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É das marchinhas
que eles gostam mais
Vem chegando o carnaval e, com
ele, a irreverência dos bailes e
blocos de rua, território de alegria embalados por marchinhas
eternas. Autor de “Cabeleira do
Zezé” e “Mulata bossa nova”,
entre outras, João Roberto Kelly
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Uma crise muito
além da água suja
do Guandu

Rafael Wallace/Alerj

comemora, nesta quarta (19), no
Teatro Rival, seus 80 anos relembrando sucessos da carreira na
TV e no teatro de revista, além de
outros gigantes do gênero como
Lamartine Babo, Haroldo Lobo e
Braguinha. Págs. 1 e 2
O longa paulista
“Todos os mortos”
(ao lado) é o
representante
brasileiro na
mostra competiva
da edição deste
ano do Festival de
Berlim. Pág. 7

Mistérios da vida e
da morte, segundo
Ivan Junqueira

Críticos de arte
premiam Fernanda
Montenegro

Página 9
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A montanha de lixo tóxico da CSN, às margens do Paraíba do Sul e próxima a um bairro residencial, alcança 30 metros de altura

O Rio pode ter que lidar com mais
um problema na água que consome
- e será bem pior que a contaminação das algas do tipo geosmina no
Guandu. O Rio Paraíba do Sul,
que abastece 75% da população
fluminense, está à espera de uma
tragédia já anunciada. A 50 metros

de suas margens, formou-se uma
montanha com 30 metros de altura e aproximadamente 4 bilhões
de toneladas de lixo químico da
Companhia Siderúrgica Nacional.
A siderúrgica vem até sendo multada pelos órgãos ambientais, mas
fica tudo por isso mesmo. É o que

revela o primeiro capítulo de uma
série de reportagens do CORREIO
DA MANHÃ sobre os principais
mananciais de água do estado. Na
Cedae, a queda do presidente Hélio Cabral mostra aparente perda
de poder do Pastor Everaldo sobre
o Palácio Guanabara.
Página 7 e 12

Alexandre Macieira/Riotur

Tudo pronto
para a folia
carnavalesca
A poucos dias da principal festa popular carioca, o carnaval já
movimenta a cidade com seus
blocos. Ao todo, mais de 400 festejos animarão as ruas em todos
os bairros, além de megablocos
na Avenida Presidente Vargas
e Avenida Atlântica. Principal
palco da festa, o Sambódromo
está repaginado, com novos refletores, sinalização de incêndio
e uma área popular para cadeirantes no setor 13.
Página 6

O Sambódromo passou por obras de modernização e está pronto para receber as escolas de samba dos grupos Especial, A e Mirim, que fazem a maior festa popular do mundo

Braga Netto, um
militar na Casa Civil
O Palácio do Planalto confirmou
a ida do general Braga Netto
para a Secretaria da Casa Civil.
O então titular da pasta, Onyx
Lorenzoni, passará ao Ministério da Cidadania. Atual chefe do
Estado-Maior do Exército, Braga

Netto liderou o Comando Militar
do Leste e, durante dez meses em
2018, foi o interventor militar na
área de segurança pública do Estado Rio de Janeiro. O oficial é visto
como um dos militares mais disciplinados de sua geração.
Página 5

Papa veta a
ordenação
de casados
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Pole dance
une saúde
e bem estar
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Entidades
repudiam
ataque sexista
As principais entidades jornalísticas saíram em defesa da repórter
Patrícia Campos Mello, da “Folha
de S.Paulo”, que foi insultada na
CPMI das Fake News por um funcionário de uma agência de disparo
de mensagens via WhatsApp.
Página 4
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Ruy Castro

Siga o
dinheiro...
O advogado Lucas Tristão se
transformou na pedra do sapato
do governador Wilson Witzel e
abriu frentes de atritos por um
amadorismo político inimaginável. Conseguiu colocar a Assembleia Legislativa em pé de guerra
contra o governo ao revelar um esquema de arapongas bisbilhotando a vida dos 70 parlamentares.
O mais grave porém é o ilícito de Tristão ter virado secretário e continuar como sócio de
uma firma de advocacia, fato denunciado pelo CORREIO DA
MANHÃ e confirmado por ele.
Denúncia aponta também que
o outro sócio da firma de direito
tributário é Carlos Augusto Jeniér,
atual diretor substituto de assuntos
jurídicos da Caixa Econômica no
Governo Bolsonaro e que entrou
na sociedade quando ainda era
conselheiro titular do Carf. Em
surto amnético Tristão afirmou
que desconhecia a sua própria tentativa de também virar conselheiro.
O caso fica mais grave quando atinge o próprio governador.

Para justificar o auto-aporte de
R$ 222 mil na sua campanha,
Witzel afirmou que o valor tinha
origem de “Luvas recebidas” para
entrar como sócio de um escritório do Rio e um outro no Espírito Santo. No do Rio, a sociedade
efetivamente ocorreu, mas não
houve luvas e os pagamentos
efeocorreram, mas só depois da
saída da sociedade como consequência da eleição. Este fato deixa para o escritório do Espírito
Santo a fonte do recurso e esta
sociedade seria exatamente com
Tristão, como publicado na imprensa e nunca desmentido.
Esta possível relação financeira entre Tristão e Witzel precisa
ser esclarecida. Na época, o candidato a governador que declarou ao TSE ter a conta bancaria
zerada e magicamente surgiram
R$ 222 mil de depósitos para a
campanha, antes dos aportes do
escritório carioca. Se o esquema
de arapongas do estado tivesse
focado no Tristão, ele já teria sido
ejetado da cadeira.

