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O amigo capixaba do Witzel
Secretário de Desenvolvimento Econômico mantém relações questionáveis na vida pública
João Victor Ferreira

A palavra
do ‘pitbull
do Crivella’

Pelo gênio explosivo, o jornalista e músico Daniel Pereira,
de 40 anos, tem provocado
protestos entre os colegas da
imprensa. Secretário de Comunicação do prefeito Marcelo Crivella, ele chegou a
proibir a participação de um
grupo de repórteres em uma
entrevista do chefe. Em entrevista, Pereira conta por
que tomou essa atitude nada
democrática e garante que
existe um preconceito, por
parte dos veículos, pelo fato
de Crivella ser evangélico.
Página 7

Coordenador de campanha do
então candidato Wilson Witzel,
Lucas Tristão contraria a lei ao
manter-se como administrador de
um escritório de advocacia, mesmo ocupando um cargo público
há mais de um ano. Ele também
tem como sócio um conselheiro
do Carf, órgão vinculado ao Ministério da Economia.

Lucas Tristão: relações delicadas
Daniel Pereira, secretário de Comunicação: preconceito contra evangélicos faz imprensa não cumprir seu papel com isenção
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Indicação faz WW passar vergonha

Escolhido do governador para o conselho da Agenersa é reprovado em sabatina na Alerj
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FEC

Avanço do
coronavírus
preocupa

Viagem a um
futuro próximo
ARISTÓTELES DRUMMOND

A revolução sem
sangue de Gramsci

A região da Praça
Tiradentes concentra a
maior quantidade de sebos
de vinis e CDs por metro
quadrado do Rio. Há quem
chame esse pedaço da
cidade de Sebolândia.
Páginas 1 e 2
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Injustiça da EBC
tira Adelzon do ar
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Vem aí o Cedaezão
do Sambódromo

Guilherme Cosenza
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Usinas
eólicas vão
a leilão
A Petrobras deu início ao processo de venda das usinas eólicas no
Rio Grande do Norte.

ALEXANDRE GARCIA

As desventuras
do sapo na panela

Biografia situa
Lutero como o 1º
dos modernos
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Amir Haddad
aborda Terceira
Idade em peça
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Diversidade na mesa
à moda italiana
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RICARDO CRAVO ALBIN

Erros e acertos
na área da cultura
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JÂNIO DE FREITAS

Os cuidados
com a
hipertensão

Pedro Sobreiro

Pelo menos 31,5% dos óbitos
no Brasil são provocados por
doenças cardiovasculares, de
acordo com dados do Ministério da Saúde. Por isso, médicos alertam sobre os perigos
da hipertensão.

Futebol raiz
dá charme
ao Carioca
Em plena tarde de verão, sob os 40
graus de Bangu, fomos assistir a um
jogo no caldeirão de Moça Bonita.
A experiência mostrou que, embora esvaziado pelos grandes clubes, o
campeonato carioca ainda merece
todo o respeito do torcedor.

Quem olha o futuro?
Pergunte ao Armínio
Página 5

ANNA RAMALHO

Que falta nos faz o
Ricardo Boechat
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NINA KAUFFMANN

Salgueiro e Bola na
feijoada do Windsor
2º Caderno - Páginas 11
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Promessas do Bangu comemoram com a torcida e exibem taça do campeonato
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Ruy Castro

A mulher
de César
É tanta coincidência que
é necessário colocar a lupa em
cima e ter os órgãos de controle
e o Ministério Público na linha
de frente.
O manto de integridade
do governo Witzel se esfacela
no momento em que a crise da
Cedae deixa de ser um problema de governo e vira o problema de um “químico”. Em plena
crise, tentam colocar um preposto, um neófito, na agência
que pilota uma bomba de atômica, ou melhor, uma bomba
de hidrogênio.
O CORREIO DA MANHÃ denuncia nesta edição
que o braço direito do governador, que foi seu chefe de
campanha, ainda se mantém
como administrador de uma
firma de advocacia, de forma proibida por lei. Como
se não bastasse, ainda tem
como sócio um conselheiro
do Carf, ou seja, é um típico
caso de raposa tomando conta do galinheiro.

Antes de ter tirado o bilhete da sorte e virar braço direito
do seu ex-professor e ex-sócio,
Tristão tentou ser também diretor do Carf. Trocou uma carteira de pequenos negócios tributários por um estado que é a
segunda economia do país. Partipocou de duas listas tríplices a
pedido da CNC e... esqueceu?
Inacreditável para uma mente
jovem e quase imberbe.
O outro professor sócio é
consultor jurídico da Caixa
Econômica e diretor substituto eventual em pleno governo
Bolsonaro, no qual o outro ex-sócio e ex-professor faz oposição ferrenha. Imagina o poder
nas mãos de quem controla os
contenciosos da Caixa?
Tudo forma uma infeliz
cesta de coincidências, capazes
de dar arrepios. Na política,
a velha máxima já dizia que a
mulher de César não basta ser
honesta, mas tem que parecer
honesta. Com tantas coincidências, fica difícil!

OUTRAS PÁGINAS

Viagem ao futuro próximo

Opinião do leitor
Pureza.
Foi com grande alegria que descobri que o Correio da Manhã
ressuscitou! Inclusive trouxe para casa o jornal da primeira semana
de novembro. Espero que ele suba logo a Serra para as bancas de
Petrópolis, onde moro desde 1981. O compromisso com o Rio de
Janeiro nos une. Senta a Pua!
Fernando Costa,
Petrópolis - Rio de Janeiro

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

38,4 milhões de brasileiros vivem à margem do sistema
1) Pesquisa divulgada pelo
IBGE mostra que houve uma
pequena redução do desemprego no Brasil ano passado.
O dado mais importante,
porém, é outro, escreve Thales Guaracy. O número de
trabalhadores informais em
2019 foi o maior desde que a
pesquisa existe. São 24,2 milhões de pessoas, 4,1% mais
que 2018. Somados, trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores domésticos
sem carteira, empregador sem
CNPJ, conta própria sem
CNPJ e trabalhador familiar
representam 41,1% da força de trabalho no Brasil. São
38,4 milhões de pessoas que
vivem à margem do sistema.
(...) (Poder360)
2) Desigualdade - A vida
com um salário mínimo - Com
crise, número de brasileiros
que ganham até um salário aumentou em 1,8 milhão, escrevem Douglas Gavras e Érika
Motoda. Em 2019, 27,3 milhões recebiam no máximo R$
998; mais escolarizados ampliam fatia, segundo o IBGE.
(...) (O Estado de S. Paulo)
3) Lula e a verdade - É dever
da imprensa conferir a consistência de suas declarações, opina Hélio Schwartsman. Se ele
diz que a Globo só mencionou
o Intercept duas vezes, e essa
afirmação não corresponde aos
fatos, é forçoso concluir que o
ex-presidente falseou a verdade. O ex-presidente é o principal líder do maior partido de

oposição e disse o que disse no
curso de uma entrevista formal ao UOL. (...) (Folha de
S. Paulo)
4) Ministro Luiz Fux assumirá presidência da Corte em setembro; gestão de
Dias Toffoli, considerado
‘garantista’, impôs derrotas
à operação, informa Rafael Moraes Moura. A chegada do ministro Luiz Fux
à presidência do Supremo
Tribunal Federal (STF), em
setembro deste ano, vai alterar a correlação de forças
dentro da Corte e fortalecer
o grupo pró-Lava Jato. (...)
(O Estado de S. Paulo)
5) Bolsonaro passa por exames e pode ser submetido a
nova cirurgia. Jair Bolsonaro
passou por exames na noite
de quinta-feira (30) no Hospital das Forças Armadas, em
Brasília. Médicos diagnosticaram uma hérnia no abdome. A informação é que uma
nova cirurgia terá de ser realizada para correção de cicatriz
das cirurgias anteriores. Reportagem do site Poder360
destaca que “caso seja necessário, o presidente deve ser
submetido à sua 5ª cirurgia
após a facada que sofreu em 6
de setembro de 2018, quando
estava em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).
(Brasil247)
6) Governo abriu escritório
de negócios na em Jerusalem
após críticas de países árabes à

mudança, escreve Talita Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro voltou a se comprometer em transferir a embaixada
brasileira de Israel de Tel-Aviv
para Jerusalém. 2018. Ele disse
que a medida deve acontecer
até 2021. A informação foi revelada pelo pastor o pastor Silas
Malafaia, via Youtube. (...) (Folha de S. Paulo)
7) O presidente da Autoridade Nacional Palestina,
Mahmoud Abbas, anunciou
neste sábado (1º) a ruptura
de “todas as suas relações”
com Israel e EUA, poucos
dias depois da Casa Branca
ter apresentado uma proposta
de plano de paz para a região.
Abbas afirmou que a proposta é “uma violação dos acordos de Oslo”, assinados em
1993. (...) (Folha de S. Paulo,
com agências)
8) Armínio Fraga - “Eu não
acredito em um modelo que
nem existe mais no mundo,
um modelo comunista, com
igualdade absoluta, ninguém
acredita nisso. Mas o que nós
temos aqui é muito, muito
fora de qualquer razoabilidade.” “Hoje em dia ficou muito
claro que tem muita coisa que
poderia ajudar [a combater]
a desigualdade que também
ajudaria no crescimento [da
economia]’. Fraga diz que o
governo Bolsonaro é mais
autoritário que liberal e que,
até o momento, o presidente não mostrou qual é o seu
projeto de país. (...) (UOL)

9) Educação - Sem educação
pública de qualidade continuaresmo a patinar na desigualdade, escreve Roberto Pompeu de
Toledo. “Não existe a menor
possibilidade de o Brasil crescer, se desenvolver, distribuir
renda, gerar oportunidades
para todos, se tornar um país
seguro, se não resolver a educação pública”, diz a palestrante
(Priscila Cruz). E ainda: “Se os
brasileiros se tornaram intolerantes com relação à inflação,
à corrupção, ao desemprego,
por que a gente aceita tão facilmente a baixa qualidade
da educação pública?”. (...)
(Veja,5/2/2020, nº 2672)
10) Armas - “Para cada indivíduo que tem êxito ao reagir a um
assalto com arma, morrem 38.
No Japão, que proíbe armas para
civis, morreram apenas três pessoas vítimas de armas de fogo no
ano passado. No Brasil, tivemos
130 mortos por dia”. Devemos
pressionar o Congresso para que
vote de acordo com o desejo da
maioria do eleitorado e não ceda
à ganância do monopólio da
indústria de armas, escreve Antônio Rangel Bandeira. (Veja,
5/2/2020, edição nº 2672)
(*) José Aparecido Miguel,
jornalista, diretor da Mais
Comunicação-SP (http://www.

maiscom.com), trabalhou
em todos os grandes jornais
brasileiro - e em todas as mídias.
Foi editor-executivo do Jornal do
Brasil, no Rio, de 2007 a 2009.
(http://www.outraspaginas.com.
br) E-mail - jmigueljb@gmail.com

O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA * POR BARROS MIRANDA
HÁ 100 ANOS: LONDRES RECEBE LIGA DAS NAÇÕES
As principais notícias do
CORREIO DA MANHÃ na
semana de 7 a 13 de fevereiro
de 1920 foram: Buenos Aires
recebe Conferência Policial
Sul-Americana, Londres sedia
reunião do Conselho Executivo
da Liga das Nações, Rio constrói
hospitais para combater a gripe,

Cinema Parisiense reabre depois
de resolver problemas na iluminação e o presidente francês
Raymond Poincaré condecora
as cidades Chalous-sur-Saône e
Épernay com a Cruz de Guerra.
HÁ 75 ANOS: ARRANCADA
FINAL RUMO À BERLIM
Já em 1945, Roosevelt,
Churchill e Stalin se reúnem

numa zona do Mar Negro para
traçar planos para derrotar de
vez a Alemanha na 2ª Guerra;
e exércitos norte-americanos
e japoneses travam uma fervorosa batalha em Manilha,
nas Filipinas. CORREIO DA
MANHÃ cobre as celebrações
do centenário do Almirante
Saldanha da Gama e do Congresso Brasileiro da Indústria.

Sempre me considerei um viajante leve. Saindo do Rio a trabalho, chego ao aeroporto com uma
mala mínima, que despacho no
balcão, e embarco munido apenas
de um livro de bolso e uma Bic
preta. E, então, sentado em minha poltrona, observo fascinado
o espetáculo das pessoas entrando
no avião com uma colossal mochila às costas, uma descomunal
mala-baú e um objeto comprido
embalado, que pode ser uma vara
de pesca, uma pá de remo ou um
berimbau, e tentam enfiar tudo
nos contêineres superiores.
Estou sendo informado agora de que, em breve –o que pode
significar o fim da década ou o
fim deste ano–, tudo isso vai acabar. Bilhetes, passaportes, documentos de identidade, nada será
necessário. Você chegará ao aeroporto e, pelo simples reconhecimento facial, fará o check-in,
atravessará alfândegas, cruzará
fronteiras. É só não se esquecer
de levar o rosto.
Passará também a viajar sem
malas. Bastará mandar de véspe-

ra uma mensagem ao hotel, informando suas medidas –altura,
pescoço, ombros, abdômen, número do sapato. Impressoras 3D
lhe fabricarão as peças de roupa,
que você usará pela duração da
viagem e, quando sair, deixará
para trás, que serão recicladas ou
dadas aos pobres. Sim, continuará havendo pobres.
As roupas e os acessórios,
como óculos, brincos e pulseiras
– os chamados “vestíveis” –, obedecerão aos nossos comandos de
voz. Não sei que ordens se darão
a um sutiã ou a uma cueca, mas
é assim que será. Esses comandos
substituirão os próprios smartphones, que, com seus arcaicos
teclados e telas, também ficarão
obsoletos, porque todos os objetos obedecerão às nossas ordens:
“Cheesebúrgueres, fritem-se”. Se
você for gago, um nanomicrofone
embutido num de seus caninos ou
molares converterá a sua gagueira
numa fala fluente e nítida.
Bem, este é o futuro próximo.
Ficará bem no país quase medieval em que estamos vivendo.

ARISTÓTELES DRUMMOND

Revolução sem sangue
Enquanto o mundo se distraia com as agitações comunistas, a partir dos anos 1930,
a União Soviética criava seu
império, ocupando o leste da
Europa, gerava Cuba, para exportar a revolução, e, no caso de
Angola, soldados. A verdadeira
batalha era silenciosa e lentamente foi sendo vencida. Mais
do que Marx, Lenine, Stalin e
Mao, o grande arquiteto da vitória do caos foi Gramsci.
A economia estatal não poderia dar certo, como não deu,
e a intervenção do Estado nas
economias ditas capitalistas
provocam distorções pelos altos
impostos, estatais ineficientes e
guetos de privilégios, dívida pública e excessiva regulação. Assim
ficou patente que a solução seria
movimentos armados, na guerrilha ou na infiltração nas Forças
Armadas, como ocorreu no Brasil (1964) e em Portugal (1974).
Só fracassaram pela reação da
maioria silenciosa democrática.
A infiltração não estava completa. Já com Chávez, o sucesso foi
total. Mas o histórico do século
XX mostra que dois fatores barraram importantes investidas do
comunismo: os militares, na Península Ibérica, depois no Cone
Sul, e a Igreja, de forte influência
na população.
Dessa forma, a linha Gramsci
ganhou espaço, lançando e estimulando a pauta desagregadora
dos valores da civilização judaico-cristã, como a família, a ética, a
moral e o reconhecimento do mérito. Incutiu-se uma nova modalidade na luta de classes, incluindo
diferenças étnicas, religiosas, de
orientação sexual, de comportamento. A ordem, a disciplina, o
trabalho e a fraternidade deram

origem a movimentos que protestam por protestar, independentemente do fato de que as condições
de vida, de acesso e bem-estar
tiveram imensos progressos nas
democracias capitalistas.
A grande meta alcançada foi
a influência cada vez maior e mais
despudorada do chamado mundo intelectual. Tudo começou
no pós-guerra, com Hollywood
tendo verdadeiros agentes remunerados infiltrados no cinema. O
que Trump, Bolsonaro, Salvini,
Johnson e outros sofrem anda passando dos limites. A geração de
heróis, como Mario Vargas Llosa,
está desaparecendo. E a juventude
já sai das escolas doutrinadas.
Hoje, a palavra de ordem é
limitar a influência dos militares
na vida das nações, sendo eles
atores permanentes ao longo
dos tempos de maneira positiva.
As forças auxiliares e as polícias
passaram a ter sindicatos e a exigirem vantagens, como agora na
França. Uma leitura do noticiário policial pode nos levar a crer
que as vítimas são os marginais.
O chamado poder econômico é sempre o culpado pelos males dos povos, como se coubesse
ao capital o dever de promover a
educação para melhor equipar as
massas para a ascensão profissional. O ganho salarial passa pela
produtividade e desempenho.
No mais, as grandes empresas
estão cada vez mais entregues a
executivos desprovidos de responsabilidade política e sensibilidade social, como os que construíram impérios com intuição,
dedicação e trabalho. São poucos
os verdadeiros empreendedores.
É o momento do que resta nas lideranças empresariais ocidentais
reagir, enquanto é tempo.
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Alexandre Garcia
Sapo na panela
Costuma-se contar que, se
pusermos um sapo na água fria
da panela e a aquecermos lentamente, o sapo vai se adaptar, sem
perceber que a água vai ferver e ele
vai morrer. Se o sapo fosse jogado
na panela já com água quente, ele
sentiria o calor e saltaria fora. Fico
pensando se não somos como o
sapo na panela. Fomos nos acostumando com absurdos, foram
nos enganando com a temperatura da água, fomos nos adaptando
e ainda hoje não nos damos conta
da panela em que nos meteram.
Trabalhamos quase cinco meses
por ano para sustentar o Estado,
supostamente em troca de bons
serviços públicos. Não notamos
que não temos segurança, a menos que viajemos para o exterior,
quando nos surpreendemos sacando num caixa eletrônico na
calçada de uma rua escura, pela
madrugada. Não notamos que
não temos asfalto, até que alugamos um carro no exterior.
Por aqui, de tanto ecoar a voz
do Doutor Ulysses, de Constituição Cidadã, acabamos pensando
que ela foi feita para nós, o povo,
quando foi feita para o Estado e
para as elites que operam o Estado. Não nos damos conta de
quanto somos submetidos aos
nossos representantes no Legislativo – e não eles a nosso serviço. O
mesmo notaríamos, se recém tivéssemos chegado de uma vida inteira em outro país, como ficamos
sujeitos aos intemporais princípios do direito adquirido ou do
trânsito em julgado. Temos uma
legislação trabalhista que dificulta
e encarece o emprego e precisou
de uma recessão causadora de 12
milhões de desempregados para
que nós, os sapos acomodados,
descobríssemos que é melhor ser
empreendedor, sem as amarras da

“carteira assinada”.
Resta-nos o quinto artigo da
Constituição, mas ele começa
com “Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza”. Não é preciso sequer comentar com você a hipocrisia que
se contém nessa determinação.
Mas somos sapos já acostumados.
Aplicaram-nos o princípio de “A
Revolução dos Bichos”, e criaram
a necessidade de nos jogarem uns
contra os outros, na disputa entre
as igualdades, para decidir quais
são os mais iguais que os outros.
Nos impuseram o pensamento
único e agora que nós, sapos, reagimos à temperatura elevada, tentam nos convencer que não pode
haver mais de uma ideia; que ter
ideias contrárias é radicalismo e
não democracia. Parece que a tempo o sapo consultou seu termômetro biológico e saltou da panela.
É um pouco a lição do
poema “No caminho com
Maiakowski”, de Eduardo Alves da Costa, em que primeiro
nos roubam uma flor e nada
dizemos, depois, pisam no nosso jardim e matam nosso cão e
nada dizemos; até que um dia
roubam-nos a voz da garganta e
já não podemos dizer nada.
Ao longo das décadas fomos
nos acostumando com o crime,
a bagunça urbana, a insegurança
jurídica, as leis de encomenda,
a corrupção que levou parte de
nosso patrimônio; com o estado
que submete a nação, a burocracia
escravizadora, a alegria alienada,
o desrespeito a nós e a nossas famílias, a doutrinação estranha de
nossos filhos, o culto da mentira
como ritual da política. Resta a
esperança de que tenhamos percebido que tentaram nos enganar
como ao sapo, e os expulsemos de
nosso jardim.

RICARDO CRAVO ALBIN

Cultura: erros e acertos
A cada vez que reflito sobre
as desditas por que passa a cultura neste país não há como deixar
de me inquietar. E quando me
refiro à cultura, devo logo sublinhar que meu entendimento de
qualquer processo cultural será
sempre transversal, abrangente.
Não há como pensar em editar livro sem leitores adestrados
a entendê-lo. Construir teatros
sem formação de platleia. Fazer
filmes sem locais para exibi-los.
Ou erguer museus sem visitantes. No Rio, qualquer esboço
para se agilizarem ações efetivas
em benefício da cultura não deve
contar com os órgãos públicos.
Porque sempre sem recursos, quando não, desinteressados. Quase sempre incapazes de
compreender a grandeza da arte
do povo, fato doloroso em uma
cidade solar, libertária.
Paro por aqui o meu desabafo. Até porque há a outra face da
moeda. Que nos faz acreditar na
cidadania. Os mecenas existem no
Rio, e despontam de organismos
particulares. Já comentei aqui os
benefícios do Sesc, que funciona
no Brasil como um Ministério da
Cultura ativo e certeiro. Erro gravíssimo a tentativa de diminuir a
ação benéfica do Sistema S, como
todos comprovamos desde o começo da gestão de Paulo Guedes.
Volto a me referir agora
ao Cesgranrio, instituição que
poderia limitar-se apenas aos
vestibulares. Qual o quê. Já testemunhei aqui que há dias me encantei com o Prêmio Cesgranrio
para Teatro, evento de congraçamento para (no mínimo) a
sustentação da autoestima dos
nossos atores/atrizes/diretores.
Na festa irretocável, o criador
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dos prêmios e presidente da instituição, o professor Carlos Alberto Serpa, mostrou o dedo do
gigante, e provou como o mecenato pode fomentar ideias e fazer gestão cultural, substituindo
com vantagem órgãos oficiais.
Serpa destilou uma programação de ações de dar água na
boca. Anunciou a criação de
dois teatros no Rio Comprido,
onde fica a sede do Cesgranrio. Anunciou os novíssimos
Prêmio Rio de Literatura e de
Dança. Anunciou a criação
de Oficina de Atores, além de
projetos como Música Erudita
nas Escolas Públicas, Orquestra
Sinfônica Cesgranrio, Oficinas
de Cinema para produzir vídeos
históricos destinados às escolas.
Anunciou, por fim, a criação da
Faculdade de Teatro e do Instituto Cultural Cesgranrio.
Terminou suas pérolas com
um toque de mestre, um mestre
refinado a preservar a memória
do povo de teatro: a criação da
edição de livros sobre os maiores atores do Brasil, começando
com a biografia de Jalusa Barcelos para a diva absoluta Bibi Ferreira, falecida há dois anos. Os
aplausos choveram com razão.
Ali estava o Serpa a proclamar uma súmula de idéias e
de realizações de tirar o fôlego.
Um homem simples, sem pose
majestática, a fazer (sem querer,
mas fazendo) o papel dos dirigentes de cultura com que todos
sonhamos. E poucos tivemos.
Vamos ver agora com a Regina Duarte. Embora controversa, pela estrutura rígida de
governança federal. Será que
Regina poderá nos dar melhor
expectativa?

MAGNAVITA

“EU NÃO ME
LEMBRO DE TER
SIDO INDICADO
PARA O CARF”

Lucas Tristão

claudio.magnavita@gmail.com

QUEM ESTÁ
PAGANDO O
CAMAROTE DO
WITZEL? Frase

ouvida no TCE
Fotos CM

O Cedaezão estreia em plena recuperação fiscal: três andares de pura animação e mordomia

Daqui não saiu...

Da mesma forma que o governador Wilson
Witzel não consegue demitir o presidente, da
Cedae, Hélio Cabral, que é nomeado pelo Pastor
Everaldo, o secretário de Desenvolvimento,
Lucas Tristão, entra na lista dos indemissíveis.
n O maior padrinho de Tristão é o voto de
silêncio. Ele é depositário dos maiores segredos
da última campanha.

Fogo amigo

A derrota na Alerj do nome de Bernardo Sarreta
está sendo contabilizada no palácio como fogo
amigo. Um troco bem dado de uma parte do
governo aos avanços de Lucas Tristão.
n A conta está recaindo no corpo mole
do núcleo duro do PSC, ligado ao Pastor
Everaldo, ou seja, o líder do governo, o
deputado Marcio Pacheco, e ao vicegovernador, Cláudio Castro.
n Aproveitaram a fragilidade do currículo do
indicado e detonaram. Foi fácil derrubar pela
fragilidade do nome.

O CEDAEZÃO vem aí!

O supercamarote do Governo do Estado está
sendo chamado de CEDAEZÃO. É gigante,
parece camarote de cervejaria ou de escola de
samba. Terá 3 andares e capacidade para 500
pessoas, contando todo o primeiro andar, o
segundo (o original) e as frisas.
n Como o estado está em recuperação fiscal,
o tamanho da mordomia é desproporcional e
sem qualquer bom senso. Ele ocupa as quatro
arcadas que eram utilizadas por Sérgio Cabral
e Pezão, todo o primeiro andar, que era da
Prefeitura, e área gigante de frisas.
n O CEDAEZÃO é três vezes o espaço utilizado
por Cabral e terá um serviço sofisticado de
catering, com bebida, salgadinhos e jantar. Um
investimento que não sai por menos de R$ 250 mil
por dia. Só de comes e bebes devem ser gastos
mais de R$ 1 milhão, sem contar os dias do grupo
de acesso.

APOSTAS DA SEMANA
1. Witzel, como sócio do Tristão sabia desta
relação da firma com o Carf?
2. O escritório de advocacia da Adriana
Ancelmo foi usado para lavar propina para
o Cabral. Será que fez escola?
3. Quem está colocando lupa na
movimentação dos contratos de resto

a pagar do governo estadual? Bomba
atômica.
4. Que o nome de Leandro Braga vai voltar a
circular nos próximos dias... Coisa grande!
5. Quantos seguranças o Witzel terá de usar
para circular na Sapucai? Se a crise da
Cedae continuar o risco de vaia é enorme.

