entre as crianças e chegavam a
esgotar nas bancas. Os anos foram se passando e o sucesso foi
crescendo exponencialmente.
Aos poucos, os personagens da
turminha foram conquistando
seus próprios quadrinhos até
chegarem ao estrelato. Atualmente, a Mauricio de Sousa
Produções conta com a linha
principal, que vem desde 1959, e
a Turma da Mônica Jovem, que
é voltada para o público adolescente e tem um traço mais voltado para o mangá. Nesses 60 anos,
a MSP já vendeu mais de um bilhão de gibis ao redor do mundo.
MÔNICA PELO MUNDO
O licenciamento no mercado
internacional acontece desde os
anos 80. Um caso interessante é
nos países que falam inglês. Originalmente, os gibis chegaram a eles
com o nome de “Monica’s Gang”.
A linha foi substituída pelo título
“Monica and Friends”, por ser um
nome mais simpático.

Mauricio de Sousa na inauguração do novo estúdio da Mauricio de Sousa Produções, em 2017

Inclusão social no mundo mágico da Turma da Mônica
Muito antes da pauta inclusão
ser assunto de debate na realidade
Brasileira, Mauricio de Sousa já
promovia a diversidade em suas
histórias. E como as obras da MSP
estão presentes no cotidiano de
milhões de crianças ao redor do
mundo, os gibis têm um papel
fundamental na luta pela inclusão
dos diversos segmentos sociais.
O primeiro personagem negro
da Turma da Mônica foi Jeremias,
em 1960. Desde então, ele foi
evoluindo e ganhando uma maior
valorização de suas raízes negras.
Também veio o Pelezinho, um
sucesso monstruoso de vendas e
um dos favoritos da criançada nos
anos 70. Em 2017, a MSP trouxe a
menina Milena, e sua família composta exlcusivamente por pessoas
negras debutou nos quadrinhos
em janeiro de 2019. A partir dos
anos 80, personagens portadores
de necessidades especiais, como o
Lucca, que é cadeirante, e a Dorinha – deficiente visual - passaram
a fazer parte das historinhas da
Turma da Mônica.
Em entrevista exclusiva ao
“Correio da Manhã”, Mauricio
contou de onde veio a ideia de
criar personagens inclusivos:
- Eu geralmente fazia história
em quadrinho baseado no que eu
vivia. E eu achava que estava fa-

zendo tudo certinho, baseado na
minha infância, e de repente percebi que passaram-se alguns anos
e eu não tinha criado nenhum personagem inclusivo. Portanto, eu
estava errado. Porque, quando eu
era criança, eu tinha amigos assim,
com problemas de locomoção, de
visão e tudo mais, e eu tinha me es-

quecido deles. Então, estudei bem
cada caso, cada tipo de dificuldade
e problema que a criançada tinha
e, com esses estudos, fui criando os
personagens”.
O MENINO EDU
O mais novo personagem a
ser criado por Mauricio de Sousa

é o menino Edu. Ele é portador da
Distrofia Muscular de Duchenne.
A ideia do projeto veio de Fábio
Ivankovich, diretor-geral da multinacional farmacêutica Sarepta.
A Distrofia do tipo Duchenne é
caracterizada pela degeneração
progressiva dos músculos. É uma
doença ligada ao cromossomo X e

costuma ser diagnosticada de forma tardia no Brasil. Quanto mais
tarde ela for diagnosticada, menores as chances de sobrevivência
da criança. Além de falar sobre a
doença e da importância do diagnóstico precoce, Fábio comentou
outro grande benefício que as três
edições do projeto Edu causou na
Divulgação

Edu surgiu da iniciativa privada
e ajudou crianças a se sentirem
incluídas entre os amiguinhos.

CORREIO ASTRAL

vida dos portadores de Duchenne:
- O Edu virou um instrumento de inclusão dessas crianças.
Porque sejam elas cadeirantes ou
não, acabam sofrendo bullying.
Então, elas estão levando as revistinhas na mala pra contar a
historinha do Edu pros colegas
e, sem precisar falar, os colegas
entendem: ‘Hm, o Edu é o igual
a esse que esse amigo’. Então, essas crianças acabam acolhendo
os meninos graças a isso. O que
eu posso te dizer é: ‘Esse é o meu
projeto de vida!’. Pra mim, a coisa mais fantástica que aconteceu
na minha vida até hoje”
HOMENAGEADO
Em setembro, Mauricio de
Sousa foi homenageado no Senado por sua contribuição a favor da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais.
Enquanto isso, a Milena está
sendo usada como ícone de perfil do Twitter oficial da Turma
da Mônica e as histórias do Edu
foram muito bem sucedidas.
Esses são pequenos passos de
um trabalho importantíssimo
feito por um visionário das histórias em quadrinhos nacionais.
Ele entendeu que o mundo é diverso e abriu o Bairro do Limoeiro para todos e todas. (PS)

Esta é a semana do equinócio da primavera, no dia 23 de setembro. O mundo está em fase de
profundas transformações e riscos. O equinócio ocorre só duas vezes no ano, em março e em
setembro. No equinócio, ambos os hemisférios da Terra encontram-se igualmente iluminados
pelo Sol. As diferentes forças ficam iguais! Momento de alerta, principalmente para as nações
divididas. Semana de 20 a 26 de setembro de 2019

ÁRIES
21/3 a 20/4
Euforia no reencontro com amigos
e lugares conhecidos. Sensibilidade aguçada para os detalhes. Saiba
perdoar.
Vida amorosa: período para questionamentos.
Cor: Dê preferência ao azul.

TOURO
21/4 A 20/5
Dificuldades no trabalho e nas rotinas
produtivas. Não se aborreça em repetir
tarefas. Só irá reafirmar seu ponto de
vista.
Vida amorosa: surpreenda a pessoa amada. Ela está precisando disso.
Cor: Use elementos vermelhos.

GÊMEOS
21/5 A 20/6
A sorte está ao seu lado. Hora da intuição
para números ganhadores. Você está em
sintonia com o universo. Aposte nisso.
Vida amorosa: não queira impor
sempre seu ponto de vista. Recuar
pode fazer bem à relação.
Cor: Estampados e tecidos floridos.

CÂNCER
21/6 A 21/7
Vida familiar lhe trará enorme felicidade. Hora de conviver com quem
verdadeiramente ama você.
Vida amorosa: o sentimento de
saudade será um bálsamo para a
alma dos dois.
Cor: O branco lhe deixará mais radiante.

LEÃO
22/7 A 22/8
O seu espirito de liderança estará
cada vez mais aguçado. Aproveite
para impor as suas ideias.
Vida amorosa: vai atrair olhares
e desejos pela fase de autoconfiança.
Cor: O verde lhe trará surpresas.

VIRGEM
23/8 A 22/9
Afaste-se dos vampiros de energia
e dos pessimistas. São pessoas que
realmente não lhe farão falta. Fique
atento ao equinócio da primavera.
Vida amorosa: coloque um ponto
final, você já cedeu muito.
Cor: Aposte nos tons rosas.