OUTRAS PÁGINAS

Amigos ‘tóxicos’

Opinião do leitor
Críticas aos governos e espaço para autoridades
Comprei o Correio da Manhã, a propósito de matéria do
2º Caderno, sobre sebos na Praça Tiradentes. Gostei da cobertura do jornal em todas as editorias, destacando a cidade
e o estado do Rio. Há matérias críticas em relação aos governantes, ao mesmo tempo em que dá espaço para autoridades
darem o seu recado. O 2º Caderno é um capítulo à parte, com
amplas matérias sobre os diversos segmentos culturais – teatro, música, gastronomia, televisão, cinema e literatura.
LUIZ PAULO SILVA
Rio de Janeiro

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

2) Empresários aprovam
gestão do semianalfabeto
Abraham Weintraub no Ministério da Educação.

Da Folha: Mercado e empresariado não se manifestam publicamente para expressar apoio à
gestão de Abraham Weintraub
no Ministério da Educação,
mas nos bastidores existe a
avaliação de que a pasta está
em boas mãos, a despeito do
fracasso do Enem e da ortografia do titular.
Na opinião de um empresário com trânsito no governo,
Weintraub é considerado um
perfil de pulso firme para promover a reforma ideológica na
educação, tão desejada por setores da sociedade que apoiam
Bolsonaro.
Questionado sobre a capacitação do ministro para o cargo,
ele relativiza o papel do MEC
justificando que os sistemas
estaduais e municipais ajudam
nas funções prioritárias. (...)
(Folha de S. Paulo DCM)
3) 5G é insanidade, escreve
Hamilton Carvalho.
5G é a promessa do momento.
Aumentará emissões de gases.
Gerará demanda por energia
elétrica. A promessa do momento é a tecnologia 5G de
telefonia celular. Já não se fala
mais na perspectiva de menos
trabalho e mais lazer. O discurso agora é outro: teremos
cidades inteligentes, carros autônomos, fábricas com robôs
que conversam entre si, geladeiras que encomendam comida
diretamente ao supermercado.
Glorioso.
Não existe almoço grátis. O 5G
vai gerar uma forte demanda
adicional por energia elétrica.

A segunda verdade inconveniente – e a mais importante
– é o tsunami de dados que estamos encomendando com o
5G. Na medida em que bilhões
de equipamentos e quinquilharias (como fraldas e escovas
de dentes) passarem a embutir chips que conversam entre
si, essa tagarelice precisará ser
transmitida e processada à
custa de muita energia elétrica
adicional (fala-se em aumento
de 1.000%).
Com sorte, vamos perceber que
virtualmente toda política pública ou privada, como o 5G,
tem efeitos diretos no estrago
que estamos fazendo no planeta. E que nem sempre dá para
acreditar em promessas utópicas. (Poder360)
4) Agência da ONU alerta
sobre temperatura recorde de
18ºC na Antártida.
Organização Mundial de Meteorologia (OMM) diz que
marca é superior ao registro de
2015, quando os termômetros
marcaram 17.5ºC; novo recorde ocorreu na base argentina,
Esperança, que fica no norte da
Península Antártida.
Segundo a OMM, o registro
de mais de 18ºC ocorreu, na
quinta-feira, na base militar de
Esperanza, da Argentina, que
serve como centro de pesquisa. Com a notícia, aumentou a
onda de receios sobre a aceleração do derretimento das camadas de gelo e da subida do nível
do mar. A porta-voz da OMM,
Clare Nullis, afirmou que o recorde registrado no norte do

continente seria considerado
raro até mesmo para os meses mais quentes do ano. (...)
(ONU News)
5) Como as novas gerações
consomem notícias
Estudo global da Comscore
mostra que os mais jovens estão se informando pelas redes
sociais e não querem pagar para
acessar conteúdo. A pesquisa
também apontou que a maior
parte dos jovens da geração Z
(66%) tende a ler as notícias de
forma rápida e superficial. (...)
(Meio & Mensagem)
6) Brasileiro relata rotina
de medo e agonia em navio
com 64 infectados pelo coronavírus.
Tripulante do navio, Thiago
Soares foi deslocado do shopping da embarcação para a
vigilância dos corredores a
fim de impedir as pessoas de
saírem das cabines, escreve
Lívia Neder. Thiago Campos
Soares, vendedor de 33 anos,
embarcou no cruzeiro Diamond Princess no dia 1º —
e não tem noção de quando
poderá voltar à terra firme.
(...) (O Globo)
(*) 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: ALMIRANTE
KOLCHAK É EXECUTADO
As principais notícias do
CORREIO DA MANHÃ na
semana de 14 a 20 de fevereiro de 1920 foram: presidente
Wilson demite o secretário de
Estado, Robert Lansing; Câmara dos Comuns da Inglaterra
condena as condições impostas
pelo Tratado de Paz da Primeira

Guerra; confirma-se, oficialmente, a execução do Almirante Kolchak, líder do exército
branco, por membros do exército bolchevique; governo holandês não vai atender pedidos
de aliados para por o ex-kaiser
alemão Guilherme II em uma
ilha holandesa fora do continente; e os festejos de carnaval
agitam as ruas do Rio.

dirigir o carro da emboscada.
Ronnie é vizinho de Bolsonaro
num condomínio no Rio, mas
isso só fala a favor do ecletismo
do endereço: abriga tanto um
presidente da República quanto
um criminoso.
E há o inesquecível Fabrício
Queiroz, ex-paraquedista, ex-PM
(ninguém conhece mais ex-PMs
que os Bolsonaro) e encarregado
de contratar fantasmas para o
gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e recolher
seus salários para posterior rachadinha com o chefe.
Durante anos, eles serviram à
família com dedicação e às claras.
Agora que Bolsonaro é presidente e poderiam gozar o poder, são
obrigados a fugir, esconder-se
– ficaram “tóxicos”. O próprio
Bolsonaro quer vê-los longe, e
está conseguindo. Adriano virou
presunto; Ronnie e Élcio estão
num presídio federal em Mossoró, RN; e Fabrício anda sumido,
à espera de, segundo disse, “uma
pica do tamanho de um cometa”
na sua direção.