POUCAS PALAVRAS * POR CARLOS MONTEIRO
Carlos Monteiro

Reza a lenda que um raio jamais cai no mesmo lugar duas vezes; pura quimera. Em 2014, fotografei um dos milhares
que caíram aquele ano na cabeça do Cristo. Seis anos depois, novamente, um deles cai sobre o monumento que, encima o Corcovado. Por ser um dos pontos mais altos da Cidade Maravilhosa, o Redentor atrai essas descargas elétricas
e seus para-raios ameniza essa força da natureza.
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Senadora Simone Tebet quer votar pacote econômico do governo

CCJ do Senado vai priorizar
propostas do Plano Mais Brasil
A presidente da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado,
senadora Simone Tebet
(MDB – MS), disse que
as Propostas de Emenda
à Constituição (PECs) do
chamado Plano Mais Brasil - PEC dos Fundos, a
PEC Emergencial e a PEC
do Pacto Federativo - terão prioridade nos meses
de fevereiro e março.
A primeira a ser apre-

ciada será a PEC dos Fundos, com duas audiências
públicas na próxima terça
(11). Na quarta (12), o relator Otto Alencar (PSD-BA)
apresentará seu parecer à
Comissão e a previsão é
de que a PEC seja votada
pelo colegiado uma semana depois (19).
O calendário das demais propostas segundo
Simone Tebet, será definido logo após o carnaval

Massacrando

Cartão vermelho

O presidente Jair Bolsonaro veio a público
na última quarta-feira (5)
afirmar que o ator José
de Abreu está utilizando
as redes socias para fazer um verdadeiro massacre à futura Secretária
de Cultura de Governo, a
atriz Regina Duarte.

Em entrevista ao jornal
O Estado de S. Paulo, o
presidente disse que demitirá subordinados que usarem o cargo para se promover nas eleições: “Se algum
ministro estiver usando ministério para seu respectivo
Estado, vai pegar cartão
vermelho de primeira”.

Frota e seu arsenal de imagens
O deputado Alexandre
Frota (PSDB-SP) publicou
em suas redes sociais
uma foto íntima de Luiz
Galeazzo, o publicitário
cotado para assumir o
comando da Diretoria de
Conteúdo e Gestão de
Canais Digitais na Secom
(Secretaria de Comunica-

ção da Presidência).
Pouco depois de Galeazzo ter o nome ventilado
para o cargo, Frota publicou em sua conta no Twitter uma foto em que o publicitário e influenciador
digital aparece com duas
mulheres nuas, mordendo
a nádega de uma delas.

Pode ter caido

Mas pode subir

Na sexta (3), o Banco
Central divulgou o resultado da dívida bruta do governo geral de 2019, que
registrou a primeira redução em seis anos, indo de
76,5% do PIB (Produto
Interno Bruto) no fim de
2018 para 75,8% do PIB
em dezembro.

Porém, sem a ajuda de
fatores considerados não
recorrentes, a tendência
é que a dívida pública
brasileira volte a subir em
2020. Tudo irá depender
se teremos pagamento
altos ao BNDES, assim
como a venda de reservas, tudo ainda é incerto.

A vez dos índios

Mudanças

A Fundação Nacional
do Índio (Funai) nomeou o
antropólogo e missionário
Ricardo Lopes Dias para
a Coordenadoria Geral de
Índios Isolados e Recém
Contatados, cargo mais
técnico do órgão. Ricardo
é formado em teologia e
já atuou na área.

A Secretária Nacional
de Justiça, Maria Hilda
Marsiaj Pinto pediu demissão do cargo na noite
de quarta-feira (5), para o
seu lugar, assumiu o ex-presidente do TRF-4 Vladimir Freitas. A saída da
secretária, segundo ela,
foi por motivos pessoais.

Vai ter multa

Contra o TSE

O ex-gerente da Petrobras, Jorge Luiz Zelada,
mesmo liberado da prisão
após o induto de natalino
terá que pagar a multa por
sua condenação na Lava
Jato. A decisão foi da 8ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), em Porto Alegre.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), levanta dúvidas
sobre acatar a decisão do
TSE de cassar o mandato da colega Juíza Selma
(PODE-MT). Segundo ele,
a Casa pode entender que
a cassação não é uma decisão correta.

Curtas
n O publicitário baiano
João Santana está retomando sua carreira musical com o single “Suave
Distopia”, em parceria
com Jorge Alfredo. A letra aborda uma preocupação com uma lenta
perda das liberdades
individuais no país.
n O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) diz que o
governador João Dória
(SP) é o candidato natural do partido ao Palácio
do Planato, em 2022,

mas adverte ser preciso
“buscar um novo PSDB”.
O partido, acredita, se
isolou do povo.
n O Senado aprovou
uma lei que obriga empresas a prestarem as
assistências necessárias para os animais que
possam sofrer e serem
afetados por desastres.
O projeto também estabelece pena de reclusão para o crime com
o intuito de proteger os
animais.

Placa Mercosul passa a
ter nova data limite

Divulgação

Denatran atende
pedido de
cinco estados e
prorroga limite
para a adoção do
novo modelo de
emplacamento
Por Luciano Nascimento (Agência Brasil)

O Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) prorrogou o prazo para cinco estados
finalizarem os procedimentos
para implantação da placa do
Mercosul. O prazo havia terminado em 31 de janeiro. A decisão atende a pedido dos estados
de Alagoas, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais e Sergipe,
que terão até o próximo dia 17
para finalizar o processo. Até lá,
eles poderão continuar emplacando veículos com o modelo
antigo de placa, na cor cinza.
Os estados alegaram dificuldades na implantação do sistema e no credenciamento dos estampadores. “Assim, o Denatran
decidiu conceder a prorrogação
a esses cinco Detrans”, disse o órgão em comunicado oficial.
A resolução determinando
que os estados teriam de adotar o novo padrão de placas de
identificação veicular (PIV)
a partir de 31 de janeiro deste

A adoção do novo modelo de placas no Brasil esbarra em vários obstáculos desde sua aprovação, em 2014

ano foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em julho do ano passado.
OS CASOS PREVISTOS
O novo modelo será obrigatório apenas nos casos de
primeiro emplacamento e, para
quem tiver a placa antiga, no
caso de mudança de município
ou unidade federativa; roubo, furto, dano ou extravio da
placa, e nos casos em que haja
necessidade de instalação da segunda placa traseira.
Nas outras situações, a troca
da placa cinza pela placa padrão
Mercosul não é obrigatória. Com
isso, os carros com a atual placa
cinza podem continuar assim até
o fim da vida útil do veículo.

A nova placa apresenta o padrão com 4 letras e 3 números, o
inverso do modelo atualmente
adotado no país – com 3 letras
e 4 números. O novo modelo
permite mais de 450 milhões de
combinações, o que, considerando o padrão de crescimento da
frota de veículos no Brasil, pode
valer por mais de 100 anos.
Também muda a cor de fundo que passará a ser totalmente
branca. A mudança vai ocorrer
é na cor da fonte para diferenciar o tipo de veículo: preta para
veículos de passeio, vermelha
para veículos comerciais, azul
para carros oficiais, verde para
veículos em teste, dourado para
os diplomáticos e prateado para
os de colecionadores.

Todas as placas deverão
ter ainda um código de barras dinâmico do tipo Quick
Response Code (QR Code),
contendo números de série e
acesso às informações do banco de dados do fabricante e estampador da placa. O objetivo
é controlar a produção, logística, estampagem e instalação
das placas nos respectivos veículos, além da verificação da
sua autenticidade.
Desde que foi decidida a
adoção da placa do Mercosul,
a implantação do registro foi
adiada seis vezes. Deveria ter
entrado em vigor em janeiro de
2016. Disputas judiciais levaram ao adiamento da implantação para 2017.
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Janio de Freitas
Quem olha o futuro
Dizem, há muito tempo,
que o futuro a Deus pertence,
o que serviria de slogan para os
economistas do arrocho por um
lado e ganho fácil por outro.
Adeptos de frases feitas,
vendem sua “teoria” com
adaptações da grande fake
news da história nacional:
“O Brasil é o país do futuro”.
O futuro mesmo, designação do país com que nossos
filhos e netos vão lidar, caiu
em desuso como cogitação e
como palavra. Não convém
à sanha imediatista da pequena minoria chamada de
“mercado” e assusta mais os
que, para maior paz dos outros, não devem pensar nem
sobre presente.
Apesar disso, duas notoriedades, Rodrigo Maia e
Arminio Fraga, não apenas
remeteram atenções ao futuro, como lhe deram peso
insuperável. Nem por isso
houve sinais de que fossem
ouvidos, claro.
Em seu penúltimo artigo
na “Folha”, original na forma
e espantoso no conteúdo, Fraga expôs as urgências sociais
no que pareceu sua primeira
abertura para o tema. Uma
transformação extrema. Ex-colaborador de George Soros, o bilionário visto como
maior faro mundial para o
lucro de especulação, com ele
Fraga afinou o olfato e veio
a ser, aqui, um expoente na
aplicação de capitais. Uma estrela do tal mercado, pois.
Fraga rumou para o futuro em palestra como ex-presidente do Banco Central.
Ainda sobre a desigualdade
e, agora sem surpreender, o
gasto governamental com
Previdência e funcionalismo, revelou seu apocalipse
particular: “O Brasil precisa
mexer nessas contas, ou em
cinco ou dez anos teremos
uma revolução”.
Palavra perigosa. No meio
em que Fraga vive, golpe de
Estado, com prisões, cassações, torturas e assassinatos, é
chamado de revolução. Golpe
elitista e produtor intencional de desigualdade, não seria
o tipo de revolução antevisto
pelo Fraga contrário à desigualdade. Qual seria?
Rodrigo Maia é o mais
bem-sucedido entre os políticos projetados desde a crise do governo Dilma. Visto
como fonte de ponderações
necessárias, com frequência
usa de franquezas inesperadas e, em geral, oportunas.
Como complemento à crítica a Abraham Weintraub,
ministro da Educação, pelo
“prejuízo a muitas gerações”,
Maia não se escondeu: “Nosso país não tem futuro, né?
Não tem futuro”.
O futuro. Entre a revolução antevista, mesmo descontado o prazo exíguo, e o

futuro que não se vê, emerge a
contribuição de Jair Bolsonaro e dos seus sustentáculos –
sobre todos, os seus militares
– para que os dois extremos
não sejam negáveis. Em 13
meses de governo, não houve
uma só medida favorável aos
oprimidos pelas desigualdades, sejam as sociais, as econômicas, as étnicas. Isso se faz
sobre uma insatisfação e sob
dificuldades nacionais que,
por vários indícios, já eram
inquietantes.
Ao fechar 2019, 66% das
famílias brasileiras, dois terços delas, estavam endividadas. Um quarto delas, com
as dívidas em atraso. Duplo
recorde. Apesar do 13º e dos
saques no FGTS.
No começo deste ano, ao
menos 11,6 milhões procuravam emprego: no último ano
do primeiro mandato de Dilma, 2014, eram 6,6 milhões.
A média dos que procuravam
emprego no primeiro ano de
Bolsonaro chegou a 12,5 milhões, 87,7% a mais do que
em 2014.
A média mensal de concessão do Bolsa Família,
quando maior é a necessidade, caiu de 260 mil para
5.600, com meio milhão em
uma fila de espera que passou
a andar apenas 1% ao mês.
A inflação de 2019, dizem,
foi de 4,31% com Guedes e
Bolsonaro, mas a alimentação
básica viu a carne encarecer
32%, 13% a mais nos cereais
e nos legumes, 14% nas aves e
ovos, 10% no açúcar, e assim
por diante, ou para cima. E o
governo quer retirar o subsídio que reduz o preço da cesta
básica.
A reforma da Previdência,
ninguém de boa-fé duvida
mais, prejudicou quem trabalha e não trouxe contribuição
substancial ao problema. O
pacote de emendas constitucionais proposto pelo governo é antissocial, contra
os estados e municípios (a
federação) e tem numerosas
incompatibilidades com a
Constituição. Nele, nada é favorável às classes desassistidas
e muito as agrava.
Cada ideia de Paulo Guedes para a economia é contrária ao assalariado, ao aposentado, ao carente. Cada ideia
de alguém no governo é sempre contrária aos indígenas, à
demarcação de suas áreas e de
reservas nacionais, é contrária
ao ambiente natural e favorável ao garimpo e aos desmatadores.
Em 13 meses de governo,
nenhuma medida ou ideia
contra as desigualdades, nada
pela retomada real da atividade industrial, do emprego, da
habitação, da segurança.
O futuro? Pergunte a
Arminio Fraga e a Rodrigo
Maia.

Com bens bloqueados,
Lula recebe salário do PT
Com os bens bloqueados
por decisão judicial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva passou a receber, em janeiro deste ano, salário do PT
na condição de dirigente político sem mandato. A direção
do PT não revelou o valor do
salário do ex-presidente, informa a Folhapress.
No partido, o pagamento
de um dirigente político sem
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mandato costuma ser pouco
inferior ao salário de um deputado federal (R$ 33.763).
Lula foi funcionário do
PT até ser eleito presidente da
República, em 2002.
A assessoria do Partido
dos Trabalhadores afirma que
o valor do salário do ex-presidente será declarado à Justiça
Eleitoral na prestação de contas do partido.

Militares vão à China
resgatar brasileiros

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aviões devem
retornar sábado,
trazendo a bordo
34 pessoas
que estão no
epicentro do
coronavírus
Por Agência Brasil e Folhapress

Duas aeronaves VC-2,
que costumam ser usadas para
transporte presidencial, decolaram quarta-feira (5) da Base
Aérea de Brasília em missão
para buscar um grupo de 34
brasileiros e seus parentes em
Wuhan, epicentro do surto de
coronavírus na China.
- As pessoas que vão embarcar na China estão sadias e sem
evidência da doença. Na chegada ao Brasil, serão feitos exames
para identificar quaisquer problemas - disse o responsável pela
missão, brigadeiro Damasceno.
O tempo de voo de cada
aeronave será de cerca de 23
horas. Cada avião sai do Brasil com 18 tripulantes. Desses,
sete são da área de saúde (seis
médicos militares e um ligado
ao Ministério da Saúde).
A previsão é que o grupo
chegue à cidade chinesa quinta-feira (6), de acordo com o fuso
horário chinês, o que equivale
ao início da tarde no Brasil. A
chegada está prevista para a
madrugada de sábado (8). Em
Wuhan, os brasileiros passarão
por exames e avaliação médica.
Somado o tempo no local, a

Rumo à China: cada avião da Força Aérea está levando 18 tripulantes para resgatar brasileiros e parentes

Passageiros devem passar por
quarentena de até 18 dias numa base
militar em Anápolis, Goiás
previsão é de que a missão dure
em torno de 62 horas.
Na chegada, todos os passageiros devem passar por quarentena de até 18 dias em uma base
militar em Anápolis, em Goiás.
A capacidade máxima de
cada aeronave VC-2 é de 30
pessoas. Elas têm 28 metros
de comprimento e velocidade
máxima de 985 km/h. O uso
de duas aeronaves ocorre para
evitar o contato próximo entre
os passageiros. A missão para
retorno do grupo será composta por outras duas aeronaves
de apoio Legacy que partiram
ainda na terça-feira (4) levando
tripulações de revezamento.

Essas duas outras aeronaves,
porém, devem ficar em Varsóvia
para troca de equipes de tripulação, devido ao limite de jornada
de voo dos militares.
Além dos passageiros e da
tripulação, também devem estar a bordo de cada aeronave
uma equipe médica, para o caso
de apresentação de sintomas, e
pessoas capacitadas para realizar missões do tipo DQBRN
(defesa química, biológica,
radiológica e nuclear). O objetivo é adequar o transporte de
pessoas e materiais submetidos
à ação de agentes químicos. A
medida visa evitar a transmissão
do novo coronavírus.

Cada aeronave também
levará um equipamento de assistência médica chamado de
“bolha”, em caso de necessidade de socorro. O comandante
Damasceno, porém, diz que é
baixa a probabilidade de uso, já
que as pessoas não apresentam
sintomas.
Antes do embarque, o ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, cumprimentou militares por participarem
de uma “missão humanitária”.
Para ele, o governo deu
uma resposta rápida ao pedido
dos brasileiros. Inicialmente,
porém, o governo informou
que não havia intenção de buscar o grupo. A justificativa era
a ausência de regras para quarentena no país.
Questionado sobre o atraso em adotar medidas em relação a outros países, o ministro
apontou a falta de recursos
como um impasse.
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Colaboração do ex-governador inclui magistrados e políticos

Fachin homologa delação
premiada de Sérgio Cabral
O ministro Edson Fachin, do STF, homologou
na quarta-feira (5), o acordo de delação premiada
entre o ex-governador
Sérgio Cabral e a Polícia
Federal. A decisão contrariou a posição da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou
contrária ao acordo. A
deleção de Cabral inclui
ministros do STJ, magistrados e alguns políticos.

Com a colaboração,
de acordo com a defesa
de Cabral, não há mais
razão de manter o ex-governador preso, sob risco
de interferir na investigação ou permanecer cometendo crimes.
Desde o início de 2019
Cabral passou a confessar os crimes que lhe foram atribuídos, com o objetivo de reduzir as penas
impostas.

Todos na mineral

SOS Chuvas

As escolas municipais
do Rio iniciaram o ano letivo na última quinta-feira (6).
A volta às aulas nas 1.540
unidades da rede foi adiada
foi adiada devido à crise de
água. Segundo a Prefeitura,
as escolas serão abastecidas com água mineral enquanto houver risco.

O setor de pediatria do
Hospital Estadual Carlos
Chagas, em Marechal Hermes, está fechado por conta da inundação provocada
pelas fortes chuva. Parte da
estrutura do hospital desabou e passará por obras.
Só crianças em casos graves estão sendo atendidas.

Biblioteca reabre setor infantil
Referência cultural para
crianças de 0 a 10 anos, a
parte infantil da Biblioteca
Parque Estadual foi reaberta após quase dois anos.
Com um acervo de mais de
13 mil livros e jogos didáticos, o espaço passou por
uma reestruturação, que realçar sua atmosfera lúdica.

A Parque Estadual fica
na Rua da Alfândega (ao
lado da igreja de São Jorge)
e funciona de segunda a
sexta-feira, de 10h às 18h.
Para este mês de reabertura foi programado um calendário de atividades, com
destaque para a contação
de histórias.

Ação no Mangue

Cartório falso

A Fundação Rio-Águas iniciou operação
especial para limpeza do
Canal do Mangue. Segundo a empresa, a ação tem
como objetivo a preparação para o Carnaval, para
manter o fluxo das águas
do rio eda chuva e evitar
alagamentos na região.

A proprietária de um
falso cartório em Oswaldo
Cruz, que realizou mais de
300 casamentos sem validade, foi presa por agentes
da 64ª DP (São João de
Meriti). O grupo responsável pela fraude atuava em
outras falsas unidades na
Baixada Fluminense.

Muzema 2?

Passe Livre

Após os casos de desabamento dos prédios
irregulares na Muzema,
agora é a comunidade
dos Tabajaras que esta
sendo tomada pelas edificações proibidas. As
construções, além de irregulares, estão destruindo
parte da Mata Atlântica.

Muitos estudantes estão reclamando das novas regras do passe livre
municipal, que exige por
exemplo, que o aluno tenha cursado todo o ensino médio na rede pública
ou tenha sido bolsista
integral em escolas particulares.

Vagas em creches

Parque Olímpico

A Câmara aprovou o
projeto dos vereadores
Petra (PDT) e Professor
Adalmir (PSDB) que cria
o “Programa Educação
Infantil Para Todos”, que
destina vagas em creches particulares para
crianças na fila de espera
em creches municipais.

Uma novela sem fim.
Depois de ser reaberto em
28 de janeiro, o Parque
Olímpico voltou a ser fechado na quarta (5) por ordem do juiz Eugênio Araujo, da 17ª Vara Federal do
Rio, porque as autoridades
locais não dão garantias de
segurança para eventos.

Curtas
n O Rio terá um portal
da transparência destinado a divulgar os gastos feitos com a receita
proveniente dos royalties
e da participação sobre
a produção de petróleo,
repassados pela União.
É o que estabelece a lei
8.719/2020, do deputado Carlo Caiado (DEM).
n
O plenário da Alerj
aprovou
emenda
à
Constituição
estadual que dertermina que
fundos estaduais terão

parte de suas receitas
desvinculadas enquanto
durar o Estado de Calamidade Financeira.
n
O Estado terá um
programa videomonitoramento com o objetivo
de ampliar o alcance da
rede de monitoramento do Centro Integrado
de Comando e Controle que passarão a integrar-se com as imagens
geradas por câmeras de
edifícios e estabelecimentos privados.

A face do despreparo: atuação de Saretta que, segundo Witzel, é ‘altamente qualificado’, deixou os deputados perplexos durante a sabatina

Indicado faz Witzel passar
vergonha em sabatina
Tomaz Silva/Agência Brasil

Por unanimidade,
comissão da
Alerj veta ida de
subsecretário
para vaga no
Conselho da
Agenersa
Por Pedro Sobreiro

General, estrategista e filósofo, o chinês Sun Tzu (544
- 496 a.C) fez de seu tratado
militar “A arte da guerra” um
clássico que atravessou séculos.
Seus ensinamentos sobre como
derrotar exércitos inimigos nas
mais variadas situações tornou-se um clássico da literatura e
vem sendo abraçado por empreendedores de todo tipo em busca de sucesso em seus negócios.
Mas um de seus leitores não
absorveu bem as lições do mestre chinês. O subsecretário de
Óleo, Gás e Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Bernardo Sarreta,
teve sua indicação para compor
o Conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico (Agenersa), rejeitada por
unanimidade pelos deputados

Desde o início da gestão Witzel, Cedae sofre com o aparelhamento

estaduais de uma comissão da
Assembleia Legislativa.
Indicado pelo governador
Wilson Witzel para assumir o cargo, Saretta mostrou enorme despreparo durante a sabatina a ponto de assumir publicamente nada
saber sobre a agência reguladora
para a qual estava sendo nomeado.
O fiasco levou Witzel a
desistir da indicação feita no
mês passado, em meio à crise
no abastecimento de água. No
ofício enviado à Alerj, Sarretta,
de 34 anos, é um “profissional
altamente qualificado”.
Perguntado sobre as normas
do cargo e quais suas experiências na área, Saretta respondeu:
- A principal função da
agência reguladora é fazer regulação nos bens, não diria nos

bens [...]. Eu não li um livro específico sobre regulação. O último livro que eu li não é muito
do tema, seria o de Sun Tzu.
Parece, mas não é piada. Ainda
sobrou tempo para uma pergunta
sobre o reembolso dos clientes da
Cedae que estão comprando água
mineral. Saiu-se assim:
- Li o decreto, mas não vou
saber te responder exatamente,
precisamente, dos pontos em
relação ao ressarcimento.
Segundo o blog do jornalista Rubem Berta, Saretta não
tinha qualquer experiência no
setor público até ser nomeado,
no início da atual gestão, como
superintendente de Energia na
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Relações Internacionais. Em outu-

bro, foi guindado ao cargo de
subsecretário. Ele é amigo de
Lucas Tristão, que comanda a
pasta. Tristão, aliás, é um antigo
parceiro comercial de Witzel.
Em nota, a secretaria classificou Saretta como “engenheiro
eletricista com vasta experiência
no mercado energético e foi indicado pela pertinência temática do cargo com suas formações
acadêmica e profissional”.
O subesecretário é sócio de
uma microempresa de reforma
predial sediada em Vila Velha
(ES) e tem como sócia a mulher,
Cristiane Zancanela, que, aliás,
ocupa cargo de confiança na Secretaria Estadual de Obras. Cristiane recebe R$ 12 mil mensais e
seu marido, R$ 14,9 mil.
A função da Agenersa é
regular e fiscalizar as concessionárias de gás, energia e de
saneamento do Estado, mas as
ações do órgão são tímidas. Em
2019, foram apenas 300 fiscalizações, metade delas na Cedae.
Como todos os auais conselheiros estão lá por indicação política não conseguiram emitir
qualquer alerta sobra a incidência das algas do tipo geosmina
em nossa água. Nesta semana,
a Agenersa resolveu multar a
companhia em R$ 100 mil pela
contaminação. Só no ano passado, a Cedae teve fauramento
de R$ 800 milhões.

