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Rio em alta e bom som
Para Roberto Medina, esta é a edição do Rock in Rio dos seus sonhos
Rock in Rio/Divulgação

Após uma semana polêmica, em que sua estreia no Brasil esteve sob risco de não acontecer, o canadense Drake leva a Cidade do Rock ao delírio com seus principais hits

Saiu tudo como planejado pela
organização ao longo dos últimos
dois anos. Os portões da Cidade
do Rock, no Parque Olímpico,
foram abertos exatamente às 14h
de sexta-feira (27). Os vários ambientes - como a Rota 85, a Rock
Street, a roda gigante e a tirolesa
- logo foram disputados pelas milhares de pessoas que estavam lá
pela música e, claro, pela diversão.
A edição 2019 do Rock in Rio já é
considerada a maior de todas, seja
pelo amplo espaço do evento, seja
pelo número de atrações musicais
e seja pelo público: cerca de cem
mil pessoas prestigiaram a primeira noite dos sete dias da grande
festa. O DJ brasileiro Alok, em
apresentação com seu irmão gêmeo, Bhaskar, marcou o início do
festival no palco principal, que
ainda contou com o rapper canadense Drake.
Página 9

Lava-Jato esteve na mão de louco?
Revelação da intenção de Rodrigo Janot matar Gilmar Mendes assustou o país
Página 5
Divulgação

2º CADERNO
Os 90 anos
da grande
dama do
teatro

Bob Wolfenson/Divulgação

Referência na dramaturgia do país, a carioca Fernanda Montenegro chega aos 90
anos, no próximo dia 16, esbanjando vitalidade. Já disse
que vai passar a data quietinha, mas não é esse seu costume do dia a dia - basta ver
as frequentes intervenções
em espaços públicos, sempre
defendendo a arte do país.
Ela também está lançando o
livro “Prólogo, ato, epílogo:
memórias”, em que condensa
a trajetória vitoriosa. Nesta
edição, reproduzimos uma
entrevista que Fernanda concedeu ao Correio da Manhã
em 1960, quando já merecia o
respeito da classe teatral.

Passeio virtual pelas
bibliotecas do mundo
O Sesc Copacabana recebe até
26 de janeiro “A biblioteca à noite”,
uma exposição imersiva realizada
pelo diretor canadense Robert Lepage e pela Companhia Ex Machina. E o melhor: a entrada é gratuita.
Com a ajuda de tecnologia 3D de
realidade virtual, os visitantes são
levados conhecer dez bibliotecas reais ou não, mas todas fantásticas.
Para isso, é necessário o uso de óculos especiais que nos transportam
no tempo e no espaço. É diversão e
cultura para toda a família.

Inspirada no livro de mesmo
nome do escritor argentino Alberto
Manguel, que foi discípulo do mestre da literatura Jorge Luis Borges, a
exposição no Sesc Copacabana permite um passeio, por exemplo, pela
mítica biblioteca de Alexandria,
que seria construída por ordem de
Alexandre O Grande no século III
a.C.. E oferece também uma viagem ao fundo dos mares, a bordo
do lendário Náutilus, das “Vinte
mil léguas submarinas”, do escritor
francês Júlio Verne.
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OPINIÃO
EDITORIAL

Fernanda: ele passará, você passarinho
Coube ao diligente jornalista Fernando Molica, da revista
“Veja”, a tarefa de lavar a alma de
milhões de brasileiros que se viram indignados com uma agressão
recente à atriz Fernanda Montenegro - uma das poucas unanimidades nacionais (pelo menos até
semana passada), que está prestes a
completar 90 anos no próximo dia
16 de outubro e é nossa capa do 2º
Caderno desta edição.
Explica-se: na segunda-feira
(23), o burocrata Roberto Alvim,
diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, escreveu nas redes
sociais que Fernanda é uma pessoa
“mentirosa” e “sórdida”. Isso porque a atriz posou para a revista
“Quatro cinco um” caracterizada
como uma bruxa pouco antes de
ser queimada em meio a uma fogueira de livros. É uma crítica, evidentemente, ao pouco-caso com
que o governo federal tem tratado
a cultura do país.
De acordo com o burocrata
- que, por insondável mistério,
trabalha com teatro e, por isso
mesmo, deveria prezar a liberdade de expressão - a cena da bruxa
Fernanda estaria projetando uma
imagem negativa do Brasil no exterior. Ele também escreveu, via
redes sociais, que sentia certo desprezo pela atriz por esse seu ataque
ao governo federal.

Vamos esquecer que o governo
federal já sinalizou para o mundo,
por livre e espontânea vontade,
que não está lá muito preocupado
com cultura e educação. A culpa é,
então, da Dona Fernanda.
Supondo que a atriz fosse o
nosso grande mal contemporâneo, ainda assim não caberia a um
burocrata das artes a missão de repudiar - e muito menos em termos
tão tolos - uma performance artística (e política) que representaria
o pensamento não só de Fernanda
Montenegro, mas também de milhares de operários das artes em
todo o país.
Quando Roberto Alvim assume
esse papel, candidata-se a ser qualquer coisa, menos um gestor público da cultura. Pelo contrário, enterra na areia até seu passado criativo
- que, segundo dizem, já teve de fato.
Agora fica claro que ele furou a fila
para tornar-se o Censor-Geral da
República - cargo que, se não existe
ainda, deve estar sendo gestado em
algum porão da “burrocracia” que
está sempre à espreita das ousadias
artísticas.
Mas sim, voltemos ao Fernando Molica. Logo que Roberto
Alvim regozijou-se, então, com
alguns minutos de fama, o Molica fuçou e descobriu uma história
deveras preocupante sobre o cidadão carioca, nascido em 1973. Em

OUTRAS PÁGINAS

resumo: Alvim tentou contratar
a mulher, a atriz Juliana Galdino,
para assumir a direção artística,
em Brasília, do Projeto de Revitalização da Rede Nacional de
Teatros. Pelo trabalho, que percorreria dezenas de teatros no país
até setembro de 2020, a produtora
Flo Produções e Entretenimento,
que representa Juliana, receberia
R$ 3,5 milhões. Esse valor - do
seu, do meu, do nosso dinheiro seria pago em quatro parcelas.

Burocrata da Funarte
tentou contratar
a própria mulher
sem licitação nem
processo seletivo
Fazer um agrado ao santo de
casa usando-se dinheiro público
é algo, no mínimo, inconveniente.
Mas, pior ainda, foi que a escolha
da mulher do Roberto Alvim e da
produtora não passou nem por licitação, nem por processo seletivo.
Sórdido, muito sórdido.
Molica conversou com Roberto Alvim - que é apenas o nome artístico de Roberto Rego Pinheiro.

Este garantiu ao repórter que sua
mulher não receberia qualquer
remuneração para exercer o cargo
e para atuar em “Os Demônios”,
peça que ele vai dirigir e que é
baseada em um romance do russo
Fiódor Dostoiévski (1821-1881).
Entretanto, nenhum dos documentos obtidos pelo repórter
para embasar a reportagem cita
que Juliana trabalharia de graça,
num louvável e raro desapego em
nome da arte. E diga-se também
que os documentos estão devidamente assinados pelo diretor do
Centro de Artes Cênicas.
A história sobre o agressor
(verbal) de Fernanda Montenegro
é basicamente esta. Espera-se que
ainda renda novos capítulos. Pelo
que se viu até agora, percebe-se
claramente que o administrador
Roberto Rego Pinheiro está (ou
estava) agindo por má-fé ou por
incompetência.
Qualquer um desses motivos
já seria o suficiente para ele ser
afastado do órgão federal responsável justamente pela produção e
pela difusão das artes. Um terceiro
motivo - a insensatez de entrar na
história do teatro pela porta dos
fundos - devia fazer o burocrata
cobrir-se com o manto da vergonha e afastar-se espontaneamente
da vida pública, para todo o sempre. Não faria qualquer falta.

Ruy Castro
Recatada e do lar
Há dias, as agências falaram
da última de Charles Casillo,
uma espécie de biógrafo profissional de Marilyn Monroe. Num
podcast disponível na Apple, ele
afirma que Frank Sinatra queria
se casar com Marilyn em 1961
e foi convencido por seus advogados a não fazer isto. Marilyn
iria inevitavelmente se matar,
disseram, e, quando acontecesse,
o público poria a culpa nele. Segundo Casillo, Sinatra concordou e, claro, Marilyn “se matou”,
em 1962.
De tempos em tempos, alguém vem com uma novidade
sobre Marilyn ou Sinatra. Outros descobrem a identidade de
Jack, o Estripador, dão uma nova
versão sobre o assassinato de
John Kennedy ou descrevem em
detalhes o monstro do lago Ness.
E ainda outros deslindam o complô no Vaticano que matou o
papa João Paulo I ou narram a
história secreta de como Adolf
Hitler e Eva Braun escaparam do
bunker por um túnel e passaram
incógnitos os 30 anos seguintes,
dedicando-se à criação de marrecos na Argentina. Não faltam
também os segredos sobre discos
voadores que a Nasa tenta esconder. Sempre haverá quem leve essas cascatas a sério.

Mas esta de Sinatra e Marilyn
não cola. Os dois geraram, nos
últimos 60 anos, cerca de mil livros cada. Milhares de pessoas já
foram ouvidas a respeito deles,
permitindo um escarafuncho da
vida e da obra de ambos, de modo
a não restar mais a menor dúvida.

Alguém sempre
vem com alguma
novidade sobre
Marilyn ou Sinatra.
Desta vez, não cola
Em 1961, Marilyn tinha um
caso com John Kennedy, intermediado por Frank, e se iludia
com a ideia de ser a primeira-dama dos EUA. Sinatra, por sua vez,
estava de olho em Pat Kennedy,
irmã do presidente e casada, mas
em crise, com seu amigo Peter
Lawford. Quando o affair com
Kennedy acabou, Marilyn, que
adorava Frank, achou que tinha
uma chance de se casar com ele.
Mas não tinha. A não ser que
largasse tudo, virasse uma mulher
recatada e do lar e se dedicasse a
lhe cozinhar macarrão – como
Frank exigia de suas esposas.

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

A defesa das minorias que Bolsonaro não esperava
1- Na posse na PGR, Aras prega
defesa das minorias

novembro. (..) (O Estado de S.
Paulo)

Ao ser empossado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo
procurador-geral da República,
Augusto Aras, ressaltou quinta-feira, 26, que a Procuradoria
tem a missão de induzir políticas
públicas sociais e de defesa das minorias, reportam Julia Lindner e
Breno Pires.
Antes de fazer a indicação,
Bolsonaro disse que queria um
PGR que não tratasse minorias de
“forma xiita”, não “supervalorizasse minorias” e “que entenda que as
leis têm de ser feitas para a maioria
e não para as minorias”. (...) (O Estado de S. Paulo)

4 - O Brasil emudeceu

2- Centro de formação do MST
no Nordeste é alvo de despejo da
gestão Bolsonaro
Movimento diz que vai resistir, e governo de Pernambuco se
mobiliza para evitar desocupação,
reporta João Valadares.
O governo Jair Bolsonaro
(PSL) conseguiu decisão favorável
da Justiça Federal para despejar,
em Caruaru, interior de Pernambuco, o maior centro de formação
nordestino do MST (Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra). (...) (Folha de S. Paulo)
3- Governo fecha acordo com
Congresso para garantir megaleilão do pré-sal
Objetivo do acordo, costurado pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, é manter a data da
realização do leilão em novembro,
mesmo que deputados queiram
mudar a proposta; governo precisa dos recursos para fechar as contas deste ano, escrevem Mariana
Haubert, Camila Turtelli e Idiana
Tomazelli.
Um acordo entre o ministro
da Economia, Paulo Guedes, e a
cúpula do Congresso fechado na
quarta-feira, 25, à noite vai permitir ao governo realizar o megaleilão do pré-sal marcado para

Fala de Bolsonaro na ONU
faz o Brasil se transformar em um
figurante sem voz, opina Maria
Hermínia Tavares de Almeida.
Cumpriu o que prometeu.
Falou para a sua turma de sempre,
na linguagem de sempre. Em seu
discurso defensivo e belicoso, não
é possível encontrar menção aos
problemas mundiais prementes, às
formas de encaminhá-los de modo
mais favorável aos múltiplos interesses do país e tampouco ao papel que podemos desempenhar. E
assim faz o país se transformar em
figurante sem voz. (...) (Folha de S.
Paulo)

Mais importante
jornal econômico
do mundo pede
um recomeço
para o capitalismo
5- Aprovação de Bolsonaro oscila negativamente
A aprovação dos brasileiros ao
governo de Jair Bolsonaro (PSL)
oscilou negativamente e se manteve no pior patamar desde o início
do mandato. A pesquisa mostra
que 31% dos brasileiros avaliam
o governo como ótimo ou bom,
enquanto 34% o veem como ruim
ou péssimo. A nova pesquisa é do
Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria.
(...) (Folha de S. Paulo)
6- Checamos o discurso de Bolsonaro na ONU: veja o resultado
Presidente fez declarações
marcadas por exageros e imprecisões ao se dirigir a líderes de governos estrangeiros.

É falsa a afirmação de que os
profissionais cubanos, do Mais
Médicos, não tinham nenhuma
comprovação profissional. A lei
12.873/2013, que instituiu o programa de cooperação, estabelece
que os médicos estrangeiros participantes devem apresentar “diploma expedido por instituição
de educação superior estrangeira”
e “habilitação para o exercício da
Medicina no país de sua formação”. (...) (O Estado de S. Paulo)
7- Desembargador Siro Darlan é
alvo de operação da Polícia Federal
Uma operação da Polícia Federal, desencadeada terça-feira
(24/9/19), mira o desembargador
Siro Darlan. Siro Darlan é alvo de
um inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que apura a
venda de sentenças no Fórum da
capital. (...) (Extra)
8- O “Financial Times”, mais
importante jornal econômico do
mundo, pede um ‘recomeço’ para
o capitalismo
O jornal britânico Financial
Times, considerado a “bíblia” do
jornalismo econômico, lançou,
em sua edição impressa de quarta-feira (18/09/19), uma campanha
reivindicando “um recomeço”
para o capitalismo, proposta já defendida por alguns dos mais notáveis economistas do mundo.
Em carta ao leitores, o diretor
de redação do diário, Lionel Barber, diz que o modelo capitalista
que conhecemos está “sob pressão”. Para ele, a sustentabilidade
do capitalismo de livre iniciativa
vai depender “de entregar lucro
com um propósito. As empresas
vão entender que essa combinação
serve tanto a seu interesse próprio
quanto a seus clientes e funcionários. Sem essa mudança, o remédio tende a ser bem mais amargo”.
(...) (BBC News Brasil)
9- Piketty contra a propriedade
privada
Economista francês, grande

teórico da desigualdade, publica
‘Capital e Ideologia’, um monumental ensaio que propõe “a circulação de bens” para “superar o capitalismo”, reporta Marc Bassets.
Não é a luta de classes e a mão
invisível do mercado, muito menos a história dos grandes líderes
e batalhas o que move o mundo, e
sim as ideias, de acordo com o economista francês Thomas Piketty.
E o que dá sentido a quase tudo, a
chave da evolução das sociedades é
a propriedade privada. Quem possui o que e em nome de quê.
A desigualdade é acima de
tudo ideológica”, escreve em Capital e Ideologia, recém-publicado
na França. (...) (El País Brasil)
10- Decreto de Wilson Witzel
muda sistema de metas que incentivava a polícia do Rio a matar
menos
Medida publicada no Diário
Oficial tira mortes cometidas por
policiais de índice de letalidade
violenta, reportam Carolina Heringer, Saulo Pereira Guimarães,
Rafael Soares e Lucas Altino.
A mudança ocorreu através de
decreto assinado pelo governador
Wilson Witzel e publicado na edição de terça-feira (24) do Diário
Oficial do Estado. Entre janeiro e
agosto, 1249 pessoas foram mortas por intervenção policial, de
acordo com Instituto de Segurança Pública (ISP). (...) (O Globo)
11- Caso Ágatha: Policial aprende a ser autoritário na favela e submisso fora, diz ex-comandante da
PM do Rio
O coronel da reserva Ubiratan
Ângelo, ex-comandante-geral da
Polícia Militar do Rio de Janeiro
e hoje coordenador de segurança
pública da ONG Viva Rio comentava a morte de Ágatha Félix,
menina de oito anos atingida por
tiros nas costas enquanto estava
dentro de uma kombi, no Complexo do Alemão.
O ex-comandante da PM se
recusou a avaliar a ação antes de

Palavra do leitor

uma perícia revelar a dinâmica dos
fatos, mas comentou a atual situação de violência no Rio, reporta
Luiza Franco.
“A morte dela foi o mais recente episódio. Ontem foi um
policial. Isso acontece onde tem
confronto. Porque nesse espaço
tem abandono do poder público”,
diz Ângelo. (...) (BBC News Brasil, 23/9/19)

Pesquisadores
dizem que Reforma
da Previdência se
baseia em cálculos
errados
12- Corpo de recém-nascida desaparece de hospital no Rio
Funcionários do hospital Miguel Couto serão ouvidos sobre o
caso, reporta Marcela Lemos
O corpo de uma recém-nascida desapareceu dentro do hospital
municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio. Yasmin
nasceu na última terça-feira (17),
mas morreu devido a falta de ar,
segundo os pais. No dia seguinte,
quando o pai da menina, Raimundo Martins de Souza, 28, chegou
na unidade, o corpo da bebê havia
desaparecido. (...) (UOL)
13- Homem é preso suspeito de
matar mulher após oferecer ajuda
para trocar pneu
O corpo da universitária Mariana Forti Bazza, 19, foi encontrado nesta quarta-feira em Ibitinga (SP).
Uma universitária de 19 anos
foi encontrada morta nesta quarta
(25) na cidade de Bariri, no interior de São Paulo. Mariana Forti
Bazza era estudante de fisioterapia
e estava desaparecida desde a manhã do dia anterior, quando acei-

tou a ajuda de um homem para
trocar o pneu furado do seu carro.
O suspeito do crime, o pintor
Rodrigo Pereira Alves, 37 anos,
está preso. (...) (Folha de S. Paulo)
14- Reforma da Previdência se
baseia em cálculo errado, defendem pesquisadores
Uma das justificativas usadas
na defesa da proposta de Reforma da Previdência – que, aprovada pela Câmara dos Deputados,
agora tramita no Senado – é que
os aposentados por tempo de
contribuição causam prejuízo ao
sistema de seguridade social e são
privilegiados em relação aos mais
pobres que já se aposentam por
idade, escreve Leonardo Sakamoto (UOL). Ou seja, ao se aposentarem com 35 e 30 anos de contribuição, respectivamente, homens
e mulheres pesariam sobre os cofres públicos pois permaneceriam
muito tempo recebendo aposentadorias e manteriam acentuada a
desigualdade social no Brasil.
Essa justificativa foi questionada pelos economistas e pesquisadores Pedro Paulo Zahluth Bastos, Ricardo Knudsen, André Luiz
Passos Santos e Henrique Sá Earp,
em nota do Centro de Estudos de
Conjuntura e Política Econômica
(CECON), ligado ao Instituto de
Economia da Unicamp.
Zahluth e Knudsen conversaram com o blog. Eles defendem o
contrário, que fazendo os cálculos
de forma correta, quem se aposenta hoje por contribuição acaba pagando bem mais do que retira. E
que o sistema é mais progressivo,
ou seja, é um instrumento de Justiça social que faz com que os que
ganham mais ajudem a financiar
quem ganha menos. (...) (Instituto
Economia-Unicamp)
(*) José Aparecido Miguel, diretor
da Mais Comunicação-SP
(www.maiscom.com), jornalista
e consultor de comunicação, foi
editor-executivo do Jornal do
Brasil, entre outros jornais do
país. (www.outraspaginas.com.br)
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Parabéns para a Anna

Cinema é vida!

Athletico desde criancinha

Gosto muito da coluna da Anna Ramalho. Ela me mantém informado das principais atividades da alta roda social do Rio. Já
a matéria sobre o Zeca Pagodinho me deixou
curioso. O bar parece mesmo ser muito, mas
muito divertido. E ainda pude ver meu nome
favorito do samba: a grande Tereza Cristina.

“Bacurau” é um filme incrível! Adorei a crítica e corri pra ver o filme nos cinemas. Amo o
cinema nacional e sempre faço campanha pra
que os lançamentos brasileiros façam bastante
sucesso de bilheteria. Tô doidinha pra ver “Morto não fala”. Deve chegar lá pro fim do ano, né?
Vai ser mara!

Me amarrei na sessão de esportes dessa
edição! É legal ver times fora do eixo Rio-São
Paulo ganhando espaço na mídia. O Athletico
fez uma campanha genial na Copa do Brasil
e vem surpreendendo a todos os fãs de
esportes. Tiago Nunes é um grande técnico.
Parabéns ao jornal por falar dos caras.

Frederico Pires Cavalcante,
Rio de Janeiro

Marcela Ferreira,
São Paulo

Tatiana Gouveia,
Rio de Janeiro
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Carrasco dos amigos

MAGNAVITA

A mesma facilidade que o governador
Wilson Witzel tem para conquistar amigos é a mesma de criar adversários, ou
melhor, a segunda é bem maior.

claudio.magnavita@gmail.com

n A forma que ele tem tratado o ex-senador Eduardo Lopez, secretário de Agricultura e Pesca, chega a ser vexatória.
Além de ser um dos gestores que mais
focou no interior, conseguiu dar uma
nova dinâmica à pasta.

Fotos: CM

Campo de guerra
Corre no Palácio Guanabara a preocupação
com a delação premiada de uma certa Gabriela
que atingiria em cheio uma das figuras mais
expressivas do atual governo.
n Não é coisa só de garotinho, mas de gente
grande e muito grande mesmo.

Apostas da semana
1. Com o clima entre a prefeitura e o governo
do Estado, quem irá produzir o camarote do
governador no Sambódromo?
2. Aliás, o governador terá camarote no próximo
ano?
3. Quem será o próximo secretário estadual ejetado da cadeira?
4. O primogênito do governador já pediu exoneração do cargo que ocupa na prefeitura?

n “Se um ex-senador e líder de um importante partido é tratado desta forma,
imagina aqueles que não possuem densidade eleitoral”, questiona uma velha
raposa da política fluminense.

Novo palco
Já está a todo vapor a obra do super teatro que
a Opus constrói no Città America na Barra.
Rubem Medina com o filho Rodrigo
no espaço Vip do Rock in Rio

n A empresa gaúcha, que é a maior rede de grandes
teatros no Brasil, deixará em dezembro a gestão do
teatro do Village Mall.

Apoio pessoal

n A Multiplan já procura um novo gestor para o espaço, que tem sido visitado por vários interessados.

O governador João Doria confirmou a
ida a Roma para a solenidade de canonização da Irmã Dulce, primeira santa
nascida no Brasil.
n Ele tem ajudado as obras assistenciais da Irmã Dulce e - já que todo mês
doa para uma instituição de caridade o
cheque do seu salário de governador - o
de outubro terá esta destinação.
n O pai do governador foi deputado pela
Bahia e tinha ligação próxima com Irmã
Dulce, a quem ajudava.

Casa arrumada
O presidente da Riotur, Marcelo Alves, manteve em
segredo toda a sua interlocução com a Liesa para a
assinatura do acordo para o carnaval de 2020.

Durante o Rock in Rio, Roberto Medina foi o anfitrião do governador João Doria e
ficou impressionado com a popularidade do governante paulista. Circularam entre os
convidados, e Doria foi o campeão de flash. Medina confidenciou que este era o Rock in
Rio dos seus sonhos. Que tudo estava perfeito e que não achou nada para reclamar da
equipe. “Esta edição materializou tudo aquilo que um dia sonhei para este evento”.

n A notícia da assinatura com Jorge Castanheira pegou
de surpresa a ala dos descontentes, que já ensaiavam
um motim.

Glauce Rocha: programação totalmente religiosa

Sacrilégio
A Funarte vai inovar no Rio. Enquanto
assistimos teatros e cinemas sendo
transformados em templos religiosos,
levando até à criação de uma lei municipal que dificultava esta conversão, o
teatro Glauce Rocha vai ser administrado
por uma companhia com programação
totalmente religiosa.

Maria da Paz Lopes ladeada por Sergio Aguiar, curtindo o sucesso
na Record, e André Marini, o comandante da Cidade das Artes

Galeão 5 estrelas

n Em São Paulo cresceu o número de
palcos dedicados a peças espíritas, mas
todas elas sem dinheiro público, já que o
estado é laico.
n A iniciativa de evangelizar o Glauce
Rocha foi do “genial” Roberto Alvim,
aquele diretor da Funarte que disse cobras e lagartos da Fernanda Montenegro
e foi apanhado de calças na mão pela
“Veja”, tentando emplacar um projeto de
R$ 3,5 milhões usando a notoriedade da
sua esposa.