ARISTÓTELES DRUMMOND

A virada da Europa

O melhor do Brasil é o brasileiro
1) O melhor do Brasil é o
brasileiro, ou é o brasileiro que
prejudica o desenvolvimento
do Brasil? A questão é outra, a
meu ver: a diferença educacional dos países mais desenvolvidos, opina Merval Pereira.
Os especialistas lembram que
as escolas do Brasil são historicamente deficientes. Em 1850,
90% da população dos EUA
estava alfabetizada, e no Brasil,
naquele ano, tínhamos 90% de
analfabetos. O Chile, em 30
anos, aumentou a produtividade graças à educação, Malásia e
China vão na mesma direção.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, considera que a educação
é dos principais itens de uma
“verdadeira agenda patriótica”.
Segundo Barroso, documentos
do Banco Mundial e pesquisadores reconhecidos internacionalmente atestam que o principal investimento a ser feito em
Educação Básica é “a partir das
primeiras semanas de vida da
criança. Nessa fase, o cérebro
é uma esponja que absorve todas as informações que lhe são
transmitidas”. Pesquisas indicam que as boas creches contribuem de maneira significativa
para o desenvolvimento do potencial das crianças.
Como se vê, não é preciso mudar o povo para transformar o
Brasil em potência mundial.
(...) (O Globo)

A família Bolsonaro sabe escolher os amigos. Eles não precisam
ler Dostoievski, mas devem ter a
ver com violência, crime, tráfico
de influência, extorsão, contravenção, transações escusas, álibis
mal explicados, sentenças judiciais
suspeitas, destreza no gatilho e um
quê de cafajestice musculosa.
Vide Adriano da Nóbrega, ex-capitão da PM prematuramente
executado na Bahia no domingo
(9). Aos 43 anos, seu currículo incluía condenações por assassinato,
intimidação de testemunhas, prestação de serviços de proteção a bicheiros, chefia das milícias de Rio
das Pedras, comando de um grupo
de assassinos profissionais e, no
passado, agraciado pelos Bolsonaro
com medalhas e menções honrosas. Se não tivesse sido morto, quem
sabe a que alturas não chegaria?
Outros amigos da família,
os também ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, são réus
na morte da vereadora Marielle
Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018 – Ronnie,
como autor dos tiros, e Élcio, por

HÁ 75 ANOS: TÓQUIO É
BOMBARDEADA PELOS EUA
Já em 1945, os bailes de
carnaval do Quitandinha devolveram ao Rio o título de
“festa mais alegre do mundo”; o
secretário de Estado dos EUA,
Edward Stettinius, visita o Brasil; Tóquio é bomberdeada pela
esquadra norte-americana; e
teve início a Batalha de Berlim.

A Europa parece acordar
para a realidade de que tem
de mudar de atitude diante de
equívocos acumulados que,
hoje, afetam a qualidade de
vida da população e projetam
perigos graves em curto e médio prazos. E este despertar
está evidente no surgimento e
crescimento de partidos e lideranças políticas que defendem
princípios realistas, com austeridade, combate a privilégios,
especialmente nos gastos de
pessoal ligado aos Estados, preservando a ordem pública, reconhecendo o mérito e respeito
a valores históricos e culturais.
O desempenho econômico da China, a reação vigorosa americana e os esforços
dos chamados emergentes
acabaram por enfraquecer a
economia de muitos países europeus, com reflexos em toda
a União Europeia. A austera
Inglaterra tratou de se livrar da
companhia de endividados e
geradores de serviços públicos
inchados e ineficientes. Os de
governos de esquerda estão entre os mais atingidos pela crise.
Práticas de alto risco, como
a gestão de transportes públicos, em pouco tempo levam o
déficit público a total descontrole. A carga fiscal elevada é
inócua, pois provoca a fuga de
capitais e estimula a sonegação.
Filme antigo reprisado pelos
partidos de esquerda. E depois
os “mídias políticos” reclamam
de os partidos mais à direita
crescerem tanto. Na Espanha,
o VOX é uma força em ascensão, assim como, em Portugal,
o CDS-PP reassume uma postura dura em relação aos socialistas e o CHEGA, com o seu

deputado André Ventura, já
está em segundo colocado na
corrida presidencial – embora
distante do popular presidente
Marcelo Rebelo de Sousa.
Alemanha, Itália e Hungria
são outros exemplos da opção
popular pelo crescimento econômico, com ordem, segurança
e sem o uso e abuso do dinheiro
arrecadado para fins eleitorais.
Thatcher já dizia que os governos não produzem dinheiro,
mas arrecadam e gastam o que
recebem do povo e, por isso, devem gastar com critério.
A vida dos que gastam
irresponsavelmente é curta.
Afinal, o povo hoje sabe das
coisas, das dívidas, dos gastos
desnecessários, das regalias dos
políticos, do conluio público
com sindicatos que são hostis
aos que geram empregos, divisas e pagam tributos ao Estado.
O sindicalismo selvagem, das
greves, produz desemprego e
enfraquece as nações. Exemplo
é o quanto custou à França e
ao Chile as semanas de baderna nas ruas de suas cidades. O
povo quer trabalhar, ganhar
mais ser melhor atendido e
protegido e sabe que não é
com os demagogos que vão
chegar lá. Não existe mágica na
gestão pública, mas resultados.
Apesar dos esforços para
se apagar bons tempos da
memória popular, lisboetas e
romanos sabem que tiveram
anos em que podiam dormir
no verão de janelas abertas e
de como se retira um país da
miséria e desorganização, para
uma vida mais digna e estável.
A virada da Europa é irreversível. E está chegando a Península Ibérica.
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Alexandre Garcia
O parasita e o piano
“Parasita” foi o grande vencedor do Oscar deste ano, e o diretor divide com Paulo Guedes
o uso desse título que frequenta
o noticiário. O sul-coreano com
o filme e o ministro com esta
manifestação, pronunciada na
Fundação Getúlio Vargas: “O
funcionalismo teve aumento de
50% acima da inflação. Tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo.
O hospedeiro está morrendo, e
o cara virou um parasita. O dinheiro não chega ao povo, e ele
quer aumento automático. Não
dá mais”. Os parasitas e os que
não são parasitas ficaram furiosos. O ministro da Economia
pediu desculpas pela generalização. Mas o episódio deu munição para os que querem torpedear qualquer transformação
no Estado brasileiro que tire do
conforto os que vivem uma situação privilegiada em relação aos
demais contribuintes brasileiros.
No fundo, a denúncia de que
há parasitas deve ter sido aplaudida pelos que carregam o piano.
Em qualquer instituição pública,
vai se identificar aqueles que deixam o paletó na cadeira, os que
saem para tratar de assuntos particulares, os que ficam de enganação dias, meses e anos, e aqueles
hospedeiros dos parasitas, sobrecarregados, que precisam realizar
as tarefas, como quietas vítimas
da injusta distribuição do peso.
Carregam o piano em hospitais
públicos, postos de saúde, escolas
públicas, na previdência, nos ministérios, nas estatais.