Descaso que virou até marchinha

Fotos Reprodução Facebook

Por Affonso Nunes

Desde que o Rio é Rio a irreverência se faz presente, e nada
como exercê-la com a devida
(e merecida) crítica durante o
carnaval. O papelão do governo
Witzel e da Cedae no episódio
da contaminação da água distribuída no estado não ficou de
fora. A marchinha “Cedae ou
desce”, parceria entre o músico,
compositor e produtor Luís Filipe Lima e Aloisio de Abreu, foi
composta no auge da crise e já
“bombando nas redes” com mais
de 20 mil visualizações no Youtube até o fechamento desta edição.
Ator na juventude e hoje um
autêntico guerrilheiro musical
nas hostes do samba e do choro,
Filipe lembra que carnavalizar as
mazelas que atingem o brasileiro
- e o carioca, em particular - faz
parte da nossa personalidade.
- Carnavalizar tragédias é característica nossa. Uma maneira
de expulsar um pouco a tristeza. A
sátira não ignora o que está acontecendo, pelo contrário, é uma
forma de colocar o dedo na ferida,

O compositor e produtor Luís
Filipe de Lima transformou nossa
indignação numa marcha inspirada

trazer mais atenção - justifica.
“Cedae ou desce” fala do mau
cheiro da água e a da porrada no
bolso do cidadão que se viu obrigado a gastar com água mineral:
“O povo agora tá ferrado/ Se
beber um gole, cospe fora ou passa
mal/ Meu pobre bolso ficou arruinado/ Gastando uma fortuna
só de água mineral/ Cedae ou
desce, Cedae ou desce/ Governador assim ninguém merece”, diz
um dos trechos da marcha, que
acabou tendo a partitura publicada nas redes sociais de Luís Filipe
a pedido de amigos músicos, um
prenúncio de que os blocos carna-

valescos vão bancar um novo hit.
Há, no entanto, quem reclame
que a marchinha prejudica a imagem da companhia, dando munição dos defensores da privatização
da Cedae, o que é justamente uma
bandeira do governador.
- Não vejo qualquer desserviço na crítica, absolutamente legítima e necessária. Aliás, necessário
mesmo é que a Cedae restabeleça
prontamente o fornecimento de
água potável à população. Necessário mesmo é que a Cedae e o
governador parem de mentir à imprensa sobre a qualidade da água
e ofereçam previsões honestas de

normalização do abastecimento rebate Luís Filipe.
O músico associa o escândalo ambiental à ação direta
do governador, que aparelhou
a empresa desde o início de seu
mandato e “afastou competentes quadros técnicos para infestá-la de apaniguados políticos”,
como tem sido denunciado pelo
CORREIO DA MANHÃ.
- O privatismo, escorado no
discurso neoliberal, quer favorecer o enriquecimento ilícito
dos poderosos, deixando a população entregue à sanha do capital. Já vimos esse filme antes.
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O pitbull do Marcelo Crivella
Secretário de Comunicação da prefeitura tem despertado queixas dos colegas da imprensa
Por Cláudio Magnavita, Affonso Nunes, Barros Miranda e Nelson Vasconcelos

S

ecretários de Comunicação da Prefeitura do Rio
não costumam dar entrevistas. Mas abrir espaço
para Daniel Pereira, que está à frente da pasta desde o início do mandato de Marcelo Crivella, em
2017, é inevitável. Jornalista há 20 anos e músico “desde sempre”, Pereira tornou-se uma espécie de pitbull do

prefeito, conhecido pelo seu temperamento calmo. No
entanto, como imprensa e prefeito frequentemente entram em atrito, Pereira tem sido notado pelo estilo um
tanto explosivo no trato com seus colegas de ofício. Há
algumas semanas, decidiu barrar a entrada de jornalistas
da Infoglobo, que edita os jornais “O Globo” e “Extra”,

entre outros, por não concordar com a cobertura dos veículos a respeito da prefeitura. “Fiz isso porque eles não
estão fazendo jornalismo”, disse Pereira, que acabou sendo
advertido pela Justiça. A imprensa, afinal, tem que ser livre. Nesta entrevista, Pereira conta por que anda em pé de
guerra com jornalistas em geral.
CM

CORREIO DA MANHÃ:
Conte um pouco sobre sua história e como chegou ao governo Crivella.
DANIEL PEREIRA: Sou
jornalista, circulando em redações
há 20 anos, além de passagens pela
Secretaria de Segurança e pela
Transpetro. Também sou compositor, já fiz uns 30 sambas de
blocos e marchinhas. Em 2016,
entrei na campanha do Crivella,
ganhamos, e entrei como coordenador-geral de imprensa. Hoje
estou secretário de Comunicação.
Chegou a fazer jingles...
Pois é. Fiz a primeira música
para a campanha de rua. O pessoal
gostou. No segundo turno fiz uma
nova música, que tratava a questão
da religião. Existia um preconceito
muito grande com o Crivella por
ele ser religioso. A forma que a gente imaginou de tratar isso foi com
música, assumindo que de fato
existia um evangélico ali. Foi então
que entrei na vida da política.
Vocês estão mesmo vendo a
possibilidade de reeleição?
Sim, desde o primeiro momento. Eu sou ateu. Mas o prefeito é muito religioso e sempre fala
que quem planta colhe. Foram
anos plantando muito. E foi muito difícil. Vou dar uma ideia de
como a gestão Crivella recebeu o
Rio: se a gente comparar os três
últimos anos do último mandato
do Eduardo (Paes, prefeito anterior) com os três primeiros do
Crivella, a gente está falando de
R$ 10 bilhões a menos de receita.
Não é pouca coisa. A arrecadação
diminui em três anos, proporcionalmente, R$ 10 bilhões. Some-se a isso R$ 6,8 bilhões de dívida
olímpica. O que estou dizendo é:
o Eduardo teve um sonho olímpico e deixou uma dívida de R$
6,8 bilhões, em um cenário de
R$ 10 bilhões a menos de arrecadação. Já é uma tragédia de cara.
Mas some-se a isso um outro problema: 350 mil desempregados
em 2016 e 2017. Esse cara tinha
dinheiro para pagar um plano
de saúde e uma escola particular
para o filho.... e o que acontece
com a rede pública com tanto
desemprego? Inflou. Então, a
gente tem muito mais demanda,
com menos dinheiro e com uma
dívida olímpica para pagar. Esse é
o diagnóstico de como foi recebido o Rio. É evidente que seriam
anos de muita dificuldade. E
como a gente consegue mostrar
toda essa dificuldade que estava
passando, se a gente não tem espaço na imprensa? A questão, ao
meu ver, é um preconceito claro
por ele ser evangélico e, supostamente, representar a Record.
Seja como for, a gente nunca teve
espaço para contar essa história.
Redes sociais não estão
quebrando essa concentração
e influência da mídia?
O jogo está em mudança. A sociedade muda e a comunicação está
mudando também. Não dá para
negar que isso (a concentração) é
muito forte. Mas, quando chega em
época de eleição, você tem, por lei,
um espaço para ser pronunciar. É o
que está me dando essa confiança na
reeleição. Vamos contar que o cara

(Crivella) comprou uma das maiores brigas que poderia comprar pela
sociedade, que foi o caso da Linha
Amarela. A concessionária recebe,
por dia, R$ 1 milhão, sendo que R$
15 é o pedágio mais caro do mundo
dentro de uma cidade...
Durante a gestão Crivella,
houve sempre a polêmica em
relação a subsidiar o carnaval.
O CORREIO defende que está
na hora de acabar com essa dependência do poder público.
Será mesmo que a população
não concorda com o corte de subsídios do carnaval? Na enquete da
“Veja”, 90% concordaram com o
Crivella em tirar dinheiro do carnaval. No “Globo”, 80% concordaram. Então, como dizer que o
povo não concorda? O que de fato
ocorria até a gestão Crivella é que
o carnaval custava R$ 70 milhões
aos cofres públicos. Eram R$ 2
milhões para cada escola, mais a
infraestrutura, o custo era de R$
70 milhões. O governo, a cidade
do Rio, a Prefeitura ganham alguma coisa com o carnaval? Não.
Tem a vinda de turistas,
com a cidade bem cheia...

O setor de turismo, sim. Agora, R$ 70 milhões são o custo da infraestrutura. Quanto ganha a Rede
Globo para transmitir os desfiles?
R$ 240 milhões são as cotas que a
Rede Globo ganha para acontecer
aquela festa. Quanto ganha a Liesa? Mais de R$ 100 milhões com
os ingressos. Então, calma aí. O que
estou querendo dizer é o seguinte:
a Liesa ganha R$ 100 milhões, a
Globo ganha R$ 240 milhões e
quem paga a conta de R$ 70 milhões é o povo. Sendo que lá não é
um lugar em que o povo entra. Um
camarote na Sapucaí hoje custa R$
3 mil. É uma coisa genuinamente
para o povo? Não. Qual foi a linha
que o Crivella adotou? Vão falar
que é preconceito, mas não, é questão de lógica. Este ano, o carnaval
da Intendente Magalhães, que é de
graça, ganhou R$ 3 milhões. Nos
blocos, tem Comlurb, tem Rio-Luz, tem guarda municipal, mas,
nos lugares em que são pagos, não
tem cabimento a gente colocar dinheiro público. É claro que, a despeito da vontade individual de grupos de comunicação, enfim, o que
vão dizer: “Está mexendo no meu
bolso aqui”. Então vão falar que ele
está fazendo isso porque é crente.

Há um preconceito claro da
imprensa pelo fato de o prefeito
Crivella ser evangélico”

Houve interlocução com as
escolas sobre essa questão?
Crivella chamou as escolas, e a
explicação foi a seguinte: o Eduardo tinha dado R$ 2 milhões no último ano dele. O Crivella chegou e
disse que não tinha como dar R$
2 milhões. Em 2015, a subvenção
que o Eduardo deu foi de R$ 1 milhão. Em 2016, último ano dele,
ele dá R$ 2 milhões. Olha o peso
que ele passa para o sucessor. Crivella chega e fala o seguinte: “Este
ano vou dar R$ 1 milhão e depois
vou começar a diminuir até vocês
terem as próprias pernas”. Ele usa
uma expressão muito boa: “O carnaval é aquele bebê parrudo, que
já está com as perninhas grossas,
que tem que andar sozinho, como
qualquer festa privada”. Veja se o
Rock in Rio vai bater lá e pedir R$
70 milhões para fazer a festa. Só
para terminar, ele explicou: “Este
ano eu vou dar tanto. Ano que vem
eu vou dar menos e vai ser assim
sabe por quê? Porque cada aluno
das creches conveniadas da Prefeitura recebia R$ 350 per capita. Isso
para tudo: merenda, uniforme. Em
São Paulo eram R$ 650; em Minas,
R$ 650. O que estou querendo dizer é que vou diminuir aqui, mas

vou aumentar lá. Sempre que vocês
desfilarem vão saber que, por trás
disso que a gente está fazendo, estamos ajudando as crianças”. Essa
foi a história e isso foi feito. Hoje,
vai a R$ 650 e, em alguns casos, são
R$ 850 per capita. Pode perguntar
ao pessoal que administra essas creches. Essa é a história. A Prefeitura
pagava para a iniciativa privada
ter lucro, e isso não pode. Agora,
quem é que vai ficar feliz, sabendo
que está perdendo dinheiro? A
narrativa é de que ele está fazendo
isso porque é evangélico.
Esse preconceito persiste?
Pelas pesquisas que a gente
tem, a gente percebe que sociedade, de modo geral, foi na direção do evangélico. Hoje você vê
todos os candidatos buscando o
voto evangélico ou atrás de um
vice que seja evangélico.
O que leva um jornalista
tarimbado a proibir colegas ou
veículos de acessar as coletivas?
Quando teve a proibição,
vieram me perguntar lá do “Globo”: “Por que você nos proibiu
de entrar na coletiva?”. Respondi:
porque a coletiva era de impren-

O governo, a cidade do Rio, a
Prefeitura ganham alguma coisa
com o carnaval? Não”

sa. Isso que eles estão fazendo lá,
e falo com todas as letras para
quem quiser ouvir, não é jornalismo. Eles mentem descaradamente porque não estão recebendo
dinheiro. A gente está falando
de R$ 150 milhões que o Grupo Globo ganhou no governo
Eduardo. Com a gente não tem
negócio. Não vamos abrir mão
disso, não vamos pagar para eles
falarem bem. É isso que justifica.
Nessa briga com a imprensa, não pesa o fato de Crivella
ser sobrinho do Edir Macedo,
da concorrente Record?
É um componente de pólvora
mais para eles do que para a gente. Estamos aqui para fazer gestão
e não para discutir caminho de
comunicação ou se o prefeito é
crente, se não é. Isso não importa
para a Band, por exemplo.
Nestes quatro anos já deu
para diluir o impacto da gestão do Eduardo Paes? Como
vai ser a futura administração,
se o Crivella for reeleito?
O Crivella nunca creditou ao
Eduardo todos os problemas dele.
É claro que teve uma irresponsabilidade olímpica de se gastar tanto
dinheiro. Falaram na época que
não tinha dinheiro público, e teve.
Muita gente quis negar que essa dívida existia. Agora, por exemplo, a
gente deixou de pagar uma parcela
do BNDES e teve conta bloqueada. Então, o que o BNDES está
cobrando se a dívida não existe?
Existiu uma irresponsabilidade
olímpica que deixou uma dívida
muito grande. Mas o Crivella, nem
de longe, vai colocar no Eduardo
todas as culpas dos problemas do
Rio, que são históricos.
Confira no site do CORREIO DA MANHÃ a entrevista completa com o secretário
Daniel Pereira: www.jornalcorreiodamanha.com.br.
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Bradesco: aumento de 20% no lucro líquido no ano passado

Lucro do Bradesco cresce e
fecha 2019 em R$ 25,9 bi
O Bradesco fechou
2019 com lucro líquido de
R$ 25,9 bilhões, um avanço de 20% ante o ano
anterior, de acordo com
a Folhapress. O resultado divulgado quarta-feira
(4) vem em linha com as
expectativas do mercado,
que era de um ganho próximo a R$ 25,8 bilhões.
Apenas no quarto trimestre, o lucro foi de R$
6,6 bilhões, alta de 14%.

O Bradesco foi o segundo grande banco a
divulgar os resultados de
2019: na semana passada
o Santander comunicou
ganho de R$ 14,5 bilhões
no ano passado, alta de
17% na mesma relação.
O banco também registrou alta de 3% nas
receitas com tarifas e
prestação de serviços. O
número ficou dentro do
esperado

Mais Bradesco I

Mais Bradesco II

O Bradesco fechou
139 agências em 2019
(abaixo das 150 previstas). A expectativa é de
que outras 300 sejam
fechadas este ano. Já o
quadro de funcionários do
banco caiu em 1,3% na
comparação anual, para
97.329 colaboradores.

O Next, banco digital
do Bradesco, será completamente separado da
estrutura da instituição
até o fim de março. Quando o Next chegar aos 3,5
milhões de clientes, seu
valor de mercado deve ficar em US$ 4 bilhões, segundo a Folhapress.

Por falar em Petrobras...
...a empresa reduziu
pela quarta vez este ano o
preço da gasolina nas refinarias. Em média, a queda fica em 4,3%. O diesel
cai 4,4%.
Agora, será que essa
queda vai chegar ao consumidor? Nunca se sabe,
porque essa é uma deci-

são dos postos e distribuidoras.
Como se vê na matéria
aqui ao lado, o presidente
Bolsonaro já até prometeu
zerar impostos se governadores fizerem o mesmo, já que os tributos estaduais também peso no
preço final. Aguardemos.

Usados em alta

Desemprego cai

A recuperação do mercado imobiliário está sendo puxada pelos imóveis
usados. Em 2019, o financiamento para esse tipo
de unidade cresceu 77%,
e o de novos caiu 7%, diz
a Abecip (associação de
entidades de crédito imobiliário e poupança).

A média anual de
desemprego ficou em
11,9%, um recuo comparado ao ano anterior,
quando ficou com 12,3%.
Foram 12,6 milhões de
desocupados em média
no ano de 2019, 215 mil
pessoas a menos, em relação a 2018.

Contas públicas

FGTS em dia

O setor público consolidado, formado por
União, estados, municípios e empresas estatais,
registrou déficit primário
de R$ 61,872 bi em 2019,
segundo dados do BC.
Esse foi o sexto ano seguido de resultado negativo nas contas públicas.

A recuperação do
FGTS não depositado pelos empregadores bateru
recorde em 2019. Auditores do trabalho conseguiram reaver R$ 6,31 bilhões
não repassados às contas
vinculadas dos trabalhadores, valor 21,3% maior
ao devolvido em 2018.

Papagaio

Juros reduzidos

A primeira reunião
entre o ministro da Economia argentino, Martín
Guzmán, e a chefona do
FMI, Kristalina Georgieva,
foi de conversas “muito
boas e construtivas”. O
país está com um papagaio de US$ 44 bilhões,
vencendo em 2022.

Na quarta-feira (5), o
Copom reduziu a taxa
básica de juros de 4,5%
para 4,25% ao ano. A redução de 0,25%, a última
da sequência de cortes
iniciada em 2019, se deu
pela lenta recuperação da
economia e pela expectativa de queda de inflação.

Curtas
n
A produção brasileira de petróleo e gás
natural em 2019 foi de
3,559 milhões de barris por dia, totalizando
1,299 bi de barris de
óleo equivalente, com
aumento de 8,1% em
relação a 2018, segundo dados da ANP.
n Títulos privados que
financiam projetos de
infraestrutura, as debêntures incentivadas
estão atraindo cada vez
mais o interesse dos investidores. As emissões

desses papéis, que são
isentos de Imposto de
Renda, bateram recorde em 2019, somando
R$ 33,78 bi. O total supera em 56,2% os R$
23,89 bi emitidos em
2018.
n
A Centauro anunciou a compra da Nike
no Brasil por R$ 900
milhões. A operação,
no entanto, depende do
aval do Cade. A Centauro ficaria com o capital de giro e o estoque
da Nike no país.

Localizadas no Rio Grande do Norte, as usinas eólicas são parcerias da Petrobras com uma empresa privada e também com a Eletrobrás

Petrobras inicia venda
de usinas eólicas

Cada unidade
ofertada tem
capacidade
de gerar 26
megawatts
(MW) de energia
Por Vitor Abdala (Agência Brasil)

A Petrobras anunciou o
início da venda de sua parte
em duas usinas eólicas: Mangue Seco 1 e 2. A primeira etapa é a chamada pela empresa

de “divulgação de oportunidades”. Nesta fase, a Petrobras
presta informações sobre as
unidadesa serem negociadas
e os critérios de elegibilidade
para os interessados em comprar as usinas localizadas no
município de Guamaré, no
Rio Grande do Norte.
Cada usina tem capacidade
de gerar 26 megawatts (MW)
de energia elétrica através de turbinas acionadas pelo vento. Elas
fazem parte do complexo Mangue Seco, que inclui mais duas
usinas com a mesma capacidade.
A Petrobras detém 49% de
Mangue Seco 1. Os outros 51%
são da empresa Alubar Energia

S.A. Já em Mangue Seco 2, a Petrobras é sócio majoritária, com
51%, enquanto a Eletrobras
detém 49% do empreendimento. Segundo informações do
site da estatal, a empresa também detém participação nas
outras duas usinas do complexo e na usina eólica de Macau.
REFINARIAS
A empresa também divulgou
o início da fase vinculante da venda de suas refinarias Isaac Sabbá
(Reman), no Amazonas; Lubrificantes e Derivados de Petróleo
do Nordeste (Lubnor), no Ceará;
e Unidade de Industrialização do
Xisto (SIX), no Paraná.

As três têm capacidade de
processar 60 mil barris de óleo
por dia: Reman (46 mil), Lubnor (8 mil) e SIX (6 mil). Os
potenciais compradores que
foram habilitados para essa fase
receberão uma carta-convite
com informações sobre a venda
e para o envio de suas propostas
vinculantes de compra.
A venda dos ativos faz parte
do projeto de desinvestimentos
da estatal e está, segundo comnunicado da empresa, alinhada
“à otimização do portifólio e à
melhora de alocação do capital
da companhia, visando a maximização de valor para os seus
acionistas”.

Bolsonaro fala
em zerar tributos

Motoristas
sem vínculo
com Uber

Presidente mantém queda de braço com governadores

Os motoristas que atuam
por meio do aplicativo Uber
não têm vínculo de emprego
com a empresa, decidiu quarta-feira (5) a 5ª Turma do TST
(Tribunal Superior do Trabalho). Essa é a primeira decisão
de instância superior sobre o
assunto, de acordo com o relator do processo, ministro Breno Medeiros.
O motorista que foi à Justiça cobrar o reconhecimento
do vínculo é de Guarulhos,
município da Grande São
Paulo. Ele afirmou, na ação,
que trabalhou usando o aplicativo entre julho de 2015 e
junho de 2016.
Em primeiro grau, ele
perdeu, mas, para o TRT-2
(Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), a relação
entre o motorista e a empresa
continha os elementos que
caracterizam vínculo de emprego, como habitualidade,
onerosidade, pessoalidade e
subordinação.
O TST, no entanto, considerou que o motorista tinha
autonomia no desempenho
das atividades e classificou a
Uber como uma empresa de
exploração de tecnologia, não
de transporte.
Em nota, a empresa disse
que a decisão reconhece o
caráter inovador do modelo. A Uber afirma ter 600
mil motoristas cadastrados
atuando em cem municípios
brasileiros.

Antonio Cruz/Agência Brasil

Por Ricardo Della Coletta (Folhapress)

Em nova escalada da tensão com os governadores, o
presidente Jair Bolsonaro disse
quarta-feira (5) que aceita baixar os tributos federais sobre
combustíveis caso os chefes
dos governos estaduais façam
o mesmo com o ICMS.
- Eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui agora. Eu zero o federal
hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito. Tá ok? - disse ele.
O presidente está numa
queda de braço com os governadores sobre o preço da gasolina. Bolsonaro se queixa que,
mesmo com reduções dos preços nas refinarias, o valor dos
combustíveis não tem baixado
para os consumidores.
No Twitter, Bolsonaro reforçou o tema, escrevendo “5
de fevereiro, coletiva: preço dos
combustíveis e mais assuntos da
semana, bom dia a todos”.
No domingo (2), o presidente anunciou nas redes sociais um projeto para mudar
a cobrança de ICMS sobre
os combustíveis. A proposta
deve estabelecer que o ICMS
tenha um valor fixo por litro.
Hoje o imposto é uma porcentagem estabelecida por estado e pode chegar a 34%.
Além do mais, o imposto
estadual é aplicado sobre um

Bolsonaro propôs uma troca de reduções fiscais com os estados

valor médio do litro que cada
ente federado calcula a partir
de uma pesquisa em postos.
Como essa sondagem é feita
a cada 15 dias, muitas vezes
uma redução nas refinarias
não se reflete imediatamente
para o consumidor.
Como resposta, governadores desafiaram o presidente
a reduzir tributos federais sobre combustíveis e rever a política de preços da Petrobras.
Bolsonaro voltou ao tema
na quarta-feira:
- Olha o problema que eu
estou tendo com combustível.
Pelo menos a população já começou a ver de quem é a res-

ponsabilidade. Não estou brigando com governadores. O
que quero é que o ICMS seja
cobrado no combustível lá na
refinaria, e não na bomba. Eu
baixei três vezes o combustível
nos últimos dias, mas na bomba não baixou nada.
São dois os impostos federais que incidem sobre os
combustíveis: o PIS/Cofins e
a Cide, já zerada para o diesel.
Para especialistas, é improvável que os governadores
aceitem o desafio lançado por
Bolsonaro. O ICMS dos combustíveis é uma das principais
fontes de arrecadação dos estados, que vivem vem crise fiscal.

Por Fernanda Brigatti (Folhapress)
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Coronavírus continua espalhando pânico na China e no mundo

Coronavírus: número de
mortos na China passa de 500
Autoridades de saúde
da China informaram que
mais 70 pessoas morreram na província de Hubei na quinta-feira (6) em
decorrência do novo coronavírus. A mais recente
atualização eleva o número total de mortes na China para 563.
O número de pacientes infectados aumentou
em 3.694, com o total de
28.018 pessoas no país.

Casos da nova variante do coronavírus foram confirmados em 27
países e regiões além da
China. O número de pessoas infectadas fora da
China continental chega a
191. Cientistas no Japão
dizem que uma em cada
duas pessoas afetadas
pelo novo coronavírus
pode ter sido infectada
por outra pessoa que não
apresentava sintomas.

Aulas adiadas

Mais um país

A China decidiu adiar
o início das aulas escolares por conta do surto do
coronavírus. Mas, como
as férias de inverno terminam no próximo dia 16,
para evitar que a epidemia
se espalhe ainda mais,
o governo estuda implementar cursos online.

O novo coronavírus
chegou ao seu oitavo
país europeu. A Bélgica
anunciou terça-feira (4) o
primeiro caso de contágio no país. A vítima é um
cidadão belga que havia
acabado de retornar de
Wuhan. Contudo ainda há
nove suspeitos no país.

Países com restrição para chineses
Pelo menos 13 países
anunciaram restrição para
os viajantes que saem da
China em direção a suas
terras por conta do coronavírus. Além disso, alguns países já retiraram
ou vão começar a retirar
seus cidadãos de Wuhan,
epicentro do novo vírus.

Ao que tudo pode indicar, até mesmo os consulados dos países de todo
mundo poderão acabar
vazios com essa medida.
Nos Estados Unidos, por
exemplo, já aconteceu a
retirada parcial dos funcionários que estavam no
consulado americano.

Pateta

EUA é culpado

Em meio ao pandemônio criado sobre o coronavírus. Um canadense resolveu se levantar em um
voo e anúnciar que estava
com o vírus. Porém tudo
não passou de uma brincadeira... sem graça. O
voo retornou ao Canadá e
o brincalhão foi preso.

A China criticou duramente os Estados Unidos
e acusou o país americano de ter inciado todo o
alvorço em cima do assunto ao ter feito as primeiras restrições contra
os cidadãos chineses e
pessoas que saíram do
país por conta do vírus.

Cine online chinês

Apenas dez dias

O surto de coronavírus
vem mexendo até com a
parte audiovisual da China. Com o medo da epidemia, os produtores da
comédia chinesa “Enter
the Fat Dragon” optaram
por fazer o lançamento do
filme no último sábado (1)
em serviços de streaming.

Esse foi o tempo que
levou a montagem de um
hospital de emergência
em Wuhan. O local possui
mil leitos e contou com
cem tratores e quatro mil
trabalhadores. Desde segunda (3), o local já vem
recebendo os pacientes
com coronavírus.

Plano global

Vacina contra

A Organização Mundial da Saúde estimou
em US$ 675 milhões o
custo para combater o
coronavírus. A luta seria
dividida em três pontos:
rápida resposta, melhoria
dos centros de saúde e
fomento a pesquisa e inovação para erradicação.

O medo de ter um
crescimento ainda maior
na Europa, o Reino Unido já começa a planejar
maneiras de se criar uma
vacina contra o coronavírus. A ideia dos britânicos
é começar inicialmente
o trabalho fazendo teste
apenas em animais.

Curtas
n A expansão agressiva do vírus no país do
Sol Nascente é tanto
que um cruzeiro com
mais de três mil pessoas acusou a presença
de dez pessoas contaminadas com o vírus.
n Com um pouco mais
de um mês de existência, o novo coronavírus
é considerado já como
a epidemia mais cara do
mundo nos últimos 20
anos. A estimativa é que
ele custe à China cerca
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Reino Unido ratifica
saída da União Europeia
Após saída,
britânicos e
bloco continental
terão 11 meses
para fazer
refazer acordos
comerciais
Por Guilherme Cosenza

Enfim sós. Após três anos
da aprovação do Brexit, plebiscito que dava ao Reino Unido
a oportunidade de deixar a
União Europeia, foi oficializado na última sexta-feira (31) a
saída do país de vez.
O fato dividiu opiniões e
trouxe uma ação emblemática
por conta dos órgãos do bloco
continental. Em Bruxelas, horas antes da oficialização da saída, o Parlamento e o Conselho
Europeu retiraram as bandeiras
do país de suas sedes. O fato foi
filmado e um silêncio sepulcral.
Por outro lado, os britânicos
lotaram as ruas e comemoram o
que para eles é uma vitória. O
primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que o Brexit não é
um fim, mas sim um começo e
um momento de “renovação e
mudança social”.
O líder do governo falou por
uma hora justificando a decisão:
- Este é o início de uma nova
era na qual não aceitamos mais
que as chances de sua vida e da
sua família, dependam de que
parte do país você cresceu.

n O medo de ser infectado gerou uma escassez de máscaras
respiratórias. O jeito é
improvisar, e assim os
chineses estão usando
desde garrafas pets até
copos de papel para
cobrir o rosto.