O aeroporto do Galeão prepara a sua torre
principal para ser o maior complexo hoteleiro
aeroportuário do Brasil.
n O super hotel deverá nascer entre as duas
asas e estava previsto no projeto original, será
semelhante aos hotéis dentro de terminais americanos.

Marcelo Alves, presidente da Riotur, com Adriana e a filha Giulianna

n O projeto prevê um super centro de convenções e
salões de eventos.

MEMÓRIA

Oswald de Andrade: correspondente do Correio em SP
Por Barros Miranda

O Correio da Manhã não era
famoso apenas pelas opiniões
construtivas no âmbito jornalístico, mas também pela sua equipe.
O escritor Oswald de Andrade era
uma das personalidades que fazia
parte do escopo do jornal.
Opinando os assuntos mais
sórdidos da política de forma
bem literária e mordaz, Oswald
era também citado nas críticas
literárias e nas peças teatrais. Era
conhecido como um dos fundadores do movimento de resgate da
cultura brasileira, divulgado durante a Semana de Arte Moderna
de 1922, em São Paulo.
Sua morte, em 23 de outubro
de 1954, há quase 65 anos, foi um
choque para amigos, conhecidos
e admiradores, já que muitos escritores (e jornalistas) o tinham
como inspiração. Por isso, nesta
edição, o Correio resgatará uma
nota de pesar, publicada na mesma data, que enalteceu a carreira
do homem que ajudou a mudar a
conjuntura cultural brasileira no
século XX e, ao mesmo tempo,
introduziu o fenômeno da valo-

rização do nacionalismo na classe
artística daquele tempo.
O curioso é que, ao resgatar
a nota que o jornal publicara, eis
que logo acima dela havia uma das
últimas crônicas de Oswald, na famosa coluna Telefonema. Ela exaltava, com esperança, uma ação do
então presidente Café Filho, que
havia aberto o Palácio do Catete
para ícones da arte nacional.
Segue abaixo a nota, que não
deixa de ser curiosa pelo estilo jornalístico da época:
“Vítima de moléstia, que sofria há vários meses, faleceu nesta
capital o escritor Oswald de Andrade. O corpo foi visitado durante todo o dia por inúmeros jornalistas, artistas e escritores, bem
como amigos do extinto.
“Oswald de Andrade era espírito essencialmente combativo.
Na polêmica usava todos os recursos, inclusive, e com preferência, a
piada, que elevara à dignidade de
arma eficiente contra os adversários da renovação literária do Brasil. Ninguém menos solene que
Oswald de Andrade. Esse homem
sempre jovem como estudante, seria capaz de sorrir de todo esforço

de se lhe dedicar um necrológio
sério. Mas nada poderia contra os
fatos: pois cabe-lhe um lugar permanente na história da literatura e
do espírito dos brasileiros.
“Oswald de Andrade nasceu
em São Paulo, em 11 de janeiro
de 1890. Embora de origem nortista e filho de uma época em que
São Paulo ainda era capital de
uma paisagem bucólica, encarnava Oswald de Andrade o espírito
da nova burguesia paulista, ávida
de reconstruir em novas bases o
Brasil e capaz da autocrítica mais
pungente; a exemplo do seu amigo mais velho, esse outro grande
burguês paulista e grande crítico
do Brasil: Paulo Prado.
“O espírito de crítica levou o
jovem paulista para o lado da revolução: da literária e da notícia.
Em 1922, organizou, com Mário
de Andrade, Manuel Bandeira,
outros escritores e alguns artistas
plásticos da vanguarda, a Semana
de Arte Moderna. Tanto tempo
passou, depois daquela data memorável, que as reivindicações
e conquistas da Semana da Arte
Moderna hoje nos parece, quase,
lugares-comuns.

“Naquele tempo, porém, eram
gritos de combate. O parnasianismo, com seus velhos chavões, já
obsoleto no mundo inteiro, ainda
dominava o Brasil, através da Academia de Letras e das Academias
provincianas. Mas não resistiu por
muito tempo ao ataque dos jovens. A Semana de Arte Moderna
é a data magna da história literária
e artística do Brasil no século XX;
e talvez tenha sido a maior data na
vida de Oswald de Andrade.
“No mesmo ano de 1922
publicou o escritor seu primeiro romance: “Os condenados”,
evidentemente influenciado por
leituras russas e de evidentes simpatias revolucionárias. Mais tarde,
Oswald de Andrade continuará a
série dessas suas obras em prosa:
“Memórias sentimentais de João
Miramar”, “(1924); “Serafim Ponte Grande” (1934); “Escada vermelha” (1934).
“O eminente crítico paulista
Antônio Cândido chegou a interpretar como um bloco homogêneo toda essa obra de ficção, da
primeira fase de Oswald de Andrade. O último título, “Escada
vermelha”, soa como um grito de

barricada. Mas acabou justamente
naquele tempo uma fase revolucionária na vida pública do Brasil;
e na vida do escritor paulista.
“Outro aspecto de sua atividade incessante é a poesia. Foi dos
primeiros, no Brasil, que conheciam a moderna poética francesa.
Em Paris escreveu “Pau-Brasil”
(1952), em que as mais audaciosas
conquistas verbais da poesia francesa moderna eram usadas para
exprimir uma inspiração genuinamente brasileira e até Oswald
pretendia liderar um movimento
americanismo: a antropofagia. O
prefácio de “Pau Brasil”, escrito
por Paulo Prado, é, aliás, um dos
mais importantes manifestos do
modernismo brasileiro.
“Mas Oswald não era homem
para encerrar-se dentro das limitações de um movimento literário.
Bastava-lhe preparar os caminhos
para os, outros, mais jovens, enquanto ele, o mais jovem de todos já
estava desbravando novas florestas-virgens literárias. Assim se explicam
suas incursões para o terreno do teatro (“O homem e o cavalo” (1935)
e, enfim sua volta ao romance realista. “Marco Zero” (1943) e “Chão”

(1946) descrevem um grande capítulo da história de São Paulo. O escritor voltara às suas origens.
“Foi, enfim, mais longe para
o passado. Publicou, neste ano de
1954, o primeiro volume de suas
memórias: as “Memórias de um
homem sem profissão”; sim, porque
Oswald foi um homem de muitas
profissões e de sete instrumentos,
inclusive brilhante jornalista, cujos
telefonemas de São Paulo vivificaram mais de uma página do Correio
da Manhã. E agora, o memorialista
acaba de morrer. Mas nem entre os
seus muitos inimigos nem entre os
seus muitos amigos acabará tão cedo
sua memória.
“Sobretudo, ela ficará num
lugar em que este iconoclasta pensava menos do que em qualquer
outro, pois sua obra, multiforme
e sempre interessante, tem sido
diversamente julgada pela crítica.
Mas ao grande combativo e líder
da maior renovação intelectual já
acontecida neste país cabe um lugar certo e permanente na história
literária do Brasil”.
Barros Miranda é jornalista e
professor de história
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Decisão do Supremo pode anular sentenças da Lava Jato

Delatados devem ser ouvidos
depois de delatores
O plenário do STF decidiu que réus delatados
devem apresentar suas
alegações finais após os
réus delatores. O placar,
até o momento, é de 6
a 3 a favor da tese que
pode anular sentenças da
Operação Lava Jato. Os
ministros Edson Fachin,
Luís Roberto Barroso e
Luiz Fux afirmaram que
não há prejuízo ao réu
se delatores e delatados

apresentam suas alegações finais ao mesmo
tempo e rejeitaram revisar
condenações que seguiram esse rito. Alexandre
de Moraes, Rosa Weber,
Cármen Lúcia, Ricardo
Lewandowski,
Gilmar
Mendes e Celso de Mello
divergiram. Ainda faltam
proferir os votos Marco
Aurélio e Dias Toffoli, algo
que deve ocorrer na próxima quarta-feira.

Sem ofensa

NAV Brasil

Para o presidente do
Brasil, Jair Bolsonaro,
não houve ofensa em seu
discurso na ONU e que
as críticas são fruto de
setores da imprensa que
quiseram “desgastar” e
“esculachar” e que o objetivo deles é “derrubar o
governo”.

Uma votação relâmpago no plenário do senado aprovou a Medida
Provisória (MP) 866/2018,
criando assim a empresa
pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea.
A NAV Brasil passará a
cuidar apenas da administração aeroportuária.

Ex governador do Tocantins é preso
A Policia Federal prendeu em caráter preventivo, em Brasília, o ex-governador de Tocantins
Marcelo Miranda (MDB) .
Em seguida ele foi transferido para Palmas.
Segundo a PF, os integrantes da família Miranda usaram sua influência

política para aparelhar o
estado mediante a ocupação de cargos comissionados
estratégicos
para a atuação da organização criminosa.
Além de Marcelo, també foram detidos seu pai,
José Edmar Brito Miranda, e o irmão, Brito Júnior.

Voto contra

Promulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou contra
a tese jurídica que pode
anular várias condenações na Lava Jato. Fachin
votou contra o entendimento firmado segundo o
qual a defesa pode apresentar alegações finais.

O presidente do senado, Davi Alcolumbre,
decidiu promulgar a PEC
da cessão onerosa, que
autoriza o governo a fazer
leilão de novos campos
de petróleo. Espera-se
que os estados produtores do país recebam 15%
e mais 3%.

Contra fake news

Inafiançável

O presidente do STF,
Dias Toffoli, marcou para
o dia 4 de dezembro o
processo pela retirada de
informações falsas da internet. Um dos pontos a
serem discutidos é se a
remoção da informação
falsa terá de ser feita sob
decisão judicial.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou a admissibilidade da
Proposta de Emenda à
Constituição que torna o
crime de estupro imprescritível. Assim, o réu pode
ser punido após anos cometido o crime.

Reeleição

Novas regras

Nas palavras do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) o presidente Jair
Bolsonaro
“certamente
tentará a reeleição em
2022”. Sua declaração
surgiu durante uma entrevista à rádio Tupi. A afirmativa bate de frente com
planos políticos de Witzel.

O projeto de lei que
altera as regras para partidos e eleições recebeu
a chancela do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com vetos, o projeto
tem vigência programada
já para as próximas eleições, em 2020. Os pontos vetados podem voltar.

Nova fase da Lava Jato
investiga gerentes do BB
Operação Alerta
Mínimo estuda
envolvimento
de bancários
em lavagem de
dinheiro entre
2011 e 2014
Por Aithax Arbex e Danielle Brant
(Folhapress)

Três gerentes e um ex-gerente
do Banco do Brasil estão entre os
investigados da Operação Alerta
Mínimo, a 66ª fase da Lava Jato,
deflagrada sexta-feira (27) pela
Polícia Federal (PF). De acordo
com nota do Ministério Público
Federal (MPF), os três foram cooptados por operadores financeiros (doleiros) para facilitar a realização de centenas de operações de
lavagem de dinheiro entre os anos
de 2011 e 2014:

n A organização não
governamental
Greenpeace produziu uma
cartilha com o objetivo
de rebater as declarações feitas pelo ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, tidas
como falsas.
n Em um pronunciamento no 21º Fórum de
Ensino Superior de São
Paulo, ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o Fies
foi um “crime do ponto

de vista financeiro”.
n Os conselheiros de
administração eleitos
pelos funcionários da
Eletrobras desmentiram uma declaração
do ministro da Economia, Paulo Guedes, de
que se a empresa não
for privatizada ela não
só acabará como também comprometerá o
abastecimento elétrico
do país. Segundo eles,
não há risco de desabastecimento.

“Diversos elementos angariados durante a operação Lava Jato
indicam que gerentes vinculados a
três agências do Banco do Brasil,
em São Paulo, receberam vantagens indevidas para burlar os mecanismos de prevenção de lavagem
de dinheiro da instituição”.
De acordo com o procurador
Roberson Pozzobon, os gerentes
investigados, quando questionados pelos seus superiores sobre os
valores das transações ilícitas, chegaram a defender a normalidade
dessas operações.
O MPF ressalta que o montante ilegal movimentado pelos
investigados, por meio de transferências bancárias “a partir de
contas mantidas pela organização
criminosa, superou a quantia de
R$ 200 milhões”.
Segundo os procuradores,
grande parte desse valor foi transformada em dinheiro vivo para
utilização pelas empreiteiras no
pagamento de propinas contratos
com a Petrobras.
- Um dos doleiros investigados chegou a movimentar R$ 150
milhões - disse Pozzobon, durante
entrevista à imprensa para deta-

lhar a operação, em Curitiba.
“A conduta indevida dos gerentes possibilitou que contas em
nome de empresas de fachada controladas por organizações criminosas fossem abertas e operassem
na instituição financeira por longo
período, realizando centenas de
operações de lavagem de dinheiro,
inclusive depósitos e saques de valores expressivos em espécie”, diz
ainda o MPF.
Os procuradores informaram
que as evidências indicaram que
os gerentes investigados atuaram
para “encerrar indevidamente registros do sistema de detecção de
lavagem de dinheiro do Banco do
Brasil, mediante a inserção de justificativas que sabiam falsas, o que
impediu ou dificultou a comunicação de operações suspeitas ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf )”.
Os investigadores da operação disseram ainda que foi dado
conhecimento ao Banco do Brasil
da existência do esquema criminoso envolvendo os funcionários da
instituição.
Segundo o procurador Pozzobon, o banco então, sob intimação

judicial, realizou apurações sigilosas internas cujos resultados foram
remetidos aos investigadores da
Lava Jato, inclusive com “‘outras
provas da atuação de seus funcionários para facilitar operações de
lavagem de capitais”.
Por meio de nota divulgada
pela sua assessoria de imprensa,
o Banco do Brasil informou que
vem colaborado com as investigações e que iniciou processos administrativos envolvendo os funcionários investigados:
“O Banco do Brasil informa
que vem colaborando com as autoridades na operação Alerta Mínimo, já tendo iniciado processos
administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários
envolvidos.”
Ainda de acordo com a Polícia Federal, o nome da operação,
Alerta Mínimo, faz referência ao
fato de que “os alertas de operações atípicas do sistema interno
do banco para comunicação ao
Coaf passaram a ser encerrados,
mediante a apresentação de justificativas pelos gerentes de agência,
como se não houvesse indícios de
lavagem de dinheiro”.

Aras: ‘guerreiro’ na PGR
Presidente pede a Deus que ilumine o novo procurador-geral da República
José Cruz/Agência Brasil

Por Aithax Arbex e Danielle Brant
(Folhapress)

O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) usou seu discurso na cerimônia de posse do novo procurador-geral da República, Augusto
Aras, nesta quinta-feira (26), para
tentar afastar dúvidas sobre a independência do Ministério Público e ressaltar que o novo PGR
“não é governo”.
- Ele é um guerreiro e vai ter
em uma de suas mãos a bandeira
do Brasil e na outra, a Constituição - afirmou Bolsonaro.
O presidente, que defendeu
um Ministério Público “altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável”, disse que
a escolha de Aras foi difícil, pelo
bom quadro existente no órgão.
Nascido em Salvador, o então
subprocurador-geral da República correu por fora da lista tríplice
para ser indicado pelo presidente
- que rompeu uma tradição de 16
anos aos desprezar os três primeiros nomes de eleição interna da
categoria. Ao longo da campanha,
Aras fez seguidos gestos para agradar o Planalto.
- Peço a Deus que ilumine o
doutor Aras, que ele tome boas
decisões, interfira onde tiver que
interferir e colabore com o bom
andamento das políticas de interesse do nosso querido Brasil afirmou o presidente. - Todos nós
ganhamos com essa indicação.
Em seu discurso, Aras defendeu o Estado democrático de Direito, uma economia pautada pelo
mercado aberto e garantias das
liberdades individuais amparadas

Augusto Aras promete que sua gestão à frente da Procuradoria-Geral da República será o diálogo
pela Constituição.
- O Ministério Público tem o
sagrado dever de velar por todos
esses valores e haverá de fazer com
independência e autonomia.
Aras afirmou que pretende
atuar sem invadir o escopo dos
Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, mas indicou que tentará induzir políticas públicas,
econômicas, sociais e de defesa das
minorias.
- Acima de tudo, que tudo se
faça com respeito à dignidade da
pessoa humana. Esse é meu compromisso - disse. - Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de

cumprir de forma democrática,
buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que
o Brasil encontre o seu caminho,
não somente no combate à criminalidade, mas também possa,
invertendo a lupa da sua atuação
até aqui, induzir sem gerir, que é
missão do Executivo, não legislando, que é missão do Legislativo, e
não julgando, que é missão do Judiciário - disse o novo procurador-geral, que tem 60 anos e também
é professor da UnB.
Aras ocupará pelo menos até
2021 a vaga na PGR que nos últimos dois anos esteve a cargo de

Raquel Dodge. Ao ser submetido
a sabatina no Senado, ele mandou
recados à Lava Jato ao dizer que a
operação tem excessos e está passível de correções. Seu nome foi
aprovado no mesmo dia.
Aras também disse que “a nota
forte” de sua gestão será o diálogo.
“Por esse diálogo, entendo que
podemos contribuir para solucionar os grandes problemas do Brasil. Por favor, contem comigo porque a vontade é de servir a pátria.
Em sua gestão, o novo PGR
terá que lidar com temas de interesse do governo que vão com frequência ao Supremo.

Carteira de trabalho vira app
Aplicativo substitui documento impresso e acaba com anotação em papel
Eduardo Cucolo (Folhapress)

Curtas

De 27 de setembro a 3 de outubro de 2019

A Carteira de Trabalho Digital, aplicativo lançado em 2017,
já pode ser utilizada como documento substituto da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência
Social) de papel. De acordo com
o Ministério da Economia, agora,
para todos os contratos de trabalho, novos ou já existentes, todas
as anotações, como contratações,
férias e alterações de salário, serão
feitas apenas eletronicamente.
Quem for contratado por um
empregador que ainda não utiliza o sistema eSocial, no entanto,
ainda vai precisar da carteira física. Somente os empregadores que
ainda estão fora do eSocial terão
de assinar a carteira física. Os demais não terão mais de cumprir
essa obrigação.
“A partir de agora, a CTPS

em meio físico não é mais necessária para a contratação na grande
maioria dos casos”, diz o ministério em nota. “Para o trabalhador,
basta informar o número do CPF
no momento da contratação. Para
o empregador, as informações
prestadas no eSocial substituem
as anotações antes realizadas no
documento físico.”
Quem possui a CTPS em formato físico deve guardá-la. “Ela
continua sendo um documento
para comprovar seu tempo de trabalho anterior. Mesmo com a Carteira de Trabalho digital podendo
mostrar contratos de trabalho
antigos (dos anos 1980, por exemplo), é importante nesses casos
conservar o documento original.”
Com as mudanças, o CPF passa a ser o número de identificação
da Carteira Digital e o número válido para registro trabalhista.

A substituição da CTPS física
pela digital estava prevista na Lei
da Liberdade Econômica, sancionada sexta-feira (20) pelo presidente Jair Bolsonaro, e foi regulamentada terça-feira (24) por meio
de portaria da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
O documento digital está previamente emitido para todos os
brasileiros e estrangeiros que tenham CPF. Para habilitá-lo, é necessário criar uma conta de acesso
pelo site www.gov.br/trabalho, no
primeiro ícone à esquerda da página, no link “obter”.
O aplicativo só poderá ser utilizado em smartphones (IOS ou
Android), mas também é possível
acessar a carteira digital pelo portal do governo (gov.br).
Para contratos de trabalho
antigos, pode haver divergências

Aplicativo da Carteira de Trabalho
Digital já pode ser usado
entre os dados da carteira digital e
o registrado no papel. Nesse caso,
o governo recomenda aguardar
a correção automática das informações e diz que não é necessário
comparecimento a uma unidade
de atendimento. Se o problema
for referente a informações posteriores a setembro de 2019, é necessário falar com o empregador para
solicitar a correção.

De 27 de setembro a 3 de outubro de 2019
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Gilmar: Janot tem um
problema psiquiátrico
Alan Santos/Presidência da República

Ex-procurador
revela que
pensou em
matar o ministro
do STF e,
em seguida,
suicidar-se
Por Ricardo Balthazar, Fábio Fabrini, Ítalo Nogueira, Thais Arbex e
Camila Mattoso (Folhapress)

O ministro Gilmar Mendes,
do STF (Supremo Tribunal Federal), disse sexta-feira (27) que o
ex-procurador-geral da República
Rodrigo Janot é um “potencial
facínora”. Ele também atribuiu
ao ex-procurador-geral um “grave
problema psiquiátrico”, sustentando que isso atinge todas as medidas que apresentou e foram deferidas pela corte.
A crítica não foi gratuita. Gilmar comentava uma revelação feita por Janot à “Folha de S.Paulo”,
na quinta-feira, e a outros veículos
de imprensa. Na ocasião, o ex-procurador-geral afirmou que, certa
vez, entrou no STF armado com
uma pistola com a intenção de
matar Gilmar Mendes, por causa
de insinuações que este fizera sobre sua filha em 2017. Janot disse
também que, depois do homicídio, iria suicidar-se.
- Os senhores sabem que eu
fui, no Supremo Tribunal Federal,
sempre um crítico dos métodos do
procurador Janot. Divergências de
caráter intelectual e institucional.
Não imaginava que nós tivéssemos
um potencial facínora comandando a Procuradoria-Geral da República - declarou Gilmar na saída
de um evento no TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).
Gilmar também criticou a escolha de Janot para o cargo:
- Imagino que todos aqueles
que foram os responsáveis por
sua indicação (ele foi duas vezes
procurador-geral) devem estar
hoje pensando na sua alta respon-

Marketing? Rodrigo Janot promete novas revelações no livro de memórias, que será lançado este ano
sabilidade em indicar alguém tão
desprovido de condições para as
funções.
Janot narra o episódio no livro
de memórias que está lançando
este mês, sem nomear Gilmar, mas
confirmou sua identidade ao ser
questionado em entrevista:
- Tenho uma dificuldade enorme de pronunciar o nome desta
pessoa - disse o ex-chefe da PGR.
Em maio de 2017, como
procurador-geral, Janot pediu a
suspeição de Gilmar Mendes em
casos do empresário Eike Batista,
que se tornara alvo da Lava Jato e
era defendido pelo escritório de
advocacia do qual a mulher do ministro, Guiomar Mendes, é sócia.
O ministro do STF reagiu levantando suspeitas sobre a atuação da filha do procurador, Letícia
Ladeira Monteiro de Barros, que
representara a empreiteira OAS
no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
“Num dos momentos de dor
aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por
muito pouco não descarreguei na
cabeça de uma autoridade de língua ferina que, em meio àquela
algaravia orquestrada pelos investigados, resolvera fazer graça com
minha filha”, diz Janot no livro.
“Só não houve o gesto extremo
porque, no instante decisivo, a

STF autoriza apreensão em
endereço ligado a Janot
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Mônica Bergamo e José
Marques (Folhapress)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), autorizou nesta sexta-feira
uma ação de busca e apreensão pela
Polícia Federal em endereço ligado a
Rodrigo Janot, ex-procurador-geral
da República, em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), havia encaminhado a Moraes, que comanda
o inquérito que investiga ameaças
a integrantes da Corte, pedindo
providências contra Janot - que, na
quinta-feira (26), afirmou a veículos de comunicação que, em 2017,
chegou a ir armado ao tribunal para
matar Gilmar Mendes.
Entre as providências estudadas estão a retirada do porte de
arma de Janot e a proibição de que
ele visite a Corte. Ainda há também a possibilidade de Janot ficar
proibido de chegar perto de qualquer lugar em que Gilmar esteja,
já que confessou ter planejado dar
um fim à vida dele.
As reações às declarações de
Janot surgem de todos os lados.
O ex-presidente Michel Temer
(MDB) afirmou que o ex-procurador-geral da República revelou-se um “insano homicida-suicida”,
além de “mentiroso contumaz e
desmemoriado”. A crítica, feita
por meio de nota, é uma resposta
a acusações que Janot fez contra
Temer em seu livro de memórias,
“Nada menos que tudo”.
No livro, Janot diz que, em
março de 2015, Temer e o ex-deputado Henrique Eduardo Alves
(MDB-RN) pediram que ele arquivasse a primeira investigação
aberta contra o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(MDB-RJ), hoje preso no Rio.
Temer diz que as ocasiões em
que o ex-procurador-geral esteve

Temer reage a acusações feitas
por Janot em seu livro
com ele “foram para detratar e
desmoralizar os possíveis integrantes de lista tríplice para procurador-geral da República e para
sugerir que nomeasse alguém fora
da lista”.
- Não merece consideração.
Quando ainda estava na PGR,
Janot denunciou Temer duas vezes, com base nas delações de executivos da J&F, dona da JBS.
Em junho de 2017, a Procuradoria acusou o ex-presidente de
corrupção passiva, por supostamente ter sido o real beneficiário
de uma mala com R$ 500 mil entregue pela JBS ao ex-deputado
Rocha Loures.
Em setembro do mesmo ano,
denunciou Temer sob acusação de
obstrução de Justiça e participação
em organização criminosa.
O ex-presidente emedebista
sempre negou que tivesse cometido irregularidades.