LIBRA
23/9 A 22/10
Momentos de dúvidas. A caixa de
pandora estará aberta e os fantasmas irão aflorar como nunca. Proteja-se.
Vida amorosa: Elimine qualquer
DR (Discussão de Relacionamento)
esta semana. Seja prático.
Cor: Evite o amarelo de qualquer
forma;

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Será agradavelmente surpreendido
pela vida. Fique alerta aos pequenos sinais do destino. Não coincidências nesta frequência que você
estará.
Vida amorosa: Há quanto tempo
você não irriga a sua relação? Um
simples “eu te amo” será mágico.
Cor: os tons sobre tons lhe farão bem.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Proteja-se contra a inveja. O sucesso atrai invejosos como a luz
atrai mariposas. O maior perigo
é o elogio. Não se embriague
com ele.
Vida amorosa: Fase de neutralidade. Hora de casar consigo
próprio.
Cor: Azul claro lhe trará proteção.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1
Hora de abrir a agenda e falar com pessoas queridas com quem você tem sonhado. Converse sem olhar para o relógio. Será benéfico para os dois lados.
Vida amorosa: Coloque pitadas de
sensualidade nos elogios e nas referências à pessoa amada.
Cor: Detalhes dourados e prateados
lhe trarão atenção.

AQUÁRIO
21/1 A 19/2
Sensibilidade à flor da pele. Hora de
ler poesia, de ouvir boas músicas
e de se emocionar. Aproveite para
avaliar o presente e pensar no futuro.
Vida amorosa: Crie momentos românticos. Jantar à luz de velas, por
exemplo.
Cor: Tons neutros ou estamparias
minimalistas.

PEIXES
20/2 A 20/3
Deixe a mala arrumada e não recuse um
convite de viagem. Mudar de cenário é
tudo de que você mais está precisando.
Vida amorosa: Para quem está solteiro é uma semana para curtir a solidão. Para quem estiver casado é momento de um pouquinho de egoísmo.
Cor: Azul escuro com degradê em
elementos.
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Ronaldo Câmara reúne em livro retratos de
personagens icônicos do Brasil

Fernanda
Montenegro
foi a mais
festejada
presença no
lançamento
de “O livro
dos olhos”,
os contos da
supercraque
Heloisa Seixas,
na Travessa
Leblon. O
fotógrafo é de
grife: o dublê
de jornalista e
escritor Edney
Silvestre

Ronaldo Câmara, um dos
grandes nomes da nossa fotografia, lança dia 24, na Travessa do
Shopping Leblon, o livro “O retratista -- Uma fotobiografia”. A
obra traz quase 400 fotos de grandes nomes da vida cultural e social
do Brasil.
As imagens são entremeadas com textos de jornalistas que
acompanharam de perto a trajetória do Ronaldo - como Ziraldo,
Joaquim Ferreira dos Santos e esta
aqui que vos escreve, entre outros
bambas.

Caso Von Richthofen: história será contada em 2
filmes simultâneos que estreiam no mesmo dia
A história do Caso Von Richthofen
será contada em dois filmes, que estreiam
simultaneamente em 2020 e serão exibidos em sessões alternadas nas mesmas salas. Formato inédito no cinema mundial,
as duas versões da mesma história estão
em filmagem. Esta foi a solução artística
encontrada pelos produtores para serem
fiéis ao que está narrado nos depoimentos
oficiais dos então namorados Suzane Von
Richthofen e Daniel Cravinhos. Carla
Diaz foi a escolha do diretor Maurício Eça

e dos produtores para interpretar Suzane
Von Richthofen.
“Fui educada amando meus pais. Então
não entra na minha cabeça uma filha fazer
isso com os próprios pais. Olhando para a
história por esse ponto de vista, assumir esse
papel é um grande desafio pra mim como
atriz. É uma história tão trágica e tão chocante para todo mundo”, conta Carla Diaz
em conversa com a coluna. Ela está magérrima para viver a monstra: parou com a musculação e já perdeu cinco quilos.

ENTREVISTA: ANTONIA FRERING
Karin Schaly

Antonia Frering dá o tom
Antonia é linda, linda. Tem
filhos também deslumbrantes, o
que parece também acontecerá
com os netos. DNA poderoso,
não fosse a bela filha de Carmen
Mayrink Veiga, musa e ícone absoluto do chamado café society,

que até samba rendeu (Miguel
Gustavo na voz inigualável e personalíssima de Jorge Veiga). Nascida em 12 de janeiro, Antonia
é uma capricorniana típica: sabe
o que quer e, tal qual a cabra do
signo, escala a montanha quantas
vezes forem necessárias, sejam
quais forem as dificuldades.
Antonia – que também é
atriz, posta sozinha em suas redes
sociais e ainda comanda um canal
de YouTube – agora resolveu escrever. Acaba de lançar dois livros
infantis, com noite de autógrafos na última segunda-feira, 15,
“Maricota Pipoca” e “Os Amigos
da Floresta”, e renda revertida
para o Instituto Desiderata, que
criou e preside.
Com sua voz pausada e bonita, conversou comigo na última
quarta-feira, 17.
A.R. O que lhe levou a escrever

histórias infantis? Pensa em
continuar?
A.F. Essas histórias foram
inventadas por mim, quando os
meninos, Guilherme e Lorenzo,
eram pequenos. Eles tinham dois
amigos inseparáveis, Eduardo e
Pedro, que sempre iam pra Angra
conosco. Na casa tinha um cabide com bichinhos e toda hora um
queira ser a tartaruga, o macaco, e
eu ia contando as histórias que inventava com cada bichinho. Nasceu, aí, “Os amigos da floresta”.
Aí a Maria acabou ficando sem
história pra ela e então inventei a
Maricota Pipoca. Guardei na cabeça e, no Natal passado, fiz uma
edição limitada, bem simples, e
dei para os meus netos. Foi então
que meu marido e minha sogra
me convenceram de que não poderia deixar restrito a eles. Minha
sogra foi quem mais incentivou.
Quando eu dizia que achava que

era uma coisa singela, que deveria
ficar restrita à família, ela rebatia
dizendo que o livro representava
o Amor e tudo o que é feito com
amor merece ser mostrado. Foi
assim que tudo aconteceu. Quanto aos planos futuros, agora vou
ter que me virar para inventar – e
escrever – mais histórias para os
meus netos.
A.R. Você é uma linda e elegante mulher, filha de um dos
maiores ícones da sociedade
brasileira, a sempre querida e
lembrada Carmen Mayrink Veiga. Qual foi o maior legado que
ela lhe deixou?
A.F. Acho que o maior legado que a minha mãe me deixou foi a força interna. Ela era
uma mulher muito forte, eu
sou uma mulher muito forte e
a minha filha também. Mamãe
era muito disciplinada, eu

também sou. Ela sempre dizia
que a gente tem que cutucar a
onça com a vara curta. Demorei a entender, hoje entendo
completamente.
A.R. Houve um tempo em que
você investiu na carreira de
atriz. Desistiu ou está à espera
de novos desafios?
A.F. Eu não desisti da minha carreira de atriz, não. A TV
Cultura transmitiu até sexta-feira
passada, dia 13, uma série que fiz
com o Flávio Tambellini, “Baile
de máscaras”, que ficou três meses
no ar. Na Espanha, está estreando
um filme que rodei com a Rossy
de Palma e a Geraldine Chaplin.
Ano que vem tenho já um projeto engatilhado de um filme na
Europa, mas ainda não posso dar
maiores detalhes. E aqui, se pintar alguma coisa, estou super a
fim de fazer.