Primeiro Ministro Britânico Boris Johnson explica que a saída do Brexit é a possibilidade de uma nova era

‘Não aceitamos mais que as chances da
sua vida dependam de que parte do país
você nasceu”
Boris Johnson
Johnson continuou o pronunciamento afirmando que a
ideia é usar os “novos poderes”
em função de oferecer as mudanças pelas quais as pessoas
votaram. Porém, mesmo com a
saída polêmica o primeiro ministro não quer perder o bom
relacionamento com os demais
países da União:
- Queremos que este seja o
começo de uma nova era de cooperação amigável entre a UE e
um Reino Unido energético, um
Reino Unido que seja simultaneamente um grande poder europeu e verdadeiramente global em

nosso alcance e nossas ambições.
Com a divisão os dois lados
terão pela frente 11 meses de
transição para acertar detalhes
e fazer negociações importantes
como a circulação de cidadãos
europeus e britânicos entre Reino Unido e União Europeia, o
que inclui as regras de habilitação e passaportes de animais,
permissões de residência e trabalho para europeus no Reino
Unido e britânicos na União
Europeia, comércio entre os lados, tarifas de importação, livre
circulação de mercadorias, licenciamento e regulamentação

de medicamentos, circulação
de alimentos, questões como
segurança, compartilhamento
de dados, entre outros pontos.
Contudo o mais forte dentre
os pontos é, sem sombra de dúvida, o imbroglio comercial resultante do Brexit: a UE respondeu por 49% das negociações do
Reino Unido no ano passado.
Caso o prazo se esgote sem
solução, o Reino Unido terá que
responder aos termos previstos
pela Organização Mundial de
Comércio (OMC), o que levará os britânicos a pagar tarifas
que não pagavam nas operações
comerciais outrora realizadas
com os países que formam a
Comunidade Econômica Europeia. A saída do Reino Unido
mexeu nos demais países e após
o Brexit, a Escócia fez uma pesquisa que resultou em 52% de
aprovação para a saída da UE.

Sem ter com quem falar

Jornalistas abandonam entrevista com Boris Johnson após veto a veículos
Embora afirme que queira
manter um bom relacionamento com a União Europeia, os
primeiros passos do Reino Unido após a validação do Brexit
não vêm sendo nada amigáveis.
Logo no primeiro dia oficial
da separação do país do conglomerado europeu, Boris Johnson
decidiu barrar alguns veículos
de imprensa da coletiva que
realizou na última segunda-feira (03), dentro da residência
oficial do primeiro-ministro, a
casa de número 10 da Downing
Street, em Londres.
O governo britânico convocou jornalistas de diferentes
publicações para participar de
uma reunião técnica para expli-

car os detalhes da proposta do
acordo comercial que Londres
pretende apresentar aos integrantes da União Europeia.
Entretanto, de acordo com
os jornalistas, os profissionais
de comunicação foram dividos
em dois grupos de acordo com
os veículos que trabalhavam.
Logo após isso, o diretor de comunicação de Boris, Lee Cain,
informou que os repórteres que
estavam de um dos lados deveriam deixar o local e não poderiam participar da reunião.
O fato criou um mal estar
entre os presentes, tanto os barrados como os aprovados a participarem da reunião. Como
protesto, os profissionais auto-

rizados a participar decidiram
não entrar para a reunião.
Após a divulgação do ocorrido o governo britânico afirmou que realiza duas vezes ao
dia eventos abertos para todos
os jornalistas, mas que tem o direito de restringir a entrada no
caso de eventos específicos.
Dessa forma, Boris mais
uma vez usou uma ação que já
vem ficando conhecida em seu
governo de selecionar e impedir que alguns veículos participem das reuniões.
O jornal “The Guardian”,
liberado para a reunião, afirmou que foi a primeira vez que
o veículo tomou uma atitude
dessas. Outra forte reclamação

dos presentes era que a reunião
seria comandada por profissionais da área técnica do governo
e não por políticos.
Segundo a imprensa britânica, a tradição é que a restrição
de entrada só aconteça em casos
de eventos de natureza política.
Os veículos barrados foram:
os sites “Huffington Post” e
“PoliticsHome”, os jornais “The
Mirror” e “The Independent” e
a agência de notícias Press Association, entre outros.
A estatal BBC e os jornais
“The Guardian”, “Financial Times”, “The Telegraph”, “Daily
Mail” e “The Sun” foram os veículos escolhidos pelo governo para
participar da reunião. (GC)

Trump escapa do impeachment
Senado dos EUA deixa presidente livre para se dedicar à campanha eleitoral
Por Folhapress

de 2% do PIB chinês,
no primeiro trimestre de
2020, porém o cônsul-geral da China, Li Yang
afirma que o fato custaria no máximo 1% do
PIB do país.

Reprodução TV

A escrita se manteve: nenhum presidente na história
dos Estados Unidos jamais foi
retirado do cargo. Após Andrew Johnson, em 1868, e Bill
Clinton, em 1999, Donald
Trump se tornou quarta-feira
(5) o terceiro líder americano
absolvido pelo Senado em um
processo de impeachment.
Assim, ele se livra das acusações de abuso de poder, por
pressionar o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a
investigar o rival democrata
Joe Biden e seu filho Hunter, e

de obstruir a apuração do caso
pelo Congresso após o episódio
vir à tona.
A absolvição veio com
apoio quase total do Partido
Republicano no Senado, onde
Trump não é unanimidade.
Mitt Romney, um costumeiro crítico do presidente e
que já havia votado a favor da
convocação de novas testemunhas no processo, foi o voto
republicano solitário pela condenação de Trump.
A decisão, no entanto, não
alterou o previsível resultado do julgamento. Com 53
assentos no Senado, a maio-

ria republicana já desenhava,
desde o começo da crise, um
panorama de difícil aprovação
do impeachment, um processo
classificado por Trump como
puramente partidário, uma
“caça às bruxas” para derrubá-lo e uma tentativa de reverter
o resultado do pleito de 2016,
quando foi eleito.
Esse cenário fez com que a
oposição resistisse por semanas
a detonar o julgamento, iniciado em 24 de setembro, na Câmara dos Deputados, onde a
maioria é democrata.
Nos meses seguintes, congressistas ouviram testemu-

nhas, analisaram documentos e
elaboraram um relatório de 300
páginas que defendia a cassação
do mandato do presidente.
Sem a sombra do impeachment, Trump agora pode se
dedicar para valer à campanha
de reeleição. Ele será o candidato do Partido Republicano e
aguarda a definição de qual será
seu rival democrata.
Donald Trump foi o quarto presidente a ser alvo de um
processo de impeachment.
Nenhum deles foi cassado
pelo Congresso. Richard Nixon se demitiu durante o processo, em 1974.
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Último jogo do Brasil no Maracanã foi o do título da Copa América

CBF anuncia Brasil X Uruguai
no Maracanã em 2021
A CBF definiu seu calendário dos jogos das Eliminatórias para a Copa do
Mundo de 2022.
Diferentemente das eliminatórias para a Copa da
Rússia, o Brasil vai jogar
por todo o país. A Seleção
Canarinho passará por
Pernambuco, Brasília, São
Paulo, Bahia, Rio Grande
do Su, Rio de Janeiro, Ma-

naus e Minas Gerais.
O grande destaque
é o reencontro de Brasil
X Uruguai no Maracanã,
que acontecerá em 8 de
junho de 2021. O clássico tem duas passagens
marcantes no estádio: o
“Maracanazo”, em 1950,
e o baile de Romário nas
eliminatórias para a Copa
do Mundo de 1994.

Gigante na DAZN

Pré-Temporada

A DAZN lançou um
documentário em dois
episódios sobre a histórica associação em massa
dos torcedores do Vasco
em 2019. Realizada pelo
ex-VP de Marketing do
Vasco, Bruno Maia, o primeiro episódio foi ao ar no
dia 4 de fevereiro.

Sempre polêmico, o
técnico do Flamengo,
Jorge Jesus, falou que
enxerga o Campeonato
Carioca como uma Pré-Temporada e que conquistá-lo seria irrelevante
para sua carreira internacional, mas que entender
ser algo cultural do Brasil.

Reforço do Barça

Pingou!

O Botafogo está prestes a assinar com o atacante Gabriel Novaes,
ex-São Paulo, que foi contratado pelo Barcelona B,
mas não se criou na terceira divisão espanhola.
O garoto de apenas 20
anos vem para a vaga deixada por Vinícius Tanque.

Vivendo um processo
de recuperação financeira, o Fluminense acertou
70% dos salários de funcionários e atletas referentes ao mês de dezembro. O presidente Mário
Bittencourt afirmou que
o faltante será pago até o
dia 15 de fevereiro.

Novidade no Verdão

‘Speedy’ no Timão

Matías Viña é o novo
reforço do Palmeiras. O
lateral-esquerdo uruguaio
de apenas 22 anos fez
um bom campeonato uruguaio em 2019 e também
pode atuar como zagueiro. O Alviverde paulista
adquiriu 50% dos direitos
do jogador por R$16,6 mi.

Destaque do Fluminense em 2019, o atacante colombiano Yony
González chega ao Corinthians por empréstimo
de um ano sem custos. O
Alvinegro Paulista vai pagar três milhões de euros
ao Benfica caso Yony faça
mais de 30 jogos no ano.

Menino de ouro

Vazio Monumental

Destaque da base, o
atacante Gabriel Pirani
acertou a extensão de seu
contrato com o Santos
até dezembro de 2022.
A multa rescisória para
quem quiser tirar o menino de 17 anos do Peixe
foi estipulada em 100 milhões de euros.

O TAS (Tribunal Arbitral
do Esporte) lançou a punição ao River Plate pela
barbárie na final da Libertadores de 2018: dois jogos na Libertadores com
portões fechados. Quem
se deu bem foi o São Paulo, que enfrenta os Millonarios no dia 22 de abril.

Moral renovada

Campanha pelo 10

A vitória por 2X1 sobre o milionário Palmeiras
fez bem para o elenco do
Bragantino.
Recheado de promessas, o Massa Bruta precisava dessa vitória para
começar oficialmente seu
ano. A expectativa é que
o elenco ‘engate’ agora.

O meia venezuelano
Yeferson Soteldo deixou
claro seu desejo de mudar
de clube. Sabendo disso,
a torcida do Atlético-MG
encheu as redes sociais
com hashtags pedindo a
vinda do Camisa 10 do
Santos, que pede cerca
de R$ 130 milhões para
liberar o jogador.

Curtas
n
Com ruptura total
do tendão do bíceps
femoral da coxa direita, o atacante francês
Dembélé, do Barcelona, está de fora da
temporada 19/20. Ele
já havia sofrido a mesma lesão em 2017. O
Barcelona ainda estuda o melhor método
para tratar a lesão.
n De folga do Liverpool, Alisson, o melhor
goleiro do mundo, está

mantendo a forma no
CT do Fluminense, na
Barra da Tijuca, clube
onde joga seu irmão,
Muriel.
n O Hertha Berlin, da
Alemanha, foi o time
que mais gastou na janela de início de ano.
Os alemães gastaram
78 milhões de euros em
quatro
contratações.
Dentre elas, o brasileiro Matheus Cunha, que
veio do RB Leipzig.

Todo fã de futebol deve ver um jogo no Estádio Moça Bonita. O estádio tem cadeiras e arquibancadas, completamente diferente das arenas modernas

Uma tarde de futebol
‘raiz’ em Moça Bonita
Legião de
torcedores
apaixonados pelo
Bangu dá uma
atmosfera única
ao estádio em
jogos do Carioca
Por Pedro Sobreiro

O Campeonato Carioca virou meme em todo o país por
conta do seu regulamento confuso e da realização de alguns jogos nos piores horários possíveis.
Não à toa sua existência é, volta
e meia, questionada nos programas de debates esportivos. Nesta
edição 2020, Vasco, Flamengo,
Botafogo e Fluminense vêm alternando seus elencos com muitos jogadores reservas, servindo
como um tipo de pré-temporada visando Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores (no
caso rubro-negro).
Porém, o futebol do Rio é
composto por times tradicionais,
que baseiam sua sobrevivência
financeira nas verbas obtidas du-

Paixão pelo Bangu ultrapassa gerações na família de Thiago (de branco)

rante o Campeonato Carioca,
como é o caso do Bangu.
Quem desce de trem na
estação Guilherme da Silveira
logo se depara com duas coisas
inconfundíveis do bairro: o calor escaldante e o estádio Proletário Guilherme da Silveira, ou
simplesmente Moça Bonita.
Casa do Bangu, o estádio,
que completa 73 anos em novembro, foi reformado em
2012, quando recebeu cadeiras

do antigo Maracanã, mas não
abriu mão das históricas arquibancadas de concreto, e passou
por melhorias em vários setores. Atualmente, sua capacidade é de 9.024 torcedores.
Longe dos dias de glória, o
Bangu segue com uma torcida
apaixonada, que faz a festa no
entorno do estádio antes e depois dos jogos. E não existe fase
ruim que afaste o torcedor de
seu time do coração.

É o caso de Thiago Moreira, que conheceu o Bangu por
conta do pai e mantém a paixão
viva em sua família até hoje:
- Meu pai é torcedor do
Bangu há muitos anos, e essa
paixão passou de pai pra filho.
Hoje, pude trazer minha família toda para ver o jogo aqui
em Moça Bonita. O time passa
por um momento sofrido, mas
é aquele negócio, né? Somos
torcedores ganhando ou perdendo, não adianta. Vamos ser
sempre Bangu - avisa.
Em campo, a fase do Alvirrubro realmente não é das melhores. O time vem de dois empates e duas derrotas em quatro
jogos disputados, além de estar
com o craque do time, Jairinho,
lesionado.
Assistir a uma partida do
Bangu em Moça Bonita com
amigos ou família é uma experiência única que todo fã de
futebol deve viver um dia. Não
espere o conforto das arenas
multiuso, mas a atmosfera proporcionada pelo concreto das
arquibancadas, grades ao redor
do campo e pela paixão dos torcedores faz lembrar o porquê
do Campeonato Carioca ser o
“mais charmoso do Brasil”.

A história por trás da Copa
Parceria com a Amazon traz os bastidores da conquista da Copa América 19
Willian Cobian

Sucesso internacional no
mundo esportivo, a série de
documentários “Tudo ou
nada” acompanha a conquista
da Copa América 2019 pela
Seleção Brasileira. Com uma
produção de altíssimo nível,
a série traz cinco episódios de
aproximadamente uma hora de
duração, cada, e mostra situações nunca antes vistas, como as
preleções do técnico Tite, desabafos dos jogadores, histórias
íntimas dos atletas e também
mostra reações e expectativas
de familiares dos jogadores durante a competição continental.
A produção é o primeiro
conteúdo original da Amazon
com um idioma que não seja o
inglês. E é também a primeira
vez que a CBF autoriza a entrada de uma equipe de filmagens
profissional para registrar o di
a dia da Seleção Brasileira em
uma competição oficial.
O formato de documentário soube retratar muito bem as
etapas da conquista, incluindo
toda a polêmica envolvendo o
camisa 10 do Brasil, Neymar.
Essa visão de bastidores mostraalgo além dos filmes oficais
que a Fifa registra das Copas do
Mundo.

Tite e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, no evento de lançamento

O futebol invadiu a Cidade das Artes para o lançamento de ‘Tudo ou Nada’

Adentrar os bastidores e
mostrar as inseguranças e expectativas foi uma bola dentro
e agradou bastante ao treinador
da Seleção:
- O grande legado, talvez,
dessa apresentação foi olhar o
lado humano de cada um. E
que, por trás do herói, do ídolo, existe uma pessoa com sentimentos, com medo, que às
vezes não acorda bem, que sente
raiva igual a todos nós. Talvez
esse lado de identificação com o
torcedor seja o legado (do documentário) - opinou Tite, durante o evento de lançamento.
O presidente da CBF, Rogério Caboclo, também mostrou-se satisfeito com o resutado e
manifestou o desejo da mnutenção da parceria em competições futuras:
- É um projeto maravilhoso
e desafiador. Foi muito bacana a
gente projetando isso do início
até aqui. A relação que foi estabelecida entre o time jornalístico e a equipe do Brasil, no final
das contas, mostrou que foi uma
parceria muito produtiva. Tenho
certeza, a partir desta (série) que
outras parcerias virão. Os cinco
episódios já estão disponíveis no
Amazon Prime. (PS)
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Hipertensão é silenciosa e mata
Conheça mitos e verdades sobre a doença que tira 7,6 milhões de vidas no mundo por ano
Arquivo/Folhapress

Por Alexandre Raith (Folhapress)

O Ministério da Saúde estima que 31,5% dos óbitos no
Brasil são provocados por doenças cardiovasculares (DCVs),
tornando-se esta a primeira causa de morte entre a população
brasileira. A doença cardiovascular mata, por ano, 7,6 milhões
de pessoas no mundo todo, devido às suas complicações como
AVC, infarto, entre outras.
A hipertensão está relacionada a hábitos de vida, como
alimentação e prática de atividade física, ao perfil do biotipo
e ao histórico familiar, ou seja,
predisposição genética. Se os
pais têm pressão alta, é maior a
probabilidade de os filhos serem
hipertensos. Em qual idade?
Dependerá de fatores comportamentais. Alimentação de má
qualidade, consumo excessivo de
álcool, obesidade e sedentarismo,
por exemplo, aumentam o risco.
A pressão arterial considerada normal é a que marca 12/8
e a alta, igual ou acima de 14/9,
e requer acompanhamento e
tratamento. Para a medição, o
paciente deve ficar em repouso
entre 10 e 15 minutos, com as
pernas descruzadas, e não pode
ter ingerido bebida alcoólica,
chá, chocolate e café, e estar

De acordo com especialistas, a pressão arterial de 12/8 é o padrão de normalidade e a partir de 14/9 é necessário ter acompanhamento médico

com a bexiga vazia. Existe uma
ressalva para quem já sofreu um
evento cardiovascular, como
derrame e infarto.

Neste caso, o valor deve estar
abaixo de 13/8,5. Pessoas com
histórico de diabetes, doença
vascular, aterosclerose ou entu-

pimento nas artérias também devem ficar atentos ao controle da
pressão arterial, com a frequente
medição e a ingestão diária dos

MITOS
A hipertensão tem cura.
Não, é possível apenas controlá-la. Por isso, a importância da prática de exercícios
físicos, da alimentação saudável e do uso contínuo e diário
de medicação.
Pessoas com pressão
normal não correm o risco
de ter doenças cardiovasculares. Vale ressaltar que
cerca de 30% da população
brasileira tem hipertensão.
O que não significa que a
outra parte não terá no futuro, dependendo dos hábitos de vida. Neste caso, é
importante fazer a medição
a cada seis meses.
Magros não correm tanto o risco de ser hipertensos:
a pressão alta é mais comum
em obesos e diabéticos. Pessoas magras, sim, também
têm hipertensão, mas somente caso seja sedentária,
se alimente de forma incorreta e tenha predisposição
genética.

Hipertenso deve beber
mais água que indivíduos que
têm níveis normais. Na verdade, a quantidade ingerida
deve ser individualizada e não
está relacionada ao aumento
da pressão. Recomenda-se tomar, diariamente, de 35 ml a
45 ml por quilo de peso.
Tabagismo aumenta a
pressão arterial. O fumo especificamente não tem relação com a hipertensão, mas
com a aterosclerose, que se
caracteriza pela formação de
placas de gordura na parede
das artérias do coração.
Se não tenho pressão alta,
posso consumir bebida alcoólica sem restrição. Ingerir
álcool cronicamente -além de
duas latas de cerveja, 300 ml
de vinho ou 40 ml de destilado, por dia- aumenta a chance de ter elevação do nível.
Hipertenso não deve fazer exercício físico de alto impacto. É permitido se a pressão estiver controlada, para

medicamentos prescritos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o
tratamento da hipertensão pode

reduzir as doenças cardiovasculares em até 80%, se associado ao
controle do colesterol, à alimentação saudável e à prática de exercícios. Diminuir o consumo de
sal é regra básica, e não somente
o usado para temperar os alimentos. Molhos industrializados de
soja e de salada, além de carnes
processadas, embutidos, pratos
prontos congelados e refrigerantes, também contêm sódio.
Um estudo publicado recente
mostrou que o consumo médio
de sal da população brasileira é,
aproximadamente, o dobro da
recomendação da OMS, que é
de 5g/dia. A pesquisa foi realizada através da dosagem urinária
de 8.083 indivíduos. O perigo
aumenta ainda mais pelo fato de a
hipertensão ser considerada uma
doença silenciosa (assintomática).
De acordo com a SBC, nas
últimas três décadas, houve
uma diminuição da incidência
de 36% para 31% da população
adulta (a partir dos 20 anos).
Porém, a estimativa é a de que
ocorram 400 mil mortes por
ano por doença cardiovascular.
Destas, mais de 60% têm como
fator de risco a pressão alta. Por
isso, é importante saber diferenciar o que é mito e o que é
verdade em relação à doença.
Vamos a eles:

VERDADES
evitar um pico muito elevado, o que pode ser perigoso.
Vegetarianos e veganos
têm menos chance de se
tornar hipertensos. Não necessariamente a alimentação
de quem não come carne é
mais saudável. O importante
é controlar a quantidade de
sal. Nada adianta comer verduras e legumes com molho
de soja industrializado, que
contêm alto índice de sódio
na composição.
O consumo de canela,
pimenta e café é prejudicial.
Pelo contrário, canela e pimenta estão relacionadas à
liberação de óxido nítrico,
que dilata os vasos sanguíneos e aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, ou
seja, tem uma característica
vasodilatadora.
Já o café, em excesso,
pode ser prejudicial a indivíduos predispostos à hipertensão Recomendação: três
xícaras ao dia.

A prevalência é maior em
indivíduos com mais de 60
anos. Cerca de 30% da população adulta têm hipertensão. Em idosos, a estimativa
dobra. Os jovens também
podem ter pressão alta, dependendo dos fatores hereditários e da qualidade de vida.
Homem tem mais tendência a ser hipertenso. Realmente, a condição é mais
comum naqueles entre 40 e
50 anos, pois são, geralmente, mais estressados, obesos e
sedentários. Ou seja, causas
mais comportamentais do
que fisiológicas.
A mulher pode se tornar
hipertensa durante a gravidez, devido à alterações
hormonais e imunológicas,
algo conhecido por Doença Hipertensiva Específica
da Gravidez (DHEG). Casos extremos podem levar à
eclampsia. Na maior parte
dos casos, o nível volta ao
normal após a gestação.

A pressão arterial aumenta na menopausa. A prevalência de mulheres hipertensas se eleva devido à perda
da proteção do hormônio
estrógeno, que é um protetor
e aliado do coração, por estimular a dilatação dos vasos e
facilitar o fluxo sanguíneo.
Sofrer de distúrbio do
sono - apneia - é uma das
principais causas de pressão
alta - não considerada a genética. O distúrbio - parada de
respiração - provoca a retenção de mais sal e aumenta a
atividade do sistema nervoso
simpático, o que causa a constrição dos vasos sanguíneos.
Fazer sexo eleva a pressão
arterial. Durante a relação
sexual, a pressão sobe na proporção do esforço, uma resposta normal do organismo.
No entanto, precisa ser controlada com medicamento,
para evitar picos de alta.
Ansiedade e estresse ajudam a aumentar o nível de

pressão: o estado de irritabilidade tem componentes
relacionados à descarga de
adrenalina, que desencadeia
a elevação da pressão arterial.
O açúcar não interfere na
regulação da pressão arterial:
porém, a restrição do consumo é importante para evitar a
obesidade e o sobrepeso, que
são fatores causadores de hipertensão.
Chá verde, vegetais de
folhas escuras e chocolate auxiliam no controle da
pressão: berinjela, hortaliças
e vegetais verdes são ricos
em potássio. O aumento do
consumo do mineral na dieta está associado ao melhor
controle da hipertensão e à
prevenção de doenças cardíacas. Assim como o chocolate
amargo (70% de cacau), ácidos graxos, como o ômega 3,
encontrado em peixes, fibras
em aveia, cevada, feijão, grão-de-bico, lentilha e ervilha e,
de novo, o chá verde.

POR UMA CULTURA DE COMPLIANCE
Gilberto Ururahy
Diretor-médico da Med-Rio Check-Up

Hoje, uma das principais
palavras do universo corporativo no Brasil é compliance. Não poderia ser diferente.
Vivemos em uma época em
que os consumidores estão
cada dia mais exigentes com
os prestadores quanto a seus
programas de integridade.
Isso impôs às organizações
a necessidade de investir em
gestão de compliance, pois a
sociedade está cada vez mais
atenta aos valores que as empresas realmente praticam.
Acredito veementemente que
uma cultura empresarial ética seja a base fundamental de
uma organização sustentável.
Pois, tão importante quanto o produto ou o serviço que
é entregue, também é todo o
processo até chegar ao resul-

tado final. Cultura esta que
não pode ser cobrada somente
internamente, mas também
precisa ser exigida dos fornecedores e dos prestadores de
serviço. No caso da Med-Rio
Check-up, temos muito orgulho por ter sido a primeira clínica de nosso segmento a elaborar seu próprio código de
ética. Além disso, fomos certificados pela DNV, uma das
principais entidades internacionais certificadoras em saúde, na norma ISO 9001:2015,
em Gestão de Qualidade.
Ao estabelecer formalmente o nosso código de conduta, que reúne diretrizes que
sempre nortearam o trabalho
da Med-Rio, reforçamos nossa
capacidade de gerar valor, pois
expressamos para nossos cola-

boradores, clientes e parceiros
a aplicação de padrões éticos
altos. O código define nossas
expectativas, compromissos
e requisitos de conduta, aplicando-se a todos os níveis hierárquicos, tanto funcionários,
contratados e diretores.
No entanto, há empresas
que, ao contratar um serviço,
não verificam in loco como é o
trabalho do prestador, a qualidade dos equipamentos, o
laboratório, além de aspectos
voltados para a segurança do
cliente, como, por exemplo,
uma central de esterilização.
Quando o serviço em
questão é voltado para saúde
dos colaboradores, o risco da
falta de controle com a qualidade é ainda maior. A saúde e
o bem estar dos funcionários

são fatores essenciais para que
a empresa alcance a produtividade almejada.
Não há como uma organização se comprometer com a
gestão compliance se não houver uma rigorosa fiscalização
com as práticas e estruturas de
fornecedores e prestadores. A
empresa tem e cumpre o código de ética, há um programa
de compliance, tem alguma
certificação nacional ou internacional? Essas são algumas
questões essenciais nos dias de
hoje. Esse assunto transcende
a lei anticorrupção de 2013,
motor para criação de programas de compliance no Brasil.
É necessário que se observe
se há, realmente, a incorporação dos valores que compõem
um sistema de integridade.