Rodrigo Maia ironiza:
‘Espero que
a Polícia Federal
tire o porte
de arma dele’
mão invisível do bom senso tocou
meu ombro e disse: não.”
Na entrevista à revista “Veja” e
ao jornal “O Estado de São Paulo”,
ele disse que seu plano era matar
Gilmar Mendes antes do início da
sessão no plenário do STF. “Na
antessala, onde eu o encontraria
antes da sessão”, afirmou. O ex-procurador disse que não entrou
no plenário do tribunal armado.
De acordo com o ex-procurador, que se aposentou em abril
deste ano e voltou à advocacia, o
episódio ocorreu perto do fim do
seu segundo mandato à frente da
Procuradoria-Geral da República,
que ele chefiou por quatro anos.
Em seu livro de memórias,
“Nada menos que tudo” (Editora
Planeta), escrito com a colaboração dos jornalistas Jailton de
Carvalho e Guilherme Evelin, Rodrigo Janot faz um balanço de sua
atuação à frente da Operação Lava

Jato e rebate as críticas que recebeu durante sua atribulada gestão.
Também na sexta-feira, e em
tom bastante irônico, o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse esperar
que a Polícia Federal retire o porte
de armas do ex-procurador-geral
da República Rodrigo Janot. A
declaração foi dada durante participação de evento na FGV (Fundação Getúlio Vargas), no Rio de
Janeiro, sobre parcerias públicos-privadas.
- Pelo menos espero que a Polícia Federal já tenha tirado o porte de arma dele. Pelo menos isso,
para a gente ficar um pouco mais
tranquilo. Esse é o Brasil - disse o
presidente da Câmara.
Maia disse ainda que a revelação pode afetar os investimentos
privados no país por despertar o
clima de insegurança jurídica entre as instituições:
- Temos que ter projeto e segurança jurídica para os investimentos. A parte do parlamento,
principal, é justamente garantir
a segurança jurídica, junto com
o Executivo, claro. Mas o Brasil é
um país estranho. Cada dia é uma
novidade. Hoje descobrimos que
o procurador-geral queria matar
um ministro do Supremo. Quem
é que vai querer investir num país
desse?

Janio de Freitas
Sentenças sem defesa
Reconhecimento das garantias
constitucionais foi ameaçado pelo Supremo
Mais uma vez, o Supremo
Tribunal Federal mostra uma
combinação de temor a reações
da opinião pública, inclinações
políticas e argumentos artificiosos no trato de questão essencial
para o regime democrático. É o
que existe sob o louvado reconhecimento, já feito, de que às
defesas cabe o último pronunciamento antes da sentença, para
responder a denúncias novas
ou a pendências remanescentes – direito desrespeitado em
julgamentos na Lava Jato. Na
verdade, porém, o valor desse reconhecimento depende de uma
definição que está ameaçada
pelo próprio Supremo.
Ainda faltando os votos dos
ministros Marco Aurélio Mello
e Dias Toffoli, que apenas antecipou sua opinião, a meio da semana ficava reafirmada, por 6 votos
3, a tese que levou à anulação da
pena imposta por Sergio Moro a
Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras. Resultado que
agora se estendia ao ex-gerente
da empresa Márcio Ferreira. Mas
a forçosa decisão incomodou vários ministros, dada a possibilidade de anular numerosas condenações da Lava Jato. Não tardou
a aparecer o que foi chamado de
“modulação” no reconhecimento
do direito dos réus. Melhor diriam, no entanto, mutilação.
Luís Roberto Barroso, terceiro a votar, propôs que, se confirmada para o réu a última palavra, assim seja apenas daqui por
diante. Logo, caso o Supremo
declarasse incorretos os métodos
condenatórios, a seu ver o incorreto deveria permanecer intocado. Nem ao menos era caso de
regra nova e não retroativa. Azar
o de quem não teve a defesa final
e está na cadeia.
É interessante a virada de
Barroso, que se mostrava de fino
rigor legalista até que se viu sob
criticas, por comprometer-se
com a tese da prisão antes de
concluídos os recursos de defesa.
Sua reconhecida vaidade se teria
magoado, e passou a responder
com uma virada para a linha Fux.
Por falar nele, nunca surpreendente, Luiz Fux adotou a proposta de Barroso. E, como toque
pessoal, considerou mera “benesse
processual” a ordenação dos pro-

nunciamentos finais que leva, só
ela, aos “assegurados contraditório
e ampla defesa” citados no artigo
5º da Constituição. Se, em casos
da Lava Jato, entre a acusação por
um delator e a sentença não houve
tempo para a defesa, ficaram impossibilitados o contraditório e a
ampla defesa. Para isso, o método
de Moro consistia em dar o mesmo prazo para as “razões finais”
da acusação e da defesa. Benesse,
só para a ânsia condenatória de
Moro.
Cármen Lúcia fez um voto
peculiar: sim, a defesa tem direito
ao prazo para responder à última
acusação, mas a sua falta só deve
invalidar a condenação se o réu
provar que foi prejudicado. Assim
o voto da ministra ignora que a incorreção a ser anulada não está no
réu, está no processo. O réu teve
um direito negado, e não tem que
provar nada para vê-lo respeitado.
O truque para não repetir o julgamento de condenados da Lava
Jato não está à altura da Carmén
Lúcia original, serve apenas à dos
últimos tempos.
Relator do caso, Edson Fachin foi espantoso. A seu ver,
não tem sentido o prazo maior
para a defesa porque a legislação
não diferencia delatores e delatados. Ao que o decano Celso
de Mello respondeu: se há tal
lacuna, “deve ser suprida pelo
princípio da ampla defesa”. Com
a Constituição, pois. Tese também de Rosa Weber e Ricardo
Lewandowski.
Alexandre de Moraes, a propósito, foi simples e certeiro:
“Não custa ao Estado respeitar
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Nenhum culpado, nenhum corrupto, nenhum criminoso deixará
de ser condenado, se houver provas, se o Estado respeitar esses
princípios constitucionais”.
Ainda assim, e com a adesão
de Dias Toffoli, que anunciou
outra “proposta de modulação”,
os propensos a mutilar o direito
constitucional à “ampla defesa”
têm possibilidade de fazer maioria. Situação ameaçadora, porque, como disse Gilmar Mendes,
“a questão não é Lava Jato, é todo
um sistema de Justiça penal”.
Ou é o perigo de Justiça bolsonara.
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CORREIO CARIOCA
Alexandre Macieira/Riotur

Passarela do samba continuará sob o domínio municipal

Liesa e Riotur firmam contrato
pelo uso do Sambódromo
A Prefeitura continuará
com a gestão do Sambódromo no carnaval 2020,
pois problemas jurídicos
e políticos contribuíram
para que o acordo de
transferir a concessão do
espaço para o estado não
fosse concluído. Com
isso, Marcelo Alves, da
Riotur, e Jorge Castanheira, da Liesa, assinaram
o uso da Passarela do
Samba de 1º de outubro

de 2019 até 20 de maio
de 2020. Alguns pontos
ainda estão pendentes.
O acordo prevê que a
Prefeitura continuará responsável pela logística
externa do entorno da
Marques de Sapucaí. As
despesas internas, como
infraestrutura de postos
de saúde (tradicionalmente do município) e limpeza
pela Comlurb, continuam
em discussão.

Novo secretário

Questionamentos

A mais nova aposta do
governador Wilson Witzel para a Casa Civil do
RJ repousa no nome do
secretário de Representação do Estado em Brasília, André Moura (PSC).
Moura é conhecido por
ter sido líder do governo
Temer na Câmara.

O Ministério Público
do RJ abriu um inquérito civil contra o prefeito
Marcelo Crivella (PRB).
O motivo é para apurar a
fiscalização e apreensão
de livros com temática
LGBT na Bienal do Livro.
O processo foi aberto por
membros do PSOL

Desembargador sob mira da PF
Siro Darlan, desembargador do TJ-RJ, foi
alvo de operação da Policia Federal. Foram sete
mandatos expedidos pelo
ministro Luis Felipe Salomão, do STJ.
Siro Darlan é investigado por venda de decisões judiciais e liberar

presos. Especula-se que
em pelo menos dois casos, presidiários teriam
sido beneficiados pelo
desembargador.
Segundo um dos delatores, ele teria ouvido que
um dos beneficiados pagou R$ 50 mil pela ajuda
de Siro.

Pauta importante

Retorno musical

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e Cidadania da Alerj vai
realizar um audiência visando promover um debate acerca da saúde dos
agentes de segurança e
também a prevenção do
suicídio. O encontro será
aberto ao público.

A prefeitura de Campos anunciou que retomará a tradição das bandas
marciais e das fanfarras
escolares.
Estimativas
indicam que são mais de
mil alunos da rede municipal ligados a 20 bandas.
A iniciativa também parte
do Smece.

Disque-assédio

Prestando conta

A comissão de Servidores da Alerj irá realizar
uma audiência pública
para discutir a criação
de um “disque-assédio”
para que servidores possam denunciar casos envolvendo assédio no ambiente de trabalho. A ideia
ainda está sendo vista.

A Câmara Municipal
de Niterói, mediante audiência pública, está averiguando a prestação de
contas da prefeitura local
sobre o segundo e terceiro trimestres de 2019. A
presidência da comissão
será do vereador Carlos
Macedo (Pariota).

Condenada

Paraty aprovada

A Justiça do Rio condenou a Cedae a uma indenização no valor de R$
7 mil por danos morais. O
beneficiado é um idoso
que teve a casa inundada
devido a um estouro de
uma adutora de água em
Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ) um parecer prévio favorável à
aprovação das contas da
cidade de Paraty remetentes ao ano de 2018.
Paraty, segundo consta,
apresentou superávit e finança equilibrada.

Curtas
n A iniciativa do vereador Dr. Marcos Paulo
(PSOL) visa realizar um
mutirão de castração
de animais, bem como
controlar a população
de animais.
n
O Município de
Duque de Caxias recebe no Teatro Municipal Raul Cortez o
16º Festival Nacional
de Teatro de Duque de
Caxias, com faixa etária livre para todos os
públicos.

n
Funcionários da
empresa Protact estão
sem receber quaisquer
benfícios há quatro
meses. São cerca de
120 empregados terceirizados empregados
para operar na Câmara
dos Vereadores do Rio
de Janeiro.
Dentre os prejuízos,
estão quatro meses de
atraso no depósito do
Fundo de Garantia por
Tempo de serviço. Eles
deveriam receber um
salario de R$ 1.100.

PSL descola de Witzel
de olho na presidência
Wilson Dias/Agência Brasil

Governador
do Rio estaria
preocupado
demais em
concorrer
ao Planalto
em 2022
Por Catia Seabra (Folhapress)

Reunida sexta-feira (27) com
Flávio Bolsonaro, senador e presidente do PSL no Rio, a bancada
do partido no estado decidiu deixar a base da gestão Wilson Witzel
(PSC). No entanto, delega a seus
filiados a possibilidade de decidir
se mantêm ou não seus indicados
nos cargos do governo. Atualmente, indicados do PSL ocupam 40
cargos na administração estadual,
incluindo duas secretarias.
Flávio chegara a determinar a
saída total do governo Witzel, sob
pena de expulsão dos que permanecessem nos cargos. Entretanto,
preferiu rever a posição. Na quinta-feira (26), em entrevista a Cristiano Santos, no Programa Isabele
Benito, da rádio Tupi, ele fez duras
críticas a Witzel e explicou o que
o levaria, então, a retirar o partido
da base do governo do Rio:
- Há algum tempo o governador Witzel vem dando passos para
um projeto político diferente daquele que construímos juntos na
campanha e no início deste ano.
Ele está se colocando como um
concorrente do atual presidente
Bolsonaro, que, certamente, tentará a reeleição em 2022. E eu,
como presidente do PSL, tive que
tomar uma atitude.

Senador Flávio Bolsonaro vê com preocupação o projeto de Witzel para concorrer à Presidência
Líder do PSL na Assembleia
Legislativa do Rio, Dr. Serginho
afirma que a sigla exercia um alinhamento natural com a gestão
Witzel. A partir de agora, não integra mais a bancada do governo.
Segundo ele, a “escolha de Witzel
por antecipar o pleito de 2022
[pela Presidência da República],
em desacordo com o projeto de
reeleição do presidente Jair Bolsonaro, fez o PSL deixar sua base”.
Pesou também no afastamento entre as partes a nomeação de
Natália Menescal Braga Itabaiana
Nicolau para a Secretaria da Casa
Civil de Witzel. A indicação ocorreu 12 dias antes de o pai da advogada, o juiz Flávio Itabaiana Nicolau, determinar a quebra do sigilo
bancário e fiscal de Flávio e de seu
ex-assessor Fabrício Queiroz.
Na primeira versão do Diário
Oficial, o nome de Natália foi publicado incompleto, sem o sobrenome “Itabaiana Nicolau” - o que
alimentou a desconfiança sobre o

Filiados do partido
de Bolsonaro estão
livres para manter
seus cargos no
governo Witzel
governador. A retificação aconteceu em 12 de agosto, enquanto a
nomeação é de 12 de abril, com
data retroativa a dia 1º, quando
Natália teria começado a trabalhar
no gabinete da Casa Civil.
A quebra do sigilo de Flávio
foi no dia 24. Na Justiça, a medida
havia sido distribuída eletronicamente para a 27ª Vara Criminal,
onde Flávio Itabaiana Nicolau é
titular, em 15 de abril.
“Em suma, antes de 15 de abril
de 2019 eu ainda não era o juiz da
causa”, afirma Itabaiana. Citando a

lei, ele afirma que basta ler o Código do Processo Civil para verificar
que não está impedido nem suspeito de atuar no processo de Flávio Bolsonaro pelo fato de a filha
estar trabalhando para o governo
do estado.
“Sou juiz da área criminal e
não de Fazenda Pública. Em tempo: prolatei a decisão de quebra
dos sigilos bancário e fiscal no
processo de Flávio Bolsonaro em
24 de abril de 2019, o que se deu
após exaustiva leitura dos autos da
medida cautelar”, afirma Itabaiana
Nicolau.
No Palácio Guanabara, cogitou-se até a exoneração da advogada quando chegou a informação
de que o pai assumiria o caso. Mas
a ideia foi descartada depois.
O governo do Rio ressalta que
“a nomeação da advogada ocorreu 15 dias antes da distribuição
eletrônica do processo de Flávio
Bolsonaro” ao juízo “onde atua o
pai da servidora”.

STF: reajuste do Judiciário
e MP-RJ é inconstitucional

Bala que
matou Ágatha
é de fuzil

Decisão do tribunal alivia contas do governo do Rio

Por Gustavo Barreto

Antonio Cruz/Agência Brasil

Por Willian Castanho (Folhapress)

O governo do Rio de Janeiro
obteve uma vitória no STF, em
meio aos esforços para ajustar as
contas públicas. O tribunal, por
10 votos a 0, declarou inconstitucional duas leis aprovadas em
2018 que garantiam reajustes salariais para servidores da Justiça,
do Ministério Público e da Defensoria Pública. O julgamento
foi realizado no modo virtual.
Os ministros acompanharam
o voto do relator, Alexandre de
Moraes. Apenas Cármen Lúcia
não participou. Eles votaram
contra a concessão de um reajuste salarial de 5% aprovado pela
Alerj, em junho do ano passado.
O ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB-RJ) vetou o
aumento, mas os deputados derrubaram a decisão do Executivo.
Foi quando Pezão recorreu ao
STF contra as leis.
Moraes, em agosto de 2018,
concedeu uma liminar (decisão
provisória) suspendendo o au-

O relator, ministro Alexandre de Moraes: contra os reajustes
mento para juízes, desembargadores, promotores, procuradores
e defensores públicos, sob a alegação de que as eleições estavam
próximas e o estado registra rombo nas contas públicas.
Pezão alertou sobre a grave
crise fiscal e havia aderido ao
regime de recuperação fiscal
do governo federal, quando
o Rio decretou calamidade

financeira. O estado ganhou
um prazo para pagamento da
dívida com, em troca de uma
série de medidas, como promover privatizações.
Alcides Martins, na função
de interino da PRG, enviou manifestação ao STF contra as leis.
Segundo ele, os deputados adotaram “conduta contrária ao princípio da responsabilidade fiscal”.

TRF-2 nega suspensão da
Operação Furna da Onça
Decisão dos desembargadores foi unânime
Por Marcelo Perillier

A Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negou,
por unanimidade, o pedido de
suspensão da Operação Furna da
Onça, um dos desdobramentos
da Operação Lava Jato no Rio,
que resultou na prisão de cinco
deputados estaduais fluminense,
suspeitos de corrupção. Participaram da votação os desembargadores Abel Gomes, Paulo Espírito Santo, André Fontes, Antonio

Ivan Athié e Marcello Granado.
Os parlamentares presos
Luiz Martins (PDT) e Marcos
Abrahão (Avante) foram os autores do pedido de suspensão do
processo. Eles tomaram como
base na decisão do presidente
do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, que
proibiu a utilização de dados do
extinto Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf )
– atual Unidade de Inteligência
Financeira (UIF) -, sem a autorização prévia da Justiça.

O relator da ação, Abel Gomes, disse que a Operação se iniciou por um inquérito policial
e não por um ato do Ministério
Público Federal e que tem bastante “elementos” além dos relatórios do antigo Coaf.
A Operação Furna da Onça
investiga um possível esquema de
corrupção da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com o dinheiro da Odebrecht e da Federação
das Empresas de Ônibus (Fetranspor). O caso foi delato pelo
ex-governador Sérgio Cabral.

Novas informações da perícia
indicam que a bala que ceifou a
vida da criança Ágatha Felix, de 8
anos, “é adequada a arma de fogo
tipo fuzil”. Porém, ainda não foi
possível determinar de qual arma
partiu o disparo.
Segundo o documento da perícia: “ trata-se de 01 (um) núcleo
de chumbo endurecido, desprovido do seu revestimento metálico,
parte integrante de um projetil....
adequado a armas de fogo de tipo
fuzil....apresenta ainda, impregnação de material de coloração
avermelhada com caracteristicas
similares a sangue. Destituido de
elementos tecnicos... o torna inviável para o exame microcomparativo”.
Um segundo laudo, dessa vez
elaborado pelo Instituto Médico
Legal (IML) indica que a criança
tinha uma perfuração nas costas, concluindo a causa da morte
como “ lacerações no fígado, rim
direito e vasos do abdômen”.
O homicídio de ágatha atraiu
as condolências das principais
autoridades do país, tanto a nível
estadual quanto federal.
Um dos principais nomes a
receber as críticas por parte da
população, o governador Wilson
Witzel (PSC) se manifestou ao
afirmar que se compadecia da dor
sofrida pela família de Ágatha e
culpou o crime organizado pela
tragédia. Na ocasião ele também
reiterou sua confiança no projeto
de segurança pública do seu governo.
Ágatha Felix foi baleada quando voltava para casa, no Complexo do Alemão. Ela estava dentro
de uma kombi junto da mãe no
momento em que os disparos foram efetuados.
Segundo testemunhas, uma
moto passou no local, levando um
PM a atirar contra o automóvel.
Ainda, segundo o motorista da
própria kombi, não havia qualquer confronto ocorrendo na comunidade na hora em que os disparos foram efetuados.
Segundo a Policia Militar, o PM
não tem qualquer participação.

De 27 de setembro a 3 de outubro de 2019

7

RIO

ENTREVISTA: SANCLER MELLO - NOVO SUPERINTENDENTE DA BARRA, RECREIO E VARGENS

‘Se não houver espiritualidade, energia positiva, tudo tende ao fracasso’
Divulgação

casso. Eu só estou trazendo para a
Superintendência uma energia positiva, de amor, afeto... Na verdade,
estamos humanizando a política,
trazendo amor, carinho, de forma
ética, que são os maiores pilares da
espiritualidade.

Num terreno bem espaçoso
no Recreio, o ex-empresário Sancler Mello fundou o Núcleo Espírita Allan de Mello (NEAM),
em homenagem ao seu filho.
Humanista nato, Sancler sempre
se preocupou com os outros e,
agora, busca levar a sua espiritualidade para a política, semeando-a na Superintendência da Barra,
Recreio e Vargens - onde já está
fazendo a diferença.
Marcelo Perillier: Foi uma surpresa assumir a Superintendência da Barra?
Sancler Mello: A realidade, as
surpresas não existem, a espiritualidade já tem nossos caminhos

JORNAL DA BARRA

traçados, basta fazermos nossa
parte e estarmos dentro do processo que a espiritualidade faz o
movimento certo. Eu não acredito em acaso, mas na força do trabalho, a vontade de fazer melhor
para o próximo, de ajudar, tem o
seu propulsor maior, mas o grande movimento é feito pela espiritualidade.
MP: Assumir a superintendência não vai atrapalhar o seu
trabalho no NEAM?
SM: De maneira nenhuma, há
uma convergência, no serviço público, privado, ou em qualquer lugar, se não houver espiritualidade,
energia positiva, tudo tende ao fra-

MP: É isso que falta para a
política?
SM: É um dos complementos. A
política, talvez seja o instrumento criado pelo homem através
de Deus, com a maior grandeza,
porque é através da política que
se consegue grandes atos. Muita
gente fala mal da política, mas a
política não é nada. Se você tem
bons homens, terá boas políticas,
se tiver maus homens, terá uma
má política.
MP: Ser morador da região é
uma vantagem...
SM: Morar na região só ajuda,
pois você conhece as demandas
da região. Você não ouviu falar ou
alguém disse. Você cai no buraco,
você vê a árvore que está tombando, sofre a falta de luz... você está
no dia a dia. E é você representar
aquilo em que você acredita, então, acho muito mais fácil.
MP: As associações de moradores receberam-no bem?
Quais as principais demandas
da população?

1a Quinzena de Setembro de 2019

SM: Eu acredito que vão receber
bem. É que elas estão muito cabreiras. É que nem gato escaldado.
Muitos prometeram, mas não fizeram e daqui a pouco vem um cara
que é salvador da pátria? Eu preciso
de tempo para mostrar o meu trabalho e depois eles vão avaliar. Mas
eu tenho certeza, posso falar por
mim, que eles vão ficar satisfeitos,
porque vou me dedicar integralmente e eu estou preparado, tanto
tecnicamente quanto espiritualmente. Acho que a maior preocupação dos moradores da Barra, Recreio e Vargens é com a desordem
urbana. Porque essa desordem gera
uma sensação de insegurança, e
muita gente acha que nossa região
é insegura. Mas se você analisar os
dados estatísticos, verá que nossa
região é uma das melhores na segurança, só que a sensação triplica
ou quadriplica. Só que, na hora de
impor a ordem e limpar, eu tenho
certeza de que a segurança vai ter
um decréscimo na sua expectativa
muito grande, as pessoas vão acreditar mais na segurança.
MP: O senhor diria que as pessoas que frequentam o NEAM
no dia a dia vão encarar positivamente este seu recomeço na
vida política?
SM: Na realidade eles já aceitaram, pois isso tudo é uma missão.
A grande missão é a unificação

das religiões, porque o grande
objetivo espiritual é a convergência para um ideal único que
se chama amor, onde não haja
mais segregação, como as pessoas dizem: “Poxa, mas o Marcello
Crivella é evangélico. Você é espírita”. Mas o Crivella tem uma coisa no coração dele que se chama
amor. O Crivella é um homem
amoroso, é uma pessoa que gosta
do ser humano. E eu sou um homem que tem amor no coração e
adoro o ser humano. Então, nós
estamos convergindo. Não existe
divergência de títulos, religiosas... Religião é como roupa, cada
um veste aquela de que gosta,
mas o importante é a essência.
A essência do Marcelo Crivella,
nosso prefeito, é uma essência
maravilhosa, divina e de amor. É
igual à minha.
MP: Você acredita que vai ficar
até o fim do mandato do prefeito Marcelo Crivella?
SM: Olha, eu digo que o tempo
a Deus pertence, e a política é dinâmica. O que eu quero dizer é o
seguinte: não importa o tempo
que eu ficar. Eu vivo o hoje, o presente. E hoje eu vou fazer o meu
melhor. Agora, a cada dia que me
deixarem ficar, em um momento
que, por um motivo, eu precisar
sair, eu tenho certeza que sentirão saudades de mim.