A.R. Qual o conselho que
você daria a uma jovem mulher frente a essa nossa nova
sociedade de alta exposição
pública? Como ser uma digital influencer sem perder a
classe?
A.F. Eu acho que o digital
influencer se expõe muito hoje
em dia. Fico pasma com o que
essas meninas fazem. Eu tenho
meu Instagram, cuido pessoalmente dele, e meu canal do YouTube. Tenho usado o Insta para
posts em que falo sobre algum
livro que li, um filme que assisti,
gosto muito de fazer isso. Mas
eu me preservo. A gente vai até
um ponto, mas hoje as meninas
estão indo muito além desse
ponto. A elas eu diria: cuidado
pra vocês não se arrependerem
depois. Porque a gente sabe que
essas coisas todas têm um preço, não é?

Zeca Pagodinho lança, com festão, o CD ‘Mais feliz’
Fotos divulgação/Murillo Tinoco

Zeca Pagodinho reuniu, no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra
da Tijuca, familiares e amigos para o coquetel de lançamento do
seu 24° álbum, "Mais feliz". O disco conta com as participações
de Xande de Pilares, Yamandu Costa, Hamilton de Holanda e

Zeca Pagodinho e Tereza Cristina

Antônio Pitanga e Monarco

Tereza Cristina - que divide com Zeca a faixa "O sol nascerá", de
Elton Medeiros e Cartola, que está na abertura da novela “Bom
Sucesso”. A noite foi de muito samba, com direito a “canjas” dos
parceiros e do próprio anfitrião.

Diogo Nogueira, Xande de Pilares e
Hamilton de Holanda

Rildo Hora e Marcos Vale

Roberta Sá e Bira Presidente

CRÔNICA DA SEMANA

Comfort friends: tão bom quanto cabelinho de anjo
Foram dois encontros muito
especiais em menos de uma semana: num domingo esquisito, num
final de tarde que mais combina
com missa, em shopping porque
ninguém se anima mais a borboletear por aí como nos tempos em
que nos conhecemos, já lá se vão
mais de 50 anos; o outro, numa
segunda sem lei (até porque aqui
sem lei é de lei e já é todo dia), no
restaurante Garden, ali no Jardim
de Allah, lugar agradável, de comida gostosa e sem invencionices
à la carte.
Éramos três nas duas ocasiões

e eu de denominador comum. No
domingo, com minha irmã Bel e
Rosa, amiga since 1967, ano em
que ela entrou no Santa Úrsula. Era
minha colega de turma, mas andávamos sempre tão juntas. que acabou virando irmã da Bel também.
Na segunda, eu e duas queridas que estão na minha vida desde
que entrei para o Santa Úrsula,
em 1960: Regina e Monica, que,
aliás, são primas-irmãs. 1960 –
praticamente desde sempre. Toda
uma vida.
Na pauta das conversas, nos
dois dias, nossas lembranças, nos-

sas confidências, nossas private
jokes, os achaques da idade – só
quem vive uma amizade desse tamanho pode entender. Ninguém
precisa explicar nada, esclarecer
nada, desenhar nada: tá tudo ali
na nossa memória afetiva. Conversas íntimas, confissões e considerações que não faríamos com
mais ninguém. Gargalhadas. Certos comentários também privativos. Uma delícia, quer saber?
Muito bom poder ter esses encontros, essa vivência única, esse
balaio de recordações.
Love you, girls!

***
Regina, aliás, dias depois do
nosso encontro, me mandou um
livro que AMEI!!!! Chama-se
“Nunca houve um castelo”, mais um
romance genial da Martha Batalha,
que já nos dera “A vida invisível de
Eurídice Gusmão”, cuja versão cinematográfica aguardo ansiosa.
“Nunca houve um castelo” é
uma história pungente, com momentos divertidos também, que
recria Ipanema e evoca o malfadado ano de 1968, aquele mesmo
que não acabou, como mestre
Zuenir Ventura já contou faz tem-

po. Mas a abordagem de Martha é
ficcional e é muito boa. Não conseguia parar de ler. O retrato sem
retoques da minha geração.
Tem tudo pra virar filme também. Tomara.
***
Fui assistir ao espetacular grupo
Corpo no Theatro Municipal, apresentando, desta vez, o inédito Gil
– coreografia sobre músicas de Gilberto Gil especialmente arranjadas
e orquestradas para o espetáculo.
De tirar o fôlego. Bom demais.
Antes da apresentação, um

dos dirigentes do Grupo Corpo
fez apelo para que todos ali se tornassem Amigos do Corpo, através
de doações. Como sabemos todos, a coisa tá preta no geral, na
Cultura, então, nem se fala. A turma do governo é capaz de achar
que o Corpo é filme pornográfico
ou aula prática de Ciências.
Tudo passa e, um dia, esse pesadelo em que vivemos passará.
Mas o Grupo Corpo não passará.
Este fica e ficará para sempre nos
corações e mentes de quem sabe
apreciar a arte em um de seus mais
belos movimentos.
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Gloria Pires: ‘Papel
de mãe me cai bem’
Atriz global mostra animação às vésperas da estreia de ‘Éramos seis’
Folhapress

Por Karina Matias /Folhapress

A série de TV “Breaking Bad” pode virar filme

‘El Camino’ na tela grande
Considerada uma das
melhores séries de todos
os tempos e deixando
uma legião de fãs apaixonados, a estreia do primeiro filme de “Breaking
Bad” está cada vez mais
próxima. Intitulada “El
Camino”, a produção tem
previsão de estreia em
alguns cinemas dos Estados Unidos agendada de
11 a 13 de outubro e com
transmissão permanente
no catálogo da Netflix.

De acordo com a sinopse, o filme mostrará o
que aconteceu com Jesse Pinkman (Aaron Paul),
assistente do protagonista, Walter White (Bryan
Cranston), no seriado,
após o fim da trajetória de
Walter.
O criador do seriado,
Vince Gilligan, também
retorna para comandar a
produção como diretor,
roteirista e produtor.
É ver para crer.

Reprovação

Longe de acabar

A mais nova adaptação em live-action da Disney, Mulan, está enfrentando a reprovação do
público chinês por conter
imprecisões históricas e
culturais apenas com intuito de agradar ao público ocidental.

A serie The Walking
Dead conta atualmente
com 9 temporadas e de
acordo com o presidente do canal detentor da
transmissão, AMC, este
número tende a subir visto que para ele a série
ainda tem um longo tempo de vida por vir.

A volta de ‘Rambo’
O icônico personagem
interpretado por Silvester Stallone desde 1982
está de volta para mais
uma sessão de pancadaria. Indo para a sua quarta aventura, que estreia
19 de setembro, Rambo
precisará lidar com o pas-

sado de violência personificado em um grupo de
sequestradores que atentam contra a segurança
de uma família. A direção
fica por conta de Adrian
Grunberg, e a classificação etária é para maiores
de 18 anos.

Mãe em foco

Futebol

A peça “Mãe Fora da
Caixa”
protagonizada
por Miá Mello promete
envolver o público com
uma conversa aberta e
descontraída de uma
mãe abordando temas
delicados
envolvendo
a maternidade. A peça
estará em cartaz até
03/11/2019.

O filme “Meu Mundial – Para vencer não
basta jogar” é uma coprodução entre Uruguai
e Argentina lançada pelo
estúdio gaúcho Panda
Filmes está nos cinemas brasileiros. A trama
aborda o início de carreira de um jovem prodígio
no futebol.