O concurso público é a forma mais justa de admissão em
carreira do estado, porque avalia
o mérito. Mas esse mérito precisa
ser continuamente avaliado no
desempenho do servidor. No
entanto, a estabilidade e o direito adquirido são tentações a que
muitos não resistem, ao encontrar quem trabalhe em seu lugar.
E não se pode elogiar o carregador de piano sem que isso signifique admitir como simbiose essa
relação entre parasita e hospedeiro. É preciso libertar esse hospedeiro. A agenda de transformação administrativa do estado que
vai ser oferecida ao Congresso
quer romper isso para o futuro, já
que no presente não pode ofender o direito adquirido, abrigado
pela Constituição.
As propostas de mudanças
vêm da experiência dos melhores
das carreiras do estado, que dominam as nuances desse inchado
estado brasileiro. Agente público
escolhido e mantido por mérito,
sem militância partidária, incorruptível, sem ser servidor de um
governo ou de outro, mas do
povo brasileiro e para as próximas gerações. Ao longo dos anos,
separou-se dos demais brasileiros
um contingente estatal com mais
direitos que os outros, contrariando a Constituição, que fala
em igualdade. E, convenhamos,
as diferenças não são apenas entre os servidores do público e o
público. Existem distinções também entre os próprios servidores,
com a coexistência de parasitas e
de carregadores de piano.

RICARDO CRAVO ALBIN

Construções e tragédias
Estou convicto de que a
tragédia cultural da segunda
década deste século foi o trágico
incêndio do Museu Nacional.
Por outro lado, espero que outro
museu seja finalmente inaugurado no Rio, a sede da Av. Atlântica (mesmo duvidosa) do Museu
da Imagem e do Som. Ele foi mimoseado com a sigla MIS desde
sua fundação, em 1965, quando
assumi sua direção-executiva
para priorizar uma ação cultural que pudesse projetá-lo para
a opinião pública. Por um triz
não foi desmontado pelo então
BEG, depois Banerj (e hoje mais
nada), correndo grande risco de
desaparecer naquela época, logo
depois de inaugurado.
Nos sete anos iniciais, com
criatividade e sem dinheiro,
transformamos o MIS no mais
bem-sucedido novo museu do
país, graças à sua originalidade.
Originalidade essa que sempre
foi a chamada “posteridade” para
suas famosas gravações. Posteridade? Sim, foi esse o nome que
dei aos testemunhos gravados
e que puseram o museu de pé
transformando-o em imediato
mito, sedutora novidade arquivística que até então nenhum
outro museu experimentara. Até
mesmo os depois utilíssimos testemunhos gravados pela Fundação Getúlio Vargas.
Recuperar a memória da
cidade foi o desafio de sempre
do MIS e dos diretores que me
sucederam. Todos os dirigentes que passaram pelo MIS, ao
longo dessas décadas já alongadas, mantiveram-se desabridos
guardiões da porta que abre os
tesouros do passado e a captação
do presente. O ontem preservado determinará sempre um
futuro definido e justo. Costumo afirmar, não sem razão,
que somos perdulários em arrastar para debaixo do tapete as
melhores referências da cidade.
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OPINIÃO

Mas não devo apenas lastimar a
continuidade do descuido e do
desdém, que nos assolam desde
sempre. O nosso MIS foi e ainda
é o ocupante (agora apenas “part
time”) – por décadas a fio – do
castelinho encantador da Praça
XV. Talvez poucos saibam que
este nosso prédio é referência
inamovível da cidade e, claro, do
MIS. É um dos dois únicos remanescentes da Exposição de 1922
(o outro é o Petit Trianon, da
Academia Brasileira de Letras).
Como que para louvar o
passado cheio de glórias e inovações, constrói-se, há um tempão, a nova sede para o MIS na
Av. Atlântica. Para abrigar um
museu sem acervo, somente virtual, digital. Mas cujas sucessivas
demoras para ficar pronto me
preocupam. Não só eu, mas toda
a consciência cultural da cidade.
E o pior: onde ficará o preciosíssimo acervo material do MIS,
hoje guardado precariamente em
velho casarão na Lapa? Gemo
de temor que possa a “sede provisória” (provisória há 20 anos!)
ser devastada pelo fogo. Como
tantos casarões do mesmo porte
quase sempre ameaçados por essa
possível fatalidade...
Outra inquietação é o destino do prédio encantador que
abrigou o MIS durante décadas
ao lado Museu Histórico Nacional. O que vão fazer dele, meu
Deus? Permito-me disparar daqui dois pedidos aflitos. O primeiro é destinado ao governador Wilson Witzel. O segundo
é solicitação ainda mais veemente, quase de joelhos, ao Tribunal
de Justiça, para que devolva ao
Estado o nosso adorável predinho de 1922. Doado de mão
beijada ao TJ, ninguém sabe
bem por quê. Ele é, sim, referência cultural fortíssima ao perfil
de uma cidade tão descuidada
em relação às suas fixações urbanísticas, estéticas e históricas.