MP: Independentemente de
sair ou não da superintendência, a verdade é que ela toma
bastante tempo. Será que dá
para conciliá-lo com o trabalho espiritual que o senhor
coordena no NEAM?
SM: Sempre! A espiritualidade
é eterna. A nossa luta não é pela
matéria. É pelo espírito. A nossa luta não é pela evolução da
matéria ou pela ganância ou poder. A nossa luta é pela humanização da sociedade. É tornar a
sociedade mais humana e justa
para todos, e não para alguns.
MP: Como você vê a volta do
“Correio da Manhã”?
SM - Eu vejo de forma maravilhosa, pois eu participei
do “Correio da Manhã”. Na
realidade, quando era líder
estudantil, o “Correio” era o
jornal que me ajudava muito na época da ditadura, e eu
sofria com essa questão da ditadura porque eu era um estudante rebelde, da Uerj... Era
estudante de engenharia civil.
Aí, quando você vê a volta do
“Correio da Manhã”, você fala
assim: “Meu Deus! É o nosso
passado revivendo”. É um jornal que as famílias vão poder
ler porque é um jornal sério,
com assuntos de atualidades e
que não é personalista.
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Michael Klein é presidente do Conselho da Via Varejo desde junho

Via Varejo quer vender
o portal Extra.com
O Extra.com pode ser
vendido. A Via Varejo, que
controla redes como Casas Bahia e Ponto Frio, e
também detém o Extra.
com, quer vender a operação digital de volta para
o GPA, do grupo Casino,
que controla o supermercados Extra e Pão
de Açúcar. O Extra.com
ficou com a Via Varejo
quando, na reorganização
societária em junho deste

ano, o GPA deixou de ser
acionista da Via Varejo.
A intenção de repassar a
operação foi anunciada
pelo empresário Michael
Klein, que passou a ocupar em junho a presidência do conselho de administração da Via Varejo,
após sua família reassumir a posição de principal
acionista da companhia
(com cerca de 28% das
ações).

Consignado

Inflação

A Febraban e a Associação Brasileira de
Bancos anunciaram uma
série de medidas para
desestimular o assédio
de instituições financeiras
interessadas em oferecer,
por meio de ligações telefônicas, crédito consignado a aposentados.

A prévia da inflação
oficial, medida pelo IPCA15, ficou em 0,09% em
setembro. A taxa é maior
que a de agosto deste
ano, que ficou em 0,08%.
O
IPCA-15
acumula
0,26% no terceiro trimestre, 2,6% no ano e 3,22%
em 12 meses.

Kristalina Georgieva assume o FMI
O FMI confirmou Kristalina Georgieva para o
comando do fundo. A
búlgara terá um mandato
de cinco anos a partir do
dia 1º de outubro e será
a primeira representante
de um país emergente a
comandar a instituição.
Kristalina é atualmente a

executiva-chefe do Banco Mundial, cargo que
assumiu em janeiro de
2017. Ela assume o FMI
em meio a um processo
de tensões globais e desaceleração econômica,
além de problemas em
mercados
emergentes,
como a Argentina.

inflação menor

Desemprego

A estimativa da inflação foi rebaixada mais
uma vez, a oitava só em
2019. Dados do Banco
Central indicam essa diminuição de 3,44% para
3,43% este ano. Já para
2020 a expectativa é de
que a redução seja de
3,80% para 3,79%.

A taxa de desemprego
no Brasil ficou em 11,8
% no trimestre encerrado
em agosto, atingindo 12,6
milhões de pessoas, segundo dados divulgados
pelo IBGE O resultado
representa uma estabilidade frente ao trimestre
encerrado em julho.

Emprego subindo

Visto EB-5

O país gerou 121.387
vagas com carteira assinada em agosto. Esse é
o maior resultado líquido
para o mês em seis anos.
Os números são do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), divulgado pelo
Ministério da Economia.

Cobiçado sonho de
muitos brasileiros, morar
nos Estados Unidos ficará mais caro a partir de
21 de novembro, quando
o visto EB-5, que oferece
a oportunidade de conseguir o famoso ‘green
card’, saltará dos atuais
US$ 500 para US$ 900.

Cheque especial

Cartão de crédito

A taxa de juros do
cheque especial caiu
11,8 pontos percentuais
em agosto, quando comparada ao mês anterior,
e chegou ao patamar
de 306,9 % ao ano. Em
2019, os juros do cheque
especial caíram 5,7 pontos percentuais.

A taxa média do rotativo do cartão de crédito
subiu 6,9 pontos percentuais em relação a julho,
chegando a 307,2% ao
ano. A taxa média é formada com base nos dados de consumidores
adimplentes e inadimplentes.

Curtas
n A Magazine Luiza vai subsidiar por
três meses o frete a
lojas que anunciam
em seu marketplace,
numa tentativa de reter parceiros e aumentar a adesão de novas
marcas na plataforma
online. A medida foi
anunciada no mesmo
mês em que a concorrente
americana
Amazon lançou um
plano mensal de R$
9,90 com frete incluído para compras em
todo o país.

n O economista Paulo Nogueira Batista
Jr. lança livro narra os
bastidores de sua experiência no FMI e no
Brics. O título da obra
é “O Brasil não cabe no
quintal de ninguém”.
n A Petrobras obteve
certificado da Association for Supply Chain
Management (ASCM)
em excelência ambiental, ética e econômica
na cadeia de contratação e suprimento de
bens e serviços.

Informalidade: 38 milhões
Total de trabalhadores nessa situação bate recorde, segundo IBGE
Por Nicola Pamplona (Folhapress)

A informalidade bateu novo
recorde no país e já atinge quase
40 milhões de trabalhadores, informou nesta sexta-feira (27) o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
De acordo com o instituto,
havia 38,8 milhões de informais
no trimestre encerrado em agosto
passado. É o maior número já registrado pela Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua).
Dos trabalhadores informais,
11,8 milhões são funcionários
do setor privado sem carteira,
enquanto 19,4 milhões são trabalhadores por conta própria que

não têm CNPJ. Os demais são
trabalhadores domésticos e do
setor público. Com recorde na
informalidade, a taxa de desemprego no país caiu para 11,8% em
agosto, contra 12,3% no trimestre
encerrado maio.
Ao todo, pelo menos 12,6 milhões de pessoas estão procurando emprego no país. O número
representa uma queda de 419 mil
pessoas em relação ao trimestre
encerrado em maio. Com relação
ao mesmo trimestre do ano anterior, o recuo foi de 0,3 ponto percentual.
O número de trabalhadores
por conta própria chegou a 24,3
milhões, novo recorde na série
histórica do IBGE. Também hou-

ve novo recorde no número de
empregados sem carteira assinada:
11,8 milhões.
No trimestre encerrado em
agosto passado, 41,4% dos trabalhadores brasileiras estavam na informalidade - conceito que inclui
os trabalhadores sem carteira, por
conta própria, empregadores sem
CNPJ e trabalhadores formais auxiliares.
É o maior percentual desde
2016, quando esse indicador começou a ser calculado.
O crescimento da informalidade indica que o mercado de
trabalho brasileiro ainda enfrenta
dificuldades para iniciar um processo de retomada.
O maior número de informais

pressiona também o rendimento
médio do trabalhador, que fechou
o trimestre em R$ 2.298. Há um
ano, era R$ 2.302.
Nesta semana, o governo Jair
Bolsonaro comemorou a retomada do emprego com base em dados
do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que
mostrou saldo positivo de 121
mil vagas formais em agosto. Foi o
quinto mês seguido de alta.
Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o número de empregados com carteira assinada no
Brasil ficou estável tanto na comparação com o trimestre anterior,
quanto com o mesmo período do
ano anterior, em 33 milhões de
pessoas.

Bilionários made in Brazil
Revista ‘Forbes’ divulga sua lista dos empresários mais ricos do país
Divulgação

Por Márcio Studart

A tradicional revista “Forbes”,
especializada em economia e finanças, acaba de liberar sua lista de
homens mais ricos do país. Nesta
oitava edição, o número de bilionários brasileiros chegou a 206
- ou 26 a mais do que em 2018.
Beneficiados por fusões, vendas de
participações acionárias, IPOs e
bons resultados financeiros, foram
20 novos nomes, de acordo com a
publicação.
Mais uma vez, volta ao topo da
lista o empresário Jorge Paulo Lemann, de 80 anos. Seu patrimônio
chega a R$ 104,71 bilhões. Grande
responsável pelos crescimento da
Ambev nas últimas décadas, tem
participação em gigantes como o
grupo cervejeiro o bilionário carioca tem investimentos em algumas
das maiores empresas do planeta,
como o conglomerado cervejeiro
AB-InBev e o Burger King.
Logo atrás de Lemann está
o banqueiro Joseph Safra, de 81
anos, com R$ 95,04 bilhões em
caixa. Chegou a ficar no alto da
ranking entre janeiro e agosto deste ano, mas acabou voltando ao
segundo lugar, como de costume.
Seu império inclui o banco Safra
no Brasil, o J. Safra Sarasin, na Suíça, e o Safra National Bank, nos

Jorge Paulo
Lemman:
aos 80 anos
de idade,
executivo tem
patrimônio
calculado
em R$ 104,71 bi
EUA. Também é sócio na Chiquita Brands, a maior exportadora de
bananas do mundo.
Bem distante de Safra está
Marcel Herrmann Telles, de 69
anos. Sócio de longa data de Lemann na 3G Capital e em outros
grupos, foi fundador da Ambev e
hoje acumulaR$ 43,99 bilhões de
patrimônio.
Logo em seguida está Eduardo
Saverin, de apenas 37 anos, agora
na quarta posição desse ranking
privilegiado. Sentado sobre uma
fortuna de R$ 43,16 bilhões, não

é muito conhecido do público,
mas foi um dos criadores do onipresente Facebook. Ele vive em
Singapura desde 2012, sempre de
olho em investimentos em empresas da área de tecnologia, principalmente na Ásia e nos EUA.
Quase empatando com Eduardo Saverin está Carlos Alberto
Sicupira, de 69 anos, e R$ 37,35
bilhões de patrimônio. É o terceiro sócio da 3G Capital, ao
lado de Jorge Paulo Lemann e
Marcel Telles. Além disso, é o
presidente do conselho de admi-

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

nistração das Lojas Americanas
desde 2016 - do qual sua filha
também faz parte.
Entre os dez maiores bilionários do país estão também o banqueiro André Esteves (50 anos,
BTG Pactual, R$ 20,75 bilhões);
Luiz Frias (56 anos, PagSeguro e
mídia, R$ 20,34 bilhões); Joesley
Batista (47 anos, JBS, R$ 14,78
bilhões) e seu irmão Wesley Batista (49 anos, JSB, R$ 14,78 bilhões); e Candido Pinheiro Koren
de Lima (73 anos, Hapvida, R$
13,82 bilhões).

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

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

Gastronomia
diferenciada
com chefs
renomados

TAP. A melhor conexão Brasil–Europa

Telas
individuais para
entretenimento
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Helena Yoshioka/IHF

Wesley Allen/IHF

Titãs (com
convidados) e
Jessie J foram
atrações do
Palco Sunset
que agitaram o
público e fãs

O Rock in Rio das
misturas musicais
Primeira semana foi marcada pelo tom eclético dos shows

Renan Olivetti/IHF

Alok abre o Rock in Rio VIII e interage bastante com a plateia

Wesley Allen/IHF

Por Marcelo Perillier

A marca principal do primeiro fim de semana do Rock in Rio,
sem dúvida, é Drake. Seja pelo
ponto positivo, pois fez um show
que agradou bastante os presentes;
seja pelo negativo, pois não permitiu a transmissão pela televisão,
decepcionando fãs que não conseguiram ingressos. Além disso, o
cantor canadense proibiu também
fotos profissionais e a passagem da
tirolesa durante sua apresentação.
De fato, algo inédito no Festival.
Contudo, a sexta-feira (27)
ficará marcada pelo show de Seal
no Palco Sunset. Do dia, talvez, tenha sido o mais carismático. Alok
abriu com grande personalidade
o oitavo Rock in Rio no Brasil,
transformando o Palco Mundo
na New Dance Order – palco de
música eletrônica que, por sinal,
está maior, mais afastado e com
um som estridente até às 4h. Bebe
Rexha e Ellie Goulding fizeram
shows com hits e canções atuais,
uma mescla que agradou ao público.
O sábado (28) teve como ponto alto o retorno do Whitesnake
ao Festival, depois de 34 anos de
ausência. Mesmo com uma certa
idade, o grupo fez o palco Sunset
ficar pequeno demais para fãs e
amantes do rock. Antes deles, os
Titãs fizeram uma apresentação ao
estilo “feijão com arroz”: simples,
mas que não comprometeu. A
mistura de Raimundo com CPM
22 na abertura do Palco Mundo
surpreendeu e fez subir a adrenalina da galera que esperava Foo
Fighters, banda que encerrou o
segundo dia em grande estilo.
Mais uma vez, o Palco Sunset
teve sua representatividade nesta
edição. Entretanto, pelas ordens
de protesto. Elza Soares pode estar
longe dos seus melhores tempos,
mas consegue cativar o público
com clássicos do samba. Além disso, lembrou os preconceitos que a
mulher negra ainda passa nos dias
de hoje. Antes dela, Plutão Já Foi
Planeta & Mahmundi mencionaram a menina Ágatha, morta por
uma bala perdida. Iza e Alcione
fizeram a mistura do samba com
o R&B. Deu caldo e agradou a
todos que ouviram. Para encerrar, Jessie J fez um show à altura
de Palco Mundo, mostrando que
pode figurar no principal nas próximas edições.
Falando nele, Ivete abriu a
noite com o show diferente. A
baiana, que completou 15 anos
tocando no Rock in Rio (Brasil,
Madrid, Lisboa e Las Vegas), abriu
tocando bateria. Depois, mesclou
axé com funk, lambada e sertanejo universitário, fazendo os casais
ansiosos pelo Bon Jovi dançar
bem agarradinho. Goo Goo Dolls
e Dave Matthews Band fizeram
shows para agradar os fãs.
Jon Bon Jovi. O cantor norte
americano está longe do ideal. Sua
voz está falhando e não consegue
mais soltar os agudos de antes.
Mesmo assim, supera esses detalhes com seu carisma e presença de
palco. Contudo, o show fica mais
a cargo da banda do que dele, algo
que não era há dez anos. Fez um
setlist com músicas do novo álbum “This House is not for Sale”,
que, por sinal, foi a que abriu a
apresentação, além de clássicos.
“Livin´ on a Prayer”, encerrou a
primeira semana em grande estilo.

Com boa forma física, presença de palco e charme que cativa o público, Jon Bon Jovi faz um show misturando clássicos e músicas do álbum mais recente, lançado em 2016
Ariel Martini/IHF

Diego Padilha/IHF

Seal faz apresentação romântica e carismática ao lado da brasileira Xênia França
Helena Yoshioka/IHF

Vans/IHF

Ivete Sangalo volta aos palcos do Rock in Rio: presença garantida
Diego Padilha/IHF

Iza dá show inesquecível no Palco Sunset

Diego Padilha/IHF

Whitesnake volta ao festival 34 anos depois da última apresentação

Bebe Rexha estreia no Rock in Rio com grande show

Foo Fighters conta com membros da banda Nirvana
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GUSTAVO BARRETO

Divulgação/OEA

Reunião da OEA: preocupação permanente com Venezuela

OEA reconhece que governo
Maduro é ameaça
A Organização dos
Estados Americanos reconheceu em sua mais
recente resolução o governo Maduro e todos
associados a ele como
ameaça à estabilidade do
continente.
Segundo a ata da reunião, o TIAR (Tratado Interamericano de Assistência Recíproca) se propõe

a “identificar pessoas e
entidades associados ao
regime de Nicolás Maduro envolvidas em atividades ilícitas.”
A decisão do TIAR
vem ao encontro da postura adotada pelo atual
governo brasileiro desde
o início do ano em dificultar a continuidade do
governo Maduro.

Adeus de Chirac

Armas químicas

Faleceu o ex presidente da França, Jacques
Chirac, aos 86 anos, de
causas não divulgadas.
Chirac comandou a França entre 1995 e 2007 em
meio a crises como a da
Iugoslávia e da Guerra ao
Terror, liderada pelos EUA
pós-11 de setembro.

O secretário de Estado
dos EUA, Mike Pompeo,
afirmou que o regime de
Bashar al-Assad utilizou
armas químicas contra
forças rebeldes em maio.
Segundo Pompeo, foi
usado cloro com propósitos letais, o que viola a
Convenção de Genebra

Rússia exige explicações sobre visto
A conturbada relação
entre Estados Unidos e
Rússia ganhou um novo
capítulo
recentemente
quando o governo russo
convocou o embaixador
americano em Moscou
para dar explicações sobre a recusa dos EUA em
liberar vistos para mem-

bros da delegação russa.
Segundo o Kremlin,
dez membros da delegação russa que estavam
indo para a Assembleia
Geral da ONU, em Nova
York, não receberam o
visto diplomático para
adentrar no país. Não
houve resposta dos EUA.

Ansiedade

Postura firme

Em declaração, o governo italiano se diz pronta para integrar a coalizão militar europeia que
atuará nas fronteiras dos
membros do grupo. Esse
acontecimento entra em
acordo com a postura no
novo governo italiano de
reforçar laços com a UE.

Presidente de Portugual, Marcelo Rebelo foi
firme durante a Cúpula
do Clima em afirmar que
“não há um planeta B”
quando se referiu à falta
de iniciativa por parte dos
governos mundiais em
iniciar um plano efetivo de
preservação ambiental.

Caso Kashoggi

Aviso chinês

O príncipe saudita,
Mohammed bin Salman,
admitiu que a morte do
jornalista Jamal Kashoggi em outubro de 2018
aconteceu sob a sua
guarda. Kashoggi morreu dentro da embaixada
saudita em Istambul por
suas críticas à coroa.

O governo chinês deixou claro seu descontentamento com o deslocamento de porta-aviões
britânicos para o mar do
sul da China. Segundo
o general Su Guanghui,
uma violação dos EUA
e Reino Unido seria uma
ação hostil.

Anti-Sisi

Acordo à vista

Diversas
manifestações se espalharam pelo
Egito com o objetivo de
pedir a renúncia do presidente Abdel al-Sisi.
Segundo grupos dos direitos humanos, mais de
400 pessoas foram presas na segunda durante
os protestos.

O secretário-geral da
ONU, António Guterres,
anunciou a formação de
um novo comitê constitucional, em um esforço
conjunto com o governo
e a oposição síria, para
pôr um fim no conflito no
país que já dura há mais
de oito anos.

Curtas
n
A União Europeia
vai sediar a Conferência Internacional de
Solidariedade aos refugiados e migrantes venezuelanos no fim de
outubro.
n
O Hamas multou
o filho de um de seus
funcionários pela violação de regras de
doação da OLP. Anas
Ridwan foi multado em
5.000 dinares jordanianos (US$ 7.052).
n Após um discurso
emocionado durante

a Cúpula do Clima, a
sueca Greta Thunberg,
16 anos, entrou em
rota de colisão com
o presidente Donald
Trump. Em resposta
à jovem, Trump disse
que ela “parece uma
menina muito feliz”. O
comentário faz alusão
ao discurso emotivo
feito pela jovem durante o encontro do clima,
quando ela afirmou que
seus sonhos e infância
foram roubados por
palavras vazias.
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Gastos militares
refletem tensão global

Departamento de Defesa dos Estados Unidos

Apenas três
grandes
potências
investem quase
US$ 1 trilhão
em armamentos
Por Gustavo Barreto

A proliferação de conflitos em
diversos pontos no mundo indica
não só uma degradação das normas introduzidas pelas convenções de Genebra contra crimes de
guerra como também um aumento no investimento militar das nações beligerantes.
Tensões produzidas por questões culturais, históricas ou econômicas são os principais motivadores para o início das chamadas
corridas armamentistas. Exemplos
não faltam: a competição econômica entre Estados Unidos e
China, o reavivamento de velhas
inquietações supostamente enterradas desde a Guerra Fria entre
EUA e Rússia ou as constantes
investidas da coalizão liderada por
Arábia Saudita e Emirados Árabes
contra o Iêmen.
De acordo com uma pesquisa
realizada pelo Instituto Internacional de pesquisa da Paz de Estocolmo em abril de 2019, os gastos
militares aumentaram US$ 1,8
trilhão em 2018, representando
um aumento de 2,7% em relação
a 2017.
Os principais países a liderar
a contagem de gastos em 2018 foram Estados Unidos, França, Arábia Saudita, China e Índia que,
segundo a pesquisa, corresponderam a 60% dos gastos militares
mundiais. O portal especializado
em assuntos militares Global Firepower realizou um levantamento
no qual especificou quanto cada
país tem gastado no decorrer de
2019.
Os Estados Unidos lideram
o ranking com US$ 716 bilhões.
Em segundo vem a China, com
US$ 224 bilhões. Fechando a trinca está a Arábia Saudita, com US$
70 bilhões. Todos os três envolvidos com conflitos armados ou em
meio a crescente tensão.
Para o Prof. Dr. de Economia da Escola Naval de Guerra,
Thauan Santos, o aumento no

Um míssil interceptador de defesa de área de alta altitude terminal é lançado durante um teste de voo

A política de
contingenciamento
de gastos vem
afetando a área
de defesa
orçamento de defesa das grandes
potências entre 2017 e 2018 teve
um aumento, porém que não foi
acompanhado pelo Brasil.
- É possível afirmar que houve
um aumento significativo no orçamento de defesa em diferentes países do mundo, no entanto, o Brasil foi uma exceção. Com bases no
The Military Balance, de Londres,
no período em questão houve um
aumento no orçamento de defesa
dos EUA de 6,7% (US$ 40,5 bi),
da China (11,8%; US$ 17,7 bi),
da Rússia ( 3,1%; US$ 1,9 bi), do
Reino Unido (10,7%; US$ 5,4 bi)
e da Índia (10,3%; US$ 5,4 bi).
No caso brasileiro, contudo, houve queda de 4,8% (US$ 1,4 bi).
Ainda segundo o Prof. Dr. as
tensões entre China e EUA se refletem no aumento de gastos na
defesa chinesa, porém, não deve
ser considerado indício de uma
nova corrida armamentista:
- De fato, a China vem ga-

nhando mercado na área de defesa nos últimos anos. A título de
exemplo, em 2010, o orçamento
de defesa dos EUA era mais de 9x
o chinês; em 2018, por outro lado,
é inferior a 4x. Embora essa expansão possa ser entendida como uma
ameaça à vantagem americana na
defesa, não acredito que seja possível compará-la com o cenário
de competição armamentista que
ocorreu entre EUA e URSS, por
diversas variáveis.
O governo Bolsonaro também
já começa a mostrar sinais de sua
presença na economia de defesa,
conforme o especialista:
- Dados do Portal da Transferência mostram que em 2018 o
orçamento para a defesa nacional
foi de R$ 76,8 bi, enquanto que as
despesas executadas foram de R$
67,4 bi. Em 2019, por outro lado,
o orçamento total previsto é de
R$ 78,4 bi (aumento de 2%), enquanto as despesas executadas até
o momento foram de apenas R$
43,3 bi. Vale destacar, porém, que
a política de contingenciamento
de gastos do presidente Jair Bolsonaro vem afetando a área de defesa. Em maio de 2019, por exemplo, foi anunciado bloqueio de R$
5,8 bi do orçamento das forças
armadas, correspondendo a quase
44% das despesas discricionárias
(não obrigatórias) do Ministério
da Defesa.

O Thauan Santos finaliza citando o histórico recente de investimento no orçamento do Ministério da Defesa:
- Segundo um artigo publicado em 2017, de coautoria da
profª. Drª. Patricia Matos, da Universidade da Força Aérea (Unifa),
a participação do orçamento do
MD (Ministério da Defesa) nos
demais ministérios sai de 3,40%
em 2005, para 4,95% em 2016.
Entre 2004 e 2013, é o terceiro
ministério com maior orçamento (após Fazenda e Previdência
Social, respectivamente), porém
fica em quarto lugar entre 2014 e
2016, após o Ministério da Educação. Razão pelo qual o MD possui
parcela significativa do orçamento
público nacional é porque ele não
desempenha apenas o papel de defesa.
Por fim, ao mesmo tempo que
o investimento em armamentos
se mostra como carro-chefe na
agenda econômica das principais
potências globais, aumentam também políticas reguladoras para
que a violência gerada por essa
aplicação possa ser restrita.
É o caso da pressão exercida
sobre políticos britânicos para suspenderem a venda de armas para
Arábia Saudita, mesmo tendo um
lucro de US$ 4,06 bilhões desde o
início da guerra no Iêmen. A ação
partiu de senadores americanos.