Dando voz àqueles que não a têm
O autor Raphael Vidal lança seu novo livro,
“Algum lugar para cair
e poder fechar os olhos
de vez”, no qual aborda
a vida de moradores de
rua e, principalmente,
suas histórias pessoais.
Com uma narrativa filo-

sófica, o livro de Vidal se
destaca por justamente
dar uma identidade para
a parcela da população
que vive precariamente,
com trabalhos informais
e que apenas têm em
suas palavras uma possibilidade de legado.

Mônica no circo

Canto do sabiá

Brasilis promete ser o
maior espetáculo musical já produzido, não só
por trazer os consagrados personagens como
também realizando uma
viagem pelas raízes brasileiras. O espetáculo chega ao teatri Village Mall a
partir de 5/10.

O monólogo protagonizado por Jonathan
Azevedo chega ao palco
do Teatro Fashion Mall a
partir do dia 20/09 trazendo uma autoanalise por
parte do próprio artista
sobre sua vida, sempre
carregado de simplicidade e descontração.

Curtas
n O serviço de streaming da Paramount, o
Paramount+ trará para
o Brasil a primeira temporada de Yellowstone
a partir de 1º de outubro
com exclusividade.
n Sexteto Sucupira realiza show na Fundição
Progresso aproveitando
o lançamento do novo
albúm no dia 04/10, às
10 hr.

n Mostra de Glauco
Rodrigues será expostas na Danielian Galeria,
Gávea, até 23 de novembro. Serão reunidas
45 obras do artista mostrando toda sua veia
ácida e cômica. Pinturas como “Pau-Brasil”
(1974), “Madona Brasileira” (1982) e “Árvores”
(1991) estaram à disposição dos visitantes que
desejarem aprecia-las

Gloria Pires volta em breve
à Globo para mais um papel de
destaque: vai interpretar dona
Lola, matriarca da família Lemos
na nova versão de “Éramos Seis”.
A novela será exibida na faixa das
18h a partir do dia 30 de setembro. Esta será a quinta versão para
TV do famoso romance de Maria
José Dupré.
Na avaliação de Gloria, a história de “Éramos Seis” se mantém
atual por falar de um tema comum
a qualquer pessoa: as relações familiares. E diz que tem muito em
comum com Lola:
- Ela [dona Lola] acredita no
afeto como força capaz de manter
essa liga [familiar], sabe. Eu acredito nisso também. - afirma - A
convivência, a ação do tempo sobre esses afetos, sobre pessoas que
existem debaixo do mesmo teto, a
qualidade dos relacionamentos...
isso é comum a todo mundo.
Gloria diz ainda que gosta
muito de interpretar personagens
que são mães.
- O papel de mãe é um papel
que me cai muito bem, é um papel
que eu adoro - revela a atriz, que
na vida real tem quatro filhos, assim como sua personagem.
A artista afirma que se reconhece na sua nova personagem e
diz acreditar que o público tam-

Glória Pires será a protagonista do quinto remake do livro “Éramos Seis”, de Maria José Dupré
bém vai se identificar com seu
novo trabalho:
- Conheço milhares de Lolas,
mulheres que, com muita força,
com muita estrutura de caráter,
seguram as suas famílias, mantêm
as suas famílias unidas. Porque,
em geral, é a mulher que faz isso.
Acho que isso faz das mulheres
essa figura mítica - diz a atriz.
Gloria lembra que já interpretou várias mães e diz que isso começou cedo, quando tinha apenas

14 anos, com a novela “Dancin’
Days” (Globo, 1978-1979). Na
trama de Gilberto Braga, Gloria
deu vida à adolescente rebelde
Marisa, filha da protagonista Júlia
(Sonia Braga).
- Essa personagem da mãe
sempre esteve presente comigo,
sempre foi inspirador.
Autora da nova adaptação,
Angela Chaves afirma que a sua
Lola é menos submissa que a
da versão que o SBT exibiu em

1994, escrita por Silvio de Abreu
e Rubens Ewald Filho e na qual se
baseia o texto da atual produção
global.
- Como força motriz da família e daquela história, ela agora
é menos submissa, tem mais voz.
E ela descobre essa voz - afirma
Angela Chaves. - Vai ter mais força naquela casa, mais na maneira
como se comporta, ainda que
continue sendo uma mulher típica
dos anos 1920.

Atriz diz adorar o período em que ainda está mergulhando na personagem
Dona Lola, a matriarca da família Lemos de “Éramos Seis”, já
foi interpretada por quatro atrizes
diferentes: Gessy Fonseca (19242018) em 1958, na Record; Cleyde Yáconis (1923-2013) em 1967,
na TV Tupi; Nicette Bruno em
1977, novamente na TV Tupi; e
Irene Ravache em 1994, no SBT.
Agora, na primeira vez em que
a Globo adapta a história, Gloria
Pires encara o papel e diz que não
se preocupa em fazer algo para se

diferenciar das outras atuações e
deixar a sua marca:
- Todas essas mulheres que interpretaram a dona Lola são grandes atrizes, são ícones. Mas isso
não é uma coisa que me preocupa
[fazer diferente]. O que me move
é compreender essa personagem
e trazê-la para dentro de mim. A
diferença acho que está no próprio
estilo de interpretação.
Gloria também conta que não
viu as outras versões de “Éramos

Seis” na época em que foram exibidas e afirma que não fazia sentido assistir às cenas agora:
- Ninguém quer repetir o que
já foi feito. O que a gente quer é
distanciar, é fazer algo diferente,
algo novo.
A atriz admite que viu apenas
um capítulo da edição de 1994
para prestigiar o genro, o ator
Wagner Santisteban (namorado
de sua filha Antonia Morais), que
quando criança interpretou Alfre-

do, um dos filhos de dona Lola.
Gloria afirma que adora os
dias que antecedem uma estreia.
- Fizemos algumas cenas, mas
continuamos no processo de leitura, de vivência, para descobrir esse
novo olhar sobre esta família que é
tão famosa, que já ganhou tantas
versões. - diz - Adoro essa parte do
trabalho, essa descoberta. É delicioso. É um momento que adoro,
antes da estreia. Depois da estreia
é aquela loucura. (Folhapress)
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Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima
Fotos de Bruno Ryfer, Miguel Sá, Túlio Tonú e Cristina Granato