“TUDO IGUAL”
ATÉ O DIA 14/2,
LUCAS TRISTÃO
CONTINUAVA
COMO SÓCIO ADMINISTRATIVO DA
FIRMA.

MAGNAVITA
claudio.magnavita@gmail.com

“PERGUNTINHA”
- QUANDO WITZEL
IRÁ RESOLVER
AS PENDÊNCIAS
COM AS INGERÊNCIAS NO
ESPAÇO DO PP?
CM

Doeu no coração
A saída de Carla Werneck da secretaria executiva do Detran doeu muito
no núcleo do Pastor Everaldo.
n É irmã do anjo da guarda do
Pastor e seu braço direito, o simpático Henrique, que acompanha Everaldo 24 horas por dia.
n A saída de Carla, que era muito
querida no Detran, demonstra um
encolhimento real do Everaldo e do
vice-governador Cláudio Castro nos
feudos originalmente destinados.

Relaxando a tensão
O nível de fofoca no governo do Rio
esteve altíssimo esta semana. As
línguas mais afiadas transferiram
as fotos de Hélio Cabral na piscina
de uma cobertura para um local de
encontros mais íntimos.
n Falam também na existência
de fotogramas nos quais aparecem
imagens dignas das revistas mais
picantes.
n Só resta atribuir agora aos
arapongas do governo a captação
e divulgação das fotos. Dizem que,
ruborizado, o $anto pa$tor teve que
concordar com a demissão do seu
preposto.
O casal Analine e Cláudio Castro fez sucesso no super sofisticado baile da Vogue no
Copa. Na foto, eles estão com o procurador Marcio Mothé

Bomba-relógio
No jogo político da semana, muitos
atribuem a intempestiva saída de
Hélio Cabral da Alerj como um troco
do diretor demissionário.
n Ao desrespeitar os deputados e
deixar a Assembleia de forma abrupta, Cabral estaria forçando a instalação da CPI e deixando a bomba no
colo do seu sucessor.
n Ele afirmava de pés juntos
que Witzel não teria coragem de
demiti-lo.

Procurando vaga
A situação de Lucas Tristão ficou tão
grave no Rio que ele atrasou em três
horas a chegada a um jantar em Vitória para tentar cuidar do seu futuro.
n Estava trabalhando para conseguir um lugar no governo local.
Gostou de ser secretário de Estado.
n O governador Renato Casagrande pode até aproveitá-lo, mas longe
de qualquer função que envolva
relação com o Legislativo.

APOSTAS DA SEMANA
1. Que com a queda de Lucas Tristão, o Mario Peixoto perde
um dos seus principais aliados. Quem será o substituto?
2. Que um casal homoafetivo que envolve um subsecretário e
um secretário-adjunto e que tem como padrinho o Tristão
está em pânico com a volta do moço para o Espírito Santo.
3. Se a presidência da Alerj fosse ocupada por Paulo Melo
ou Jorge Picciani, Tristão não duraria um dia?
4. Cadê o patrocínio prometido por Ruan Lira para as escolas de samba?
5. O Witzel deve estar arrependido de ter irritado o general
Braga Netto?

Supercarioca
O sucesso do secretário André Moura é tão grande no Rio, e principalmente com os prefeitos fluminenses, que já se fala no enraizamento na política local.
n Ex-deputado por Sergipe e com forte relacionamento em Aracaju, ele mantém bom relacionamento com a mídia local.
n Os blogs sergipanos já lamentam a sua perda e também apontam uma possível candidatura a deputado federal pelo Rio.

POUCAS PALAVRAS * POR CARLOS MONTEIRO
Carlos Monteiro

Aeroporto Santos Dumont e sua movimentação de pousos e decolagens no início de uma noite de verão.
A longa exposição (da foto) “risca” a imagem com vários aviões em suas, frenéticas, partidas e chegadas
à Cidade Maravilhosa. Em cada aeronave a saudade ou a alegria, (re)encontros ou despedidas. Em todos,
a vista privilegiada daquela que é de “encantos mil”.
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Ministro Sergio Moro garante que a proposta da PEC é muito boa

Moro defende prisão após
condenação em 2ª instância
Em sessão na Câmara
dos Deputados, na comissão especial que analisa a PEC que estabelece
o trânsito em julgado da
ação penal após o julgamento em segunda instância, o ministro Sergio
Moro voltou a defender a
execução da pena após a
decisão desta instãncia.
Moro defende que a
aplicação do dispositivo

ocorra tanto na esfera criminal, quanto na cível.
Para o ministro, o sistema de Justiça no país
é “pesado”, e defendeu a
necessidade de abreviar
o tempo processual, por
conta do atual sistema de
recursos.
De acordo com a PEC,
os recursos à Cortes superiores se transformam
em ações revisionais.

STJ libera

Pena reduzida

O presidente do STJ
João Otávio de Noronha,
atendeu pedido da AGU e
suspendeu a liminar que
impedia Sérgio Camargo
de assumir a presidência
da Fundação Palmares.
Dessa forma, Camargo
pode retomar o cargo.

A quinta Turma do
STJ manteve a condenação de Eduardo Azeredo,
ex governador de Minas
Gerais, no processo conhecido como mensalão
mineiro, mas reduziu a
sua pena de 20 anos para
15 anos, sete meses e 20
dias de prisão

Senado vota PEC dos Fundos dia 19
O senador Otto Alencar (PSD-BA), relator da
PEC dos Fundos, apresentou à Comissão de
Constituição e Justiça do
Senado o relatório final
da PEC. O texto recebeu
33 emendas, das quais
quatro foram acolhidas de

forma total ou parcial por
Otto. Após um pedido de
vista coletiva dos senadores da CCJ, a votação do
relatório ficou para a próxima quarta-feira, dia 19.
A CCJ analisará este
mês a PEC Emergencial e
do Pacto Federativo.

Biometria digital

Denúncia aceita

Eleitores de 1.725 cidades de 13 estados brasileiros terão que comparecer ao cartório eleitoral
para fazer a revisão do
título eleitoral e realizar o
cadastramento biométrico. A lista dos municípios
já está no site do TSE.