Ibas defende mudanças
Ministros propõem que governança internacional seja mais inclusiva
Por Agência Brasil

Em comunicado conjunto, os
ministros das Relações Exteriores
e dos Negócios Estrangeiros do
Fórum de Diálogo Índia, Brasil
e África do Sul (Ibas), reunidos
quinta-feira (26) em Nova York,
reiteraram o “firme compromisso
de promover uma arquitetura de
governança internacional mais
inclusiva, capaz de responder aos
desafios e participativa”.
“Em momento de desafios
globais significativos e urgentes,
Índia, Brasil e África do Sul reconhecem ter objetivos comuns e
responsabilidade compartilhada
em ajudar a construir um mundo pacífico, seguro e próspero. O
direito ao desenvolvimento e a

igualdade de oportunidades são
meios fundamentais para atingir
tais objetivos”, diz a nota.
Os chanceleres reafirmaram
que o sistema multilateral precisa
ser modificado. “Como grandes
democracias e nações vibrantes,
acreditamos que as pessoas devam
ser colocadas no centro de uma
governança internacional inclusiva. Estamos comprometidos em
reformar o sistema multilateral a
fim de satisfazer as necessidades
e expectativas dos nossos povos,
bem como de responder aos crescentes desafios globais”.
Os ministros destacaram a
necessidade de uma ampla reforma do sistema das Nações Unidas
(ONU), incluindo o Conselho
de Segurança, e seu compromisso

de trabalhar juntos para a expansão do número de membros nas
categorias permanente e não permanente, para alcançar um “Conselho de Segurança mais representativo, inclusivo e equitativo”.
“Nesse sentido, os países do
Ibas continuam preocupados com
o ritmo lento das negociações
intergovernamentais sobre a reforma do Conselho de Segurança
da ONU, que não produziram
progresso tangível na Assembleia
Geral das Nações Unidas. Com
a aproximação do 75º aniversário
da ONU em 2020, instamos que
sejam redobrados esforços para alcançar progresso nesse tema, com
vistas a uma pronta e abrangente
reforma do Conselho de Segurança”, diz o comunicado.

Os chanceleres também ressaltaram que a reforma de instituições de governança econômica internacional, incluindo a
Organização Mundial do Comércio (OMC), e das instituições financeiras internacionais, como o
Fundo Monetário Internacional
(FMI), também deve ser prioridade.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul,
criado em junho de 2003, congrega as três grandes democracias
multiétnicas do mundo em desenvolvimento. O mecanismo baseia-se em três pilares: coordenação
política, cooperação setorial e
cooperação com terceiros países,
implementada pelo Fundo Ibas.

Trump vai a julgamento
Pedido de impeachment da oposição irá decidir destino do presidente
Por Gustavo Barreto

A possibilidade de abertura
de um processo de impeachment
contra o presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, ganhou
mais força do que nunca.
Segundo documentos Trump
teria requisitado ao presidente da
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que
o filho do pré-candidato democrata

para 2020 e ex-vice-presidente, Joe
Biden, fosse investigado por corrupção no país.
Em troca do pedido pessoal,
Trump teria prometido ajuda financeira para o governo ucraniano no valor de US$ 390 milhões.
A presidente da Câmara dos
Representantes, Nancy Pelosi,
anunciou que seria aberto um levantamento sobre quem apoiaria

abertura de um impeachment.
209 representantes votaram a favor da abertura de um processo,
137 optaram pelo não em definitivo ou momentaneo e 88 não
responderam.
Foram mais de dois terços dos
votos conquistados na câmara
controlada pelos democratas. De
acordo com a legislação, se o pedido de impeachment for aprovado

na câmara, ele seguirá para votação no senado, aonde serão necessários dois terços ou mais na contagem de votos para que Trump
seja retirado do cargo.
No caso de um julgamento no
Senado, o presidente poderá contar com um advogado, membros
da Câmara serão os promotores, o
senado será o júri e o chefe de Justiça do país será o juiz.
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Wander Roberto/COB/Divulgação

Judoca pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Rafaela Silva perde medalha
de ouro do Pan 2019
Por conta de um flagra
em exame de antidoping
realizado em agosto, durante os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, a
judoca Rafaela Silva perde sua medalha de ouro
na competição.
Rafaela testou positivo
para o uso da substância
proibida fenoterol, utilizada em tratamentos para
doenças respiratórias.

O comunicado oficial
foi anunciado na última
quarta-feira (25) pela entidade Panam Sports,
organizadora da competição continental.
A atleta ainda corre o
risco de perder sua medalha de bronze, conquistada no Mundial de Judô
de Tóquio, promovido
pela Federação Internacional de Judô.

Ceni, o indeciso

Quem assume?

Assim fica difícil: 46
dias depois, Rogério Ceni
não é mais técnico do
Cruzeiro. O ídolo do São
Paulo aceitou o convite para voltar a treinar o
Fortaleza. Seu substituto
na Raposa é o medalhão
Abel Braga, que começou
o ano no Flamengo.

Cheia de polêmicas,
chega ao fim a passagem
de Oswaldo de Oliveira
pelo Fluminense. Ventilam-se os nomes de Lisca
‘Doido’, Cuca, Zé Ricardo
e Mauricio Barbieri para o
comando do Tricolor das
Laranjeiras. Seja quem
for, tomara que dê certo.

Dança das cadeiras no São Paulo
Após cinco meses (ou
26 jogos) a beira do campo, Cuca pediu demissão
do cargo de treinador do
São Paulo. A derrota para
o Goiás foi culminante
para a decisão do técnico, que deixa o Tricolor
Paulista com 35 pontos e
aprovitamento de 47,4%:

9 vitórias, 10 empates, 7
derrotas. O novo técnico
é Fernando Diniz, ex-Fluminense, que teve um
início de ano muito bom.
Com um estilo ofensivo e
de toque de bola, a ideia
é que Diniz consiga mesclar seu estilo de jogo ao
bom elenco do Morumbi..

Botafogo S/A

Caras novas

14 de outubro. Essa
é a data que o empresário Laércio Paiva, um
dos cabeças para profissionalizar o Fogão, deu
para finalizar o projeto.
O próximo passo é achar
investidores dispostos a
ajudar a injetar dinheiro
no clube.

O Vasco acertou um
pacote de reforços. São
eles o volante colombiano
Fredy Guarín, de 33 anos,
ex-Inter de Milão, o atacante Michel, de 22 anos,
destaque do Boavista na
Série D, e Felipe Ferreira,
meia-atacante do CRB.
Luxemburgo agradece.

Fla abre diálogo

Fifa The Best

Flamengo e CBF estão
entrando em um denominador comum em relação
ao jogador Reinier. Há
possibilidade do jogador
ficar no Rubro-Negro até
o retorno de Gabriel e Rodrigo Caio de Singapura
e depois seguir para o
Mundial Sub-17.

O Palmeiras também
celebrou uma conquista
no prêmio da Fifa. A torcedora Silvia Grecco ganhou o troféu Fan Award,
por narrar nas arquibancadas os jogos do Verdão
para o filho Nickollas, de
11 anos, deficiente visual
e autista.

Peixinhos da Vila

Foco no Brasileiro

O Santos lançou o
“Peixinhos da Vila”. Para
garantir uma nova geração de torcedores,eles
promovem o encontro
de ídolos santistas com
crianças de escolas municipais e dá uma carteirinha de acesso gratuito a
jogos na Vila Belmiro.

Depois de empatar em
2 a 2 com o Independente Del Valle, no Equador,
e ser eliminado nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Corinthians
concentra suas forças
no Campeonato Brasileiro para seguir na disputa
pela Libertadores 2020.

Curtas
n O lateral-direito Danilo, da Juventus, sofreu
uma lesão e foi desconvocado da seleção
brasileira. Seu substituto é o jovem Marcinho, ilustre destaque
do grande Botafogo de
Futebol e Regatas.
n O gol de bicicleta
que Maycon Douglas
fez na partida entre
Friburguense e Olaria,
pela série B do Carioca, está dando o que
falar. Tem gente fazen-
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do campanha para entrar no prêmio Puskas
do ano que vem.
n
O Inea criou um
grupo de trabalho para
elaborar um Estudo de
Pacto Ambiental sobre
as obras do Autódromo
de Deodoro. O TRF-2
suspendeu a contratação da empresa pela
segunda vez, sob alegação de que faltava o
estudo de viabilidade
ambiental da construção da pista.

A galera torce pela
volta do Maraca raiz
Projeto de lei
pretende recriar
a ‘geral’, espaço
popular histórico
para o futebol
brasileiro

Arquivo Nacional

Por Gabriel Moses

Para os torcedores e saudosistas de plantão, uma notícia boa.
Na última terça-feira (24), deputados estaduais do Rio de Janeiro
votaram o Projeto de Lei (PL)
4.260/18 que pretende recriar a
“geral”, área de ingressos de baixo
custo, muito popular e de sucesso
para as torcidas entre os anos 50 e
meados dos anos 2000.
Fatores como protestos à elitização no estádio e à busca desenfrrada de ingressos em jogos
do Flamengo contribuíram para a
criação da PL, que é de autoria dos
parlamentares André Ceciliano e
Zeidan Lula, ambos do PT.
A medida é vista como popular, mas com execução longa
e complexa. Em linhas diretas, a
aprovação do projeto só diminui
a burocracia de documentos caso
ainda seja levada adiante. Cabe
também a concessão de Flamengo e Fluminense, administradores
provisórios do Maracanã.
Fato é que o processo terá que
ser regido com paciência e tempo.
Primeiramente, seria necessário
um estudo específico sobre a área
do estádio, além da solidificação
de um projeto de construção, e a
aprovação do mesmo por órgãos
competentes. Há obviamente a
necessidade de um orçamento
para se poder fazer a abertura de
licitação da obra. Desse modo, a

A ‘geral’ do Maracanã vivem no imaginário carioca com seus preços populares e a proximidade do campo

Com a reforma do Pan 2007, a ‘Geral’
deu espaço a 18 mil cadeiras azuis
reformulação das arquibancadas
fecharia o Maraca, ou pelo menos
parte dele, por um período ainda
indefinido.
A estimativa é que aproximadamente oito mil lugares seriam
criados com essa reforma.
Apesar da grande vontade
de muitos pela volta da geral, só
será possível vislumbrar os setores
Norte e Sul sem cadeiras depois de
2021, no mínimo. O governo terá
até o próximo dia 10 para se manifestar sobre o tema.
Chamado por muitos como o
“espaço mais democrático do Brasil”, a geral do Maraca se destacava
pela energia pulsante que a torcida, ali concentrada, liberava. Não
era para os fracos.

Sempre um sucesso de público, o templo do futebol brasileiro e mundial chegou a receber
aproximadamente 200 mil pessoas, em jogos de seleções (Brasil
1 x 2 Uruguai em 1950), e 195
mil em partida por clubes (Fla x
Flu em 1963). E esses números
tão inflacionados só foram possíveis justamente pela presença
dessa “mística área” repleta de
bandeirões, apitos, sorrisos, carisma e muita, muita festa, com
figuras folclóricas.
Com o Rio como sede dos
Jogos Pan-Americanos de 2007,
o Estádio Jornalista Mário Filho
se despediria de sua então amada
geral e dos seus carnavais fora de
hora. Durante as obras, em 2005,

a querida geral, que comportava
30 mil lugares, saiu de cena para
a instalação de 18 mil cadeiras
azuis. O Maraca, a partir daí, ficou
até mais colorido, mas muito mais
sem graça. E, com o passar do tempo, acabou perdendo a cor de sua
torcida. Ficou até monótono.
A medida fez parte de um
conjunto de leis criadas pela FIFA,
que pretende modernizar os estádios do futebol e evitar que o torcedor assista a uma partida em pé.
Atualmente, o Maracanã tem
capacidade máxima para aproximadamente 78 mil pessoas. Não
sendo mais a “Maior do Mundo”,
a casa do futebol carioca ainda
mantém sua tradição e gigantismo, mas deixou para trás o seu
maior diferencial em relação aos
demais complexos esportivos futebolísticos: o povão.
Agora, em tempos de modernidade, o jeito é torcer para a volta
da época raiz.

Na frente de Messi e CR7
Gabigol é o segundo maior goleador por clubes na temporada de 2019
Alexandre Vidal / Flamengo

Por Gabriel Moses

CONFIRA O TOP-5 DE GOLEADORES

A frase “hoje tem gol do Gabigol” já virou um jargão para a torcida flamenguista - e o pior é que vale
até mesmo quem não torce para
o time. A fase de Gabriel Barbosa
tem sido impressionante, e por isso
alcança números internacionais. Até
aqui com 43 jogos acumulados pelo
Rubro-Negro carioca, o camisa 9 já
balançou a rede 32 vezes.
De volta para a seleção brasileira, Gabriel vive o auge da carreira. O atleta é, até o momento, o segundo maior artilheiro em ligas de
destaque espalhados pelos cinco
continentes. Nomes como Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar ficam para trás. O único que supera
o atacante do Flamengo é o marroquino Abderazzak Hamdallah, do
Al Nassr, da Arábia Saudita, que
soma 41 tentos no ano.

1
2
3
4
5
Artilheiro do Brasil, Gabigol exibe números expressivos na temporada
Com dez jogos consecutivos
fazendo gols pelo Brasileirão,
Gabigol é artilheiro disparado do
maior torneio nacional, com 17
gols em 16 jogos. A meta agora

é superar os números de Hernane Brocador, maior artilheiro do
Flamengo no século XXI com 36
gols marcados em uma temporada. Colecionador de vítimas no

ABDERAZZAK HAMDALLAH
(Al Nassr - Arábia Saudita)
41 gols
GABIGOL
(Flamengo – Brasil)
32 gols
CARLOS VELA
(Los Angeles FC – EUA)
31 gols
JOJEF MARTÍNEZ
(Atlanta United – EUA)
30 gols
MESSI
(Barcelona – Espanha)
30 gols

brasileirão, o atacante enfrentou
15 equipes da série A, e 13 foram
vazadas. É a melhor temporada da
carreira do camisa 9. E ele não vai
parar por aí.

Alívio: Figueirense
permanece na Série B

Futebol italiano está
manchado pelo racismo

Por Gabriel Moses

Por Ive Ribeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o
pedido de abandono feito pelo
presidente da Elephant e ex-gestor do Figueirense, Cláudio Honigman, e garantiu a permanência do clube catarinense na Série
B do Campeonato Brasileiro.
O pedido de Honigman foi
direcionado pela Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) à
Procuradoria do STJD. Destituído da presidência no último dia
20, o mandatário é acusado ainda
de ter realizado um saque de R$
260 mil da conta do Figueira.
É importante lembrar que o
time conseguiu se desvincular da
empresa por conta de uma liminar assinada pelo Juiz de Direito
, Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo e Silva, da 2ª Vara Cível
da Comarca de Florianópolis.
Agora, com a posse do presidente Francisco de Assis Filho

no comando do futebol, todos os
atos realizados por Cláudio Honigman a partir das 18h30 do dia
20 de setembro seriam ineficazes.
E o pedido de abandono da competição se enquadra na situação.
Em crise total, o Figueirense
busca a sua retomada no Brasileirão. Sem vencer há mais de dois
meses (vitória por 4x0 sobre o
América-MG na 9ª rodada), o
Furacão do Estreito se encontra
em situação delicada e luta contra
o rebaixamento.
Salários atrasados, grupo rachado e crise entre dirigentes. O
tradicional clube de Floripa conta com sua torcida, que por sinal
tem correspondido à altura com
a presença em massa. Nas redes,
o time levantou a hashtag #RetomadaAlvinegra e tem realizado
promoções e anúncios interativos
para atrair mais e mais o seu apaixonado torcedor alvinegro. Para
o bem do futebol catarinense, resiste o Figueirense.

Manifestações racistas são
um mal frequente no futebol italiano. Recentemente, o atacante
Lukaku, da Inter de Milão, foi vítima de gritos desrespeitosos por
parte da torcida do Cagliari. O
mesmo aconteceu com o volante
Franck Kessié, do Milan. Em outra partida, o brasileiro Dalbert,
da equipe da Fiorentina, também
sofreu com racismo.
Os jogadores negros não escapam das perseguições nem quando se destacam esportivamente,
e as ofensas não partem somente
do público. Durante uma excelente partida de Lukaku, o comentarista do canal ‘Top Calcio
24’, Luciano Passirani, disse que
o único jeito de parar o atacante
é “jogando dez bananas para ele
comer”.
Após a repercussão negativa, Luciano se desculpou, mas
acabou afastado pela direção do

canal. Porém, medidas rígidas
antirracismo são raras na Itália.
A prova disso é o presidente do
Comitê Olímpico da Itália, que
deveria lutar pelo fim da associação entre preconceito e esportes, mas deu uma declaração
que causou revolta internacional. Giovanni Malagò, em entrevista ao programa “24 Mattino”, na Radio 24, comparou
um ato racista a uma simulação
de pênalti: “Erra quem vaia um
jogador negro, mas erra ainda
mais quem ganha três milhões
de euros e se joga na área, talvez
até feliz em conseguir o pênalti
se o árbitro não for checar que
não foi no VAR”, declarou.
Após a repercussão, o presidente admitiu que há “permissividade” com o racismo no país.
Enquanto isso, o futebol italiano
permanece com o triste paradoxo
entre o brilho dos craques negros
e a eterna e inaceitável onda de
intolerância racial.
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Vai despachar? Então paga

Delta compra 20% da
Latam por US$ 1,9 bi

Congresso mantém a cobrança por bagagem em voos domésticos

Por Tássia Kastner e Paula Soprana
(Folhapress)

Divulgação/Infraero

Por Danielle Brant (Folhapress)

O Congresso manteve nesta
quarta-feira (25) a autorização
para a cobrança por bagagens
despachadas em voos domésticos. Parlamentares mantiveram o
veto do presidente Jair Bolsonaro
(PSL) à gratuidade das bagagens,
determinado em junho durante a
sanção da medida provisória que
abre 100% do capital para as aéreas estrangeiras.
A derrubada do veto de recebeu 247 votos - eram necessários
pelo menos 257 para que caísse.
Os parlamentares que votaram a
favor da derrubada do voto sustentavam que a cobrança da bagagem
não reduziu o preço das passagens
aéreas, principal argumento do
presidente ao retirar a gratuidade
para as bagagens. Já os defensores
do veto afirmam que a gratuidade
elevaria os valores, pois os custos
seriam embutidos no tíquete.
A manutenção ocorreu após
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), costurar um
acordo com o Centrão. Maia defendeu dar tempo para que a medida atraísse aéreas de baixo custo,
que, no discurso do governo, serão
incentivadas a entrar no mercado
brasileiro com o veto à gratuidade.

Sem esteira: passageiros podem levar de graça apenas 10kg em bagagem de mãos nas rotas nacionais
Se os preços não diminuírem,
o deputado diz que seria possível
fazer um decreto legislativo para
sustar a norma e retomar a gratuidade da bagagem.
A controvérsia ocorreu em
meio à crise da Avianca, que entrou com pedido de recuperação
judicial ano passado. Desde a sanção da MP com o veto à gratuidade de bagagem, diz o governo, o
país passou a receber pedidos de
empresas aéreas interessadas em
operar no país, como a europeia

Norwegian, a chilena Sky Airlines
e a argentina Flybondi.
A medida provisória que abriu
100% do setor aéreo ao capital
estrangeiro foi apresentada pelo
governo de Michel Temer, mas
convertida em lei pelo governo
Bolsonaro. Entre os trechos do
texto consta o item sobre a gratuidade de bagagens. O presidente
foi aconselhado pela equipe econômica a vetar o trecho para estimular o aumento de competitividade do mercado.

As empresas aéreas no Brasil
estão liberadas a cobrar pela bagagem despachada desde dezembro
de 2016, quando a Anac editou
uma resolução sobre o tema. Os
passageiros podem levar de graça
apenas 10 kg em bagagem de mão
nas rotas nacionais.
Há cobrança para despacho de
bagagem de 23 kg para as aeronaves com mais de 31 assentos. Para
os aviões menores, a franquia será
de 18 kg (até 31 assentos) e de 10
kg (até 20 lugares).

A Delta comprou 20% de
participação da Latam por US$
1,9 bilhão (R$ 7,9 bilhões). A
empresa tem participação de
12,3% na brasileira Gol, que
deve ser vendida. O acordo
depende ainda do aval de autoridades regulatórias, incluindo
o Cade. As empresas afirmam
que juntas voarão para 435 destinos e serão as maiores transportadoras de passageiros entre
as Américas do Sul e do Norte.
Em comunicado ao mercado, a companhia americana
afirmou que investirá outros
US$ 350 milhões (R$ 1,4 bilhão) para apoiar o início da
parceria. Além disso, a Delta
também comprará quatro aviões A350 da Latam e se comprometeu a comprar outros dez
do mesmo modelo, que serão
entregues entre 2020 e 2025.
É o maior investimento da
Delta desde sua fusão com a
Northwest, há uma década. A
Delta espera capturar ganhos
com a operação nos próximos
dois anos.
Para a Latam, a venda de
20% de participação deve reduzir a dívida futura em US$
2 bilhões (R$ 8,3 bilhões) até
2025. A dívida bruta total da

empresa chilena é de US$ 10,6
bilhões (R$ 44 bilhões).
A Delta possui 12,3% das
ações preferenciais da Gol, que
devem ser vendidas, segundo
afirmou o presidente da Delta,
Ed Bastian, à agência de notícias Reuters. Com o anúncio
do acordo, das ADRs (recibos
de ações) negociados em Nova
York da Latam saltaram quase
50%, enquanto as ADRs da
Gol recuaram perto de 10%.
A Gol é a líder de participação de mercado no Brasil, com
38,2% dos passageiros por quilômetro transportado (RPK),
segundo dados da Anac. A Latam vem logo atrás, com 35,9%
de participação e é seguida pela
Azul, com 25,5%.
Bastian disse não esperar
obstáculos regulatórios para a
aliança com a Latam. Também
como resultado do acordo com
a Delta, a Latam vai deixar a
aliança de companhias aéreas
Oneworld, da qual é membro
de 2000. Na Oneworld, a Latam compartilhava voos com a
American Airlines.
A Delta é a maior companhia aérea dos EUA em receita.
Já a Latam é fruto da fusão feita
em 2010 da chilena Lan com a
brasileira TAM, com operações nos principais países da
América do Sul.
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Jac entra na onda elétrica

HB20 tem novo visual
para tentar a liderança

Montadora anuncia hatch, SUVs, uma picape média e um caminhão

Por Fernando Pedroso (Folhapress)

Folhapress

Por Fernando Pedroso

Em tempos de alta no preço
dos combustíveis, o lançamento
de carros elétricos ou híbridos é
cada vez mais frequente. A Jac já
preferiu atuar no atacado e anunciou logo cinco modelos movidos
a eletricidade.
Dentro deste leque há um hatch aventureiro, o iEV 20, que será
o elétrico mais barato do Brasil
por R$ 119.900. As vendas começam em janeiro de 2020. Até lá, o
posto de elétrico mais em conta é
do Renault Zoe, por a partir de R$
149.990.
O Jac, que é uma versão aventureira e elétrica do antigo J2, tem
motor com o equivalente a 68 cv
de potência, pode chegar a, no
máximo, 112 km/h e tem autonomia de 320 km.
Com o preço do carro, dá para
levar 3,5 Renault Kwid básicos,
para ficar com um hatch aventureiro, ou só um e comprar mais
de 21 mil litros de gasolina com o
preço médio atual de R$ 4,08 por
litro, segundo a ANP (Agência
Nacional do Petróleo).
O modelo que chegará às lojas
mais rápido é o iEV 40. O SUV
compacto será vendido ainda nesta semana por R$ 153.500. Tem o
equivalente a 115 cv e pode chegar a 140 km/h. Segundo a marca,
com uma carga, o elétrico pode

O hatch aventureiro iEV 20: modelo mais barato da montadora custará R$ 119.900
rodar até 300 km.
Ainda de acordo com a Jac, a
versão movida a eletricidade do
T40 acelera de 0 a 100 km/h em
9,8 segundos. O “irmão” iEV 20
faz o mesmo em 16 s.
Para julho de 2020, a marca
deve lançar um SUV médio, o
iEV 60, capaz de rodar até 380
km com uma carga. O preço ainda
não foi definido.
O pioneirismo da Jac está nos
outros dois lançamentos: uma picape e um caminhão leve.