O Rio que
acontece!
A semana no Rio de Janeiro
foi demais! Esta cidade, que, tem
em sua essência uma capacidade
incrível para se recuperar, brilhou!
RESILIÊNCIA, para superar, e
ALEGRIA, para comemorar, foram as palavras de ordem! Partilhamos com vocês alguns eventos
super interessantes...
n
O Preview da Nona Edição da Art Rio simplesmente
aconteceu!!! Lotou a Marina da
Glória. Uma turma enormeee,
que curte arte, cultura e um bom
programa, protagonizou um “vai
e vem”, que congestionou os corredores da feira.
n
Antonia Freering , surpreendeu, movimentou a livraria da
Travessa, no Leblon, com o lançamento de dois livros infantis.
“Maricota e Pipoca” e “Amigos da
Floresta”, ilustrado por Romout
Willy. Foi uma homenagem da
atriz e YouTuber aos netos gêmeos,
Antonio e Emanuel, de dois anos
e meio. Tudo inspirado nas histórias que contava a seus três filhos,
Guilherme, Maria e Lourenço. A
renda foi revertida para o Instituto
Desiderata.
n Na casa Julieta de Serpa, no
Flamengo, uma cerimônia inédita
foi marcada pela emoção. Imortal
da Academia Brasileira de Letras,
Arnaldo Niskier, saudou o filho
- Reitor da UniCarioca - Celso
Niskier como membro efetivo da
Academia Brasileira de Educação.
n André Ramos, que adora receber, vocês sabem, e o dermatologista Gabriel Monteiro, prepararam
uma superfesta infantil para Louis,
neto da super amiga Marie Anick
Mercier, recém-chegada de Paris
com a família. Todos na torcida
pela recuperação do avô, Jack, que
veio se tratar no Rio. Entre os convidados, de todas as idades, conversas diversas e animadas. c Cardiologista clínico Francisco Barreira
relembrou, com carinho, ter cuidado de Dona Niomar Moniz Sodré,
grande Dama do Correio da Manhã. Em suas palavras “Uma grande trincheira da imprensa frente à
ditadura militar.”

Simoni Cadinelli, Lu Lacerda e Eduardo Braule

Beatriz Milhazes

Beto Silva

Carlos Vergara

Antônia Leite Barbosa

Ator mirim André Cidade

Daniel Azulay

Rodolfo Medina e Livia Rossi

Mariana Gross e o filho Antônio schiller

Antônia e a filha Maria

Brenda Valansi

Antônia e Padre Jorjão

Antônia, Liége e
Luiz Fernando Coutinho

Fotos Cristina Granato

Membros da Academia Brasileira de Educação

Celso, os pais Ruth e Arnaldo Niskier, e família

Celso e o professor Carlos Alberto Serpa

Pai e filho, Arnaldo e Celso

André Ramos e Gabriel Monteiro

Andréa Mendonça, Flávia Manahu
e os filhos Gabriel e Ramiro

Bruno Astuto, Sandro Barros e Dalal Achcar

Estenio Garcia e Marilene Saad,
com Vinicius Belo

Francisco Barreira e Alice Tamborindeguy

João Ricardo Coelho, Silvia de Castro
e Antenor Barbosa Lima

Louis entre a mãe, Marie,
e a avó Marie Anick

Luiz Felipe Francisco e Isabela

Madeleine Saad e Suely Stambowyski

Narcisa Tamborindeguy e Marina Caruso
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CINEMA

Florence Pugh é Dani, personagem principal de Midsommar

‘Midsommar - O mal
não espera a noite’
Por Pedro Sobreiro

O mais novo filme de terror do
jovem, porém aclamado, Ari Aster
já está nos cinemas. Usando e abusando das cores quentes, o longa
é o completo oposto do trabalho
anterior do diretor, “Hereditário”
(2018), mas segue com o mesmo
nível de qualidade.
Na trama de “Midsommar”,
Dani (Florence Pugh) e Christian
( Jack Reynor) estão em um relacionamento de anos, mas cada vez
mais desgastado. Sem decidir se
continuam tentando ou se terminam, os dois seguem numa relação
conturbada e mal resolvida. Entretanto, tudo muda quando a jovem
se convida para uma viagem com
Christian e seus amigos a uma comunidade tradicional e isolada na
Suécia. Junto ao namorado e seus
amigos, Dani começa a suspeitar
das tradições e rituais do vilarejo e
tudo começa a desandar para um
terror de muita violência gráfica,
suspense e um clima assustador.
Um dos grandes méritos do
filme é brincar com os conceitos
do que é aceitável como divergências culturais, o que é, de fato, uma
bizarrice grotesca e inaceitável. O
roteiro usa esse argumento várias
vezes para criar tensão e conduzir
o espectador ao choque dos momentos e à reflexão sobre a questão inserida.
Outro ponto que merece ser

destacado é a direção de arte.
Como o filme é ambientado em
um festival de solstício de verão, as
cores vivas e o céu azul, geralmente utilizados como símbolo de paz
e tranquilidade, são subvertidos
em uma viagem catártica e alucinógena provocada pelas substâncias ingeridas pelos personagens.
As flores e toda a coloração saturada são parte fundamental da caracterização do filme e de todo o
estranhamento e desconforto que
o diretor pretende passar.
As atuações estão na medida.
Florence Pugh constrói sua Dani
com várias camadas. Passando da
namorada piegas para uma pessoa com problemas psicológicos
tentando se libertar de um relacionamento ruim, a atriz passa
verdade e desespero em seu trabalho. Assim como Jack Reynor, que
interpreta um namorado cansado,
mas submisso demais para tentar
tomar uma atitude. Já Will Pouter, um dos nomes mais famosos
do elenco, funciona como válvula
de escape em algumas cenas. Seu
trabalho é praticamente humorístico, só que ele consegue entregar
o típico turista americano idiota,
então funciona bem dentro da
proposta.
“Midsommar” é um terrorzão
de primeira sobre choques culturais e violência explícita. Mais um
acerto de Ari Aster.
Nota: 9
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RAMBO: ATÉ O FIM
O tempo passou para Rambo, que agora
vive recluso em um rancho na fronteira
entre os Estados Unidos e o México.
Cine Carioca (MÉIER)
Todos os dias 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00,
22:30
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
Todos os dias 13:10, 15:50, 18:20, 20:40
Cinamak Center Shopping Rio
(TAQUARA)
seg a sex, 13:50, 16:15, 18:40, 21:10
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:20, 16:40, 19:00, 21:30
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:15, 15:45, 18:20, 21:10,
22:20
Cinemark Village Mall (BARRA DA TIJUCA)
seg a sex 13:30, 15:50, 18:20, 21:30
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 15:00, 17:20, 19:45, 22:15
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 15:, 19:05, 21:30
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 16:30, 19:00, 21:30
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
Todos os dias 16:35, 19:00, 21:25
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 17:00, 19:30, 21:55
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
Todos os dias 15:55, 18:20, 20:45
Cinesystem Via Brasil Shopping (IRAJÁ)
Todos os dias 14:40, 17:05, 19:30, 21:55
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
Todos os dias 16:10, 18:20, 20:30
Kinoplex Madureira (MADUREIRA)
Todos os dias 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Ter a sex 15:00, 17:10, 19:20, 21:30
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
seg, qua, qui, sex 14:40
Todos os dias 15:55, 19:05, 21:20
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
Todos os dias 16:25, 21:00
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 15:00, 17:10, 19:20, 21:30
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:00, 17:10, 19:20, 21:30
Kinoplex West Shopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 18:30, 20:40
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:00, 15:15, 15:45, 17:30,
18:00, 19:45, 20:15, 22:00, 22:30
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:30, 14:15, 15:45, 16:30,
18:00, 18:45, 20:15, 21:00, 22:30
UCI ParkShopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 13:20, 15:35, 17:50, 20:05,
22:20
A MÚSICA DA MINHA VIDA
O jovem Javed cresce na Inglaterra na
década de 1980 e é impactado pelas letras das músicas de Bruce Springsteen.
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias, 14:30, 17:10, 20:10, 22:50
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 16:25, 18:50, 21:15
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 16:45, 19:00, 21:20
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 16:25, 21:05
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
Todos os dias 15:50, 18:20, 20:50
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 15:10, 17:40, 20:10
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
Todos os dias 16:00, 18:40, 21:20
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
seg a sex 15:30, 18:00, 20:30
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 14:00, 16:00, 18:30, 21:00
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:50, 18:30, 21:10
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 14:00, 16:20, 20:50
MIDSOMMAR - O MAL NÃO ESPERA
A NOITE
Dani e Christian viajam com amigos para
um festival de verão, mas as férias tomam
um rumo inesperado quando eles se
envolvem em um ritual pagão.
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg, qua, qui, sex, sab e dom 15:30, 22:00
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 19:20, 22:30
qui a dom 16:15
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 17:40, 21:00
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 16:15, 19:10, 22:00
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 15:30, 18:30, 21:30
Cinesystem Via Brasil Shopping (IRAJÁ)
Todos os dias 15:20, 18:20, 21:20
Estação Net Rio (BOTAFOGO)
Todos os dias 16:30, 21:20
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 18:35, 21:40
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 16:00, 19:00, 22:00
UCI ParkShopping (CAMPO GRANDE)
seg a sex 13:15, 16:20, 19:25, 22:30