Pois, a gestão de compliance
significa querer para os outros
o mesmo que se quer para si,
entregar claramente ao consumidor o que de fato ele está
contratando e sempre respeitar o cliente.
O caminho para que casos de corrupção, relações
nebulosas e práticas antiéticas sejam cada vez mais raros
também passa, necessariamente, por um processo de
educação. Processo este que
deve estar presente, inclusive,
nas faculdades de medicina.
Ética e compliance são temas
que precisam estar presentes
na grade curricular obrigatória das graduações. Controle
da qualidade e segurança da
assistência; confidencialidade das informações relativas

ao paciente; posturas éticas e
prevenção de conflitos de interesses e gerenciamento de
riscos são questões que devem
ser discutidas com os futuros
médicos.
Quanto mais cedo compreendermos que esses temas
devem estar presentes já na
formação de nossos profissionais, mais rapidamente o país
alcançará o sucesso na estruturação do setor pautado em
gestões sustentáveis e éticas,
como todo cidadão espera que
seja ao buscar um atendimento. Na saúde, sempre afirmamos que é melhor prevenir do
que tratar e somente consolidando uma cultura empresarial baseada na ética, é que as
organizações irão se prevenir
de futuras falhas de gestão.
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O amigo capixaba do
governador Wilson Witzel

Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico, demonstra descaso com a lei
Divulgação/Governo do Estado do Rio

Por Cláudio Magnavita

O mais importante jornal
de Vitória publicou com destaque: “Quem é o capixaba,
braço direito do governador
do Rio?”. A publicação traça o
perfil do Lucas Tristão do Carmo, seus ilustre conterrâneo
pinçado ao núcleo de poder do
segundo maior estado do país,
após ter sido coordenador da
campanha para o governo de
Wilson Witzel.
A nova incursão de Tristão na Cedae (ele tentou ser o
presidente e foi barrado pelo
Pastor Everaldo no início do
governo) com a indicação do
neófito Bernardo Sarreta para a
Agência Reguladora de Energia
e Saneamento Básico do Estado
do Rio (Agenersa) foi barrada
pela Assembleia Legislativa,

fazendo o governador recuar e
retirar a indicação (leia mais na
página 6).
Com esta medida e derrota inédita do governo, o nome
de Tristão retornou negativamente à ribalta, sendo colocada
uma lupa sobre as atividades
do jovem advogado. Na indicação do secretariado, no fim de
2018, foi o único nome que fez
chover canivetes sobre o Witzel. Afinal, os dois tinham sido
sócios, e o escritório foi usado
para justificar a origem de R$
200 mil gastos pelo candidato
na sua campanha.
O fato de Tristão ser o advogado do polêmico Mario Peixoto em vários processos também
foi levantado pela mídia. Este
passivo foi bancado pelo próprio governador eleito. O seu
ex-aluno e sócio tinha o papel

Lucas Tristão do Carmo e o governador do Rio, Wilson Witzel: ex-sócios e amigos de longa data

Sede de poder
Esta rede de ligações delicadas de Lucas Tristão passa por
relações discutíveis no ponto de
vista ético, mesmo que não traga alguma ilegalidade explícita
ou prontamente identificada.
- É quase um fio de navalha,
uma linha tênue que separa os
dois universos - afirma um procurador da Fazenda Nacional
ao ser informado de que Lucas
Tristão do Carmo tinha, desde
de 2013, como seu sócio no
escritório de advocacia o conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf ) do então Ministério da
Fazenda, hoje Economia.
Nomeado por Guido Mantega e depois reconduzido para
o mandato de mais três anos
(um conselheiro só pode ficar
seis anos), Carlos Augusto de
Andrade Jeniér figurava e figura
como sócio da firma de advoca-

cia de Lucas Tristão, conforme
demonstra o registro do CNPJ
12.227.703/0001-38 ou no registro da OAB do Espírito Santo n/101563370737.
Sabem qual é a especialização da firma de advocacia
de Tristão e Jeniér? Direito
Tributário!
Esta sociedade sofreu em
2018 uma quarta e última
alteração dos atos constitutivos, em 26 de fevereiro, deixando de se chamar Tristão
Advocacia Tributária e passando a se chamar Tristão do
Carmo e Jeniér Advogados
Associados.
A mudança de nome coincide com o fim do mandato do
sócio no Carf, passando a ter
Carlos Augusto Jeniér protagonismo público na sociedade,
que até então não o tinha no
nome da firma.

Sócio administrador

Se ter um sócio conselheiro
do Carf não causava constrangimento e seguia uma linha
tênue, a manutenção de Lucas
Tristão do Carmo como sócio
no papel de sócio administrador deixou de ser uma decisão
entre sócios e passou a ser um
problema no momento em que
foi anunciado e nomeado secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio.
Como na Receita e nos
arquivos da OAB/ES ele
continua como administrador, passados 13 meses como
secretário, ele está infringindo o Artigo 1011, Parágrafo
1º do Código Civil, e o artigo

O outro lado
A assessoria do secretário Lucas Tristão comenta a reportagem
sobre sua permanência como
administrador da firma jurídica:
“Desde que assumiu a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
em janeiro de 2019, o secretário
não praticou qualquer ato, administrativo ou judicial, na condição

de sócio da Tristão Advocacia,
apesar de não haver impedimento legal para sua manutenção no
quadro societário. A Alteração
do Contrato Social já foi assinada
pelo secretário, cabendo ao novo
sócio-administrador o seu protocolo perante a OAB/ES, o que já
foi, inclusive, cobrado nesta data.”

Documento da OAB ES que demonstra que a
sociedade continua ativa

A assessoria confirma que não
houve a alteração nestes meses e
que a “cobrança” do novo sócio
administrador só ocorreu após o
questionamento do CORREIO.
Sobre a relação com Carlos
Augusto Jeniér: “O Dr. Carlos
Augusto foi professor de Lucas
Tristão na Faculdade de Direi-

Diário Oficial com nomeação do sócio de Lucas
Tristão para o Carf assinada por Guido Mantega

117, inciso X, da lei 8112 no
caso de servidores públicos
da ativa, que veta ao servidor
público exercer função de sócio administrador. Ele pode
ser sócio, mas não pode administrar.
O grande paradoxo é que
Tristão é advogado, foi advogado e sócio de um ex-juiz federal
e permite que os registros públicos, quando acessados, tragam esta informação.
- Não acredito que uma pessoa do meio jurídico cometa
um erro tão primário, é um descaso no trato da coisa pública e
privada - afirma um procurador
do Estado do Rio.
Ofícios da CNC com indicação de Tristão que, em nota, ele afirma desconhecer

De volta ao Carf
Ter um sócio como conselheiro do Carf deve ter sido benéfico para a firma. Em 19 de
maio e em 20 de julho de 2017,
é o próprio Lucas Tristão do
Carmo que é indicado em dois
ofícios assinados pelo seu conterrâneo e então poderoso Antônio Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do
Comércio (CNC), com vários
negócios no Espírito Santo e
Pernambuco para integrar a lista
tríplice de candidatos a ter uma
cadeira de conselheiro.

Tristão não emplacou por
pouco. A exemplo do seu candidato Bernardo Sarreta para
Agenersa, foi rejeitado e fiou
fora do Carf.
O sócio do braço direito
de Wilson Witzel conseguiu
emplacar um alto cargo do governo Bolsonaro: é consultor
jurídico da Caixa Econômica
e substituto eventual da Diretoria Jurídica (Dijur). Também
por ocupar função pública
pode ser sócio, porém sem função de administrador.

de coordenador-geral da campanha, como orgulhosamente
colocou no seu currículo Lattes, e cuidou das soluções mais
críticas do período de vacas magras do primeiro turno.
A relação era tão íntima
que, nos celulares dos fornecedores e colaboradores, o celular
de Tristão era salvo como LUCAS/Wilson Witzel. Era conhecido como o Lucas do Witzel. Segundo um participante
ativo da campanha, nesta fase
de dureza, as soluções coincidentemente surgiam sempre
depois dos encontros de Lucas
com Mario Peixoto, o mesmo
nome que teria intermediado
a visita do então juiz federal
ao escritório do ex-governador
Sérgio Cabral no Leblon, quando foi revelado o seu interesse
de disputar o governo o Rio.

Registro da Receita Federal que comprova que Lucas Tristão do Carmo continua como administrador da
empresa, mesmo 13 meses após ser empossado como secretário do Estado do Rio

to. Firmaram sociedade quando ambos residiam em Vitória.
Desde a alteração do regimento interno do Carf, com a inclusão do impedimento, o Dr.
Carlos Augusto protocolou
sua renúncia ao cargo de conselheiro do Carf. Hoje, ambos
estão afastados das atividades
societárias da Tristão Advocacia. O Dr. Carlos Augusto sempre observou as regras do Carf,
não tendo atuado em qualquer
feito em que tivesse qualquer
tipo de interesse pessoal.”
Curioso é que a relação com
Reniér surge com a mesma fórmula de Witzel e Tristão, a de ex-aluno. Os dois se conheceram neste
status professor/aluno. À “Gazeta
de Vitória”, Tristão chegou a afirmar que Witzel lhe deu nota 1 em
uma prova e o ensinou a estudar.
Sobre sua indicação para o
Carf, o “secretário desconhece
sua indicação pela CNC. No entanto, registra que seria uma honra representar os contribuintes no
Carf ”. Publicamos os dois ofícios
da CNC que compravam que o
secretário deve ter “esquecido por
um lapso de memória”. A CNC
não incluiria um nome de forma
leviana sem consultar o interessado. Talvez os ofícios o ajudem a
recuperar a lembrança.
Sobre coincidência de endereços: “Durante o exercício de
sua advocacia, Tristão atuou conjuntamente a alguns escritórios
de advocacia parceiros, sendo o
APD um deles. No entanto, o
secretário não exerce mais a atividade da advocacia, carreira pela
qual possui alto grau de apreço”.
Sobre o sócio do APD Augusto Carlos Lamego Jr, reconhece que em determinado momento no passado tentaram uma
parceria que “terminou não muito bem” e desconhecia que o seu
endereço estivesse sendo usado
indevidamente até hoje.
Sobre a rejeição de Sarreta:
“Mantenho relações cordiais
com a Alerj, seus respectivos deputados e, principalmente, o presidente da casa, André Ceciliano,
a quem tenho em alta estima”.
Segundo a assessoria: “o
secretário informa que não desempenha a função de articulador, sendo inócuo conjecturar
sobre sua participação direta no
relacionamento independente
e harmônico que há entre os
poderes de maneira que destoe
da posição do governo.”

Rio de Janeiro, de 7 a 13 de fevereiro de 2020 - Nº 23.456
Paulo Vale/Divulgação

A falta que faz o nosso
querido Ricardo Boechat
nestes dias agitados

Aos 82 anos, Amir
Haddad retrata a
vida na terceira idade

Martinho Lutero: o
monge que desafiou a
Igreja na Idade Média
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Silvio Almeida/Divulgação

Paulo Cesar Feital (de vermelho), acompanhado de Lucas Bueno, Nina Wirtti, Tom Retz e Rubinho Jacob apresentam-se num dos pocket-shows promovidos gratuitamente pelo Sebo X

Sebolândia

Em plena era digital, a busca por vinis e CDs segue como tendência e
a histórica Praça Tiradentes destaca-se como o quadrilátero dos sebos

O

ano é 2020, e o serviço de streaming musical segue firme a todo o vapor, ditando as
tendências da música do futuro. Na contramão dessa estrada digital, fãs de música
(colecionadores ou não) procuram LPs e
CDs nos arredores da Praça Tiradentes.
Apesar dos muitos imóveis comerciais vazios nos arredores, essa região histórica do
Centro destaca-se pela quantidade de sebos que oferecem um vasto universo de bolachas de vinis, de acetato,
fitas cassete ou VHS e DVD, além de livros e revistas. De
lojas, salas comerciais ou boxes em galerias, a quantidade
de estabelecimentos desse nicho passa de 30. Em busca
de itens específicos para suas coleções ou simplesmente
garimpando boas oportunidades, os aficionados examinam cuidadosamente os vinis a serem arrematados e,
quando possível, ouvem uma prévia do objeto de desejo
nas vitrolas da loja.
- O som do vinil é bem melhor. As gravações analógicas são mais ricas em detalhes. Além disso, há a questão
física. A experiência de tatear o álbum, olhar os detalhes
de suas capas, buscar informações sobre uma determinada gravação no encarte, o que nos faz entender o processo como um todo – atesta o escritor e estatístico Paulo
Roberto Andel, um dos sócios do Sebo X, um sala de
aproximadamente 40 m² no sexto andar de um prédio
comercial na Tiradentes. Tem jeito de bunker. E pode-se
dizer, praticamente, que é.
- Somos o menor sebo do Brasil – repete, orgulhoso,
Andel a todos que descobrem as maravilhas no local que
vende discos, CDs, cassetes, DVDs e livros, além de promover lançamentos literários e pocket shows musicais de
jovens artistas como o pianista Luiz Otávio, o violonista paulista Diogo Oliveira, o guitarrista Vitor Barros, as
cantoras Lu Fogaça, Joyce Thaciane, Andrea Pedroso e
até o tarimbado cantor e compositor Paulo Cesar Feital,
um dos maiores letristas da MPB.
Como o espaço inteiro não comporta mais de 25 pessoas, essas apresentações são transmitidas ao vivo pelo

Por Gabriel Moses
Gabriel Moses

Márcio, da Tropicália, exibe um item de seu acervo de vinis: “Público jovem aumentou”

Facebook. E assim até o mais renhido espaço de culto à
música analógica rende-se ao digital.
Idealizado por Andel e os sócios Silvio Almeida e
Jocemar Barros, o Sebo X iniciou as atividades em fevereiro do ano passado, mas a missão não chegava a ser
novidade para pelo menos um deles. Colecionador inveterado de CDs, Andel trabalhou há 20 anos com um
sebo em Copacabana.
- Como eu já tinha meu emprego, e só trabalhava lá
na loja à noite nos sábados, esse tipo de negócio não dá
para qualquer pessoa tocar, pois espera-se que quem trabalha com música conheça do assunto. Então não bastava colocar um funcionário lá ou alguém de confiança. Eu
tinha que ter alguém que conhecesse do assunto, e eu não
tinha - lamenta.
Quando o negócio acabou, Paulo pegou os produtos
e encorpou ainda mais sua coleção particular, que chegou a dez mil volumes, até decidir voltar ao ramo comercializando parte de seu acervo de jazz, rock e MPB com
alguns sebos e particulares. E aí, seguindo o palpite do
amigo Silvio, decidiu recomeçar de onde havia parado.
Fotógrafo profissional e arquiteto, Silvio tinha um estúdio numa sala comercial na Praça Tiradentes, o mesmo
espaço atual do X.
- Ele (Silvio) sugeriu que eu colocasse uma banca de
CDs nos horários ociosos do estúdio. Achei inusitada,
mas gostei do desafio – lembra o escritor.
E assim a dupla deixou seus empregos formais para
aventurar-se no projeto que, muitas vezes, tem mais cara
de um espaço de coworking do que uma loja de discos e
livros usados. A eles juntou-se Jocemar, funcionário aposentado da CEG e também um colecionador.
- Sempre recebemos colecionadores, que vão se tornando amigos e, muias vezes vêm aqui mais para papear
do que procurar por algo. Temos um oásis de cultura
bem no Centro. Mas de nada adiantaria o acervo selecionado se não fossem as pessoas que amam a arte –
obeserva Silvio.
Continua na página 2
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

DJs no comando; vitrola em ação
Nem mesmo a era do streaming fez o interesse pela sonoridade do álbum em vinil desparecer, atestam os lojistas
Fotos Gabriel Moses

Na Only Music, loja especializada em discos de vinil, CDs
e acessórios para DJs, a batida
já começa com seus próprios
fundadores: Rogério Ignacio,
chamado de DJ Géllio, e Ricardinho. Com um ambiente
convidativo e com a intimidade
apurada dos DJs com a vitrola,
o espaço se diferencia pelo ritmo que impõe aos seus clientes
que, enquanto compram os LPs,
escutam faixas dos mais variados
gêneros musicais produzidos pelos próprios anfitriões.
Desde 1993 na ativa, o DJ
Géllio conta sua história, juntamente com Ricardinho, e os fatores que os levaram a abrir este
tipo de negócio:
- Éramos DJs na década de
80, e também colecionadores de
discos de vinil, antes mesmo de
ir para a noite tocar. Já no início
dos anos 90, como já vendíamos
alguns produtos na casa de amigos, tentamos nos profissionalizar e montar um espaço onde as
pessoas fossem até nós e começassem a comprar os discos – explica Géllio.
Depois de vários endereços,
o sebo fincou os pés e as carrapetas na Rua Sete de Setembro,
colada à Praça Tiradentes, que
abriga teatros ( João Caetano
e Carlos Gomes), o Centro
de Referência do Artesanato
Brasileiro (Crab, ligado ao Sebrae), gafieiras e alguns bares
remanescentes do passado boêmio da região.
- O vinil tem tudo a ver com
a cultura, e aqui a gente está no
centro, o centro da cultura da cidade! Este é o quinto endereço
da loja, mas nosso sonho sempre
foi: estar em um lugar totalmen-

Marcio resume o boom do vinil
como a tentativa do “ser humano andar sempre em círculos”:
- Geralmente a humanidade
esgota uma determinada possibilidade, e normalmente volta
depois para a anterior... O vinil
tem uma sedução: você passa
pela capa, aí você vê uma capa em
um tamanho que é atrativa, tem
um cheiro, o tato, e tudo isso traz
nostalgia para aqueles que viveram com a presença deste meio
na infância. Para aqueles que não
viveram, mostra-se uma outra realidade. E a música nunca vai entrar em desuso, pelo contrário, ela
é um refúgio. Ela é um alimento
para a alma.
A Tropicália Discos concentra inúmeros sucessos e
relíquias da música brasileira.
Dentre alguns exemplos, se
destacam o primeiro álbum do
Clube da Esquina; o raro LP
que leva o próprio nome de seu
compositor, Arthur Verocai; e
o álbum “Transa”, feito por Caetano Veloso enquanto estava
exilado em Londres por conta
da ditadura militar.

O Sebo X, dos
sócios Silvio e Paulo
Roberto (acima, à
esquerda) também
vende livros, DVDs
e até VHS; na Only
Music (no alto, à
direita, e ao lado), a
vitrola é a estrela da
casa. O cliente pode
ouvir um pouco do
álbum que deseja
antes de confirmar
a compra, como nas
antigas lojas
de disco

te ligado à cultura. E estamos
hoje aqui - festeja.
Para Jonas José, recepcionista da loja e também DJ, conhecido como JJ Jonas, nos meios
musicais nunca são excluídos,
mas agregados:
- Não existe ess de “Ah, vamos acabar com isso para colocar aquilo”, principalmente no
mundo da música! Se você parar
para pensar, os DJs usam um
aparelho chamado de serato. O
serato é uma emulação do vinil.
A música está dentro do com-

putador, mas um vinil que emite um ruído de sincronia para
o computador reconhecer, você
usa toca-disco. Ou seja, se fosse
para extinguir de vez, as marcas
não teriam lançado o serato – assegura Jonas.
INTERESSE
É o que pensa Marcio Rocha, socio-proprietário da
Tropicália Discos, inaugurada
em 2003, também no Centro.
A badalada loja recebe uma
considerável quantidade de

clientes jovens, atraídos pela
moda do vinil.
- Atualmente, o streaming
pode servir como aliado do
vinil. Um exemplo... A gente
recebe um determinado título
em vinil e há aquele cliente que
avisa: “Vou ouvir lá na internet,
e falo para você se quero ou não
o disco.” Então existe essa possibilidade de, antes do cliente
chegar na loja, já saber o que
quer porque ele já ouviu. Tem
muitos garotos que escutam
pelo online, escrevem uma lista

e vão à caça do vinil. Isso é algo
que está acontecendo agora,
ainda mais com as novas gerações – explica Marcio.
No mínimo, é curioso ver
que a atual juventude, considerando os que nasceram no final
dos anos 90 e início dos anos
2000, deem relevância para essa
cultura que fora vivida pelos seus
pais. Tudo isso mostra a força da
vitrola e da experiência que ela
passa para seus ouvintes, independentemente da idade. Com
a tendência vintage dos discos,

SERVIÇO
SEBO X - (Pç. Tiradentes, 9/611).
Segunda a sexta, das 11h30 às
18h30. Sáb. pela manhã mediante
agendamento (99481-7037)
ONLY MUSIC - (R. Sete de
Setembro, 235). Segunda a sexta,
das 10h às 19h. Sáb. das 10h
às 15h.
TROPICÁLIA DISCOS - (Pç. Olavo
Bilac, 28/207). Segunda a sexta das
11h30 às 20h. Sáb. das 10h às 14h.

P L AY L I S T

Libertário por si só
O pernambucano
Armando Lôbo
aproveita a era
do streaming
para relançar
“Alegria
dos
homens”, seu
primeiro álbum autoral,
datado de 2002 com exclente acolhida da crítica.
Não enclausurado em
seu tempo, o álbum ganha
remixagem e nova capa.

Marcado
pelo
sentido
do
grotesco
carnavalesco,
“Alegria
dos
homens”
escancara arquétipos culturais
brasileiros com fartas doses
de ironia, lirismo, religiosidade, escatologia, violência
e ternura em 11 faixas bastante diferentes entre si. Libertário por si só.

Latinidade
O
cantor
e compositor
Paulo Ho apresenta seu novo
trabalho nas
plataformas digitais. Baseado
em ritmos latinos, o EP “Brutal vol. 1”
(Trattore) é a primeira parte de uma série de três volumes que serão lançados
ao longo de 2020, formando um álbum de dez faixas.

Em “Brutal
vol. 1”, a narrativa é em torno
do encontro de
duas pessoas
que se apaixonam, passando
por todos os
desafios e medos que um
amor pode representar.
Destaque para o single
“Sinastria”, com participação de Letrux na voz e na
composição.

Influência oitentista
Uma versão dançante e
suingada para
a melancólica
‘Três
apitos”
(Noel Rosa) é
um dos destaques do álbum
“Salvadores Dalí”, da banda
homônima. À releitura do
Poeta da Vila juntam-se
oito canções autorais numa
crônica de costumes emol-

durada
por
uma sonoridade oitentista. A
banda é fruto
de uma amizade de 30 anos
- o que explica
a base musical
do grupo, mas só agora o
sonho de garoto de montar
uma banda saiu do papel.
Já disponível nas principais
plataformas digitais.
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Samba do
Zeca

CRÔNICA DA SEMANA

Que falta faz o Boechat!

Zeca Pagodinho reuniu
vários famosos em mais uma
edição do “Samba do Zeca”,
que aconteceu no Jockey Club
do Rio. O evento também deu
início às comemorações de
aniversário do artista que completou 61 anos no último dia
4. Quem marcou presença, inclusive sambando e cantando,
foi o ex-prefeito Eduardo Paes
- aquele que ama muito o Rio.

Zeca Pagodinho

Eduardo Paes

Luiz Fernando, Liège Monteiro e Mercelo Serrado

Henri Castelli e Jaqueline Oliveira

Monarco e Olinda Diniz

Thiago Martins

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça

Divulgação Rogério Fidalgo

Nada de
Pista
Seu Jorge, que será
uma das atrações do Camarote N 1, na Sapucaí,
revelou que este ano não
vai desfilar. Além do
show no Camarote, quer
assistir aos desfiles e recarregar as baterias porque depois do carnaval já
entra em pré-produção
de uma série.

Só sorriso
Figura carimbada no
Camarote N 1, o gari Renato Sorriso, que ganhou
fama varrendo e sambando na Sapucaí, contou à
coluna que os últimos
25 anos de carnaval só
trouxeram coisas boas.
Viajou para a Europa,
se formou e, agora, se
casou. Sem tempo para
viajar, a “lua de mel” será
no Sambódromo.

Divulgação

O talk show de
Gilda Mattoso
Grande contadora de causos, dos muitos hilários que viveu e vive como assessora da imprensa, Gilda Mattoso - viúva de Vinicius de Moraes
- está com um pé no showbiz. No próximo dia 11,
faz talk show no Dummont Bar, na Gávea. Essa
jornalista que já rodou o mundo foi comadre de
Tom Jobim, assessorou Caetano e Bethânia, assessora Gilberto Gil e Cacá Diegues, entre outros,
promete momentos de boas risadas para a plateia.

Além-mar
Homenagem
Depois de chamar BolsoCriadora do lendário “Baile do Pierrô” e pesquisadora do
naro de patético, o jornalista
Rui Maria Pêgo, da Rádio Comercial de Lisboa, perguntou a
Paulo Betti sobre a situação política do Brasil. O ator, que faz
turnê de três meses na Terrinha,
disparou: “A situação está muito ruim para o Brasil, temos um
Ministro do Meio Ambiente
que nega o desmatamento, tem
muitas mentiras e somos dominados por fake news ”.

carnaval carioca, a saudosa escritora Eneida de Moraes será
homenageada por pesquisadores do Instituto Cravo Albin, na
Urca, em encontro que acontece durante a semana que antecede o carnaval.

A Ricardo
propósito
Cravo Albin quer reeditar o livro “A história do
carnaval carioca”, escrito por Eneida de Moraes em 1958 e que
dá fundamentos à festa.

Folia
matinal

Sobre a ideia do prefeito de colocar blocos para
desfilar pela manhã, Cravo
Albin diz que foliões não
bebem cerveja de manhã.
E pela ordem, a festa é melhor depois das quatro da
tarde, já que nem os bailes
infantis são de manhã.