A caminhonete iEV 330P vai
custar R$ 229.900 quando chegar às lojas, em abril do ano que
vem. A autonomia prometida pela
montadora é de 320 km.
Por fim, o caminhão iEV
1200T com PBT (Peso Bruto
Total) de seis toneladas. Vai poder rodar 200 km com uma carga.
Com objetivo de fazer entregas
urbanas ou viagens rápidas, o utilitário vai custar R$ 259.900 com
vendas previstas para começar em
dezembro.

Para tentar popularizar seus
elétricos, a Jac fez uma parceria
com a EDP, que instala o carregador residencial na garagem do
cliente. Para recarregar o carro em
outro lugar, o cabo opcional custa
R$ 3.990.
O preço previsto pela montadora para o Jac iEV 20, modelo de
entrada, é R$ 119.900. Já o valor
previsto para o iEV 40 mais basicão é R$ 153.500. No caso da caminhonete iEV 330P, a diferença
já fica bem clara: R$ 229.900.

A Hyundai revelou a segunda geração da linha HB20 na última terça-feira (17). O carro vai
custar R$ 46.490 na versão mais
simples com motor 1.0 aspirado,
com 80 cv de potência.
Outra novidade debaixo do
capô é o motor 1.0 turbo, que
agora rende até 120 cv de potência graças ao sistema de injeção
direta. É uma resposta à nova
motorização do líder Chevrolet
Onix, que preferiu abrir mão
deste recurso que dá mais potência e ajuda a economi- zar combustível.
O HB20 é o segundo colocado em vendas e tenta, assim,
acirrar a disputa com o rival.
O motor 1.6 continua em linha e também ficou mais potente. Sobe de 128 cv para 130 cv.
As transmissões também continuam as mesmas, com a manual
de cinco marchas e a automática
de seis.
Desde que as primeiras
imagens do novo HB20 foram
divulgadas, as opiniões foram diversas. O carro perdeu as linhas
mais retas e esportivas e ganhou
curvas.
Já a versão aventureira
HB20X, dotada de adereços
plásticos desde a primeira versão,
está mais exagerada.
A maior revolução foi no
sedã, que ganhou ares de cupê

com uma traseira mais curta e
inclinada. Com isso, o tamanho
do porta-malas ficou maior, indo
de 450 litros para 475 litros.
O interior da linha HB20,
revelado ontem, é que deve
preocupar mais a concorrência.
O acabamento é caprichado e
muda de cor conforme a versão.
O hatch, ao menos nas versões
mais caras, tem painel e revestimentos na cor marrom e detalhes azuis.
O sedã, também topo de linha, é mais claro, com tons de
cinza em carpetes, couro dos
bancos e forrações de portas. O
aventureiro HB20X é o mais esportivo, com plásticos pretos e
peças vermelhas nas saídas de ar
e costuras dos bancos.
O HB20 é o primeiro da
categoria a trazer sistema de frenagem autônoma. Terá também
alerta de mudança de faixa e
assistente de partida em rampa.
O compacto terá quatro airbags
somente a partir da versão Diamond.
Os principais concorrentes
já estão vindo com os equipamentos de série, caso do Renault
Sandero e do Volkswagen Polo.
O Onix tem seis.
E os preços? De acordo com
os componentes, eles vão variando a partir de R$ 46.490, no
caso do HB20. Para o HB20S, o
preço começa em R$ 55.390. Já a
versão mais esportiva, o HB20X,
sai a partir de R$ 62.990.
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Uma bela
viagem no
tempo e
no espaço
Exposição no Sesc de Copa
permite passeio virtual por
bibliotecas de todo o mundo

De 27 de setembro a 3 de outubro de 2019
Fotos de divulgação

A biblioteca do escritor Alberto Manguel marca um dos muitos tópicos de visita da experiência de realidade virtual

Por Amorim Regato

Taí um programa imperdível
para quem gosta de tecnologia e,
sobretudo, precisa distrair a criançada em programas de fim de semana. O Sesc Copacabana recebe,
até 26 de janeiro, “A biblioteca à
noite”, exposição imersiva realizada pelo diretor canadense Robert
Lepage e pela Companhia Ex Machina. E vale logo dizer: a entrada
é gratuita. Não há tentação maior.
Inspirada no livro de mesmo
nome do escritor argentino Alberto Manguel, que foi discípulo do
mestre Jorge Luis Borges, a exposição oferece aos visitantes a chance
de visitar - virtualmente, claro dez bibliotecas. Algumas são reais,
e todas são fantásticas.
Basta dizer que, em plena Copacabana, poderemos passear pela
mítica biblioteca de Alexandria,
construída por ordem de Alexandre O Grande no século III a.C.,
e pelo fundo dos mares, a bordo
do mítico Náutilus, do clássico
“Vinte mil léguas submarinas”, de
Júlio Verne, publicado em 1869.
Biblioteca num submarino? Claro. Elas são, afinal, o repositório
do conhecimento humano - ou
parte dele. Hoje, bastaria um dispositivo conectado à internet, e o
Náutilus teria mais espaço para o
Capitão Nemo e Cia.
Mas voltemos à exposição. O
primeiro espaço reproduz o ambiente de trabalho do próprio Alberto Manguel. Usando óculos de
vídeo tridimensional, o público é
transportado para uma realidade
virtual, explorando a tecnologia
de imersão 3D 360 ° VR.
Esse tipo de tecnologia, diga-se, está tomando o mundo do
entretenimento e até mesmo do
setor corporativo. Não podemos

Com a ajuda da tecnologia de imersão 3D 360º VR, o visitante pode comparar a divergência estética presente entre a ordem vigente nas bibliotecas com um espaço caótico
mais ignorá-la. E o cenógrafo responsável pelo evento, Robert Lepage, é um artista multimídia respeitado no mundo. Seu trabalho é
uma festa para os sentidos.
Com a imersão 3D, os visitantes vão se sentir em casa - mesmo
que estejam interagindo virtualmente com lugares impossíveis de
serem visitados.
Por essas e por outras, a experiência no Sesc Copacabana já se
candidata a ser um dos melhores
programas do carioca este ano:
- “A biblioteca à noite” possibilita uma experiência singular que ultrapassa as barreiras
do espaço e do tempo, aproximando o público de bibliotecas
imaginárias e reais de diferentes partes do mundo. Os livros
organizados representam o

Mesmo a 20 mil léguas submarinas, as maravilhas da biblioteca do Náutilus se tornam acessíveis ao público

legado cultural de uma sociedade, tradições que se atualizam com o mundo real de cada
leitor - destaca Regina Pinho,
Diretora Regional do Sesc-RJ.
Além de passear pelos ambientes virtuais, os visitantes poderão,
até janeiro, participar de seminários e outras ações integradoras,
como shows e saraus poéticos, espetáculos teatrais, oficinas e feiras
de troca de livros. Negócio é ficar
ligado na programação.
Mas vale o alerta: a visitação
ao Sesc Copacabana só poderá ser
feita mediante agendamento prévio pelo site https://abibliotecaanoite.sescrio.org.br/agendamento-online/. Portanto, para evitar
decepções com a criançada, nada
de chegar lá sem a devida confirmação da visita.

SAÚDE

Postos estão sem vacina
Fique de olho na agitação
que protege recém-nascidos da criançada: pode ser grave
Normalização deve ocorrer a partir de novembro

Especialistas alertam para o déficit de atenção

Fernando Frazão/Agência Brasil

Reprodução/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Por Folhapress

Postos de saúde em diferentes locais do país estão com seus
estoques zerados para a vacina
pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche,
hepatite B e meningite causada
pela bactéria Haemophillus influenzae. A situação tem gerado
apreensão em pais e mães de recém-nascidos, que devem receber
três doses do imunizante: aos
dois, aos quatro e aos seis meses
de vida.
O Ministério da Saúde, responsável por garantir o abastecimento de vacinas no país, informa que a normalização deve
ocorrer a partir de novembro.
Segundo a pasta, o problema não
é causado por falta de recursos
e ocorre porque um estoque de
pentavalente adquirido por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) foi
reprovado em testes de qualidade
feitos pelo Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS) e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Diante da situação, as compras com o fornecedor indiano
Biologicals E. Limited foram
interrompidas pela Opas. Segundo o Ministério da Saúde, não
há disponibilidade imediata da

Com tantas fontes de informação e distração, especialmente
no celular, com diversos aplicativos e mensagens pipocando no
WhatsApp, como manter a atenção e o foco? Essa dificuldade, porém, não pode ser equiparada ao
TDAH (Transtorno do Déficit de
Atenção e Hiperatividade), caracterizado por desatenção (sintoma
mais comum em meninas) e hiperatividade/impulsividade (mais
comum em meninos).
Mesmo com esses sintomas definidos, o diagnóstico do TDAH
não é simples. Não há exames que
possam auxiliar na identificação
do problema, diz Rodrigo Leite, do Instituto de Psiquiatria da
USP. Ele afirma que alguns pontos são evidentes desde o começa
da vida, como fracassos escolares,
problemas disciplinares, atraso
escolar e, com o passar do tempo,
dificuldade para entrar na universidade e dificuldades no trabalho.
São esses impactos que ajudam
a diferenciar uma desatenção comum de um transtorno, que atinge de 3% a 5% das crianças. Sua
causa não está totalmente clara,
mas sabe-se que há fatores genéticos e ambientais envolvidos.
Segundo Leite, dinâmicas familiares em que a família tem dificuldade de colocar certos limites

Estoques de vacinas atingem níveis críticos de armazenamento
vacina com outros fabricantes internacionais. O Brasil ainda não
produz a pentavalente e precisa
importá-la.
“O Ministério da Saúde solicitou a reposição do fornecimento à Opas. Quando os estoques
forem normalizados, o Sistema
Único de Saúde (SUS) fará uma

busca ativa pelas crianças que
completaram dois, quatro ou
seis meses de idade entre os meses de agosto e novembro. O país
demanda normalmente 800 mil
doses mensais dessa vacina. O
abastecimento está parcialmente
interrompido desde julho. Situação comunicada aos estados”.

TDAH é um transtorno que atinge de 3% a 5% das crianças
às crianças somadas à predisposição genética favorecem o quadro.
É importante ressaltar que deve-se estar atento à adesão ao tratamento, ou seja, seguir as orientações
e manter tanto a terapia medicamentosa quanto a psicoterapia.
Ele consiste em medicação
-como ritalina- aliada à psicoterapia, que é fundamental, segundo
Leite. Em alguns casos também

pode ser indicada terapia familiar.
“Se você não cuida do sistema inteiro, não está fazendo um bom
trabalho. Se você não pensa em
estratégias além da medicação,
está oferecendo um tratamento de
qualidade questionável.”
Segundo o psiquiatra, é comum haver baixa adesão ao tratamento e, por isso, dificuldades por
toda a vida.’

Rio de Janeiro, de 27 de setembro a 3 de outubro de 2019 - Nº 23.440

Uma entrevista com
a guerreira Yvonne
Bezerra de Mello

Uma festa carinhosa
arrecadou recursos
para artistas iniciantes

Leilão beneficente para
a escola Spectaculu
arrecada R$ 2 milhões
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A grande
dama das
artes cênicas
do país
esbanja
vitalidade
Divulgação/Companhia das Letras/Bob Wolfenson

Por Marcelo Perillier

O

símbolo máximo da (tele)dramaturgia brasileira chega aos 90 anos lépida, com saúde
invejável e muito, muito a ensinar. Sabe
que fez história no teatro contemporâneo brasileiro
e, mais que isso, já deixou de legado um exemplo de
profissional e cidadã. A festa é de todos.
Fernanda Montenegro é o pseudônimo de Arlette Pinheiro Monteiro Torres, filha de Carmen
e Victorino. O nome Fernanda foi escolhido por
ela, pela sonoridade que remetia aos personagens
de Balzac ou Proust. Montenegro veio de um médico homeopata que era amigo da família. Casada
durante 56 anos com Fernando Torres, teve dois
filhos: a também atriz Fernanda Torres e o diretor
Claudio Torres. Uma família brilhante.
No currículo de Fernanda, mais de 50 novelas,
mais de 30 filmes, cerca 50 peças teatrais, inúmeras
minisséries e demais participações na TV, tudo ao
longo de mais de seis décadas de carreira. Ela iniciou
a carreira artística aos 15 anos, trabalhando como
redatora, locutora e atriz na Rádio Ministério da
Educação. Seu primeiro trabalho nos palcos foi,
de fato, em 1950. Após essa experiência passou
por um período de televisão na Tupi para, em
1953, com o espetáculo “Os Artistas Unidos”,
mostrar seu verdadeiro.
Foi também nessa época que conheceu seu
futuro marido, o ator e produtor Fernando Torres, e mudou-se para São Paulo. Eles criam a companhia Teatro dos Sete, ao lado de Sérgio Britto,
Ítalo Rossi, Gianni Ratto, Luciana Petruccelli e
Alfredo Souto de Almeida. Só gigantes. A trupe
funcionou até 1964 e teve como destaque a peça
“O Mambembe”, no Theatro Municipal do Rio.
Depois disso, rumou para a TV, onde fez
grandes telenovelas como “Baila Comigo” (1981),
“Brilhante” (1982), “Guerra dos Sexos” (1983)
e tantas outras, todas na TV Globo. No cinema,
destacam-se “Eles Não Usam Black Tie” (1980),
“Que é Isso Companheiro” (1997) e “O Auto da
Compadecida” (2000).
Fernanda recebeu indicação ao Oscar por sua
atuação em “Central do Brasil” (1999), sendo a
primeira atriz da América do Sul a receber a honraria. Não levou o prêmio, mas não precisava: a
gente sabe que ela merece. Mas ganhou o Troféu
Candango, do Festival de Brasília, o Urso de Prata
e o Emmy Internacional, entre inúmeros outros.
Sua participação como cidadã vai muito além
dos palcos - tanto que foi convidada por José Sarney e Itamar Franco para ser ministra da Cultura em ambos os governos. Recusou. E tampouco
aceitou ser embaixadora do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher.
E é tão enfática em suas opiniões - em favor
da liberdade - que recentemente foi alvo de uma
polêmica com o diretor Roberto Alvim, do Centro de Artes Cênicas da Funarte, que a chamou de
“sórdida e mentirosa”. A classe artística saiu em defesa dela, juntamente com outras personalidades.
Fernanda Montenegro, afinal, é uma unanimidade nacional, um daqueles poucos motivos de
orgulho que ainda temos.

Dona Fernanda Montenegro, a melhor tradução do talento e do futuro da dramaturgia brasileira, chega aos 90 dando exemplo de honradez

Fábio Rebelo/Divulgação/TV Globo

A atriz como Dona Picucha, na minissérie “Doce de Mãe”

Divulgação

Em cena como Dora, no filme “Central do Brasil”, de Walter Salles

Divulgação

Montagem de “O Mambembe”, no Theatro Municipal do Rio, em 1959
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Vale a pena ler de novo

F

ernanda Montenegro mereceu uma entrevista publicada pelo “Correio da Manhã” em 1960. Já era uma
estrela. Eis o que publicamos à época:
“Fernanda Montenegro é o nome artístico de Arlette
Pinheiro Monteiro Torres. É carioca, de Campinho, onde
passou uma infância pacata, sem jamais imaginar que seria
a atriz de prestígio de hoje. Estava especializando-se em
línguas na Berllitz School, quando a Rádio Ministério da
Educação abriu concurso para jovens que desejassem ser
redatores, locutores e radioatores. Arlette foi aprovada e,
assim, nasceu Fernanda Montenegro. Aliás, desse concurso saiu muita gente boa: Vera Nunes, Jaime Barcelos e José
Vasconcelos. Foi, portanto, sem nenhum processo de descoberta, que surgiu uma grande atriz.
Arlette (ou Fernanda) trabalhava Rádio Ministério

da Educação quando ingressou no teatro. Começou meio
amadora na Companhia de Maria Jacintha, em dezembro
de 1950, na peça “Alegres canções na montanha”. Após esta
primeira experiência passou por um período de televisão e,
dois anos depois, no Serrador, fez uma temporada de dois
meses com as peças “Está lá fora um Inspetor” e “Loucuras
do Imperador”.
Entretanto, 1953 é o ano que marca o verdadeiro início
de sua carreira profissional, quando ingressou em “Os Artistas Unidos” e não parou mais de fazer teatro. Desse grupo,
transferiu-se para a Companhia Maria Della Costa e, atualmente, está no Teatro dos Sete – grupo que fundou com
Sérgio Brito, Fernando Torres, Italo Rossi, Gianni Rato,
Alfredo Souto de Almeida e Luciana Petruccelli.
Foi na Della Costa que conheceu seu marido e com-

panheiro de trabalho, Fernando Torres. Sua carreira vem
sendo sempre pontilhada de sucessos artísticos e de verdadeiras criações. Exemplo do que afirmamos é o número de
prêmios já conquistados:
1952 – Revelação de atriz por seu trabalho nas peças
“Está lá fora um Inspetor” e “Loucuras do Imperador”
1956 – Melhor atriz
1958 – Sacy, prêmio do Jornal “O Estado de São Paulo”
1958 – Governador de São Paulo, pela ABCP
1959 – Melhor atriz, pela Associação de Críticos Independentes e ABCT.
Este último prêmio teve a característica de ser concedido por duas entidades que, geralmente, têm pontos de vista
opostos. Isto, sem dúvida, é muito honroso para Fernanda
que, com sua arte, uniu, gregos e troianos.

ENTREVISTA: FERNANDA MONTENEGRO EM 7 DE FEVEREIRO DE 1960
1. Que acha do atual teatro
brasileiro em relação ao que
era quando você começou? Se
evoluiu, quais as causas principais que contribuíram para
esta evolução?
Estou vivendo este período de
evolução para julgar. Creio que
os atores da minha geração já estão descobrindo a profissão, uma
diretriz, além de representar bem.
Considero uma das causas da
evolução o fato de vivermos num
período não ditatorial. Outra, os
movimentos estudantil e amadorista. Enfim, a evolução que sentimos no nosso teatro é o resultado
de um movimento lento que vem
desde os tempos do Teatro de
Brinquedo, de Eugênio e Álvaro
Moreyra. Não podemos esquecer
Os Comediantes, e o trabalho
de Pascoal Carlos Magno. Todos
contribuíram para a evolução do
teatro cada vez mais reduzida no
tempo. É realmente difícil saber
definir, porém os citados contribuíram para o desenvolvimento
do teatro brasileiro.
2. E do movimento que poderíamos chamar de “nouvelle vague” brasileira do teatro, isto é,
esses grupos amadoristas que
saíram diretamente da inexperiência para trabalhos de grande alcance?

O teatro de amadores, como já
disse, muito tem contribuído
para o êxito e a melhoria do
nível artístico do nosso teatro.
Os grupos já citados, o Teatro
de Amadores de Pernambuco e
todos estes grupos de amadores
que vivem no interior do país,
tem o seu lugar importante na
história do teatro brasileiro. É
impressionante o movimento
amadorístico em tomo do teatro. Somente em São Paulo
existem mais de 300 grupos de
amadores.
3. Acha possível, nas atuais
condições econômicas, uma
companhia sobreviver fazendo teatro puramente artístico,
sem concessões de ordem comercial?
No teatro, tanto William Shakespeare dá uma fortuna, como um
autor muito menor. De maneira
que montar o grande autor nunca deu prejuízo. O empresário, ao
escolher o seu repertório, deve é
procurar sentir a plateia. Escolher peças de bons autores que tenham comunicação com o público. A pedra fundamental, para o
êxito de um grupo, é a coerência
na escolha do repertório. Não se
deve pular de Molière para Casona, nem fazer Ibsen e voltar para
Herlihy e Noble.

4. Qual o personagem, interpretado por você, que mais a impressionou? E qual o que mais
gostaria de representar?
Cada personagem é uma experiência nova que acrescentamos à
nossa bagagem. Todos são interessantes, de certa forma, e mesmo os menos agradáveis, com
o trabalho de criação, transformam-se ç nos dão prazer. O personagem que mais me marcou,
por ser a primeira oportunidade
definitiva e de qualidade que
tive em teatro, foi a Lucilia de “A
Moratória”, de Jorge de Andrade.
Quanto à segunda parte de sua
pergunta, direi os personagens
que não gostaria de representar:
Mirandolina, de Goldoni. Cândida, de Shaw, e a Nora, de Ibsen
(“A Casa de Bonecas”).

Gosto mesmo é de teatro. Depois,
ainda de teatro; gosto de andar;
ouvir música; ler; chupar mangas;
jogar biriba; conversar com as mulheres de minha casa; vestidos e
brilhantes (embora não tenha nenhum); comer bem; dormir.
7. Quais os seus planos?
Viajar, quando tiver dinheiro, e
ter um neném. Possuir o meu teatro. Dentro da companhia, pretendemos até outubro dar conta
umas peças programadas que
são: “A Profissão da sra. Werren”,
de Shaw: “O Cristo Proclamado”,
de Chico Pereira da Silva e, finalmente, a nossa quarta montagem
— uma peça que Nelson Rodrigues está escrevendo para nós. a
“Bovary dos Subúrbios”.

5. Que acha da atual literatura
teatral brasileira? Estão os autores no caminho certo?
Podemos ter a satisfação de contar com quatro autores excepcionais, atualmente, e que não ficam
devendo nada aos bons autores
estrangeiros: Jorge de Andrade,
Chico Pereira da Silva Gianfrancesco Guarnieri e Ariano Suassuna. É um quarteto respeitável.

8. Na sua opinião, qual a missão mais importante da mulher, seja ela artista, letrada,
professora, enfim, que exerça
qualquer atividade pública?
Não há problema de sexo. Fundamentalmente, a missão mais
Importante de um ser humano
é ser fiel a si mesmo, segundo
Shakespeare. Isto é o essencial
para qualquer pessoa e o resto depende disto.

6. E fora do teatro, de que mais
você gosta?

Entrevista publicada em 7 de
fevereiro de 1960

Uma autobiografia muito precoce... e absolutamente imperdível
Fotos de divulgação

Por Márcio Studart

“Prólogo, ato, epílogo”, o recém-lançado livro de memórias
da Fernanda Montenegro, tem
um problema sério: ele acaba. São
300 páginas que voam em dois
tempos e que, pior, deveriam vir
acompanhadas, sabe-se lá como,
de vídeos com todas as peças e novelas citadas. São inúmeras, claro.
Para quem as viu, inesquecíveis.
Quem perdeu... perdeu.
Com a ajuda de Marta Goés
e muita sensibilidade, Fernanda conseguiu condensar em tão
pouco espaço seus 90 anos. Ela
comenta episódios desde a origem italiana da família, a vinda
para o Brasil e sua infância, claro,
até dia desses - chega a citar, por
exemplo, o incêndio vergonhoso
do Museu Imperial, em 2018.
Arlette não nasceu para ficar
em filas - e foi por isso que seus
pais, Carmen e Victorino, deram
às filhas nomes com a letra A.
Arlette tornou-se Fernanda, en-

Fernanda em dois momentos: ao lado de Fernando Torres e dos filhos Claudio e Fernandinha; e na Rádio MEC, antes mesmo de tornar-se atriz
quanto as irmãs se mantiveram
como Aída e Alda.
Nascida em 1929, em Campinho - bairro discreto entre Jacarepaguá, Cascadura e Madureira -,
Arlette apaixonou-se pelo teatro
quando viu um jovem recém-formado em direito, Sérgio Cardoso,
em “Hamlet”, do Shakespeare. O
ano era 1948, e a jovem, já en-

volvida com a Rádio MEC, logo
entrou de vez na vida artística.
Em 1950 estrearia com “Alegres
canções da montanha”. Que foi
um fracasso, mas tudo bem. Até
porque foi então que conheceu
Fernando Torres - com quem viria
a se casar e ter dois filhos, como se
sabe, muito talentosos: o Claudio
Torres, criador da Conspiração

Filmes, e a escritora-atriz-tudo-de-bom Fernanda Torres.
Imagine, então, que são 69 anos
na elite das artes cênicas brasileiras.
Sempre envoltos em muito carinho,
está todo mundo lá nas páginas, a
começar pelos gigantes Gianni Ratto, Nelson Rodrigues e Millôr Fernandes, além de inúmeros atores e a
turma dos bastidores. As histórias

são saborosas, mas transcrevê-las
aqui não faz sentido. É que nem teatro: o bom da experiência é o contato direto com as cenas, as palavras,
o tempo em que tudo acontece na
vida de Fernanda.
O melhor a fazer, portanto,
é encarar o livrão. São muitas as
mensagens da Fernanda. A primeira é prezar a liberdade. Fer-

nanda sempre correu atrás de
exercer sua arte livremente. Tem
sido assim até hoje, com as frequentes intervenções em espetáculos, expressando suas críticas
veementes contra o atual emburrecimento político do país.
Falando assim, parece tudo
muito fácil, mas está longe de ser.
Não fosse trabalho, muito trabalho e honestidade, ninguém iria a
lugar algum. É essa outra mensagem da Dona Fernanda - ou Fernandona, no coração dos fãs.
Esta autobiografia precoce
também é um elogio à família e,
sobretudo, ao amor, em todas as
suas acepções. Fernanda ama a
vida, espalha isso para todos e por
isso é amada por todos. A não ser
por um ou outro imbecil, mas essa
é outra história.
“Prólogo, ato, epílogo:
memórias”, de Fernanda
Montenegro e Marta Góes.
Companhia das Letras,
2019. R$ 49,90.