Musical tematizado com Bruce Springsteen agrada olhos e ouvidos

‘A música
da minha vida’
Por Pedro Sobreiro

Atormentando pela mediocridade da vida adolescente londrina, o jovem Javed Khan (Viveik
Kalra) escreve poesias em segredo
para tentar lidar com suas frustrações. Ambientado em 1987,
“A música da minha vida” mostra
as dificuldades da vida de uma
família paquistanesa em meio a
uma época de xenofobia crescente
e muitas incertezas econômicas
proporcionadas pelas medidas
estipuladas pela Dama de Ferro,
Margaret Thatcher.
Porém, a vida de Javed muda
quando um amigo da escola o dá
de presente duas fitas do músico
Bruce Springsteen. Após muita relutância, ele decide escutar o material e entende que aquelas músicas dialogam diretamente com sua
vida. Quase como se Bruce tivesse
passado pelas mesmas situações e
escrito aquelas palavras para Javed.
Sentindo-se compreendido e
abraçado pelas canções do músico,
o menino decide seguir sua vida
baseada no Bruce Springsteen. No
que ele veste, como ele age, o que
ele diz... O filme é como uma carta
de amor de um fã para seu ídolo e
como ele tem importância no dia a
dia das pessoas.

Mas a história vai além. Dirigido por Gurinder Chadha, uma diretora inglesa de origem indiana,
“A música da minha vida” aborda
de maneira sensível a violência sofrida pelos imigrantes na Inglaterra e algumas controvérsias sobre a
cultura paquistanesa sobre jovens
de outra geração. Ela trabalha de
forma brilhante temas como xenofobia, submissão, casamento
arranjado e bullying escolar.
Os personagens são incríveis e
diversos, mas quem rouba a cena
mesmo é a trilha musical. Ambientado no final dos anos 80, o longa
usa e abusa de alguns sucessos da
época, contrastando com o peso
dos albuns de Bruce Springsteen.
É muito difícil achar alguma cena
em que não haja alguma música
tocando, seja em primeiro plano
ou ao fundo. O filme é um musical
sem medo de se assumir assim.
Com muitos elementos teatrais na direção, há momentos em
que a sensação é de estar assistindo a uma peça no cinema. É uma
experiência diferente e bastante
satisfatória. Por não ser um filme
tão divulgado no Brasil, deve ficar pouco tempo em cartaz, então
corram para assistir. Vale muito a
pena.
Nota: 9

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
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)
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Sylvester Stallone retorna ao papel do inesgotável John Rambo
Todos os dias 18:40, 20:45
UCI ParkShopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 17:25
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)
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
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
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
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
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
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
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
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

De 20 a 26 de setembro 2019

7

2.º C A D E R N O

T E AT RO

Foto: Dalton Valerio/Divulgação

TEATROS DOS GRANDES ATORES –
AV. DAS AMÉRICAS, 3555 – BARRA
“Dona Carola – A Peça”
Henrique, um jovem publicitário, é surpreendido com a notícia de que terá sua mãe,
Dona Carola, uma idosa que preza a moral
e os bons, como hóspede em seu hotel.
Apresentações aos sábados, às 18:30h,
até 28/09. Vendas e classificação indicativa: Divertix.

“Monstros”
O premiado musical conta a história de
Claudio e Sandra, adultos que se cruzam
casualmente porque seus filhos estudam
no mesmo colégio. Apresentações: sexta e
sábado 21h; domingo 20h, até 27/10. Vendas e classificação indicativa: Tudus.
TEATRO NET RIO– RUA SIQUEIRA
CAMPOS, 143, COPACABANA
“70? – Década do Divino Maravilhoso,
Doc. Musical”
O espetáculo que retrata as músicas nacionais da década de 70, com as participações especiais das Frenéticas e de Baby
do Brasil. Apresentações: quinta e sexta às
20:30h; sábado às 17h e 21h; domingo às
15h e 19h. Vendas e classificação indicativa: Sympla.
eço, endereço, endereço, endereço,

“A Diferença que a diferença faz”
Peça que faz as crianças pensarem como
é importante respeitar as características
particulares das pessoas. Apresentações
aos sábados e domingos, às 17h, até
29/09. Vendas e classificação indicativa:
Divertix.
“Homens querem Casar e as Mulheres
Querem Sexo 2”
Jonas entra em crise após ser abandonado no altar pela terceira vez e se desespera por constatar que é apenas usado
sexualmente pelas moças independentes
Apresentações: sextas e sábados às 21h;
domingo às 20h, até 29/09. Vendas e classificação indicativa: Divertix.
GRANDE SALA - AV. DAS AMÉRICAS,
5300, CIDADE DAS ARTES - BARRA
“A Cor Púrpura – O Musical”
A Cor Púrpura é uma saga familiar inspiradora que conta a história de uma mulher
que, através do amor, encontra a força
para triunfar sobre a adversidade e descobrir sua voz no mundo. Apresentações:
sexta às 20:30h; sábado às 17h e 20:30h;
domingo às 17h, até 03/11. Vendas e classificação indicativa: Ingresso Rápido.
TEATRO VILLAGE MALL - AV DAS
AMÉRICAS, 3900 – BARRA
“Ballet de São Petersburgo”
Ballet Nacional da Rússia traz ao Brasil
pela primeira vez o “Ballet de São Petersburgo” numa turnê no Brasil, de setembro
a outubro. Apresentação no dia 26/09, às
21h. Vendas e classificação indicativa:
Uhuu!
TEATRO FASHION MALL- ESTRADA DA
GÁVEA, 899 – SÃO CONRADO
“Mãe Fora da Caixa”
Monólogo que retrata com humor todas
as angústias e desafios que as mulheres
passam no dia a dia. Apresentações: sextas e sábados às 21h; domingo às 20h, até
03/11. Vendas e classificação indicativa:
Tudus.
“Casa Caramujo”
O enredo apresenta um menino que, ao
perceber que poderá perder sua mãe doente, enfrenta a “morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo.
Apresentações aos sábados e domingos,
às 17h, até 24/11. Vendas e classificação
indicativa: Tudus.
“Karolkê”
A paixão pela música e o flerte com os instrumentos estão prestes a sair da intimista
rodinha de amigos na casa de Carol Dieckmann e ganhar novos cenários. Apresentação no dia 30/09, às 21h. Vendas e
classificação indicativa: Tudus.
“Aleatório $how”
Irreverentes esquetes de humor como paródias, imitações e situações da vida, sem
nenhuma conexão aparente. Apresentações as quintas, às 20:30h, até 03/10.
Vendas e classificação indicativa: Tudus.
“O Canto do Sabiá”
Um monólogo com dança, música, comédia, drama e interatividade com a platéia
e a cenografia. Apresentações sextas e
sábados às 21:30h; domingos às 20h, até
13/10. Vendas e classificação indicativa:
Tudus.