A saudade aperta o coração
ainda, na entrada deste mês de
fevereiro, que tão brutal e injustamente arrancou você de
sua mulher, seus filhos, sua mãe,
seus irmãos e seus muitos amigos – dentre os quais estou eu,
desde aquele ano longínquo em
que fomos incumbidos de colaborar com e vender o rico livro
dos 30 anos de colunismo do
Ibrahim Sued, então seu chefe
naquele escritório no Centro
Comercial de Copacabana.
Nosso único fiasco – vender
aquele livro foi uma epopeia.
Algumas coisas mudaram
comigo e por aqui, nessa nossa terra, nesse país que vive em
crise desde 22 de abril de 1500,
quando o portuga Cabral por
aqui deu com os costados.
Quando você partiu, dia
11 de fevereiro, eu estava empregada e feliz na TV Escola,
onde – e ao contrário do que
muitos pensam – os funcionários trabalhavam pra valer e
entregavam uma programação
educativa de alta qualidade e,
de quebra, numa parceria com
o Instituto Nacional de Surdos,
a única emissora de TV com
linguagem de sinais e programação especial. Tive um enorme prazer e um grande orgulho
de trabalhar ali. Fui demitida
no início de março – eu e toda
a diretoria. A gente até esperava que se mudasse o presidente,
mas ninguém contava que se
sucateasse a TV Escola do jeito que vem sendo neste último
ano. Também pudera: temos
um ministro da Educação que
constrange e envergonha. E
ainda afronta, debocha. Noves
fora as trapalhadas que arruma
em sucessão vertiginosa.
A coisa chegou a tal ponto que o Carlos Vereza – que
é assim ó com o Jair – veio a
público declarar que, se o novo
amigo acabasse com a TV Escola, trocava de mal com ele e
ainda romperia relações pela
imprensa. Não sei se o Vereza
tem a força da Regina Duarte,
nossa nova secretária de Cultura, mas não tenho mais ouvido
falar que vão acabar com a TV.
Cuja, aliás, tornou-se a cara da
nova ordem, com um jornalista
jeca à sua frente. Vergonha para
a nossa classe.
***
Ah, meu amigo, que falta
me faz ouvir a sua voz diariamente na rádio esculhambando
essa gente toda. Aqui no Rio,
você ia se esbaldar no programa
com as barbaridades que se sucedem em cadeia.
Além do Crivella – que só
fez piorar desde que você se foi
e está tentando se escorar no
Jair pra tentar um novo mandato (valha-nos Deus!!!!) – temos agora que comprar água
mineral para não morrermos
todos. Felizmente, sua família
está dividida entre São Paulo e
Niterói, mas os poucos que es-

tão aqui no Rio, como eu, estão
vivendo dias inimagináveis. A
água da Cedae tá mais podre do
que aquela gente liderada pelo
Pastor Everaldo, o dono do cargo desde os tempos do Eduardo
Cunha. A classe média e os ricos se viram com água mineral.
E os pobres? Não bastassem as
péssimas condições de saneamento e higiene no Rio, agora,
se bebem água da bica, morrem.
Chego a ouvir você esbravejando no rádio contra esses
canalhas.
O pessoal de São Conrado – que vai de Lu e Boni aos
moradores da Rocinha – tem
sido muito sacrificado. Com
aquele IPTU escandalosamente caro, os moradores do
bairro estão desde maio sem
poderem usar a Avenida Niemeyer, gastando horas de seu
tempo no Zuzu engarrafado
e esbravejando contra o Crivella e sua inoperância.
A Justiça fechou a Niemeyer
por causa dos deslizamentos
fatais do ano passado e não reabre porque nosso prefeito ainda não concluiu a contento as
obras. Que tal? Desde que este
desgraçado assumiu a prefeitura, o IPTU dos cidadãos quase
dobrou, enquanto encostas deslizam, buracos imensos se espalham pela cidade, os sem teto
proliferam por todos os cantos,
nunca o Rio esteve tão desgraçadamente abandonado.
A grande sacada para a incompetência do Crivella veio
do Eduardo Paes em entrevista à Leda Nagle: nosso atual
prefeito parece sofrer de pressão baixa, tal a sua inapetência
para governar.
As chuvas continuam, a cidade está há dois dias em estado
de alerta. Aquela mesma situação sobre a qual você reclamou
tão veementemente em seu último programa na Band, horas
antes do desastre de helicóptero: chuva, caos e Crivella. Tudo
igual. Tudo muito triste e deprimente. E o pior: sem a sua voz
potente para cobrar trabalho
dessa cambada de ordinários.
***
Você faz muita falta, meu
Boe. Estou sempre lembrando
da sua coragem, do seu senso de
justiça, do seu completo e absoluto destemor.
Nessa cidade desolada, que
você tanto amou, o único consolo é ver meu filho – cuja vida
na infância você acompanhou
tão de perto – feliz à frente de
seu novo bistrô, o maior sucesso, na Casa da Glória, ali ao
lado do Outeiro, um palacete
reformado do século 19 cheio
de beleza e história. Christiano
também sente muita saudade
de você e continua ouvindo a
BandNews FM.
Vou me despedir com um
beijo soprado na direção do
céu. Pega aí! Saudade pra sempre, meu amigo, meu irmão.
Arquivo pessoal

Meu saudoso
e querido
amigo, irmão,
editor, chefe,
ídolo: Ricardo
Eugênio
Boechat
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‘Falcão e o Soldado Invernal’ será a sequência dos filmes da MCU

Disney+ causa frisson em fãs da Marvel
O Disney+, que tem previsão para chegar ao Brasil
no segundo semestre do
ano, já causa grande ansiedade entre os fãs de filmes
de herois da Marvel.
Durante o intervalo do
Super Bowl, final da NFL, lliga de futebol americano dos
Estados Unidos (dia 2/2), foram reveladas as primeiras
cenas das séries: “Falcão e
o Soldado Invernal”, “Wan-

daVision” e “Loki”. Os dois
primeiros estreiam ainda
em 2020, e “Loki”,em 2021.
Todas produções que servem de sequência para a
franquia “Vingadores”.
O serviço de streaming
já possui cerca de 7.500
episódios e 500 filmes.
Nos EUA custa US$ 6,99
por mês, no Canadá US$
8,99 e na Nova Zelândia
US$ 9,99.

‘1917’ de novo

‘Coringa’ na cola

O Bafta, considerado
o “Oscar britânico” teve
o filme de Sam Mendes
como principal vencedor, conquistando sete
categorias: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Filme Britânico, Melhor Fotografia, Melhor
Design de Produção,
Melhor Som e Melhores
Efeitos Visuais.

Outro filme que segue
a rotina de premiações é o
“Coringa”, que venceu três
prêmios no Bafta, nas categorias Melhor Ator, com
o protagonista Joaquin
Phoenix; Melhor Trilha Sonora e Melhor Elenco. O
“Parasita” veio em seguida, como Melhor Roteiro
Original e Melhor Filme no
Idioma Não-Inglês.

Drink ‘Al Pacino’ na noite do Oscar
Para atrair cinéfilos cariocas, o restaurante japonês Bla Blá Champanheria, na Barra da Tijuca, vai
exibir em suas TVs a transmissão do Oscar (dia 9/2).
Os clientes poderão também degustar um drink
batizado com o nome da

estrela de Hollywood Al
Pacino, que concorre ao
prêmio de melhor ator coadjuvante pelo filme “O Irlandes”. A bebida, que sai
por R$ 19,90 (em vez de
R$ 29,90), é feita com gin,
contreau, suco de limão e
espuma de gengibre.

Mel Brooks

‘Plus do Samba’

O Centro Cultural Banco do Brasil exibe, até o
dia 9 de março, uma série de mostras, cursos e
debates sobre a obra e
filmes do diretor, ator e
compositor norte-americano, Mel Brooks. Com a
curadoria de Eduardo Reginato e José Aguiar, serão exibidos 29 filmes.

A modelo plus size
(manequim acima de 44)
Nilma Duarte sempre foi
apaixonada por samba.
E nunca deixou o visual
acima do peso atrapalhar
suas atividades. Por isso,
criou o projeto “Plus do
Samba”, para inserir outras mulheres fora do padrão no carnaval do Rio.

MÚSICA

Cover relâmpago do
Pearl Jam faz sucesso

Divulgação

Mike McCready
elogia versão
da Black Circles
para novo hit da
banda de Seattle
Por Cesar Ferreira

Em apenas dez dias, um total de 185 mil pessoas ouviram a
versão que a Black Circle fez para
“Dance of the clairvoyants”, o
novo single do Pearl Jam, lançado
no mundo digital em 21 de janeiro. A banda carioca soltou a sua
versão na internet menos de 24
horas depois da original, gravada
para o novo álbum do quinteto
de Seattle, “Gigatown”, e deu o
que falar no Facebook (113 mil
visualizações), no YouTube (65
mil) e no IGTV (sete mil).
O guitarrista Mike McCready compartilhou o vídeo em sua
conta de Twitter com o seguinte texto: “Wow, impressive!”
(“Uau! Estou impressionado”).
Nos comentários da postagem,
diversos fãs brasileiros agradeceram ao guitarrista os elogios à
Black Circle.
Em seguida, a versão foi repostada nos canais oficiais do
Pearl Jam.
- Quer incentivo maior do
que esse? - comemora Luiz Caetano, guitarrista da banda, fundada em 2017.
A Black Circle vem recebendo mensagens muito animadoras da França, Indonésia, Argentina, Bélgica, Filipinas, Chile,
Canadá, Estados Unidos, Itália e

Guitarrista
do Pearl
Jam, Mike
McCready
(ao lado)
gostou das
mudanças
feitas pela
banda
carioca
(acima)

Austrália, além de todos os cantos do Brasil.
- É mais uma versão mesmo
do que um cover. A gente procura manter a fidelidade com o
original, adaptando os instrumentos. A música original, por
exemplo, traz um sintetizador

cujas notas eu traduzi para tocar
na guitarra - explica o músico.
“A releitura da música deixa
um pouco de lado a vibe oitentista de ‘Gigaton’ e carrega nos
instrumentos do rock”, descreve
reportagem publicada no site
Rolling Stone Brasil.

A gravação da Black Circle para “Dance of the clairvoyants” inova na bateria que
aparece na introdução. A batida eletrônica da versão é substituída por uma bateria pesada e
que chamou a atenção de Mike
McCready.
Para além de tocar o repertório do Pearl Jam, a Black Circle está em estúdio registrando
as próprias composições - três
delas já foram lançadas nas
plataformas digitais: “Divide”,
“Disarray” e “Penguins or butterflies”. Os músicos cariocas
estão fazendo uma campanha
para levantar recursos a fim de
realizar uma tour pelos Estados
Unidos ainda este ano.

Homenagem a Clarice Lispector
A diretora Bia Oliveira
começa, no dia 18, uma
oficina de montagem no
Teatro Fashion Mall, em
São Conrado, em homenagem aos 100 anos da
escritora Clarice Lispector. A oficina voltada para
atores, terá a criação de

um texto inédito, em um
processo de construção
coletivo, baseado na poetisa, explica Bia:
- Precisamos celebrar
suas palavras e trazer
esse legado de uma escritora que marcou a modernidade do século.

Adeus, Kirk

‘Batman’ na MCU

O lendário ator Kirk
Douglas, o eterno Spartacus, faleceu na última
quarta-feira (5), aos 103
anos. Kirk fez parte da Era
de Ouro de Hollywood e
foi reconhecido com três
indicações ao Oscar e três
indicações ao Emmy, além
de ganhar um Oscar Honorário em 1996. Ele também venceu dois Globos
de Ouro.

O ator Christian Bale,
protagonista na trilogia de
“Batman, O Cavaleiro das
Trevas”, será o vilão do
filme “Thor: Amor e Trovão”, que tem estreia prevista para 5 novembro de
2021. O personagem estrelado por Christian Bale
ainda não tem a identidade revelada, mas sabe-se
que ele irá interpretar um
tirano intergalático.

Curtas
n O trio vocal Filhos de
Sá, com participação e
produção de Sandra de
Sá, cantora inspiradora
do grupo, será atração
no Ícone Bar, que fica
na Avenida João Cabral
de Mello 850, na Barra,
nos dias 7, 14 e 20/2,
a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 20.
O residente é Vinny Suzano e o trio é composto
por Nay Duarte, Cosme
Motta e Murillo Santos.

n A empreendedora
social Rosiane Mello
realiza um trabalho
com o uso de bonecos
de pano com o objetivo
de incluir socialmente
crianças com alguma
deficiência. Agora ela
sonha em compartilhar sua ideia com
instituições de ensino.
Merece todo o apoio
da galera. Seu e-mail
é
contatomultidom@
gmail.com.

MUSICAL | SEX 20H SÁB 15H E 19H30 DOM 14H30
CURTA TEMPORADA
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Covardia
com o
amigo da
madrugada
EBC tira do ar programa de
Adelzon Alves, um baluarte
da MPB, sem avisar ouvintes
Por Affonso Nunes

Sem qualquer aviso prévio
aos ouvintes, a direção da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) tirou do ar uma de
suas maiores atrações: o veterano radialista Adelzon Alves,
de 80 anos. Conhecido como
“Amigo da Madrugada”, mesmo
nome do programa que mantém desde 1966, inicialmente
na Rádio Globo e desde 1990
na Rádio Nacional, sempre da
meia-noite às quatro da manhã.
Adelzon fora aconselhado pela
direção da EBC, que administra a
Nacional, a reduzir a quantidade
de sambistas que tinham acesso ao
prédio da emissora durante a madrugada. Até o fechamento dssta
edição, a direção da EBC não comentou a decisão.
Mesmo sem ter composto um único samba na vida,

Adelzon pode ser considerado
um gigante do gênero. Como
jornalista, radialista e produtor
musical ajudou a revelar gerações e gerações de talentosos
artistas, sobretudo do samba.
Seu programa pioneiro iniciou um movimento de valorização do compositor do morro.
Compositores como Cartola,
Candeia, Nelson Cavaquinho,
Zagaia, Silas de Oliveira e Dona
Ivone Lara eram figuras frequentes no estúdio.
Com aguda sensibilidade
para intuir sucessos certeiros no
gosto popular, foi responsável
pela divulgação de clássicos da
música popular dos anos 70,
como “Foi um rio que passou
em minha vida”, de Paulinho da
Viola, e “O pequeno burguês”, de
Martinho da Vila. Os dois então
jovens compositores foram aconselhados pelo radialista a traba-

Adelzon no estúdio: radialista sempre recebeu sambistas de todas as gerações no ‘Amigo da Madrugada’

lharem a divulgação das referidas
faixas de seus discos lançados naquela ocasião.
Seu faro musical levou a tornar-se produtor musical da cantora Clara Nunes (1942-1983),
sua grande paixão, que estava
iniciando sua vitoriosa carreira.
Outros sambistas alcançaram
sucesso sendo produzidos por
Adelzon, tais como João Nogueira, Roberto Ribeiro, Ivone Lara e
Wilson Moreira. Também diri-

giu o trio “Os Tincoans”, que gravou “Cantos Afros” autênticos,
em iorubá arcaico.
Inúmeras histórias e causos
rondam a vida do radialista. Uma
que merece ser lembrada foi o
conselho que deu a Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quando este
quis vetar em seu programa o lançamento da bela valsa “Das rosas”,
de Dorival Caymmi.
– Chacrinha, daqui a algum
tempo, essa música estará sendo

interpretada pelos maiores cantores do mundo. Você vai ficar mal
– advertiu Adelzon.
E o homem de rádio estava
certo, pois a canção ganhou, pouco tempo depois, gravação de Sarah Vaughan, uma diva do jazz.
A demissão do radialista caiu
como uma tempestade no meio
musical, despertando críticas
de inúmeros artistas à decisão
da EBC. Uma manifestação em
apoio a Adelzon, reunindo fãs

e artistas, está marcada para esta
segunda-feira (10), na frente do
prédio da rádio.
- Estamos vivendo momentos
autoritários. Perseguir um capitão da cultura popular como o
Adelzon é típico desse fascismo
cultural. Elas minam a educação,
a cultura - acusa o sambista e produtor Didu Nogueira, sobrinho
de João Nogueira.
Filho de Martinho da Vila, o
sambista Tunico da Vila destacou
o quanto Adelzon fez decolar não
só a carreira de seu pai mas de todos os grandes sambistas daquela
época, como Beth Carvalho, Alcione e tantos outros.
- Espero é que esses tempos
terminem logo. E que uma outra
emissora o contrate logo, porque
Adelzon é uma memória viva de
nossa cultura popular.
Um dos maiores pesquisadores da MPB, Ricardo Cravo Albin, classficou a decisão da emissora como “punhalada”.
- Espero que essa notícia não
se confirme. Adelzon mantém
seu programa por 53 anos. Possui
altíssima legitimidade com o samba, seus autores e seus bastidores.
É dotado de historicidade no sentido de sua grande contribuição
à Música Popular Brasileira. Portanto, jamais poderia sofrer essa
punhalada. Esse ato de injustiça
a um profissional com essa trajetória pode trazer consequências
devastadores, pois o rádio é a vida
dele - comenta Cravo Albin, que
confimou presença no ato em
apoio ao radialista.
Apesar de suas raízes com o
samba, Adelzon não é carioca.
Nasceu em Cornélio Procópio
(PR), onde, aos 19 anos, já trabalhava na local. Em 1962, mudou-se para Curitiba, onde trabalharia
nas rádios Guaicará e Cruzeiro do
Sul. Em 1964, no Rio, tornou-se
locutor na Rádio Globo.
No ano passado, por ocasião
do aniversário de 80 anos, foi homenageado pelo Teatro Rival com
um show que teve as presenças de
Alcione, Neguinho da Beija-Flor e
Rildo Hora, entre outros.

Divulgação

Blues Etílicos apresenta-se sábado (15) no Teatro Rival Refit

Torneiras abertas para o
melhor do blues brasileiro
Por Cesar Ferreira

Nos dias que antecedem o carnaval, a mais conhecida de banda de blues bota o seu bloco na
rua. O Blues Etílicos apresenta-se sábado (15) no Teatro Rival
Refit, numa noite totalmente
dedicada ao gênero que serviu
de base para o rock, influenciou
o jazz e toda a vertente da música negra americana.
Ao longo de 30 anos de carreira, o Blues Etílicos produziu
uma extensa obra autoral, indo
na contramão das bandas que
só buscavam clonar os clássicos do blues. Foi, portanto,
uma das primeiras a gravar em
português, conseguindo inclusive introduzir elementos
tipicamente brasileiros em suas
composições com o uso do berimbau como no emblemático
álbum “Dente de ouro” (1996).
Tornou-se ainda atração constante nos principais festivais de
blues do país, dividindo o palco
com os maiores nomes do gênero, como B.B. King, Robert
Cray e Buddy Guy.

A banda tem em sua formação alguns dos melhores
bluesmen do Brasil. A gaita de
Flávio Guimarães é referência
no gênero tanto que o músico
divide seu tempo entre shows
e as aulas que ministra do
instrumento. Otávio Rocha
é mestre na técnica da slide
guitar. Completam a time a
entrosada cozinha formada
por Cláudio Bedran (baixo) e
Beto Werther (bateria). E nos
vocais, o americano Greg Wilson que, também é um exímio
cantor em nossa língua.
E para tornar a noite ainda
mais “bluseira”, a banda convidou
Marco Lacerda (voz e guitarra) e
Marcus Kenyatta (guitarra), dois
nomes que despontam na cena
jovem do blues brasileiro.

CAR VAL
NA
EVENTO GRATUITO
16H ÀS 19H

16/02

BLOCÃO

Evento para toda família, traga seu pet!

23/02

BAILINHO INFANTIL
Brincadeiras, música e oficinas
na entrada principal.

SERVIÇO
TEATRO RIVAL REFIT
(Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia)
15/2, às 19h30. Ingressos:
R$ 90, R$ 40 e R$ 60 (100
primeiros pagantes)
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Luiz Antônio Mello
A corajosa viagem de Neil
Peart pela África de bicicleta

F

oi uma grande coincidência. Um amigo, Luiz
Alves, o Chumbão, baixista e profundo conhecedor
do trio canadense Rush, deixou na portaria de presente de
Natal o livro “O ciclista mascarado”, um diário que o falecido
baterista Neil Peart fez de uma
corajosa viagem de bicicleta
pela África Ocidental nos anos
1990. Ele morreu em 7 de janeiro último, aos 67 anos, de
câncer no cérebro.
Não conheço o Rush muito bem. Como muitos também fui atropelado pelo seu
fantástico álbum de estreia,
em 1974, que abre com aquele petardo chamado “Finding
my way”, mas foi voo de galinha, coisa rápida. Perdi contato com a banda (imperdoável)
que só ouvia esporadicamente, apesar de ser uma das preferidas de alguns gurus como
o saudoso Big Boy, que não
cansava de enaltecer o baixo
demolidor de Geddy Lee, a
lancinante guitarra de Alex
Lifeson, fundador da banda, e
a bateria visionária com alma
jazzista de Neil Peart.
Mas em 1990, Luiz Alves
era produtor da Fluminense
FM para onde eu havia retornado
temporariamente
para dar uma ajustada por lá.
Ele, Cláudio Salles e Marcelo
Scobino, também produtores
e músicos, me apresentaram
dignamente ao Rush que tocava muito na programação,
especialmente bootlegs que
eles levavam.
Eu achava que o Neil Peart
era bronco, fechadão, recuado,
mas me surpreendi lendo “O
ciclista mascarado”, como me
surpreendi, positivamente, ouvindo e vendo entrevistas dele
depois de sua morte. Falador,
simpático, irônico, o mais comunicativo do trio, creio. Comunicação e sensibilidade não
faltam em “O ciclista mascarado” e, pelo que me dizem, também em seus outros livros. Um
amigo, Hilário Alencar, me
disse há tempos que “Ghost rider: a estrada da cura”, também
do Neil, foi um dos melhores
que leu.
Em seu relato sobre a odisseia de bicicleta pela África
Ocidental, que durou um mês,
ele mostra um ou outro surto
de felicidade, de algumas crianças e idosos, mas no geral não
passa panos quentes. Descreve
condições humanas deprimentes, o esgoto a céu aberto, carcaças de carros abandonados
em sub estradas sem pavimentação, a falta de higiene, saneamento, escolas, luz, água, falta
de tudo, uma paisagem social
desgraçadamente familiar para
brasileiros sensíveis.
Neil Peart quis fazer esse
tour pelo inferno em sua frágil
bicicleta porque os dramas do
Terceiro Mundo lhe interessavam. Ele conta que em Camarões, por exemplo, sobra
corrupção, achaque por parte
dos soldados que fazem barricadas para ganhar dinheiro
em blitzes.
Na viagem, ele defronta
com milícias armadas até os
dentes, suas crises estomacais
e um único prazer, pedalar
a sua bicicleta, rápida para
ir de uma cidade a outra em
apenas uma manhã e lenta o
bastante para perceber as pessoas humildes pelo caminho.
Há um pouco de alegria no
semblante de algumas. Uma
longa jornada proporciona
surpresas, choques culturais,
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As multifacetas de
Valentina Herszage
Aos 21 anos, atriz brilha na TV, no cinema e no teatro, onde atua em ‘Lazarus’
Acervo pessoal

Por Marcelo Perillier

Peart: jornada interior na África

momentos de fome, sede e
conflitos internos.
Ele e um grupo de outros
quatro desconhecidos dormiam em sleep bags no chão
de sub habitações infestadas de
baratas e outros insetos, temperatura ambiente de 45 graus,
sensação de 50. Neil levou um
livro de Aristóteles e um outro
clássico, “Cartas a Théo””, com
as cartas de Van Gogh para seu
irmão, que teve a primeira publicação em 1914.
Escreveu muito em seu
diário, inclusive algumas reflexões: “Há dois modos de
se apreciar o ciclismo. Como
meio para um fim, é o jeito
perfeito de se viajar por um
lugar desconhecido. Podemos
encarar o ciclismo como um
fim em si mesmo: girar os pedais e devorar a estrada é uma
ação rítmica, revigorante e desafiadora que ajusta a mente
numa rotina contínua e reconfortante. O mundo parece um
lugar amistoso sobre o assento
de uma bicicleta, e tudo o que
não se pode realmente enxergar a partir desse ponto de vista
tende a perder a importância.”
Ao longo do livro ele descreve com precisão sensações e
sentimentos característicos das
pedaladas. Recentemente li em
um artigo uma entrevistada
dizer que “toda vez que pedalo
começo a chorar; não é uma
sensação ruim, é só uma vontade, sem explicação.”
Sobre bicicleta e felicidade, Neil escreveu que “felicidade não é uma estação para
se chegar, mas um modo de se
viajar. Assim sendo, a felicidade é uma bicicleta. Andar de
bicicleta é um bom modo de
viajar em qualquer lugar, mas
principalmente na África,
onde você se torna independente e móvel, e assim viaja
na “velocidade das pessoas” –
rápido o bastante para se deslocar até a próxima cidade nas
horas mais frescas da manhã,
mas devagar o suficiente para
conhecer o povo: o velho agricultor na beira da estrada que
ergue a mão e diz “Vocês são
bem-vindos”, a mulher incansável que oferece um sorriso
tímido ao ciclista, as crianças
das risadas que transcendem a
casinha mais humilde.”
“Minha filha Olivia me
apresenta aos amigos da escola dele como ‘Meu pai é um
baterista aposentado.’ Isso é
verdade. E não me dói perceber isso, é como todos os atletas, há um momento no qual
você sai do jogo. Eu prefiro
me retirar a ter de enfrentar o
que descrevemos em ‘Losing
it’ (‘Mais triste ainda por vê-lo
morrer, a nunca ter conhecido
isso’)”, encerra o músico.

Jovem e muito talentosa. Valentina Herszage tem apenas 21
anos, mas já registra uma carreira
de sucesso e de prêmios no teatro,
na TV e no cinema. Atualmente,
pode ser vista no musical “Lazarus”, de David Bowie e do dramaturgo irlandês Enda Walsh, adaptada por Felipe Hirsch, no Teatro
Multiplan Village Mall, na Barra.
A garota começou a estudar
teatro aos 5 anos, na escola Catsapá, onde aprendeu também a dançar, sapatear, cantar e atividades
circenses. Em 2015, no entanto,
aos 16 anos, a crítica independente do Bisatto D’Oro do Festival de
Cinema de Veneza lhe concedeu
o prêmio de melhor interpretação
por “Mate-me, por favor” (2015)
- um divisor em sua na carreira.
- Quando fiz o “Mate-me”,
eu entendi que a câmera era algo
extraordinário e criei uma paixão pela câmara gigantesca. Eu
tinha 15 anos na época, a idade
da personagem, o que pra mim
foi muito importante, já que estava passando por questões muito parecidas.
Ainda no cinema, interpretou a apresentadora de TV Hebe
Camargo (1929-2012), no filme
“Hebe – a estrela do Brasil”, na
fase jovem, dos 14 aos 28 anos.

Valentina e Andrea Beltrão nos bastidores das filmagens do longa ‘Hebe’

- Foi um processo muito divertido e ao mesmo tempo muito profundo conhecer a história
dela. Tudo o que passou, os abusos que sofreu, o aborto e saber
que, ainda assim, continuou firme. Desabou quando precisou e
sempre na maior elegância com o
público - comenta.
No desafio de viver a jovem Hebe Camargo, ela não
titubeou ao elencar as dificuldades do papel.