CORREIO ASTRAL

Muita energia proporcionada pela chegada do período libriano, principalmente para os nativos e para
aqueles que convivem. Momento de energia intensa no ar e nas sequências de fatos.

Vida amorosa: Relembre os bons
momentos
Cor: Evite cores fortes

TOURO
21/4 A 20/5
Um gesto de gratidão inesperada vai
lhe surpreender. Saiba retribuir e expresse sua satisfação.
Vida amorosa: Hora de assistir junto um flime romântico
Cor: Use e abuse do vermelho

GÊMEOS
21/5 A 20/6
A fase de sorte continua forte. Confie
na sua intuição na hora de jogar e escolher números.
Vida amorosa: Preste atenção nos
detalhes
Cor: Verdes em todas tonalidades

CÂNCER
21/6 A 21/7
Pense na sua qualidade de vida. Retornar aos velhos sonhos são propícios. Olhe para o futuro.
Vida amorosa: Momentos de saudade lhe farão bem.
Cor: Azul e tons de jeans

LEÃO
22/7 A 22/8
Cuidado máximo com a saúde. Parte
dos problemas físicos podem vir de
outros planos.
Vida amorosa: Insista naqueles que lhe mandam bons fluidos.
Cor: Verde mar

LIBRA
23/9 A 22/10
Não tente apressar a vida. O destino
lhe colocará as coisas certas nas horas certas.
Vida amorosa: Se estiver solteiro,
olhe para o lado e sorria
Cor: Rosa

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
O pior inimigo esta dentro de você.
Para de se assustar com a sua própria imagem refletida no espelho.
Vida amorosa: Quem disse que
vida sexual não combina com amor?
Cor: Azul

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Às vezes vocês gostaria de estar em
dois lugares ao mesmo tempo. Eleja
o mais importante e mantenha o foco.
Vida amorosa: Aprenda a retribuir
o carinho com flores
Cor: Branco e listras

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/1
O perdão é uma de suas maiores
qualidades, porém tente perdoar e
esquecer para ser mais feliz.
Vida amorosa: O silêncio aguça o
mistério
Cor: Tons sobre tons

AQUÁRIO
21/1 A 19/2
Muita energia nas suas veias. Canalize esta força para coisas produtivas e
para o bem.
Vida amorosa: No momento de
intimidade você irá surpreender
Cor: Detalhes em preto

ÁRIES

21/3 a 20/4

Momentos delicados no qual o mundo parecerá em falta de sintonia. Veja se os outros
estão compreendo a sua mensagem.

VIRGEM
23/8 A 22/9
As suas ideias precisam serem valorizados. Hora de ordenar os pensamentos e até colocar no papel.
Vida amorosa: Pense duas vezes
antes de verbalizar
Cor: Abuse do Florida

PEIXES

20/2 A 20/3

Não esqueça datas importantes. Elas alimentam seu ciclo de bonança, como também
podem drenar se não forem valorizadas.

Vida amorosa: Hora de ficar em
paz com solidão
Cor: Cinza
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ENTREVISTA: YVONNE BEZERRA DE MELLO

‘Política de extermínio de Witzel deveria ser denunciada aos órgãos internacionais’
sucesso em desbloqueio cognitivo e já passaram por nós sete mil
crianças e jovens. A pedagogia
Uerê-Mello, desenvolvida por
mim, está implementada em 311
escolas no Brasil e em duas na
Europa que lidam com crianças e
jovens refugiados.

tem medo de tiro nem de cara
feia. É mulher corajosa e cheia
de atitude. Yvonne é exemplo
de vida sempre. Nesses dias em
que as pessoas de bem ainda se
refazem da brutalidade que foi
o assassinato da pequena Ágatha Félix, o que Yvonne fala dá
o que pensar. Aqui um rápido
bate papo com ela.

Yvonne é das mulheres mais
obstinadas que conheci na vida,
e já lá se vão mais de 30 anos
de amizade. Artista plástica de
sucesso, mãe de três filhos, na
época casada com um poderoso empresário, Álvaro Bezerra
de Mello, ela deixou tudo em
segundo plano e mergulhou
nessa nova vida em 1993, ano
da traumática chacina da Candelária. Foi sequestrada, foi
ameaçada das mais variadas
maneiras, mas nunca desistiu.
Diariamente vai ao perigosíssimo Complexo da Maré para
alfabetizar suas crianças. Não

Sob suspeita

A Procuradoria da República no Rio de Janeiro recebeu
uma representação para apurar a
construção da Escola do Olhar,
que funciona dentro do Museu
de Arte do Rio. A solicitação é
para investigar se houve desvio
de verba federal para a merenda
escolar do município na construção da Escola.

A R - Há 25 anos você está
praticamente todos os dias no
Complexo da Maré, onde funciona a escola de seu muito
bem sucedido Projeto Uerê. O
que mudou na violência neste
quarto de século? A situação
piorou?
Y B M - Infelizmente nesse quesito nada mudou. No último ano
piorou muito com cerca de 50
dias de confronto. Nesse ano já
chegamos aos 40 dias. Durante
a intervenção houve uma trégua. Depois disso a situação se
deteriorou rapidamente. Isso
aliado a um grande aumento de
desemprego e de pobreza nos
complexos de favelas em geral.
No Uerê, 80% das famílias dos
nossos alunos estão sem ocupação.

A R - Se tivesse a oportunidade de conversar com o governador Wilson Witzel, o que lhe
pediria? E quais críticas faria?
Y B M - Diria ao governador
que drogas e armas não brotam
nas comunidades. Que a política
de segurança deveria estrangular essas entradas. Que deveria
prender quem as compra e quem
as distribui. Diria também que
a sua política de extermínio deveria ser denunciada nos órgãos
internacionais.

A R - Você recebe algum tipo
de ajuda do poder público?
Y B M - Não, o Projeto Uerê
não recebe qualquer ajuda de
governo. Sobrevivemos graças a
doações de empresas, fundações,
pessoas e campanhas. Com a crise no Rio de Janeiro perdemos
muitos parceiros. No momento
estou com uma campanha no Facebook da doação de R$ 100 por
ano. Uma campanha no Facebook, com os muitos amigos que
fiz ali, pedindo doações para não

A imortal Nelida Piñon manifestou-se
publicamente em defesa de Fernanda Montenegro
“Minha lealdade ao Brasil é
irrepreensível. Mas a Pátria que
reverencio repudia o cidadão que
arvora-se o direito de profanar a
honra e a dignidade de uma das
maiores artistas do país, Fernanda Montenegro, cuja biografia,

emblemática, frequenta o panteão nacional. O teatro é a porta
da vida e Fernanda, com sua arte,
sempre nos levou a cruzar esse
umbral. E somos-lhe profundamente agradecidos. Portanto não
aceitamos que seja vítima de uma

deixar o Uerê morrer. R$ 100
por ano não pesam para quem
pode. E fazem toda a diferença
para as crianças.
A R - Quantas crianças já passaram por sua revolucionária
alfabetização? Qual é a taxa de
sucesso?
Y B M - O Projeto Uerê existe
desde 1998. É uma escola especializada em crianças e jovens
com bloqueios cognitivos devido à violência. Temos 95% de

A R - Como é viver na linha de
tiro? A experiência lhe deixou
algum trauma?
Y B M - Viver na linha de tiro
é um verdadeiro horror. Tenho
que fazer treinamento com os
alunos três vezes ao ano mostrando os lugares mais seguros
dentro da escola. Há dois anos
um helicóptero atirou no teto da
escola e eu coloquei uma placa
nesse teto onde escrevi: “Escola, não atire”. Com essa violência
quase diária as crianças desenvolvem traumas e se não tiverem acolhimento e estratégias específicas
de ensino, serão incapacitadas para
aprender. O maior trauma foi
quando o helicóptero atirou na
escola. Fiquei doente! E com um
terror de atingir alguma criança.
O teto alvejado é em cima de
uma sala de aula. Os gritos ainda
ecoam em mim.

Dupla Comemoração

Marco Rodrigues

agressão perpetrada pelo lado obscuro de quem não possui envergadura moral para tal conduta”.
***
A coluna assina embaixo.
Fernanda Montenegro é patrimônio nacional.

Pré-estreia de ‘Hebe - A estrela do Brasil’ agita o MAM
Fotos Eny Miranda/Cia da Foto

Elenco e convidados assistiram
na última quarta-feira, 25, a pré-estreia de “Hebe - A estrela do Brasil”,
de Maurício Farias. A noite teve
como objetivo apoiar o Festival do

Bruno Marcolini, Fernanda Marcolini, Eliana Pazzini e Flávia Marcolini
posam durante a festa que marcou os 35 anos do CasaShopping e a
entrega do Prêmio Ela Casa Premium de Decoração.

Rio, angariando fundos para a realização do evento este ano. Protagonista do filme, Andréa Beltrão recebeu elogios de todos os convidados
após a exibição.

Noite de autógrafos
Julia Lemmertz

Renata Sorrah e Kiko Mascarenhas

Foto @peloolhardabela

Mauricio Farias e Daniel Dantas

Marieta Severo e Andréa Beltrao

Gabriel Leone e Carla Salle

Paulinho da Viola prestigiou o lançamento do livro “O retratista – Uma foto
biografia”, do fotógrafo Ronaldo Câmara, na Livraria da Travessa do Leblon.

CRÔNICA DA SEMANA
Cristina Granato

Maria Alice da Fonseca Bittencourt, entre as filhas Baby e Maitó,
em dia de festa no apartamento de Copacabana

My fair lady
Ela tem 93 anos, com cabeça
de 45. Interessante, vaidosa, charmosa, sempre muito elegante, fio
de pérolas no pescoço, mora há
mais de 70 anos (com alguns poucos anos em outro endereço) no
coração de Copacabana, a metros
do Copacabana Palace. Ela se cha-

ma Maria Alice e eu estou escrevendo sua história.
Foi assim: Maitó, sua filha do
meio, conheço desde os tempos
do Santa Úrsula. Nunca fomos
íntimas, éramos da mesma série,
mas de turmas diferentes. Maitó
casou e foi morar em Paris. Nunca mais a vi. Depois soube que é
respeitada psicanalista, que casou
e separou, e acabou voltando para

o Rio, onde nos reencontramos.
Jornalista anda sempre na
batalha – ainda mais quando só
existe praticamente um jornal em
seu estado, onde os mais experientes são descartados e trocados por
jovens nem tão experientes, mas
mão de obra muito mais barata.
Como meu negócio é escrever,
aceitei logo o convite da Maitó
para botar em livro as muuuitaas
histórias de Maria Alice – com
sua memória fabulosa, boa de
papo, moderna, e cheia de coisa
pra contar.
Tem sido uma experiência e
tanto.
A vida de Maria Alice é tão
cheia de acontecimentos inesperados que mais parece uma novela. Não vou contar tudo porque
tira a graça do livro.
***
Como minha mãe, ela cursou faculdade na década de 1940,
quando mocinhas de família só
pensavam em fazer paninhos em
ponto de cruz ou vagonite e tratar de ser craque nas empadinhas
e nos croquetes que lhes trariam
os maridos – sem marido, a vida

das moças da época era uma vergonha. Ficar pra titia, a maior
desonra.
Ela fez a faculdade de Letras
na PUC, que então funcionava
num casarão da Rua São Clemente, mas casou com o moço que
escolheu, apesar do pai, um bem
sucedido self-made man, que sonhava mais alto para a única filha.
Oficial de Marinha era pouco pra
ele, o maior incorporador e construtor de sua época. Maria Alice
fez uma longa viagem ao exterior
com os pais, mas não desistiu. Casou com o Marcos Bittencourt,
com quem teve três filhas: Maria
Cristina, a Tintim, Maria Vitória,
a Maitó, e Maria Alice, a Baby.
***
Já brinquei com ela dizendo
que deveria escrever um manual
de autoajuda, tão impressionante
é o seu alto astral diante de experiências que arrasariam qualquer
mortal.
Essa mulher de aparência delicada – carioca de nascença, que
só saiu para morar fora do Brasil
quando seu marido estava servindo fora – é a maior vítima da vio-

lência deste nosso Rio de Janeiro
entre todas as pessoas que conheço, algumas com experiências
bem trágicas.
A menina que cresceu entre
Leblon, Ipanema e Copacabana
– quando estes eram bairros praticamente desertos – é uma vítima desses desgovernos que nos
maltratam há décadas. Nascida
no Rio Distrito Federal - o que
faz toda a diferença - viveu, como
todos nós, em relativa segurança
até o governo Negrão de Lima.
Daí pra frente, a coisa desandou
até chegar ao deprimente ponto
em que hoje nos encontramos.
Lembrando rapidinho: Chagas
Freitas, Moreira Franco, Brizola,
os Garotinhos, a Benedita, Sérgio
Cabral...
Em 1988, governo Moreira
Franco, seu marido foi assassinado, dentro do carro, num sinal
em Botafogo. Um assalto que deu
errado: o carro dele deslocou-se,
o bandido achou que era fuga e
abriu fogo. Em 2014, governo
Pezão, sua primogênita, a Tintim,
foi barbaramente assassinada na
Gávea, em plena luz do dia, de-

pois de sacar dinheiro no Bradesco, em crime que chocou a traumatizou toda a cidade.
Ela sentiu e sofreu muito com
os baques, claro. Mas o que derrubaria qualquer um, não a derrubou felizmente. Seguiu em frente.
Triste, nunca amargurada. Passou
a fumar, coisa que não fazia, mas
quem há de lhe chamar a atenção?
Maria Alice é uma fortaleza e um
exemplo de força e dignidade.
Mantém-se viva, sempre
muito bem arrumada, frequenta
alguns amigos – como Lucinha
Araújo , amiga de longa data - está
sempre atenta e amorosa com a
enorme família e, agora, paparica o bisneto Miguel, uma linda
criança, o neto que sua Tintim
não pôde conhecer.
Reúne a família sempre que
pode e no Natal, com certeza. Enche com a grande família o enorme apartamento do Posto 2, uma
das mais marcantes construções
de seu pai.
Maria Alice é um barato. Merece que todos conheçam sua história – e já aviso que esta crônica
não passa de um trailer.
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TELEVISÃO

Vera Fisher homenageada
Atriz recebe troféu e caderno biográfico no Festival de Cinema de Vitória
Marlene Bergamo/Folhapress

Por Lucas Rezende (Folhapress)

O casal Carminha e Tufão em cena de ‘Avenida Brasil’

‘Avenida Brasil’ retorna no dia 7
Um dos maiores sucessos da televisão brasileira está de volta. A
Globo exibiu nesta quarta
(24/9) a primeira chamada
que anuncia o retorno da
novela ‘Avenida Brasil’,
que será reprisada no
Vale a Pena Ver de Novo a
partir do dia 7 de outubro.
Nina (Débora Falabella), Carminha (Adriana
Esteves), Tufão (Murilo
Bebício) e o bairro fctício
do Divino fizeram parte
do dia-a-dia dos brasi-

leiros em 2012, sem falar
do hit “Oi, oi, oi” (parte da
música ‘Vem Dançar Com
Tudo’), que abre a novela.
A trama é considerada
a mais explorada da história da emissora, sendo exibida em 150 países e com
uma indicação ao prêmio
Emmy Internacional de
Melhor Novela em 2013.
Com autoria de João
Emanuel Carneiro, o elenco conta com nomes
como Vera Holtz e José
de Abreu.

‘Sem filtro’

Frozen 2

O canal DAZN, primeiro serviço de streaming de
esportes ao vivo, anunciou o lançamento da série “Sem filtro: Flamengo”,
que irá explorar os bastidores do elenco rubro negro ao longo do segundo
semestre deste ano. Serão
sete episódios exclusivos.

A animação da Disney ganhou um novo trailer nesta segunda-feira
(23/9). Elsa e Anna aparecem para além das fronteiras conhecendo novos
personagens. O novo filme da princesa tem estreia marcada no Brasil
para 2 de janeiro de 2020.

Prêmio Todavia de Não Ficção
A Editora Todavia abre
inscrições, no dia 21 de
outubro, para o prêmio
Todavia de Não Ficção.
Projetos de biografias e
reportagens sobre temas
e trajetórias relevantes
aos leitores brasileiros
podem concorrer.

O prêmio privilegia a urgência e a pertinência dos
temas. A inscrição é pelo
site http://premio.todavialivros.com.br/ e vai até o
dia 17 de maio de 2020.
Ou seja: dá tempo suficiente para fazer um bom
trabalho.

Queda cultural

Prioridades

O IBGE divulgou um estudo que mostra uma redução na presença de museus
e bibliotecas em municípios
brasileiros. Em 2014, 27,2%
municípios possuiam museus. Em 2018 o número
caiu para 25,9%. Já no caso
das bibliotécas, a queda foi
de 97,1% para 87,7% neste
mesmo período.

A socialite Kim Kardashian, 38, revelou que
decidiu adiar o parto de sua
primeira filha, North West,
em duas horas para ir à manicure, se depilar e comprar
um sanduíche. “Não, eu estou tendo uma menina. Eu
realmente preciso deixar as
unhas cor-de-rosa”, justificou Kim para os médicos.

Homem-Aranha volta para MCU
Para delírio dos fãs,
Sony e Marvel chegam a
um acordo e o heroi está
de volta ao universo cinematográfico da Marvel.
Com isso, a parceria entre as duas empresas irá
produzir o terceiro filme
da sequencia da franquia,

que chega aos cinemas
em julho de 2021.
O ator Tom Holland
irá interpretar o araquinídeo nos novos filmes da
MCU. Em agosto, Marvel
e Sony haviam discordado da divisão financeira
dos lucros dos filmes.

Recorde gigante

Exposição

O Emmy, maior premiação da TV americana,
teve o ator Peter Dinklage (o Tyrion Lannister de
‘Game of Thrones’) como
taque da edição. Isso porque o astro ganhou pela
quarta vez como o Melhor
Ator Coadjuvante em Série de Drama, tornando-se o maior vencedor.

Até o dia 22 de novembro o galpão das Artes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb) promoverá a
exposição “Reciclar ta na
Moda” no qual bonecas
Barbie estarão expostas
trajando vestidos de materiais descartados. A exposição é gratuita e livre.

Curtas
n A cantora Iza, jurada do ‘The Voice Brasil’
será rainha da bateria
da escola de samba Imperatriz Leopoldinense
para o Carnaval 2020.
n A temporada final da
série 'Arrow' ganhou
um novo trailer. Será o
oitavo ano de exibição
da história do arqueiro,
com dez episódios. O
encerramento prepara
terreno para o crosso-

ver ‘Crise nas Infinitas
Terras’.
nSantos Dumont ganhará uma minissérie
produzida pela HBO.
Com João Pedro Zappa
no personagem principal, a história é ambientada na França e no Brasil entre os séculos XIX
e XX, e trata da infância
do aviador brasileiro até
sua consagração como
grande inventor.

Aos 67 anos, Vera Fischer está
às vias de entrar para uma seara de
medalhões da sétima arte a guardarem em suas estantes o Troféu
Vitória — entregue aos expoentes
do cinema brasileiro. A atriz foi escolhida como a grande homenageada do Festival de Cinema de Vitória, que chega a sua 26ª edição.
Além do troféu, Vera ganhará
um perfil autobiográfico — o chamado Caderno de Cinema — escrito pelo jornalista e escritor Jace
Theodoro, autor de livros como
“Agudas e crônicas” e “A palavra
que apalavra”.
Fotos marcantes da carreira
de Vera vão compor a publicação,
lançada costumeiramente numa
grande entrevista coletiva da homenageada. Na obra, estarão passagens da infância, a transformação da miss em atriz, e a carreira
tríade em cinema, teatro e TV.
Momentos polêmicos como o
desafio com as drogas devem ficar
de fora, para que ela possa assumir caráter puro de homenagem
à carreira. Vera foi internada pela
última vez em uma clínica de reabilitação, em 2011.
Antes de Vera, o Troféu Vitória e o Caderno de Cinema foram

Com mais
de 20 filmes
no currículo,
Vera Fischer
garantiu
seu lugar
na história
do cinema
brasileiro
entregues a nomes como Marco
Nanini, Dercy Gonçalves, Marília
Pêra, Marieta Severo, Laura Cardoso, Patrícia Pillar e Dira Paes.
A reportagem apurou que
Vera foi escolhida pelo conjunto
da obra no cinema, teatro e televisão. Ela fez mais de 20 filmes, com
premiações da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, e
Candango, no Festival de Brasília.
Estão em seu currículo clássicos como “Bonitinha mas ordi-

nária”, “Amor estranho Amor” e
“Intimidade”.
Vera já chegou a lembrar como
foi difícil associar a carreira de
atriz com a eleição do Miss Brasil
em 1969, ocasião na qual recebeu
a faixa e a coroa de Martha Vascocellos, que venceu o Miss Brasil e o
Miss Universo em 1968.
- Sofri muito preconceito por
ser loira de olhos claros. Me chamavam de burra, de prostituta, diziam que eu não era atriz, que era

canastrona. Sofri muito teste do
sofá, sofri por ser miss.
O tempo passou e 2019, aliás, marca o retorno da atriz ao
cinema, depois de 16 anos longe,
como protagonista de “Quase alguém” — longa que narra a busca
incansável de uma grande atriz
que vive um grave e intenso drama
pessoal e, ao lançar seu livro auto
biográfico, tenta a redenção de todos que possivelmente magoou. A
direção é de Daniel Ghivelder.

O prazer de ler Salinger
Contos de ‘Nove histórias’ nos dão nós e rasteiras, afagos e aconchegos
Por Tati Bernardes (Folhapress)

A editora Todavia está relançando J. D. Salinger, sempre com
tradução de Caetano W. Galindo.
Primeiro, em 2019, publicou “O
Apanhador no Campo de Centeio” e, agora, o celebrado livro de
contos “Nove Histórias”.
A primeira impressão que vem
à mente ao tentar captar a genialidade deste livro é sobre a capacidade infinita de Salinger para criar
personagens complexos, inesperados e tridimensionais. Os malucos
são também sensatos e pondera-

dos. As crianças são igualmente
maduras e geniais. Os riquinhos
ensimesmados e fúteis podem se
apresentar como seres angustiados
e generosos. Peruas a desmerecer
empregados, a se entediar com filhos são tão incompletas quanto
qualquer mulher em qualquer situação ou século.
Os deprimidos, curiosos, ciumentos e obsessivos acabam por se
mostrar extraordinariamente normais. A família Glass é tão doente
quanto cada um de nós.
Mas espere. Antes é preciso
falar sobre a tensão, sobre certo ta-

lento para construir narrativas de
suspense. Quando você acha que o
garoto que tem um amigo imaginário pode, na verdade, estar vendo espíritos ou quando você acha
que o provável pedófilo pode afogar uma criança ou quando você
acha que aquele sanduíche da casa
da amiga bem-nascida que não pagava o táxi está envenenado...
O livro, contudo, te dá tantos
nós e rasteiras, afagos e aconchegos. Ler Salinger é como deitar na
cama quentinha quando estamos
bem cansados do mundo e descobrir que ela está cheia de pregos.

Salinger fez mais do que criar
histórias brilhantes sobre os Estados Unidos do pós-guerra: seus
contos funcionam isoladamente
e também como um complexo romance sobre os membros da família Glass. Muitos dos personagens
reaparecem nos livros “Franny e
Zooey” (1961) e “Pra Cima com
a Viga, Carpinteiros” (1963), que
a Todavia deve relançar em breve.
Acho que a dificuldade de defini-lo é o que de melhor se pode
dizer sobre o autor. Essa característica se reflete em cada um dos
personagens e em cada conto.
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Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima

O RIO QUE ACONTECE
n A NOITE DA GINÁSTICA, promovida
pela Federação de Ginástica do Rio de Janeiro,
bombou! A festa, para 450 pessoas, no Teatro
de Câmara da Cidade das Artes, reuniu, pela
primeira vez, apoiadores e patrocinadores.
Em meio à emoção, os medalhistas olímpicos Diego Hipólito e Isabel Swan entregaram placas e certificados. Para o presidente da
FGERJ, Bruno Chateaubriand, “foi lindo ver o
sorriso de tantos atletas”.