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - AV
VIEIRA SOUTO, 176, IPANEMA
“Gravidades”
Três amigos são surpreendidos com
uma notícia que abala completamente
suas relações. Apresentações sextas e
sábados às 19h e domingos às 18h, até
29/09. Vendas e classificação indicativa:
Ingresso Rápido
“O Diabo em Mrs. Davis”
Monólogo baseado na vida de Bette Davis. Apresentações terças e quartas às
19h (até dia 02/10). Vendas e classificação indicativa: Ingresso Rápido

Cláudia Mauro ganhou o Prêmio APTR de Melhor Texto por “A Vida Passou por Aqui”, em cartaz no Teatro Petra Gold
“Um Sonho de Musical”
Um sonho de musical é uma mistura de
personagens folclóricos brasileiros com
personagens de contos de fadas. Apresentações sábados e domingos às 17:30h, até
13/10 Vendas e classificação indicativa:
Tudus.
TEATRO XP INVESTIMENTOS – AV
BARTOLOMEU MITRE, 1110, LEBLON
“Mojo Mickybo”
Em uma cidade deteriorada pela guerra,
dividida por questões econômicas, sociais
e religiosas, duas crianças desenvolvem
uma forte amizade, movidas pelo desejo
de se tornarem grande heróis, como aqueles do cinema. Apresentações: sexta e sábado às 21h; domingo às 20h, até 27/10.
Vendas e classificação indicativa: Sympla.
TEATRO OI CASAGRANDE– AV AFRÂNIO
DE MELO FRANCO, 290, LEBLON
“A Mentira”
A peça abre um diálogo sobre fidelidade,
honestidade e a realidade em casamentos,
conseguindo momentos tensos de mentiras. Apresentações: sexta e sábado às 20;
domingo às 18h. Vendas e classificação
indicativa: Tudus.
Sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse, sinopse,
sinopse, sinopse, sinopse,
TEATRO PETRA GOLD – RUA CONDE DE
BERNADOTTE, 26, LEBLON
“Um Dia a Menos”
O espetáculo celebra os 35 anos de trajetória da atriz Ana Beatriz Nogueira e
inaugura o super charmoso horário “Chá
das Cinco”. Apresentações aos sábados
e domingos às 17h, até 13/10. Vendas e
classificação indicativa: Sympla.
“Um Beijo em Franz Kafka”
Baseada em uma história real, a peça que
se passa em Praga, traz o encontro entre o
escritor Franz Kafka com seu grande amigo, o também escritor Max Brod. Apresentações: sexta, sábado e domingo às 20h,
até 29/09. Vendas e classificação indicativa: Sympla.

“A Vida Passou por Aqui”
A peça conta a história de uma profunda
amizade entre uma mulher e um homem
de mundos diferentes. Apresentações as
terças, às 20h, até 29/10. Vendas e classificação indicativa: Sympla.

Foto: Leo Aversa/Divulgação

TEATRO MAISON DE FRANCE - AV
PRES. ANTÔNIO CARLOS, 52, 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

TEATRO VANNUCCI – RUA MARQUÊS DE
SÃO VICENTE, 52, GÁVEA
“A Dama e o Vagabundo”
Releitura musical do clássico infantil da
Disney. Apresentações aos sábados e domingos, às 16h, até 29/09. Vendas e classificação indicativa: Tudus.
“A Fada do Dente e o Unicórnio”
Musical que une dois personagens do
universo infantil: a fada do dente e o unicórnio. Apresentações aos sábados, domingos e feriados, às 18:30h, até 06/10.
Vendas e classificação indicativa: Tudus.

TEATRO CARLOS GOMES - PRAÇA
TIRADENTES - S/N - CENTRO
“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

“Peter Pan”
Adaptação musical do clássico da Disney.
Apresentações aos sábados, domingos e
feriados, às 17:10h, até 27/10. Vendas e
classificação indicativa: Tudus.
“Era pra ser um Stand Up”
De forma bem-humorada, a peça levanta
questões comuns nos dias de hoje, sem
fazer julgamentos, nem levantar bandeiras. Apresentações: sexta e sábado, às
20h, até 19/10. Vendas e classificação
indicativa: Tudus.
TEATRO CLARA NUNES– RUA MARQUÊS
DE SÃO VICENTE, 52, GÁVEA
“Beatles para Crianças”
O espetáculo vem, desde 2014, ensinando
a garotada a curtir o rock com música de
qualidade e diversão. Apresentações aos
domingos, às 16h, até 20/10. Vendas e
classificação indicativa: Tudus.
“O Frenético Dancing Days”
Musical que retrata a inauguração da
boate “Dancing Days” e as músicas dos
anos 70. Apresentações: quinta a sábado
às 21h; aos domingos, às 20h, até 03/11.
Vendas e classificação indicativa: Tudus.
“Masha e o Urso: A Aventura Continua”

TEATRO POEIRA - RUA SÃO JOÃO
BATISTA, 104, BOTAFOGO
“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

Musical de sucesso, “Frenético - Dancing Days” está de volta ao Rio
Uma nova Aventura representa uma adaptação única, oficial e moderna da série
animada popular em todo o mundo Masha
e o Urso. Apresentações nos dias 28/09 e
29/09 às 16h. Vendas e classificação indicativa: Tudus.
TEATRO DOS QUATRO – RUA MARQUÊS
DE SÃO VICENTE, 52, GÁVEA
“João, o Alfaiate – Um Herói Inusitado”
Os cômicos do Etc e Tal, apresentam “João
o Alfaiate” que esbraveja sua valentia ao
matar sete insetos pousados em sua refeição. Apresentações nos dias 28/09 e
29/09 às 17h. Vendas e classificação indicativa: Tudus.

“Só de Amor”
Malu é uma cantora que está no camarim
se preparando para o show. Antes da apresentação, a artista sofre uma crise de pânico, quando revela seus maiores medos,
visita o passado e infância. Apresentações:
sexta 21:30h; sábado 21h; e domingo 20h,
até 20/10. Vendas e classificação indicativa: Tudus.
TEATRO PETRORIO DAS ARTES – RUA
MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 52, GÁVEA
“Turma do Seu Lobato no Sítio O Musical”
O espetáculo conta a história de um vovô
que vive num sítio e leva uma vida diferente a da cidade. Apresentações aos sábados
e domingos, às 17h, até 27/10. Vendas e
classificação indicativa: Tudus.