- Sou uma pessoa muito reservada e a Hebe é uma pessoa
muito para fora, expressiva. A
gargalhada, para mim, foi muito desafiadora, porque é muito
clara, muito específica. Então,
fiquei fazendo muito exercícios
para conseguir expressar.
Assim como no que pode levar de exemplo para sua vida:
- Ela pode ser considerada uma
mulher à frente do seu tempo:
quando era jovem, aos 20 anos, as

mulheres já casavam, tinham suas
casas e viravam donas de casa e ela
foi à luta. Foi trabalhar, se expressar, comunicar. Uma carreira que
tem muito haver com a força dela,
com esse lado guerreiro.
E na TV, Valentina interpretou a personagem adolescente
Bebeth, na novela “Pega-Pega”
(2017), da TV Globo.
Tendo frequentado as três
principais frentes das artes cênicas, curso que faz na PUC-Rio
para conhecer o universo do ator
tanto na prática quanto teoricamente, Valentina cita as diferenças em interpretar personagens no
teatro, na TV e no cinema:
- Eu acho que tudo depende da
forma como aquela mensagem vai
ser passada. O teatro várias formas
de comunicar. A TV você pode
acompanhar muitas situações daquele personagem. Então, eu acho
que o processo de construção tem
que ser com a mesma garra, mesma paixão, mesmo estudo, como
se fosse a primeira vez que você
está interpretando. A Bia do “Mate-me” foi um processo diferente
da Bebeth de “Pega-Pega”, que foi
diferente da “Hebe”, pois pesquiso, analiso o texto e faço torcas
com os parceiros de cena, que é
coisa mais importante no meio
da interpretação, seja no teatro, na
TV ou no cinema.

Séries para
maratonar.
De graça!
Por Ricardo Ampudia e Tatiana
Harada (Folhapress)

As plataformas de streaming já revolucionaram a forma
como consumimos entretenimento, e um mercado cada vez
mais aquecido e diverso disputa
a atenção e o bolso dos espectadores. Para deixar um gostinho
de quero mais e conquistar novos assinantes, algumas plataformas disponibilizam um período
gratuito de degustação.
Separamos aqui algumas séries que podem ser assistidas inteiras dentro do período grátis,
mesmo que para isso você tenha
que dedicar horas do dia ao sofá.
Com os 30 dias de degustação da Amazon, é possível assistir
“Mr. Robot” (42h26min). “American gods” (14h48min), “The
terror” (15h14min), “Mozart in
the jungle” (18h05min), “The
Romanoffs” (10h39min), “Jack
Ryan” (12h49min) e “The Office” (74h05min), por exemplo.
Com os sete dias de bônus
da Globoplay e HBO Go, os
destques são: “Chernobyl”
(5h24min), “True detective” (2hh12min), “Years and
years” (5h57min),“Pais de
primeira” (3h17min), “The
outsider” (2h54min), e “The
handmaid’s tale (23h).
Entre as grandes, a Netflix
não tem mais o benefício no
Brasil. O Globoplay e a HBO
Go, por sua vez, oferecem sete
dias grátis, e a Amazon Prime
Video, 30 dias gratuitos.
Após os períodos de degustação, se iniciam as cobranças
mensais. A HBO Go possui
pacotes a partir de R$ 34,90;
a Amazon Prime Video, R$
9,90; e o Globoplay, R$ 21,90.
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O milionário desafio da fantasia
Diretor Michel Hazanavicius volta às telas com o filme mais caro da Europa na atualidade, ‘Le Prince Oublié’
Rodrigo Fonseca

Divulgação

Por Rodrigo Fonseca
Especial para o Correio da Manhã

Com três filmes indicados ao
Oscar (o thriller “Os Miseráveis”,
a animação “Perdi meu corpo” e
o curta animado “Mémorable”) e
envolvido com uma polêmica premiação, o troféu César, com fortes
chances de premiar Roman Polanski e seu “O oficial e o espião”,
o cinema francês abriu 2020 disposto a repaginar sua importância
estratégica no planisfério cinéfilo,
apostando, logo na arrancada do
ano, num título já encarado como
a produção mais cara da Europa
nas telas. Estima-se que “Le Prince
Oublié”, que estreia no dia 12 de
fevereiro, custou € 20 milhões.
E, a julgar pelas impressões
dos exibidores a chance de esta
fantasia - sobre um pai viúvo em
luta para reconquistar o afeto de
sua filha – dar lucro é altíssima.
Seu apelo é duplo. De um lado,
há um protagonista acostumado a lotar as salas de exibição
de Paris, Marselha e arredores:
Omar Sy, o astro de “Intocáveis”
(2011), um fenômeno com 20
milhões de ingressos vendidos. E,
do outro lado (das câmeras) vem
um realizador francês a quem
Hollywood deu o Oscar de melhor direção, em 2012: Michel
Hazanavicius, responsável por
“O Artista”. Juntos, esses dois
nomes justificam o orçamento
polpudo de um filme - a um só
tempo divertidíssimo e tocante –
cuja engenharia de efeitos visuais
impressionaria Hollywood.
- Inegavelmente, fizermos o
que se chama de ‘filme família’,
pois tentamos conversar com os
públicos infanto-juvenis, a partir
de criaturas mágicas e situações
fantásticas, a, ao mesmo tempo,

Em ‘Le Prince Oublié’, Omar Sy vive um pai que cria um fantástico mundo de fantasia em torno de sua filha. O diretor Hazanavicius aposta num cinema de entretenimento para toda a família

falar com os adultos, pelo prisma da angústia do ninho vazio,
do desapego dos filhos quando
eles adolescem. Fui levar meu
caçula para uma projeção e ele
ficava me cutucando e dizendo:
‘Pai, isso aqui tem a ver com o
senhor não tem não? É a sobre
a gente, né’. Danado, ele - brincou Hazanavicius em entrevista
ao Correio da Manhã durante
a 22ª edição do fórum Rendez-vous Avec Le Cinéma Français,
realizado em Paris em janeiro.
ANTI-HEROÍSMO
Antes de “O Artista”, o cineasta mobilizava espectadores com
a franquia “OSS 117” (feita de
2006 a 2009), com Jean Dujardin
na pele de um atrapalhado espião.
- Aquilo era o auge da desmistificação do heroísmo, uma esculhambação com os heróis clássicos.
O que a gente traz agora com o
Príncipe de Omar Sy é uma situação distinta. É o heroísmo da vida
cotidiana, a batalha para manter
uma família unida - compara.
Sy vive Djibi, um contador

de histórias profissional, que
embala os sonhos de sua filha,
Sofia (a ótima Sarah Gaye),
com fábulas nas quais ele é um
nobre guerreiro, cercado por
criaturas nada ortodoxas como
um ser de plástico cujo corpo
serve de aquários para peixinhos coloridos. Em seu reinado, ele é amado por todos.
Isso, pelo menos, até Sarah
entrar na adolescência e começar a se incomodar com o jeitão abilolado e infantilizado de
seu pai. A situação dele piora
quando ela se apaixona por um
coleguinha de sala e passa a ignorar a companhia paterna. O
rapaz se torna o novo príncipe,
o que põe o reino de Djibi em
risco de destruição, abrindo
uma deixa para um vertiginoso
tom de aventura. Em paralelo, o
personagem de Sy, entrado em
um modo decadência, começa
a travar uma relação com uma
vizinha sem noção interpretada
pela atriz Bérénice Bejo, mulher
de Hazanavicius na vida real.
- O que temos de efeitos espe-

ciais aqui talvez soe algo primário
se comparado com o que se vê em
Hollywood, mesmo num filme de
animação, como os da Pixar, que
foram minha inspiração aqui, nesta incursão num terreno fantástico. Mas eles, na América, têm um
orçamento muito superior ao que
tivemos, que é alto para o padrão
europeu, mas que não é nada perto do que se faz nos EUA - explica
o diretor, que disputou a Palma
de Ouro com seu trabalho mais
recente, “O Formidável”, sobre Jean-Luc Godard.
- Era uma desmistificação,
coisa que eu sempre busco fazer, e que, talvez, seja um traço
autoral. Mas eu não trabalho
refém desse traço. Autoralidade é uma palavra muito castradora no cinema francês, desde
a Nouvelle Vague. Mas o meu
interesse é outro: é conversar,
e bem, com públicos diversos.
Encher cinemas. Nem sempre
eu consigo e, às vezes, tem gente que me procura, falando de
meus trabalhos posteriores a ‘O
Artista’, pra dizer: ‘Vi ‘O For-

midável’ na TV e adorei’. Eu só
consigo pensar, num caso desses, o seguinte: ‘Escuta, e por
que você não fez um esforço
para ir ao cinema vê-lo quando
estávamos em cartaz? É uma batalha – desabafa.
Há uma movimentação
hoje na indústria audiovisual
do Velho Mundo à caça de filmes locais que fazem dos efeitos visuais sua maior diversão.
- Muita gente critica os filmes
de super-heróis, mas esse é o filão
que manteve a fantasia viva entre as
novas gerações - diz Hazanavicius,
que conversou com o Correio em
meio ao episódio do discurso de inclinação fascista do ex-secretário de
Cultura Roberto Alvim.
- É muito triste ver a turbulenta situação política que vocês
estão enfrentando aí no Brasil
hoje. Fui muito bem recebido
aí, filmando ‘OSS 117: Rio não
responde mais’ e lançando ‘O
Formidável’. Espero que vocês
enfrentem esse furacão e saiam
bem dele. Talvez por isso eu tenha encarado o desafio de fazer

um filme de fantasia. Por que
ela alivia nossa angústia diante das repressões - comenta.
DRAMA
Em meio ao lançamento
de “Le prince oublié”, Hazanavicius prepara um longa de
animação para 2021: “La plus
précieuse des marchandises”,
cuja trama é baseada na prosa
de Jean-Claude Grumberg, sobre os bastidores do campo de
concentração de Auschwitz, na
batalha de um jovem para sobreviver ao Holocausto.
- Aprendi muito sobre essa
ideia de ‘family film’ filmando
com Omar e resolvi expandir
minhas experiências para o
terreno do desenho animado.
Vai ser um desenho em 2D,
sem qualquer preocupação de
inovar o modo como se anima
- conta o cineasta.
- Fazendo ‘Prince Oublié’
com Omar Sy, eu fui apresentado a um olhar sobre a paternidade que flerta com a doçura.
Seria bom seguir nessa estrada.

C R Í T I CA C I N E M A /J U DY
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Interpretação
feminina acertada

Paródia reflexiva na
Alemanha nazista

Divulgação

Divulgação

Por João Victor Ferreira

Por Pedro Sobreiro

Depois de uma queda em
sua carreira musical e no cinema, a atriz e cantora Judy
Garland (Renée Zellweger)
precisa ir para Londres no
fim dos anos 1960, na esperança de reconquistar a sua
fama e conseguir o que precisa para viver a vida que tanto
sonha, ao lado dos seus filhos.
O filme segue uma construção
linear e bem previsível em relação aos fatos que ocorreram
com a protagonista. De fato, o
grande charme é muito mais a
interpretação e a qualidade da
representação de uma das atrizes mais importantes dos anos
1940 e 1950, do que a história
por si só.
A direção em confluência
com a edição torna os momentos de flashback fluidos, o que
contribui de certo modo para o
ritmo do filme que é bom, mas,
em alguns momentos, esquizofrênico. Sendo um segmento
importante do seu arco e, por
consequência do filme, o passado de Judy acaba levando muito tempo de tela. São algumas
pontas soltas e outras situações
que não levam a lugar nenhum
que atrapalham um pouco esse
rumo que é desenvolvido.
O roteiro sabe muito bem
que o seu ponto mais forte é a sua

Já está nos cinemas um
dos filmes mais inesperados
e surpreendentes dos últimos anos: “Jojo Rabbit”.
Ambientado na Alemanha em meio ao período da
Segunda Guerra Mundial, o
filme acompanha a vida do
jovem Jojo (Roman Griffin
Davis), um menino alemão
de 10 anos, cujo sonho é se
tornar um membro de alta
patente do partido nazista.
Porém, diferentemente dos
outros meninos, Jojo tem
um amigo imaginário bem
peculiar: o próprio Adolf
Hitler (Taika Waititi).
Junto ao Führer de mentirinha e seu amigo Yorki
(Archie Yates), Jojo entra
para a Juventude Hitlerista,
mostrado como um tipo de
cursinho para se tornar nazista, mas tudo dá errado e
ele acaba sendo mandado de
volta para casa, onde descobre um segredo que mudará
sua vida para sempre.
O filme é uma obra-prima do cinema de paródias,
como há muito tempo não
se via. A interpretação do
diretor Taika Waititi da história é fantástica e consegue
subverter um tema delicadíssimo, que é a Alemanha

Renée Zellweger, como Judy: interpretação sustenta o filme

protagonista, criando situações e
diálogos interessantes que nos revelam pouco a pouco as nuances
da sua personalidade.
O mesmo não pode ser dito
dos personagens coadjuvantes
que beiram a irrelevância na
maioria das situações. Algo que
não é necessariamente um grande
problema, já que um coadjuvante
nos serve justamente para a construção do arco do protagonista.
O que incomoda aqui são situações criadas que não levam a
lugar nenhum e principalmente
a falta de participação e apego
emocional de personalidades importantes na vida de Judy, como é
o caso dos filhos, que são esquecidos depois do primeiro ato.
Chegamos então na interpretação de Renée Zellweger –
favorita na categoria de melhor
atriz na edição do Oscar 2020.
Renée consegue ser operacional

quando necessário, conseguindo passar facilmente os trejeitos
e a fisicalidade de seu objeto de
estudo. Ainda assim, a atriz passa muito bem a melancolia por
trás de uma atriz de um peso absurdo, com o medo de cair no
esquecimento. Envelhecer é um
tema muito presente aqui na
história de Judy e, sendo uma
mulher artista nos anos 1960,
faz esse peso ser cada vez mais
opressivo.
Judy é um filme que se vale
pela interpretação feminina
acertada e muito bem dirigida. É
um estudo de personagem operante, mas que ganha o seu brilho de fato quando cai nas mãos
de sua intérprete.
O filme pode não ser nada
de mais, mas ele ganha charme e
algo a dizer quando Renée aparece pela primeira vez na tela.
Nota: 7,5.

O diretor Taika Waititi interpreta uma caricatura imaginária de Hitler

nazista e sua relação com o
judaísmo e seus rivais ideológicos, para entregar um
longa com humor de primeira e toques de drama
bem dosados.
Embalado por versões
em alemão de grandes
clássicos da música, como
Beatles e David Bowie, o
filme não abre mão do humor característico de Taika
Waititi, mas é justamente
nas partes dramáticas que
ele consegue se sobressair e
abordar temas como morte,
luto, autodescoberta, amizade, bullying e amadurecimento. Há cenas que são capazes de arrancar lágrimas
até dos mais carrancudos. E
elas são inseridas de forma
orgânica, sem parecer forçado em momento algum.
O elenco é primoroso. A

dupla principal, vivida pelos
fofíssimos Roman Griffin
Davis e Archie Yates, tem
uma química fantástica, sendo impossível não abrir um
sorriso quando eles interagem em tela, mesmo falando
coisas grotescas.
Outro destaque do filme
é Sam Rockwell. Ele interpreta um soldado alemão
que sofreu um acidente e
foi rebaixado. Sua interpretação é simples, porém
brilhante ao mostrar que
alguns alemães só se juntaram ao exército porque
foram obrigados. Scarlett
Johansson é bem sutil, mas
também impecável.
É bem provável que ‘Jojo
Rabbit’ não vá muito bem no
Oscar, mas definitivamente
faz valer o preço do ingresso.
		
Nota: 9.
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TELEVISÃO

A maconha como ela é (ou não)
Série da HBO aborda o aumento do consumo da cannabis em território americano e seus reflexos na sociedade
Divulgação

A razão da série funcionar
tão bem repousa no fato de
que a receita já está há muitos
anos sendo desenvolvida. A
série começou em 2012, quando o então casal Ben Sinclair e
Katja Blichfeld decidiram unir
forças criativas para fazer um
projeto que os representasse.

Por Canal Like*

A série americana da HBO,
“High maintenance”, parte de
um principio polêmico - mas
muito interessante. É um show
que simplesmente assume que
todo mundo fuma maconha.
Acredite ou não, concorde com
isso ou não, a planta está ficando cada vez mais acessível para a
sociedade. Nos Estados Unidos
então - nem se fala. Algumas
pesquisas recentes dizem que
mais da metade dos americanos
acima de 18 anos já experimentou alguma vez na vida a cannabis sativa.
E com 33 estados Americanos permitindo o uso médico
e 10 estados, mais Washington
D. C., liberando o uso recreacional, “High maintenance” é
uma série bastante contemporânea. É ficção, mas com os pés
bem fincados na realidade.
“High maintenance”, que
traduzido literalmente significa
“Alta manutenção”, apresenta
episódios que tem poucas coisas em comum entre si. Mas,
basicamente, centrados num
barbudo simpático, conhecido somente como “O Cara”,
enquanto ele anda de bicicleta
por Nova York entregando pacotinhos de maconha para os
mais variados tipos de clientes.
TRANSAÇÕES
Não deixe a nuvem de fumaça te enganar: a série é menos sobre maconha, e muito
mais sobre o que essas pequenas
transações clandestinas revelam
sobre os seus personagens.
Banqueiros estressados nos

Ben Sinclair vive o misterioso “O Cara”, ciclista que entrega maconha a clientes de todos os perfis sociais em Nova York: retrato da intimidade americana

trabalhos, casais em crise, um
universitário querendo parar
de ter ataque do pânico, uma
taróloga prestes a ir para um retiro espiritual, uma mulher com
câncer...
As razões que levam os personagens à maconha são das
mais variadas. São tantos tipos,
tão bem construídos, que à medida que a série vai progredindo, vai se formando um grande
mosaico sobre o que as pessoas
fazem quando estão desfrutando de suas intimidades.

Cada episódio tem “O
Cara” visitando novas pessoas, agindo muitas vezes não só
como traficante, mas também
como terapeuta, ou até em alguns casos um par romântico.
E uma parte do mistério
de “High maintenance” é justamente descobrir qual é a do
“Cara”. O que esse ciclista faz
em sua casa? E o que, de fato,
ele acha disso tudo?
Em 2019, com a estreia da
terceira temporada, o personagem finalmente sai um pouco

mais do anonimato – o último
episódio da segunda temporada
foi bastante revelador, então não
tinha como ele continuar na coxia. “O Cara” até chega a protagonizar um dos episódios, mas só
um mesmo. Não se mexe em time
que tá ganhando - mas o desenvolvimento do “Cara” promete
ser um ponto de virada para a série - que só melhora ao se tornar
mais ousada, mais experimental,
e cada vez mais humana.
Nessa terceira temporada,
alguns dos episódios lembram

até o surrealismo vibrante
e consciente de séries como
Atlanta ou os filmes do diretor
grego, Yorgo Lanthimos, que
recentemente concorreu ao Oscar com “A favorita”, mas antes
fez filmes muito mais excêntricos - como “O lagosta”.
A diferença aqui, é que os
episódios dessa carismática série da HBO, sempre acabam
sendo sobre compaixão e empatia. Difícil não se ver nas situações tão humanas dos personagens da trama.

ENCAIXE
Katja era uma produtora de
elenco de sucesso, trabalhando
em séries como “30 Rock” e
“Saturday night live”. E Sinclair,
um ator e montador procurando trabalho. Apesar da Katja
gostar muito do seu trabalho,
ela testava muita gente talentosa no seu dia a dia que não conseguia encaixar em séries mais
convencionais - o seu próprio
marido era uma dessas pessoas.
Os dois bolaram uns roteiros, e uns baseados, chamaram
os amigos, e foram trabalhar.
Quem faz o papel do “Cara” até
hoje é o Ben, que escreveu, junto com Katja, a grande maioria
dos episódios.
Os primeiros episódios, curtinhos e irreverentes, bombaram na internet - em particular,
na plataforma Vimeo, uma espécie de Youtube, só que voltada para projetos mais artísticos.
A plataforma tomou interesse na dupla e “High maintenance” rapidamente transformou-se na primeira serie
original da plataforma. Foi só
questão de tempo até que eles
assinassem com a HBO.
*Confira dicas de filmes,
séries e streaming em www.
canallike.com.br

NA TELINHA
Fotos Divulgação

Muito além do humor
O astro mundial da comédia pastelão Adam Sandler já
está na Netflix com seu mais
novo filmes, “Joias Brutas”.
Dessa vez, entretanto, o
ator deixa a comédia de lado
para fazer um suspense policial de altíssimo nível.
Na trama, Howard Ratner
(Adam Sandler) é um joalhei-

ro viciado em jogos e apostas
que se envolve em um trama
sombria, depois de oferecer
um joia da Etiópia para um
cliente e se afundar em dívidas.
O grande destaque é a atuação de Sandler, que aparece irreconhecível. Seu trabalho foi
tão bom que os fãs fizeram petições para indicá-lo ao Oscar.

Al Pacino vs. nazistas
Estreia em 21 de fevereiro. no Amazon Prime Video,
uma forte candidata ao posto de melhor série do ano:
“Hunters”. Estrelada pelo
lendário Al Pacino e o jovem
Logan Lerman, o seriado
promete uma produção espetacular, recheada de críticas sociais.

A trama é focada em um
grupo de caçadores de nazistas na Nova York dos anos 70.
Produzida por Jordan Peele,
diretor de “Corra!” (2017)
e “Nós” (2019), a série vai
acompanhar os caçadores
em uma busca por vários
núcleos nazistas espalhados
pelos EUA.
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O monge que revolucionou a Igreja

Biografia mostra por que Lutero foi o último homem da Idade Média e o primeiro da era moderna
Reprodução

Por Nelson Vasconcelos
Especial para o Correio da Manhã

Por menos que você creia
em deuses e igrejas, não tem
como escapar da influência
cristã sobre a sociedade ocidental. É por isso que “Martinho Lutero – renegado e profeta”, da historiadora Lyndal
Roper, torna-se uma leitura
marcante e, digamos, “inspiradora”. A biografia deixa
claro, por exemplo, que os
abusos cometidos em nome
da fé têm que ser combatidos
a qualquer custo - o que certamente nos faz refletir sobre
os dias de hoje.
Muita gente lembra, do
tempo da escola, que Lutero
foi um monge alemão que balançou a estrutura da todo-poderosa Igreja Católica em plena
Idade Média. Não o fez por vã
rebeldia. Era agostiniano estudioso, homem de fé verdadeira. Certa vez, passou seis horas
se confessando, para desespero
de seu confessor, Johann von
Staupitz. Devoção total.
O que moveu Lutero contra a Igreja foi a certeza de
que os desejos divinos estavam sendo desvirtuados por
religiosos que exploravam a
boa fé e a inocência dos fiéis (e olha nós aí outra vez).
Lembremos que, na época,
vendia-se a salvação das almas por qualquer trocado.
Quanto mais grana o sujeito
gastava nessa intenção, menos tempo ele passaria no
purgatório, rumo ao paraíso.
O marketing estava, literalmente, na alma do negócio.
O frei dominicano Johannes
Tetzel, por exemplo, tinha
um lema nada sutil: “Quando
a moeda no cofre tilintar, a
alma do purgatório vai se livrar”. Certa vez, ele chegou a
dizer que essas indulgências
poderiam redimir até quem
estuprasse a Virgem Maria.
Pegou pesado pra burro.

Nada convencia Lutero da
seriedade dessas práticas, sendo tudo a mais sórdida manifestação da ganância. Nas discussões intramuros, ele quis
mostrar que, sagradas ou não,
as palavras escondem múltiplos significados e intenções,
e daí a origem de tantos conflitos, golpes e desencantos. É
um tema bem atual, aliás.
Filosofias à parte, o monge foi à luta contra a mercantilização da fé sob as bênçãos
dos papas. Em 1517, aos 34
anos, pregou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg
as 95 teses questionando as
ordens da Igreja. Uma afronta. O documento foi impresso, ganhou as ruas e prontamente chocou a Europa.
Com sua ousadia, Lutero
conseguiu defensores e ini-

O monge Martinho
Lutero prende suas
teses revolucionárias
numa igreja alemã,
em 1517: desafio
que marcou
a Idade Média

migos. Seu raciocínio tinha
lógica, apelo popular e apoio
de nobres que gostariam de
ver Roma com menos poder
- ou seja, menos apetite pela
grana alheia.
Para a Igreja, o problema é
que toda a argumentação luterana deixava em risco um das
mais importantes fontes de
arrecadação que sustentavam
a Igreja. Pior que isso: ao brigar contra esse sistema, estava
desafiando a autoridade do
próprio papa. Ou seja, mexeu
com gente grande.
Como se sabe, a Igreja da
Idade Média não costumava
ser boazinha com seus oponentes. Lutero não teve medo
e encarou a discussão. Foi apenas excomungado, e tudo bem,
porque poderia até ter parado
na fogueira.

Aula de consciência ecológica
Livro comemora 30 anos de trabalho dos guardiões da natureza de Ilha Grande
Fotos Reprodução

Por Marcio Correa

Um dos mais talentosos
jornalistas de sua geração,
Cesar Tartaglia apresenta em
“Brigada Mirim Ecológica da
Ilha Grande - 30 anos” (Chermont
Editora/distribuição
gratuita) um trabalho exemplar, que poderia - e deveria
- ser imitado por grupos ambientais, corporações e prefeituras de todo o país.
A história começa em março de 1989, quando o Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Baía da Ilha Grande
(Consig) criou um batalhão de
gente empenhada em reverter
o processo de degradação do
meio ambiente na ilha.
Esse movimento deletério
vinha de longe, mas em câmera
lenta, preocupando os moradores e empresas que viviam da
ilha, mas passando ao largo das
decisões de governo.
A situação ficou mais delicada a partir da desativação
da famosa colônia penal de
Três Rios. Não deixa de ser
curioso a propósito, que a
presença do presídio de Ilha
Grande, que ficou em atividade até 1994, desestimulasse a invasão da ilha.