A Primeira Turma do
STF decidiu, por unanimidade, aceitar denúncia
e tornar o deputado João
Bacelar Filho (PL-BA) réu
pelo crime de peculato,
por ter lotado sua empregada doméstica como assessora parlamentar.

Exonerado

Nova avaliação

Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho no
governo Temer, foi exonerado da presidência da
Funasa por estar entre os
investigados na Operação
Gaveterio, que investiga
desvio de R$ 50 milhões
no Ministério do Trabalho.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), mudou o entendimento e disse que
a Mesa Diretora da Casa
não pode reverter a cassação da senadora Juíza
Selma
(Podemos-MT),
decidida pelo TSE

Apoio ruralista

Bolsa Família

O presidente Bolsonaro se reuniu com a Frente
Parlamentar da Agropecuária para pedir apoio do
grupo ao projeto de lei do
governo, que regulamenta
a exploração de atividades econômicas em terras indígenas.

Um levantamento feito
pela Folha revela que o
governo Bolsonaro congelou o Bolsa Família nas
regiões mais carentes do
Brasil. Nos municípios de
menor renda per capta do
país, o programa diminiui
sua cobertura.

Curtas
n A Rede convidou a
ex-prefeita Marta Suplicy para se filiar ao partido e disputar a Prefeitura
de São Paulo em outubro. Ela vem sendo cortejada também por PDT
e PROS. Para disputar
a eleição, Marta precisa
estar filiada a um partido
até 4 de abril.
n
Com a mudança
ministerial, Bolsonaro
discute a possibilidade

de oferecer uma embaixada ao deputado
Osmar Terra (MDB-RS).
Segundo a apuração da
reportagem da Folhapress, as embaixadas
seriam da Espanha ou
da Argentina.
n
O ex-presidente
Lula quer que Fernando
Haddad se lance como
o candidato petista nas
eleições de outubro
para a Prefeitura de SP.

Entidades repudiam
ataque a jornalista
Jane de Araújo/Agência Senado

Repórter da
‘Folha de
S. Paulo’ foi
insultada durante
depoimento
na CPMI das
Fake News
Por Daniela Arcanjo (Folhapress)

Entidades de jornalismo
classificaram de violento e
sexista o ataque que a repórter
da “Folha de S.Paulo” Patrícia
Campos Mello sofreu na última terça-feira (11), na CPMI
das Fake News no Congresso.
Manifestaram-se a Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), a Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São
Paulo, a Associação Nacional
de Jornais (ANJ) e a Associação
Brasileira de Imprensa (ABI).
Em depoimento à comissão
parlamentar de inquérito, Hans
River do Rio Nascimento, ex-funcionário de uma agência
de disparos de mensagens em
massa por WhatsApp, mentiu e insultou a repórter. Sem
apresentar provas, afirmou que
a jornalista queria “um determinado tipo de matéria a troco
de sexo”, declaração repercu-

Hans River, durante depoimento da CPMI das Fake News

tida pelo deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP) durante o
depoimento e nas redes sociais.
Hans disse ainda que não havia
encaminhado documentos para
a repórter e afirmou não saber
como o jornal acessou um processo que é público. A “Folha de
S.Paulo” desmentiu as acusações.
Cid Benjamin, vice-presidente da ABI, afirmou que “a
grosseria de que foi alvo a jornalista Patrícia Campos Mello
está relacionada com dois fenômenos: os contínuos ataques à
imprensa e aos jornalistas em
geral e a multiplicação de comportamentos cafajestes”.
Para a Abraji, é “assustador
que um agente público use seu
canal de comunicação para
atacar jornalistas cujas reportagens trazem informações que o
desagradam, sobretudo apelando ao machismo e à misoginia”.

Já a Fenaj e o sindicato paulista dos jornalistas entendem
que os insultos são “reflexos dos
ataques deliberados e estimulados pelo governo”.
“A Federação e o Sindicato
repudiam, ainda, o caráter misógino, violento e sexista do ataque
à profissional jornalista, utilizado
para colocar em dúvida a credibilidade das informações apuradas
por Patrícia, uma das profissionais
mais respeitadas e premiadas do
país. O ataque atinge não só a repórter da ‘Folha’, mas também os
princípios democráticos, constitucionais e a liberdade de imprensa”, diz a nota.
Para Marcelo Rech, presidente da ANJ, “a tentativa de
intimidar e deslegitimar o jornalismo profissional é uma das
práticas típicas de autocracias”.
Hans River trabalhou para a
Yacows, empresa especializada

em marketing digital, durante
a campanha eleitoral de 2018.
Em dezembro daquele ano,
reportagem da “Folha de S.Paulo” baseada em documentos da
Justiça do Trabalho e em relatos
de Hans mostrou que uma rede
de empresas, entre elas a Yacows,
recorreu ao uso fraudulento de
nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e assim conseguir o disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos.
“Quando eu cheguei na
‘Folha de S.Paulo’, quando ela
[repórter] escutou a negativa, o
distrato que eu dei e deixei claro que não fazia parte do meu
interesse, a pessoa querer um
determinado tipo de matéria a
troco de sexo, que não era a minha intenção, que a minha intenção era ser ouvido a respeito
do meu livro, entendeu?”, disse
Hans no Congresso.
A repórter nunca se insinuou para Hans. Desde o primeiro contato, ela afirmou que
fazia uma reportagem sobre o
processo trabalhista. Parte dele
o convite para assistirem a um
show. A repórter não respondeu e não foi ao show.
O Código Penal estipula
que fazer afirmação falsa como
testemunha em processo judicial ou inquérito é crime, com
pena prevista de dois a quatro
anos de reclusão, além de multa. Na condição de testemunha,
Hans se comprometera em falar a verdade à comissão.
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Bolsonaro quer Braga
Netto na Casa Civil