Em um dos momentos mágicos, o do Hino
Nacional, na voz de Roberta Ribeiro.
n MUITOS BEIJOS e troca de carinhos
deram o tom da FESTA BENEFICENTE DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS.
Pelo Parque Lage circularam artistas, colecionadores, mecenas e amantes das artes.
Todos em sintonia, para arrecadar fundos para
programas públicos, equipamentos e bolsas de

ENTROU NOS ENTA,
ENFRENTA....
A coluna inicia hoje, uma
série de entrevistas focadas no
“Amadurecimento saudável”.
Esta semana, o cirurgião
plástico Edmar Fontoura fala
sobre a mulher de 60 anos de
hoje, que corresponde à de 40,
anos atrás...

estudos para artistas iniciantes. A noite, em homenagem póstuma a João Magalhães, contou
com show emblemático de Carlos Lyra, João
Donato, Marcos Valle e Roberto Menescal. Para
Fábio Szwarcwald, diretor da EAV, “o encontro é
importante pela prestação de contas e visibilidade
aos projetos realizados. Além do fortalecimento
da Cultura”.
Este ano, apesar da crise, o valor arrecadado
foi de R$ 190 mil, bem mais que em 2018.

Fotos Anderson Borde

1. Lili: Hoje as mulheres
estão procurando novos
procedimentos estéticos
bem cedo...
Dr. Edmar: A prevenção é a
melhor forma de se manter
jovem. Existem vários tratamentos estéticos com essa finalidade. Toxina botulínica,
Luz Intensa Pulsada, lasers,
conseguem dar viço na pele
e postergar o aparecimento
de rugas e flacidez.
2. Qual a idade certa para
uma cirurgia?
Dr. Edmar: Varia muito.
Vai depender a qual cirurgia
plástica a pessoa vai se submeter. A otoplastia (cirurgia para orelha em abano)
é feita a partir dos 7, 8 anos
de idade. A mastoplastia de
redução e a mastoplastia de
aumento podem ser feitas
a partir dos 16, 17 anos. Já
a plástica de face, a partir
dos 40 anos. Mas são regras
aproximadas, não são dogmas.

Grupo que Ginastica para todos de Niteroi
(esse grupo esteve presente na Gymnastrada da Áustria)

Grupo de GPT de Niterói

Diego Hypolito, Antonia Fontenelle , Isabel Swan e Bruno

A cantora Roberta Ribeiro

Diogo Bocca, Bruno Chateaubriand e Diego Hypolito

Fotos Cristina Granato

4: O que fazer depois dos
50/60? Até que idade é
possível operar?
Dr. Edmar: Aos 50/60 a mulher ainda está na sua plenitude, pode, e deve lançar mão
de todos procedimentos disponíveis. Com o avanço da
medicina e da anestesia particularmente, não existe idade
limite para o procedimento
cirúrgico. É comum mulheres dos 70/80 se submeterem
a procedimentos cirúrgicos.
Na Itália o conceito de idoso
hoje é 75 anos.

Fernando Bicudo e Surama de Castro

Ana Bella Geiger

Carlos Lyra e Magda Botafogo

Sergio Suchodolski e Renata Leite Barboza

Patricia Alvi e Marcos Valle

3. Por outro lado, cresce o
número de mulheres que
fazem o possível para retardar o envelhecimento.
São maduras, e, ao mesmo tempo, de atitude e
posturas joviais...
Dr. Edmar: A mulher de 60
hoje é a mulher de 40, de alguns anos atrás. Ela tem o espirito, a jovialidade e a vitalidade equivalente. Nada mais
justo que ela queira manter
sua aparência externa em harmonia com seu interior.

João Donato ,Carlos Lyra , Fabio Szwarcwald , Marcos Valle e Roberto Menescal

5: Quais as novidades na
Cirurgia Plástica ?
Dr. Edmar: Com o avanço
da tecnologia temos diariamente novos aparelhos para
tratamentos estéticos e melhoria da qualidade da pele. As
novidades da cirurgia plástica
propriamente dita são conceituais. A ideia é fazer a cirurgia
em pequenos procedimentos
para que não haja o estigma da
cirurgia plástica.

Tatiana Zukerman , Mara Fainzliber, Fabio Szwarcwald e Paula Bergamin

6: Como aliar tratamentos e cirurgia?
Dr. Edmar: Em relação à
plástica de face, os tratamentos dermatológicos e a cirurgia
plástica se completam. Os tratamentos dermatológicos dão
qualidade à pele, enquanto a
cirurgia tira o excesso de pele.

Paula e Jaques Morelembaum

João Donato e Ivone Belém

7: Como escolher o profissional certo?
Dr. Edmar: Primeiro, saber
se o médico está qualificado
para realizar o procedimento que a pessoa quer. Depois,
fazer uma consulta com dois
ou três profissionais conceituados para ouvir a opinião.
E, finalmente, a empatia de
um desses profissionais qualificados ditara a escolha.
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CINEMA

Atriz Andrea Beltrão platinou o cabelo e treinou os ‘erres’ de Hebe

‘Hebe - A Estrela
do Brasil’
Por Clara Balbi (Folhapress)

“Ué, a censura não acabou
no Brasil?”, pergunta, irônica, a
personagem de Hebe Camargo
numa cena do filme sobre a apresentadora que chega agora aos cinemas. Então beirando os 60 anos,
ela é impedida de entrevistar uma
drag queen pela produção de seu
programa – na época da transição
para a democracia, a atração sofria
ameaças dos censores do governo,
que não toleravam entrevistados
como gays, transexuais ou mesmo
a desbocada Dercy Gonçalves.
A cena, ambientada nos anos
1980 na ficção, ganhou uma atualidade inesperada com uma sequência de episódios de censura
protagonizadas pelo governo nos
últimos meses.
Andréa Beltrão, que platinou
os fios e aprendeu a reproduzir os
erres pronunciados de Hebe para
dar vida a ela no filme, conta que
não esperava que o longa fosse ganhar tanto frescor quando disse
sim para o papel, há quatro anos.
- De repente, tsunamis - lembra. - E o filme agora assume um
lugar de fala muito forte, pelas
mulheres, pelos gays, pela liberdade de expressão.
Segundo ela, a censura, aliás,
não é o único tema de “Hebe - A
Estrela do Brasil” que ecoa os tempos atuais. A Hebe criada pela roteirista Carolina Kotscho e pelo
diretor Maurício Farias se descola
da pecha de fútil para se tornar
uma “subversiva com um microfone”, que defende pacientes de Aids
em rede nacional e peita diretores
e executivos.
A biografia atravessa o período em que a apresentadora, depois
dos conflitos com a Bandeirantes,
assina com o SBT. Na mesma época, foi ameaçada de processo por

Ulysses Guimarães, um dos principais articuladores da Constituição de 1988, ao criticar, ao vivo, os
congressistas.
O conflito é só um dos muitos
paradoxos da apresentadora explorados pelo filme. Hebe apoiou o
golpe militar e era malufista assumida, mas lutou contra a censura
e a corrupção. Devota de Nossa
Senhora Aparecida, defendia o
aborto. E, mesmo que bem-sucedida e independente, se sujeitou a
um relacionamento abusivo – seu
segundo marido, como mostra o
filme, era possessivo e violento.
- Hebe falava, via que estava
errada, mudava de ideia, comprava
briga. Acho que ela é a maior prova de que defender o que é certo
não é uma questão de ideologia,
mas de caráter - opina Kotscho.
- Minha tia sofria de ‘sincericídio’, e era muito criticada por
isso - acrescenta Claudio Pessutti,
sobrinho da apresentadora e um
dos produtores do longa.
Mesmo que não seja essa a
imagem de Hebe que ficou para a
história, Kotscho reforça que todas as palavras que saem da boca
de Andréa foram em algum momento enunciadas pela Hebe.
Na pesquisa para o longa, a
roteirista contou com a ajuda de
duas grandes fãs da apresentadora,
que colecionaram recortes sobre
a sua carreira desde o seu início
como crooner na noite paulistana.
O processo, aliás, ainda se
desdobrou em uma série para a
Globo, com estreia prevista para
janeiro, e um documentário. À
frente dos três, Kotscho defende
que Hebe é um antídoto para a
polarização política de hoje:
- A doença do mundo é que
todo mundo tem que caber em
uma caixinha. E ela não cabia em
nenhuma.
Divulgação

Iraniana Golshifteh Faraahani é Bahar, a protagonista do filme

‘Filhas do Sol’ destaca
resistência feminina
Por Cássio Starling Carlos (Folhapress)

Filmar a guerra implica, muitas vezes, vincular bravura e heroísmo a personagens masculinos e,
em alguns casos, mostrar mulheres
e crianças como vítimas mudas da
barbárie. “Filhas do Sol” destoa
desta tradição ao destacar uma
personagem feminina como representante da resistência da minoria
curda aos massacres promovidos
pelo Estado Islâmico no Iraque.
O filme, dirigido pela francesa
Eva Husson, não propõe uma simples troca de papéis, a substituição
de um macho alfa por uma mulher
Rambo. Bahar, a protagonista interpretada com brio pela iraniana
Golshifteh Faraahani, assume a
posição de combatente por sobrevivência, não por desejo de matar.
A personagem não é binária,
e logo descobriremos suas outras
camadas. Sob a primeira imagem
de combatente embrutecida,
existe a advogada conscienciosa,
a esposa apaixonada e a mãe afetuosa. Mais tarde, a guerreira se
reumaniza quando vira protetora do grupo.
Individualmente, Bahar revela
a condição feminina sob o tacão
fundamentalista e simboliza uma
coletividade, a etnia curda, expos-

ta à inimizade de governos e à fragilidade política.
A sobreposição de destino individual e coletivo não é, porém,
a dificuldade em que “Filhas do
Sol” tropeça. A narrativa começa
seguindo o ponto de vista de Mathilde H., jornalista francesa cuja
função de testemunha da história
não demora a ser substituída pela
perspectiva, mais íntima e vivida,
da protagonista.
Desse modo, o filme investe
na exposição das violências que
Bahar sofre diretamente e das
múltiplas crueldades infligidas ao
grupo. Primeiro, os homens são
eliminados, em seguida, as mulheres viram escravas sexuais e têm os
filhos roubados.
Husson oscila entre o pudor e
o obsceno ao filmar as violências.
Se desloca a câmera em meio a um
fuzilamento para focalizar somente as reações, não nos poupa da
visão de corpos despedaçados. De
modo semelhante, o filme passa da
nuance a excessos que o desequilibram. Depois de demonstrar habilidade ao passar da ação ao drama
e desta à tragédia, a realizadora
adota a ênfase com música emocionante demais e atuações exacerbadas, como se não acreditasse
no próprio trabalho.

HEBE- A ESTRELA DO BRASIL
A história da popular apresentadora Hebe
Camargo (1920-2012).
Cine Casal Barra Point (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:10, 18:20
Cine Star Special Laura Alvim (Ipanema)
Todos os dias 16:50, 18:50, 20:50
Cine Carioca Méier (MÉIER)
Todos os dias 15:40, 18:10, 20:40
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:20, 18:40, 21:30
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
Todos os dias 22:15
seg, ter, qui, sex, sab e dom 15:25
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 15:40, 18:30, 21:20
Cinemark Village Mall (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 15:45, 18:20, 21:00
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 15:40, 18:20
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 16:00, 18:30, 21:00
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 16:00, 18:30, 21:00
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
Todos os dias 14:35, 22:00
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 16:35, 19:10, 21:45
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
Todos os dias 17:40, 20:15
Cinesystem Via Brasil Shopping (IRAJÁ)
Todos os dias 17:15, 22:00
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:50, 17:10, 19:30, 21:40
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 16:25, 19:15, 21:20
Estação Net Ipanema (IPANEMA)
Todos os dias 16:30, 21:00
Kinoplex Boulervard Rio (VILA ISABEL)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:30,18:05, 20:40
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
seg a sex 15:50, 18:25, 21:00
Kinoplex Leblon (LEBLON)
seg a sex 15:30, 20:40
Kinoplex Madureira
Todos os dias 15:30, 18:00
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Ter a sex 15:00, 17:40, 20:20
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
Todos os dias 18:10, 20:50
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:40,18:10, 20:40
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 13:00, 17:40
seg,ter,qui,sex,sab,dom 20:20
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 15:30, 18:00
seg a sex 20:30
Kinoplex West Shoppng (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 15:30, 18:00
Roxy (COPACABANA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 13:50, 18:35
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:30, 16:05, 18:40, 21:15
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 14:30, 17:05, 19:40, 22:15
AD ASTRA - RUMO ÀS ESTRELAS
O astronauta Roy McBride viaja para o
sistema solar para desvendar o mistério
do desaparecimento de seu pai em uma
missão do passado no espaço.
Cine Carioca (MÉIER)
Todos os dias 16:00, 18:35, 21:10
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg,ter,qui,dom 12:50, 15:30, 18:15, 21:00
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom13:15,16:00, 17:00,
18:45, 19:45, 21:30, 22:30
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:20, 16:00, 18:40, 21:20
Cinemark Village Mall (BARRA DA TIJUCA)
seg a sex 13:20, 16:00, 18:40, 21:30
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 14:30, 17:15
seg,ter,qui,sex,sab,dom 20:00
Cinesystem Américas (RECREIO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 19:00, 21:35
Todos os dias 15:40
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 15:40, 18:20, 21:00
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
seg a sex 16:00, 18:35, 21:10
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:35,19:10, 21:45
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
Todos os dias 15:00, 17:30
seg,ter,qui,sex,sab,dom 20:00
Cinesystem Via Brasil Shopping (IRAJÁ)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:50,18:30,21:15
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:30, 16:00, 18:30
seg,qui,sex,sab,dom 21:00
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 14:00, 16:40,18:50
seg,ter,qui,sex,sab,dom 21:30
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
Todos os dias 15:45, 18:20, 20:55
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:30,18:10, 20:50
Kinoplex Leblon (LEBLON)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:50,18:25, 21:10
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Todos os dias 15:55, 21:20
qua a sex 14:10
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:50,18:35, 21:20
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 18:35, 21:25
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
Todos os dias 13:30, 18:40, 2120
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:40,18:25,21:10
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 18:10, 20:50
UCI Kinoplex
Todos os dias 14:30,17:05,19:40,22:15
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:15, 13:45, 14:15, 15:55,
16:25, 16:55, 19:35, 22:15
seg,ter,qui,sex,sab,dom 19:05,21:15,21:45
UCI Park Shopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 13:30, 16:10, 18:50, 21:30
ABOMINÁVEL
Yi vive uma grande aventura rumo ao Everest ao lado de uma criatura mágica que
ela encontrou no telhado de seu prédio.
Cine Carioca (MÉIER)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 14:20,16:30, 18:40
Cinemark Botafogo (BOTAFOGO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 12:30,13:30,14:50,
15:50,17:10, 19:30
Cinemark Carioca (VICENTE DE CARVALHO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:10,18:30, 20:45
Todos os dias 13:00,13:50,15:20,17:40
Cinemark Center Shopping Rio (TAQUARA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 13:40,16:00,18:45
seg,ter,qui,sex,sab,dom 14:40,17:00,20:45
Cinemark Downtown (BARRA DA TIJUCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 12:50,15:10, 17:30
Todos os dias 13:45,16:15,18:30,20:45
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
seg,ter,qui,sex 13:45,16:15,18:30,20:45
seg a sex 12:50,15:10,17:30
Cinemark Village Mall (BARRA DA TIJUCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 14:40,17:00,19:20
Cinépolis Lagoon (LAGOA)
Todos os dias 16:20, 18:40
seg,ter,qui,sex,sab,dom 21:20
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 15:00,17:00,18:05
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:40,18:50,21:00
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 15:15,17:10,17:15
seg,ter,qui,sex,sab,dom 19:15
Cinesystem Américas (RECREIO)
Todos os dias 15:00,17:00,18:05
Cinesystem Bangu Shopping (BANGU)
Todos os dias 15:15,17:15,19:15
Cinesystem Ilha Plaza (JARDIM CARIOCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:40,18:50,21:00
Cinesystem Parque Sulacap (SULACAP)
Todos os dias 15:15,17:10,17:15
seg,ter,qui,sex,sab,dom 19:15
Cinesystem Recreio Shopping (RECREIO)
Todos os dias 15:30,17:20
seg,ter,qui,sex,sab,dom 19:30

Francois Duhamel/Divulgação

Depois de Matt Damon e George Clooney, agora é a vez de Brad Pitt ir para o espaço
Cinesystem Via Brasil Shopping (IRAJÁ)
Todos os dias 15:15,17:15,19:15
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 13:30,15:30,17:30
Estação Net Gávea (GÁVEA)
Todos os dias 13:00,14:30,15:00,16:40
Kinoplex Boulevard Rio (VILA ISABEL)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:10,18:20,20:30
Todos os dias 14:00
Kinoplex Fashion Mall (SÃO CONRADO)
seg a sex 16:10,18:20
Kinoplex Leblon (LEBLON)
Todos os dias 16:10,18:20
Kinoplex Madureira
Todos os dias 14:00,16:10,18:20
seg,ter,qui,sex,sab,dom 20:30
Kinoplex Nova América (DEL CASTILHO)
Todos os dias 15:00,17:10,19:20
Kinoplex Rio Sul (BOTAFOGO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:00,17:05,19:20
Kinoplex São Luiz (FLAMENGO)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 15:00,17:10,19:20
Kinoplex Shopping Tijuca (TIJUCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 13:00,15:10,
seg,ter,qui,sex,sab,dom 17:20,19:30
Kinoplex Via Parque (BARRA DA TIJUCA)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:10,18:20,20:30
Kinoplex West Shopping (CAMPO GRANDE)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:10,18:20,20:30
Roxy (COPACABANA)
Todos os dias 15:50,18:00
UCI Kinoplex (CACHAMBI)
Todos os dias 13:20,15:30,17:40
Todos os dias 13:50,16:00,18:10,20:20
seg,ter,qui,sex,sab,dom 19:50,22:00
UCI New York City Center
Todos os dias 13:00,13:30,14:30,15:10,
15:40,16:10,17:20,17:50,18:50,19:30,
20:00,21:00,22:10
UCI Park Shopping (CAMPO GRANDE)
seg,ter,qui,sex,sab,dom 13:05,14:10,15:15,
seg,ter,qui,sex,sab,dom 16:25,18:40,21:00
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
BACURAU
Num futuro breve, um povoado do sertão
de Pernambuco, chamado Bacurau, some
do mapa, e uma série de assassinatos começa a acontecer.
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
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,
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,
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
Cinemark VillageMall (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 13:00,16:30,18:00,20:00,
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
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.
Cinemark Botafogo
seg, qua, sex e dom 16:10
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
Cinemark Metropolitano (BARRA DA TIJUCA)
qua, qui, sex, sab, dom 13:10,15:45,18:30,
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
Espaço Itaú de Cinema (BOTAFOGO)
Todos os dias 14:00, 16:30
Cine Casal Barra Point (BARRA DA TIJUCA)
seg, ter, qua, qui e sex 16:10.
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
UCI New York City Center (BARRA DA TIJUCA)
Todos os dias 18:40, 20:45
UCI ParkShopping (CAMPO GRANDE)
Todos os dias 17:25
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Felipe Luz / divulgação

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.

“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.

TEATROS DOS GRANDES ATORES – AV.
DAS AMÉRICAS, 3555 – BARRA
“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.

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.

“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.
TEATRO VILLAGE MALL - AV DAS
AMÉRICAS, 3900 – BARRA
“Circo da Turma da Mônica”
Sob o céu estrelado e aos sons da natureza, Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão
estão brincando na casa do Chico Bento
e falam sobre as diferenças entre a cidade e a roça. Apresentações: sexta (11/10
- 19:30h), (18 e 25/10 - 16h e 19:30h);
sábado e domingo 11h e 16h; 20/10 (apenas 11h); até 25/10 Vendas e classificação
indicativa: Uhuu!
“Palestra Rossandro Klinjei”
Rossandro Klinjey é palestrante, escritor e
Psicólogo Clínico. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca
de mais de cem milhões de visualizações.
Autor vários de livros, sendo os mais recentes, As cinco faces do Perdão, Help: me
eduque! e Eu escolho ser feliz. Apresentação: dia 05/10 às 20h
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

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.

“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.

A trama Mojo Mickybo é baseada no texto do premiado autor irlandês Owen McCaferty e ganha sua primeira montagem brasileira
e a cenografia. Apresentações sextas e
sábados às 21:30h; domingos às 20h, até
13/10. Vendas e classificação indicativa:
Tudus.

Silvana Marques/Divulgação

CASA DE CULTURA LAURA ALVIM - AV
VIEIRA SOUTO, 176, IPANEMA
“O Diabo em Mrs. Davis”
Monólogo baseado na vida de Bette Davis, uma atriz de norte-americana famosa
por interpretar personagens antipáticas
no cinema, teatro e TV. Apresentações
terças e quartas às 19h (até dia 02/10).
Vendas e classificação indicativa: Ingresso Rápido

“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,
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 indicati-

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,

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

Bia Lessa traz para os palcos uma versão prórpia da clássica obra de Mário de Andrade
va: 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.
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.
“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.
TEATRO DOS QUATRO – RUA MARQUÊS
DE SÃO VICENTE, 52, GÁVEA
“Só de Amor”
Malu é uma cantora que está no camarim

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
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

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.
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.
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.

Barra da Tijuca - RJ

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
Ana Carolina
Em sua nova turnê, intitulada “Fogueira
em Alto Mar”, a cantora mistura sucessos
e inéditas. O público poderá ver show no
dia 12/10, às 22h. Vendas e classificação
indicativa: Ticket For Fun
Larissa Manoela
prestes a lançar seu novo álbum, “Além
do Tempo”, a cantora pega a estrada mais
uma vez em sua quarta e mais grandiosa
turnê nacional, que leva o mesmo nome
do álbum. O público poderá ver show no
dia 13/10, às 19h. Vendas e classificação
indicativa: Ticket For Fun

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

Pedro Dimitrow/Divulgação

Bilheteria do Teatro VillageMall

+ Informações: teatrovillagemall.com.br

Segunda a sábado, das 13h às 21h. Domingos e feriados de 14h às 20h.
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Nova turnê de Ana Carolina têm músicas inéditas
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Fotos Leo Marinho

Sergio Alberto e Mariana Monteiro de Carvalho

Arnaldo e Ruth Niskier

Claudia Ganon

Rose Klabin lança seu livro
na Livraria da Travesssa

Rose Klabin e Lurdes Catão

Jordane Andrieu e Rose Klabin

Rose Klabin é o livro homônimo da artista, publicação independente que compreende dez anos de
trajetória da artista e organizado pelo curador e pesquisador Douglas de Freitas. O livro apresenta um
panorama de sua produção com obras em diversas
linguagens como desenho, fotografia, vídeo, escul-

tura e instalação. Além da obra “Nordeste CLI-FI”,
produzida em colaboração com o cineasta Karim
Ainöuz. A publicação acompanha textos dos curadores e críticos de arte Fernanda Lopes, Juliana Monachesi, Paula Alzugaray, Rafael Vogt Maia Rosa e do
organizador.

Lenir Lampreia

Claudia e Marcio Doctors

Bea e José Carlos Andrade

Betty Grand

Vips e famosos vão
a leilão beneficente

Maria Raquel de Carvalho

Um leilão beneficente em prol da escola Spectaculu arrecadou cerca de
R$ 2 milhões na noite de quinta-feira, 20. O evento, que ofereceu jantar,
leilão e show com grandes nomes como Marisa Monte e Vanessa da Mata,
levou estrelas ao MAM-Rio para arrecadar fundos para a escola, que
oferece formação e inserção profissional para jovens das periferias do Rio.
Fotos Miguel Sá

Gloria Maria e Leilane Neubarth

Fernanda Montenegro, Regina Casé, Andrucha Waddington, Fernanda Torres e Estevão Ciavatta

Isabela Capeto e Chica Capeto

Gringo Cardia, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo

Fabio Porchat e Nathalie Magra

Ivete Sangalo, Vanessa da Matta e Maria Gadu

Jonathan Azevedo e Mariza Orth

Fernanda Torres e Marcelo Serrado

Carlinhos Brown e Marisa Monte