Nascia então a Reforma, o
movimento que resultou na divisão da Igreja, abrindo caminho
para múltiplas denominações
religiosas, que hoje conhecemos
tão bem. Tampouco defendia os
tribunais morais, outra característica com quem temos que
conviver nos últimos tempos.
Muito sangue correu à medida que Lutero quebrou a ordem vigente não só na religião,
como também na filosofia e
na economia cristã. Não por
acaso, o monge foi chamado
também de o último homem
da Idade Média e primeiro da
era moderna. Tem a ver.
As questões teológicas
apresentadas por Lyndal são
interessantes. Para Lutero, era
mais do que saudável manter
uma certa desconfiança em
relação à fé. Ele também de-

sejaria não ter livre arbítrio,
porque seria uma espécie de
prisão para os fieis da época.
Detestava Roma, onde estivera apenas uma vez, para ver “a
fronte de toda a maldade e o
assento do Demônio.”
Aliás, e quanto a falar de
paraíso, purgatório, inferno?
Para entender melhor a história de Lutero e seu movimento,
consideremos real a existência
desses mundos paralelos e seus
personagens, apenas isso, e reitere-se que Lyndal não está discutindo a validade de qualquer
crença. Sua questão é contar a
história de um religioso que, à
parte suas boas intenções, não
era exatamente santo.
Tratava-se, por exemplo,
de um antissemita agressivo,
inaceitável para os padrões de
hoje, tão baseados na hipocrisia e no politicamente correto.
Da mesma maneira, era também machista – mas não dos piores. Como tinha implicância filosófica com a Virgem Maria, sempre
deixava a mulher em segundo
plano. Mas defendia o prazer para
ambos os sexos, não renegava o desejo carnal – que, afinal, seria uma
criação divina. Suas ideias sobre
sexualidade eram notavelmente
desinibidas, diz sua biógrafa.
Mesmo religioso exemplar,
Lutero não tinha a costumeira aversão ao corpo feminino.
Era deveras esperto e, não
por acaso, chocou seus pares
quando se casou com Katharina von Bora – que era freira.
Juntos, tiveram quatro filhos e
viveram até a morte dele.
Lutero morreu em 1546,
na mesma cidade em que nascera, Eisleben. Estava lá por
acaso, numa viagem, mas já
adoentado. Teve velório e enterro digno de um rei, com
cortejos acompanhados por
nobres, professores, estudantes e, claro, muitos fieis que
reconheceram sua importância para uma nova era que ele
ajudou a inaugurar.

N A E S TA N T E

Nos bastidores
Com 30 anos de multinacionais como a Unilever
e a Pepsi, o ex-executivo Antonio Kriegel lança “Casos K
- O lado humano do marketing e outras histórias”, em
que explora 27 historinhas
interessantes sobre a área do
marketing no mundo empresarial da pesada.
O bacana é que Kriegel
consegue fugir daquele discurso chato dos livros de autoajuda corporativo, abrindo sua experiência também
para leigos e troianos, que
certamente têm a aprender e

a se divertir com as dicas do
ex-executivo. O bom humor,
aliás, está bem marcado na
prosa de Krieger. Isso é bom.

Para nervos de aço
Brigadista
colhendo algas
numa fazenda
marinha da Ilha
Grande: 30 anos
de luta incansável pelo meio
ambiente

Foi a partir daí que a região
da Ilha Grande começou a sofrer com a ocupação predatória,
prejudicando não só o ambiente como a própria economia da
ilha, altamente dependente do
turismo na baía.

Contra a exploração desenfreada e ilegal, nada melhor que
a conscientização e, claro, arregar as mangas. É aí que a Brigada Mirim Ecológica entra em
campo, valorizando os recursos
naturais do santuário que, em

julho do ano passado, recebeu
o título de Patrimônio Cultural
e Natural da Humanidade, ao
lado da cidade histórica de Paraty, também no Estado do Rio.
O livro do Tartaglia conta
como se estrutura a brigada. A
recuperação da fauna e da flora
é um trabalho de formiguinha
e tremendamente recompensador para mais de mil jovens
que fizeram parte do time, que
se beneficiaram também com
cursos e atividades culturais ou
profissionalizantes.
O livro é uma graça e está
sendo distribuído gratuitamente aos turistas de Ilha Grande.

A Igreja Universal é,
decididamente, um poder
assustador. São mais de dez
mil templos espalhados pelo
país e em quase cem países,
com milhões de fieis sócios,
perdão, seguidores. Gilberto
Nascimento levantou histórias incríveis sobre o pastor
Edir Macedo, seu líder, que
nas últimas décadas xercer
influência pesada em várias
esferas do poder público.
Nestes tempos em que
política e religião estão se
misturando mui perigosamente, a leitura de “O rei-

no” (R$ 59,90/Companhia
das Letras) talvez seja não só
bastante informativa, como
também necessária.
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Entreato com Analu Prestes
Divulgação

Escolhida a Melhor
Atriz no 7º Prêmio Cesgranrio de Teatro por sua
atuação em “As crianças”, Analu Prestes fez
um dos mais belos discursos daquela noite, no
Copacabana Palace.

Quando você recebeu o
Prêmio Cesgranrio, fez
um discurso lúcido e
elegante. Você decorou
o texto ou as palavras
foram surgindo na hora?
Um dia antes resolvi
falar o que tinha vontade
andando pela casa e de-

Dores e alegrias de
quem viveu demais
Paulo Vale/Divulgação

A montagem de “As
crianças” lhe deu o
prêmio de Melhor Atriz.
A temática da peça é
de uma dramática atualidade?
AP – Sim. Estamos
vivendo tragédias ambientais, o aquecimento
global, a queda das geleiras, enchentes, tsunamis,
produção
exponencial
de lixo, a forma estúpida
de como usamos os recursos naturais e toda a
nossa irresponsabilidade
com o planeta.

T E AT RO

Analu: falando com o coração

pois escrevi. Reli várias
vezes para ficar segura
e não me esquecer de
dizer o que meu coração
pedia!
Vocês pretendem voltar a cartaz com o espetáculo?
AP - Sim. No Teatro
Eva Herz, em São Paulo, a partir do dia 14 de
março até final de maio.
Faremos ainda apresentações em Araraquara,
Campinas e no Palco Giratório em Porto Alegre.
No Rio, em junho, no Teatro Petra Gold.

TRIBO DO TEATRO-MEMÓRIA / AMOR, A PEÇA (1933)
O autor da peça no ano seguinte, inaugura
“Amor”, Oduvaldo Vianna, o Teatro Rival. Em ambas
morto em 1972, é um dos as casas lança ao estrelato
mais importantes autores a atriz Dulcina de Moraes,
do teatro brasileiro, mas morta em 1996. Se formos
está esquecido, injusta- estudar o sentimento do
mente esquecido. Em sua ciúme em criações dracertamente
época, seria chamado de matúrgicas,
multimídia, se existisse esta obra aparecerá como
esse termo na primeira uma das mais brilhantes e
metade do século passa- acuradas análises de uma
do: escrevia para teatro, personagem feminina ciucinema, jornal e rádio, sen- menta em alto grau, como
do, inclusive, o introdutor “Lainha”, vivida por Dulcida novela radiofônica no na. No livro O esplendor da
Brasil. Também foi empre- comédia e o esboço das
sário, criou jingles para pu- ideias: dramaturgia brasiblicidade, dirigiu
Arquivo Correio da Manhã leira dos anos
cinema, enfim,
1910 a 1930,
nos anos 1930
abordamos o
/ 40 e 50 pontienredo desta
ficou como um
trama:
criador sensa“Sátira escional. Como se
crita em três
não bastasse,
atos e 38 quadros. (...) Posna vida particular, era pai de
sui
diálogos
Oduvaldo Vianbrilhantes e dena Filho, o nossenhos de perso Vianninha.
sonagens deCasa-se duas vezes, a se- senvolvidos com maestria.
gunda com Abigail Maia, A estrutura dramatúrgica
uma das mais célebres de Amor é revolucionária
atrizes da cena nacional. em termos dos padrões
Para homenagear Vianna, teatrais da época, pois cria
Procópio Ferreira, prota- vários planos de tempo e
gonista de diversas peças espaço que se sucedem
suas, batiza a filha Bibi simultaneamente, com vá(1922-2019) com o nome rios cenários e climas”.
Em sua temporada cade Abigail. Eram compadres e admiradores um rioca, Amor alcança a surdo outro. Escreve muitas preendente marca de 243
peças de sucesso, porém, representações consecuuma delas, torna-se um tivas.
“Amor”, a peça, meclássico: Amor estreia em
1933, em São Paulo, no mória iluminada do teatro
Teatro Boa Vista, e no Rio, nacional.

Aos 82 anos,
Amir Haddad
retrata a vida
na terceira idade
com o espetáculo
‘Rugas’
Por Cesar Ferreira

Aos 82 anos, o ator, diretor
e dramaturgo Amir Haddad é
como um bonde sem freios em
se tratando de expressão artística.
Após seis temporadas, o premiado diretor volta ao Teatro Gláucio Gil, em Copacabana, com
“Rugas – um espetáculo sem
botox” no qual promove uma
necessária reflexão sobre as questões relativas à terceira idade.
Em cena, as atrizes Claudiana Cotrim e Vanja Freitas vivem
uma série de personagens que
mostram como a velhice pode
ser criativa e poderosa, instigam
a plateia com as perguntas: ‘o que
você vai ser quando envelhecer?’

Claudia Cotrim e Vanja Freitas: laboratório a partir de entrevistas

ou ‘quando você se sentiu velho
pela primeira vez?
A construção desses personagens vem com conhecimento
de causa. Há três anos, as atrizes
estudam o envelhecimento. Foram centenas de entrevistas com
pessoas de 40 a 80 anos. Esse material chegou às mãos do dramaturgo Herton Gustavo Gratto e
assim nasceu o texto de “Rugas”.
Já com direção do premiado
Amir Haddad, o espetáculo estreou na 13ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra,

n
O Itaú Cultural, a
Mostra Internacional de
Teatro de São Paulo,
anuncia a programação
para a sua 7ª edição, que
vai de 5 a 15 de março e

Vá ao teatro. você precisa de teatro e o teatro precisa de você
email: enterarte@terra.com.br

RUGAS - UM ESPETÁCULO SEM
BOTOX
Teatro Gláucio Gill (Praça Cardeal
Arcoverde s/n° - Copacabana
Tel: 21 2332-7904)
Até 16/2
Sábados e domingos às 18h30
Ingressos: R$ 50 e R$ 25

Andorinha só não faz verão
Odilon Wagner/Divulgação

Por Cláudia Chaves
Especial para o Correio da Manhã

Canções famosas podem ser
mote para a composição de peças
de teatro. O que acontece , por
trás de grandes tragédias, também. Na junção desses dois ingredientes, a famosa canção que
Caetano Velloso inclusive gravou
– La Golondrina – e o atentado
homofóbico ao bar gay Pulse em
Orlando, que ao premiado autor
espanhol Guillem Clua, escreveu La Golondrina, que vai aos
poucos desfiando a força da letra
da canção e qual a verdade sobre
uma das vítimas.
Amélia, uma conhecida professora de canto , interpretada por
Tania Bondezan, recebe Ramon,
um jovem aluno – Luciano Andrey – que manifesta a vontade
de se preparar rapidamente para
cantar em uma homenagem fúnebre à sua mãe. Dessa aparente
simplicidade, banal mesmo nas
condições que a história se apre-

O encontro entre uma professora de canto e seu aluno revela um conflito

senta que, aos poucos, acontece
um conflito que vai em ondas de
crescendo, inesperadas , como
acontece em um atentado.
A direção Gabriel Fontes Paiva, experimentado profissional do
excelente Grupo Tres de Teatro,
consegue equilibrar o drama pessoal, as dificuldades, aquilo que
ambos os personagens tentam
evitar e esconder, sem escorregar
para algo que poderia até parecer
inverossímil. Extrai do texto e
destaca o que é mais importante:

uma espiral formada por linhas
opostas que, a cada episódio de
lembrança, de revelação, vão se
embolando, separando, até que
definitivamente se encontram.
Em um cenário realista e ao
mesmo tempo atemporal, as intepretações de Tania e Luciano
também apelam para algo comum das pessoas quando estão
envolvidas em algo incomum,
improvável: pé no chão, falando como se falaria na chamada
realidade. Os atores ganham

expressão por conseguirem se
mostrar na essência do que são os
personagens. Pessoas cuja vida segue sem sobressaltos até que algo
acontece e que lhes tira o chão,
mas são obrigados a suportar a
vida cotidiana.
O texto é afiado e afinado sem
dar qualquer trégua ou respiro
para a situação que só vai sendo
desenvolvida em uma metáfora
perfeita dos sentimentos de desvalia. Ramon tem que aprender a
cantar La Golondrina- a andorinha – e só vai conseguir isso com
a participação decisiva de Amélia.
Assim, com aquilo que os une só
será resolvido pela união dos dois.
SERVIÇO
LA GOLONDRINA
Teatro Sesc Ginástico ( Av. Graça
Aranha, 187, Centro)
Quintas, sextas e sábados, às 19h, e
domingos, às 17h. Ingressos:
R$ 30, R$ 15 e R$ 7,50
(associados Sesc)

N A R I B A LTA
Divulgação

ocupará vários teatros da
cidade. A abertura será
no Auditório Ibirapuera.
n Carolina Maria de Jesus (1914-1977), maior fenômeno literário dos anos
1960, chegará a Alemanha
em março. Andréa Ribeiro,
sua intérprete no espetáculo “Diário de Bitita”, tem
as passagens aéreas, mas
precisa de uma ajuda de
custo. Informações pelo
e-mail casaforteproducoes1216@gmail.com.

SERVIÇO

C R Í T I C A T E AT R O / L A G O L O N D R I N A

Refletor
n “Nefelibato”, monólogo de Regiana Antonini,
com Luiz Machado, prorrogou sua temporada no
Espaço Cultural Municipal Sergio Porto até o dia
17. Direção de Fernando
Philbert, com supervisão
artística de Amir Haddad.

em setembro de 2018.
- Este é um assunto importante, tocante e delicado. Mas também bastante perigoso. Qualquer
resvalo para o melodrama poderá
colocar atores, personagens e a
plateia num beco sem saída. Não
somo eternos. Seria insuportável
se fôssemos. Por isso a vida, assim
como o teatro, tem que ser vivida
até o fim. Como se fôssemos eternos. Eternamente velhos, eternamente novos - comenta o diretor.
A história do espetáculo gira
em torno de uma cientista geron-

tóloga que estuda o envelhecimento e quer fazer o tempo parar.
Para isso, vai estudar no exterior e
quase não tem mais contato com
sua mãe. Até que um dia, durante a palestra mais esperada de sua
vida, recebe um telefonema da
cuidadora dizendo que a mãe está
muito doente e precisa ver a filha.
O que ela vai fazer?
A forte dramaturgia ganha
reforço com a bem escolhida
trilha sonora, que inclui canções
como “Meu mundo caiu”, eternizada por Maysa; “Fascinação”,
um clássico de Elis Regina; “Bodas de Prata”, interpretada por
Maria Bethânia; e “Que será”, um
super hit dos anos 1950 na voz
de Doris Day.

Força da negritude
Os movimentos teatrais negros estão cada
vez mais fortes e vão conquistando as plateias
do Brasil e do exterior. É o caso do espetáculo
“Isto é um negro?”, de Mirella Façanha e Tarina Quelho, o mais novo trabalho do grupo
EQuemÉGosta?, que coloca em cena a vivência e problemática do que é ser negro no Brasil. O espetáculo já foi enceando em Portugal
e, em breve, fará temporada na Alemanha.
Em cartaz até 16 de fevereiro no Teatro Sesc
Copacabana (Rua Domingos Ferreira, 160).
De sexta a domingo, às 20h. Ingressos: R$ 30,
R$ 15 e R$ 7,50 (associados Sesc). (S. F.)

Sucesso de Bowie
O musical “Lazarus”, de David Bowie, estreia no Rio, depois de muito
sucesso nos palcos paulistanos. O espetáculo fala de um alienígena que vem à
Terra para salvar seu planeta. Direção
de Felipe Hirsch. Elenco de famosos
com 11 atores, protagonizado por Jesuíta Barbosa. Teatro Multiplan (Av. das
Américas, 3900 – Barra). De quinta a
sábado, às 21h; e domingos, às 19h30.
Até 16/2. O preço do ingresso é variado:
vai desde R$ 400 (plateia VIP) e R$ 200
(meia) até R$ 100 (plateia superior) e
R$ 50 (meia). (S. F.)
Divulgação

Luciana Mesquita/Divulgação

Diabólica Davis
A atriz Bette Davis (1908-1989), uma
lenda do cinema hollywoodiano, ficou célebre também por seus comentários ácidos,
de um humor implacável. Pois esta personagem peculiar está nas mãos de Andréa Dantas que, em curta temporada, incorpora
com brilhantismo a diva no solo “O diabo
em Mrs. Davis”, de Jau Sant’Ângelo, com
direção de Aloisio de Abreu. Teatro Municipal Café Pequeno (Av. Ataúlfo de Paiva,
269, Leblon). Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 18h, até 9/2. R$ 60. R$15 e R$
7,50 (para associados do Sesc). (S. F.)
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Fotos Cleomir Tavares

Time do Salgueiro

Nando Cunha e Renata Santos

Rafael Queiroz

Feijoada Pré-Carnavalesca do Windsor Barra agita convidados
com bateria do Salgueiro e Cordão da Bola Preta
Samba de gafieira, Cordão do Bola Preta e bateria
do Salgueiro. Essas foram as atrações que animaram
a tarde dos 600 convidados da Feijoada Pré-Carnavalesca do Windsor Barra no sábado (01/02).

A Escola de Samba Salgueiro, nove vezes campeã do
carnaval carioca, levou ritmistas e passistas, além de
um casal de mestre-sala e porta-bandeira. O destaque ficou por conta de Renata Santos, que estreia na

escola em 2020 e foi coroada musa do carnaval do
Windsor Barra no palco do evento.
Um dos mais tradicionais eventos do carnaval do
Rio de Janeiro, a Feijoada Carnavalesca do Windsor

Barra completa dez anos em 2020.
No sábado de carnaval, 22 de fevereiro, será realizada a segunda edição do evento, que contará com várias atrações, além de um buffet de feijoada vegana.

Nando Cunha

Renata Santos

Kadu Moliterno e Cristiane

Rafael Queiroz

Fotos Miguel Sá

Quarto ano do
Bloco do Copa
O Belmond Copacabana Palace sediou domingo (2), o Bloco do Copa, com as apresentações do grupo Último Gole,
Samba de Santa Clara e Bateria
Balanço Zona Sul. A musa do
evento foi Preta Gil, enquanto

Ana Cristina Souza, camareira
do hotel, foi a madrinha.
Além disso, também foi
anunciado que a atriz Camila
Queiroz será a rainha do baile deste ano, que acontece no
próximo dia 22.

A cantora Preta Gil e a rainha do bloco, Ana Cristina Souza

Preta Gil e Andrea Natal

Jaque Barreto, Marcelo Hicho, Márcia Veríssimo e Pedro Nelson de Senna

O casal Diogo Bocca e Bruno Chateaubriand

Heckel Verri com o casal Mary Marinho e Haroldo Costa

Monica Martinez e Saul Sabba

12

De 7 a 13 de fevereiro 2020

2.º C A D E R N O

Guilherme Cosenza

Pallard à cavalo, com feijão e fritas

Polpettone à parmegiana com linguini na manteiga e sal

Saint petter com risoto al limone

Um italiano para
todos os

PALADARES

Pecorino aposta na diversidade de sabores da rica culinária
do país da bota e apresenta cardápio com mais de 70 pratos
Por Ive Ribeiro

Quando pensamos em visitar
um restaurante italiano, automaticamente nos remetemos a saborear alguma massa. No Pecorino,
entretanto, as opções são mais
vastas. Isso porque a franquia estabelecida em São Paulo, que recentemente abriu a primeira loja
no Rio, no Barra Shopping, tem
diversas especialidades gastronômicas, como explica o dono Guilherme Drummond.
- No nosso cardápio temos
massa, pasta, pizza, carpaccio,
omelete, salada... Qualquer um
pode vir comer aqui. Em um

Legenda

Buffet fica disponível durante os almoços nos dias de semana

R E C E I TA S

grupo de dez pessoas é sempre
difícil decidir o local para comer.
“Vamos num japonês”, “Ah, mas
eu não como”. Aqui todo mundo
come. A gente pode adaptar os
pratos, tirar uma salada, colocar
outra coisa... – explica o empresário paulista de 29 anos.
Logo ao entrar no restaurante, o cliente se depara com
uma disposição própria, com

um buffet disponível por R$
39,90 e com um dos pratos
quentes mais o buffet, por R$
49,90 (válido para almoços nos
dias de semana). Já para jantares
e finais de semana, só é oferecido o serviço à la carte.
Ao todo, são cerca de 70
pratos, sem contar as variações
de cardápio. Alguns dos destaques são polpettone à parme-

SERVIÇO
O Barra Shopping fica na Av. das Américas, 4.666. O restaurante também
realiza entregas em um raio de 8 km, e o serviço está disponível no IFood.
Também há um espaço externo para comemorações e famílias que queiram
deixar suas crianças mais à vontade.

TÁ N A M E S A

Contém iogurte
Juliana Ventura/Folhapress

Ao tempero do samba com Mart’nália
Divulgação

Por Juliana Ventura (Folhapress)

O iogurte é hoje algo tão
corriqueiro na nossa vida que
ver receitas que o usam como
ingrediente é completamente
normal. Mas, no começo do
século passado, na Europa,
o alimento que povoa uma
parte ampla das geladeiras de
supermercados, com grande
variedade de tipos e sabores,
era visto como exótico.
A massa azeda, de leite
fermentado, já era produzida
no leste europeu, na Índia, no
norte da África e na Ásia havia milênios, porém, apenas
quando cientistas correlacionaram seu consumo à maior
longevidade a produção industrial do iogurte ganhou
força. Já no fim dos anos
1920, o alimento era produzido em maior escala – e com
sabor mais suave e versões
que levavam fruta na composição. A popularização
mundial veio nos anos 1960.
Como se trata basicamente
de leite fermentado, o iogurte pode, sim, substituir o leite
puro em uma série de preparações. Em molhos, ele adiciona cremosidade e acidez.
No bolo, o iogurte
confere à massa uma textura diferente, leve, mas
ainda cremosa. Untuosa, mas sem ser pesada.
A receita ao lado está na
minha família há bastante
tempo, apesar de tê-la modificado um tanto. A versão
original levava duas xícaras
de chá de açúcar refinado, algo irresponsável para
quem controla o consumo
das chamadas calorias vazias
e desnecessariamente doces.
O resultado com metade do

giana com linguine na manteiga
e sal, típico prato italiano, com
bastante macarrão, e o saint
petter com risoto al limone, servido com um generoso filé de
peixe. Há também uma opção
à brasileira, o pallard a cavalo,
com feijão e fritas.
Além da boa comida, o preço justo e o ambiente agradável,
a receptividade dos garçons
é uma atração à parte. Todos
simpáticos e de prontidão para
temperar os pratos com um
queijo ralado na hora. Destaque
para o Julio César, com seu sorriso fácil e tiradas interessantes,
que atende os clientes com um
bom humor natural.

Bolo com iogurte (rendimento: dez porções)
INGREDIENTES
3 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de açúcar demerara
1 colher (sobremesa) de fermento
em pó
170 g de iogurte natural

1 colher (chá) de extrato de baunilha
100 g de manteiga sem sal
Manteiga e farinha para untar a
forma
Açúcar refinado e canela em pó
para polvilhar

MODO DE FAZER
1 - Bata as três claras em neve e
reserve
2 - Bata a manteiga em temperatura ambiente com o açúcar
demerara até virar um creme
3 - Adicione as gemas, uma a uma,
e depois a baunilha
4 - Coloque o iogurte sem parar
de bater
5 - Vá adicionando a farinha aos
poucos
6 - Quando estiver bem homogêneo, remova a tigela da base
e certifique-se de raspar bem as
laterais como uma espátula

7 - Adicione as claras em neve
em duas partes e incorpore com
cuidado, sem bater
8 - Por fim, adicione o fermento em
pó e misture delicadamente
9 - Unte uma forma com manteiga
e farinha
10 - Asse em forno preaquecido
por cerca de 30 minutos ou até
que, ao enfiar um palito, ele saia
limpo
11 - Espere o bolo assado ficar
morno, tire da forma e polvilhe
uma mistura de açúcar e canela
sobre ele

açúcar (do tipo demerara) é
esplêndido.
Este bolo de iogurte fica
bom puro, delicioso na versão clássica com açúcar e
canela e ainda pode ganhar
outras versões –assim como
acompanhamento de ge-

leias de frutas. Uma sugestão é adicionar raspas e um
pouco de suco de laranja ou
limão à massa ou, então, um
punhado de mirtilos – as
frutinhas escuras fazem um
par infalível com a massa de
iogurte.

O Renascença
Clube, localizado na Rua de São
Francisco 54, no
Andaraí, recebe
no dia 9 a tradicional feijoada beneficente,
a partir de 13h,
que tem o objetivo de arrecadar fundos para o carnaval
2020 do Grêmio Recreativo Escola de
Samba Mirim Herdeiros da Vila, que
é formada por crianças de Vila Isabel.

A atração musical será a cantora
Mart’nália.
No repertório
do show estarão
músicas que marcaram a carreira do
papai, Martinho da
Vila, além de participações especiais
da família e artistas próximos ao célebre sambista da Vila.
Os ingressos para o evento variam entre R$ 20 e R$ 50, e a classificação é livre.

Grand Hyatt Barra no carnaval
Divulgação

No sábado de
carnaval (22), é a
vez da combinação mais carioca
de todas, feijoada
e caipirinha, que
vai transformar
o hotel localizado em frente a
praia da Barra, na
Avenida Lúcio Costa 9.600, em uma contagiante roda de samba com o grupo Arruda
animando os foliões. O evento, que acontecerá de 13h às 18h, inclui buffet completo de

feijoada, open bar de
caipirinha (cachaça
Santo Grau), caipivodka, cerveja e bebidas não alcóolicas,
além de petiscos clássicos, como dadinho
de tapioca, pastéis e
bolinho de feijoada.
A festa acontece das
13h às 18h, com o preço de R$ 220 para adultos e 66 para crianças de 6 a 12 anos.
Os ingressos são vendidos no site do
hotel.

Feijoada diária na Academia da Cachaça
Berg Silva

O
prato
brasileiro é o
carro-chefe da
Academia
da
Cachaça e é
servido diariamente nas filiais
do Leblon (Rua
Conde Bernadotte) e da Barra da Tijuca (Cond. Condado de Cascais).
Nos últimos dois anos, a Academia desenvolveu um conhecimento específico no
serviço de entrega da feijoada em domicí-

lio e vem recebendo uma aprovação
unânime. A tradicional feijoada da
casa (R$ 124,50,
duas pessoas) já
conquistou o título
de melhor feijoada
do Brasil, pelo prêmio Melhores do
Ano da Revista Prazeres da Mesa, e chega
ao cliente numa panela de barro só com
carnes nobres, acompanhada de arroz, couve, farofa, laranja e uma dose de melzinho.