Antônio Cruz/Agência Brasil

Ex-interventor
na área de
segurança no
Rio, General
Braga Netto deve
substituir Onyx
Lorenzoni
Por Igor Gielow (Folhapress)

O presidente Jair Bolsonaro
convidou o general Walter Souza Braga Netto para o comando
da Casa Civil da Presidência,
no lugar de Onyx Lorenzoni.
Braga Netto, de 62 anos, é o
atual chefe do Estado-Maior do
Exército, liderou o Comando
Militar do Leste e, durante dez
meses em 2018, foi o interventor militar na área de segurança
pública do Rio de Janeiro. Até
o fechamento desta edição, a
nomeação do general ainda não
tinha sido confirmada.
À procura de um nome para
a Casa Civil, o presidente Jair
Bolsonaro havia comentado,
nos últimos dias, que gostaria
de alguém que trouxesse organização para a estrutura interna
do governo. Saiu daí a indicação de Braga Netto.
A fama do militar o antecede.
Ele é visto como um dos generais
mais disciplinados de sua geração, e teve na intervenção militar
na área de segurança do Rio, durante dez meses de 2018, o ponto
alto de sua carreira até aqui.
Não sem críticas, naturalmente, a começar pelo próprio
general. Em diversas ocasiões,
o oficial manifestou reservas
ao modelo de uso das Forças
Armadas em operações de policiamento urbano, por falta de
treinamento adequado e insegurança jurídica para as tropas.
Uma vez com o abacaxi na
mão, como seus amigos definiam
a missão, ele tratou de descascá-lo
da melhor forma possível. Na sua
memória da violência fluminense, havia a morte de um irmão em
assalto, ocorrida em 1984.
Problemas não faltaram:
mortes de civis em favelas e o assassinato da vereadora Marielle
Franco (PSOL) e seu motorista
ocorreram quando Braga Netto

General Braga Netto: presença na Casa Civil pode marcar retorno da influência da ala militar do governo

era responsável pelas forças policiais fluminenses.
Houve melhoria de alguns indicadores de violência e piora de
outros, além do reaparelhamento
de alguns setores da polícia durante a intervenção. Especialistas
em direitos humanos, em geral,
consideraram a iniciativa como
inócua. Militares de alto escalão
estimam que, dada a situação trágica que encontraram, a ação foi
bem-sucedida ao fim.
Braga Netto subiu na carreira após a intervenção, saindo do Comando Militar do
Leste e chegando à chefia do
Estado-Maior do Exército, segundo posto na hierarquia interna da Força.
O ex-interventor é conhecido por trabalhar em silêncio,
ao proverbial estilo mineiro de
sua Belo Horizonte natal. Tem
62 anos e entrou em 1975 no
Exército. É casado e tem dois
filhos.
Em 2016, ganhou holofotes ao coordenar, de forma elogiada por políticos, a
segurança da Olimpíada do
Rio. Para tanto, usou a experiência que teve como observador militar das Nações
Unidas no Timor Leste.
O sucesso da missão o levou a ser o próximo comandante do Leste, região que
abrange Rio, Minas (exceto o
Triângulo Mineiro) e Espírito
Santo. O ocupante anterior
do cargo era o atual ministro
da Defesa, Fernando Azevedo.

Tinha cerca de 50 mil soldados
sob suas ordens.
No exterior, foi adido em
duas nações muito próximas
do bolsonarismo: Polônia
(2005-6) e Estados Unidos
(2012), o que pode facilitar
sua interlocução com as iniciativas mais polêmicas do governo, como a busca por um
estreitamento nas relações militares com Washington.
SERPENTÁRIO
A nomeação de Braga Netto
para a Casa Civil, se confirmada, marcará a volta por cima da
ala militar do governo - naturalmente próxima da ativa das
Forças Armadas, mas que não
deve ser confundida com ela.
Um dos grupos mais poderosos no começo do mandato de
Bolsonaro, com quem sofrem
identificação imediata pelo fato
de o presidente ser um capitão
do Exército reformado, os militares foram perdendo poder ao
longo de 2019.
Em seu lugar, ascendeu a
influência da dita ala ideológica
do bolsonarismo no governo.
Ela é comandada informalmente pelos filhos de Bolsonaro
e composta por discípulos de
Olavo de Carvalho, que destratou inúmeras vezes generais.
Isso começou a mudar com a
ida ao Planalto do general Luiz
Eduardo Ramos, amigo de Bolsonaro desde os tempos de cadete. Apesar de sofrer críticas do
que classifica de “serpentário”

palaciano, o militar afirmou-se
como um dos mais influentes
assessores do presidente.
Ele aparou algumas arestas
em crises com o Congresso e
ajudou a moderar a virulência
com que os filhos do presidente,
em especial o vereador Carlos,
atacavam desafetos no governo.
A outra ponta do eixo renovado de poder militar no
governo é o ministro da Defesa,
o também general do Exército
Fernando Azevedo. Articulador hábil, manteve pontes ativas com o Judiciário.
Internamente, ele conseguiu ver aprovada a reforma
previdenciária e a reestruturação da carreira dos militares,
demandas des duas décadas da
corporação, sob intensa crítica
na opinião pública. Azevedo
foi chefe de Ramos durante
toda a carreira militar, e o trata
como “meu pit bull”.
A condução da questão das
queimadas na Amazônia, que
geraram fortes críticas internacionais ao governo no segundo
semestre, foi vista como decisiva para a melhoria da relação de
Bolsonaro com seus generais.
Também está fortalecido
o vice-presidente, Hamilton
Mourão, que também é general
da reserva. Ele moderou suas
posições em debates internos e
passou a ser visto com menos
desconfiança pelo Alto-Comando do Exército, que reúne a
elite da ativa, e pelos ministros
de origem militar.