TEATRO RIACHUELO – RUA DO
PASSEIO, 38/40, CENTRO
“Orquestra Sinfônica Brasileira –
História Armorial para Crianças”
A Orquestra Sinfônica Brasileira apresenta
o quinto concerto da Série Teatro Riachuelo Rio, “História Armorial para Crianças”,
com música de Clóvis Pereira e texto de
Ariano Suassuna. A regência estará a cargo do Maestro Clóvis Pereira dos Santos e
o espetáculo conta com narração do ator
Matheus Nachtergaele. Apresentação no
dia 01/10, às 20h. Vendas e classificação
indicativa: Sympla
Márcio Gomes em Nelson Gonçalves:
100 anos de Boemia
Comemorando o centenário de nascimento do cantor Nelson Gonçalves, o também
cantor Márcio Gome faz uma justa e sincera homenagem em forma de show. Apresentação no dia 24/09, às 20h. Vendas e
classificação indicativa: Sympla

24 DE OUTUBRO

EVENTOS
RIBALTA – AV DAS AMÉRICAS,
9650, BARRA
Diogo Nogueira e Fundo de Quintal
No dia 27/09, a partir das 22:30h, o palco
da casa vai ficar pequeno para receber
Diogo Nogueira e o grupo Fundo de Quintal
em duas apresentações, juntamente com
Ferrugem, Thiaguinho, Xande de Pilares,
Jorge Aragão, Péricles, Grupo Revelação
e Belo. Vendas e classificação indicativa:
Ingresso Rápido.
Gravação do DVD do Tiee
Considerado um dos maiores nomes do
samba atual, Diógines Tiee é o autor de
grandes sucessos do gênero. Foi revelado
por Ferrugem, com um vídeo cover do sucesso “Climatizar”, de sua autoria. Apresentação no dia 03/10, às 21h. Vendas e
classificação indicativa: Ingresso Rápido.

IMPERATOR – CENTRO CULTURAL JOÃO
NOGUEIRA – RUA DIAS DA CRUZ,
170, MÉIER
Piaf e Brecht – A Vida em Vermelho
Dois dos maiores artistas do século 20, a
cantora francesa Edith Piaf (1915-1963) e
o poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956) conversam sobre suas
vidas, obras, anseios, angústias, medos,
sonhos e realizações. Esse improvável
encontro imaginado por Aimar Labaki
em Piaf e Brecht traria à tona um potente
embate entre duas ideologias e visões de
mundo radicalmente opostas. Apresentações: quinta, sexta e sábado às 20h; sábado e domingo às 17h, até 29/09. Vendas e
classificação indicativa: Sympla.

CIDADE DAS ARTES – AV DAS
AMÉRICAS, 5300, BARRA
O Jogo
Duas mulheres, duas Anas. Um jogo. E
que Jogo! Uma disputa emocionante entre
duas mulheres que se opõem e se complementam. Quanto melhor o adversário,
melhor o desafio e o sabor da vitória. Apresentações: sábado e domingo, às 19, na
Sala Eletroacústica, até 20/10. Vendas e
classificação indicativa: Ingresso Rápido.

Projeto Encontro das Rodas no Samba do
Imperator: Grupo Arruda e Samba Que Elas
Querem
O projeto serve para mostrar as rodas
de samba que acontecem pela cidade,
sua diversidade de músicos talentosos e
como cada roda é única e faz a diferença
com sua pegada rítmica e levada dos tons
diferenciados. Em setembro, a roda receberá o Grupo Arruda e o Samba Que Elas
Querem, em apresentação única no dia
26/09, às 19:30h. Vendas e classificação
indicativa: Sympla.

Orquestra em Família –
Trilhas de Filmes e Séries
Uma viagem ao mundo da ficção e fantasia, com canções de sucesso de “O
Rei Leão” a “Harry Potter”, passando por
“Piratas do Caribe”, o clássico Star Wars e
muito mais. Apresentação no dia 29/09, às
18h, no Teatro de Câmara. Vendas e classificação indicativa: Ingresso Rápido.

KM DE VANTAGENS HALL – AV
AYRTON SENNA, 3000, BARRA
Maria Bethânia
Músicas inéditas, novos arranjos e, claro,
muito sucesso! Assim é “Claros Breus”,
novo show de Maria Bethânia, que o público poderá ver no dia 05/10, às 22h.
Vendas e classificação indicativa: Ticket
For Fun

Barra da Tijuca - RJ

20 A 22 SET

5 A 27 OUT

RODRIGO TEASER

CIRCO TURMA DA MÔNICA

8 OUT - TER 20H

24 OUT - QUI 21H

PALESTRA ROSSANDRO KLINJEY

BEATLES ABBEY ROAD

Foto: Jorge Bispo/Divulgação

Bilheteria do Teatro VillageMall

+ Informações: teatrovillagemall.com.br

Segunda a sábado, das 13h às 21h. Domingos e feriados de 14h às 20h.

CONSULTE CLASSIFICAÇÃO DE CADA EVENTO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 0254/15 CR-00001/19 Nº495008 VALIDADE: 07/01/2020 CAPACIDADE MÁXIMA: 1.060 PESSOAS LIMITE DE PÚBLICO: 1.000 PESSOAS

Maria Bethânia volta ao Km de Vantagens para mostrar o novo show
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The Paradise para o Rio com belo desfile em homenagem à Yes, Brazil
Fotos divulgação / Bruno Ryfer

U

ma celebração da moda brasileira e do Brasil
com Z de Simão Azulay. Foi o que aconteceu na noite de quinta-feira (12/9), no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, com um desfile-espetáculo da marca The Paradise em homenagem ao
irreverente estilista e aos 40 anos da Yes, Brazil. Capitaneado por Thomaz Azulay, filho de Simão, e por
Patrick Doering, a dupla da The Paradise, o evento
parou a cidade ao reunir amigos de Simão e personagens importantes da época, como Xuxa - que estreou
nas passarelas aos 18 anos para a Yes, Brazil -, Gilberto Gil, a banda Blitz, Pepeu Gomes e Monique Evans,
entre outros.

Jonathan Azevedo,
Carla Barros e
Lenny Niemeyer

Juliana Paes

Clarice e Claude Troigros

Claudia Ohana

Pablo Morais

Pedrinho Aguinaga

Patrick Doering , Raphael Azulay e Xuxa

Allan e Serginho Matos

Monique Evans

Gloria Maria

Lilian Pace

Ilka Soares, Lidia Duarte e Raphael Azulay

Michele Molon e Paulette

Fotos divulgação / Miguel Sá

Inauguração
Vitrines Artefacto
no Casashopping
A Artefacto reuniu uma turma boa para na noite
de quinta, 12/09. Os ambientes assinados por Babi
Teixeira, Alexandre Cardim, Luiz Fernando Grabowsky, Alexandre Lobo e Fábio Cardoso trazem as
novidades da label para a temporada. Nina Kauffmann
assinou a lista VIP de convidados, que conferiram ainda a coleção de Verão 2020 do estilista Victor Dzenk.
Veja quem passou por lá nas fotos de Miguel Sá.

Vitor Dzenk

Ana Lucia Jucá

Aline Celles

Teresa Macedo , Edu Santos e Olídia Carvalho

Ju Tucunduva

Vanessa Sodré

Lize Robert

Alexandre Cardim, Babi Teixeira e Nando Grabowsky

Alexandre Lobo

Heloisa Tolipan e Edilson

Leo Pinus e David Defizito

Kristel Bianco e Mel Nunes

Aline Otero e Jacira Pinheiro

Nando Grabowsky e Pedro Guimaraes

Vera Loyola Inez Costa