Novo embaixador nos EUA
Comissão do Senado aprova a indicação do diplomata Nestor Forster
Divulgação/Itamaraty

Por Karine Melo (Agência Brasil)

Após passar por sabatina na
Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado na quinta-feira (13), o diplomata Nestor Forster foi aprovado, por
unanimidade, pela CRE para
assumir a embaixada do Brasil
nos EUA. Indicado em outubro passado pelo presidente Jair
Bolsonaro, ele precisa passar
pelo crivo do plenário da Casa.
A votação deve acontecer ainda
antes do carnaval.
Forster - que já comanda a
representação diplomática na
prática como encarregado de
negócios - avaliou como “histórica” a visita de Bolsonaro ao
presidente norte-americano,
Donald Trump, em março de
2019. Para ele, o principal resultado do encontro entre os
dois presidentes foi a mudança de posição dos EUA com
relação ao pleito do Brasil de

Nestor Forster: diplomata já comanda representação diplomática brasileira

integrar na Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
- Nos Estados Unidos, havia
resistência ao fato de os Estados
Unidos apoiarem o Brasil. Naquele momento, o presidente
americano anuncia, então, o
apoio firme à candidatura do
Brasil, como tem sido demons-

trado ao longo do processo que
já se inicia.
Ao enfatizar que a diplomacia não pode se esgotar na
conversa entre os dois chefes
do Executivo, ele disse que é
importante fortalecer a relação
entre os dois países “aproveitando a excelente química” entre os
dois chefes de Estado.

Ele destacou uma designação especial de aliado preferencial extra-Otan, abrindo ao
Brasil as portas de uma cooperação mais profunda na área de
defesa, na área militar.
Entre os desafios, Forster
ressaltou avançar em uma demanda do setor privado para
algo que, segundo ele, se arrasta há muito tempo: um acordo
que permita evitar a bitributação para empresas, pessoas físicas e para indivíduos.
- Isso teria grande alcance
na facilitação de comércio entre
os dois países, no aumento da
eficiência do comércio e tudo
isso. É algo complexo, está na
mesa há muito tempo, também
está sendo examinado.
Na área de Saúde, lembrou
a integração entre fundações
brasileiras como a Fiocruz. Entre os desafios estão pesquisas
de vacina para o vírus da zika e
outras enfermidades.

Janio de Freitas
Uma sentença de morte
Em um só documento,
Jair Bolsonaro confirmou as
acusações estrangeiras e brasileiras aos seus propósitos
destrutivos para a Amazônia,
atestou serem mentirosas afirmações suas na Mensagem ao
Congresso sobre 2019-2020,
e expôs o país a graves reações internacionais. Tudo isso
em uma sentença de morte
da Amazônia sob a forma de
projeto mandado ao Congresso: a abertura da região,
inclusive das reservas indígenas e dos parques nacionais, a
toda exploração empresarial.
O desmatamento amazônico, preocupação de numerosos países e de cientistas
das alterações climáticas, é
incentivado sob disfarce no
projeto. A oferta da área florestal à pecuária, explicitada
no texto, pressupõe o desmatamento preliminar para
a formação de pastos. E em
imensas extensões, porque a
criação de gado com lucratividade em escala empresarial,
ali, recomenda grandes rebanhos, dado o oneroso transporte aos distantes centros de
distribuição e exportação.
A abertura das reservas indígenas à exploração empresarial, por sua vez, encobre o
transtorno total das relações
do Estado com a população
indígena. E das políticas indigenistas mais ou menos
equivalentes em todos os governos pós-ditadura militar,
exceto o atual. Os indígenas
perdem o domínio das terras
que lhes são reconhecidas,
e do próprio ambiente: seu
único direito de contestar
a exploração, diz o projeto,
incide sobre o garimpo primitivo. Para o mais, devem
satisfazer-se com a retribuição financeira admitida pelo
empreendimento.
Isso é de uma radicalidade
feroz como poucas vezes terá
sido, se alguma vez o foi, em
disposição de governo. Daí
não se pode esperar senão um
processo ainda mais celerado
e acelerado de extirpação da
cultura indígena. E de vidas
que a têm sustentado, apesar
da pressão de convívios forçados e dissolutos.
Esse projeto pode explicar
uma das motivações básicas
da ligação de velhos militares
a Bolsonaro, exibida desde a
campanha eleitoral pelo general Villas Boas, então comandante do Exército e hoje
conselheiro do governo. Na
primeira década da ditadura,

anos 1970, a questão indígena
recebeu relevância nas Forças
Armadas e, por indução delas,
na imprensa. De elaborações
simplistas, surgira o delírio de
que estrangeiros –sobretudo
os Estados Unidos– ambicionavam apossar-se da Amazônia, e a maneira de evitá-lo
seria difundir a ocupação econômica da região.
Uma fantasia precursora da ministra Damares
Alves, pois: acaba-se com a
riqueza florestal da Amazônia e sua importância para
o mundo, e ninguém mais
desejará possuí-la. A teoria
ainda prevalece. E cumpre
mais um papel.
Por décadas, a obsessão foi
a guerra com a Argentina. O
general Amaury Kruel, contei
aqui há muitos anos, recebeu
uma de suas promoções pelo
plano de Estado-Maior que
fez para o caso dessa guerra. O
Rio Grande do Sul tornou-se
uma concentração de recursos do Exército e da FAB por
causa da obsessão. O primeiro
porta-aviões, Minas Gerais,
ruína inglesa que acabou custando uma loucura monetária, foi comprado porque a
Argentina tinha o seu. Com
o presente, Juscelino apagou a
ira golpista na Marinha. Com
as crises econômicas, a Argentina perdeu a posição onírica
para a Amazônia.
Outro indicador da origem e da impulsão atual do
projeto anti-Amazônia: é
claro que não foi ocasional a
simultaneidade entre a proposta mandada ao Congresso
e o vazamento de um alegado
estudo contra intenções hostis da França para a Amazônia. Estão vendo? Precisamos
ocupar a nossa Amazônia –e,
quem sabe, talvez também a
de vizinhos– antes que algum
aventureiro o faça, como já
disse nossa pobre história.
Mas não se pode dizer que o
“estudo militar” seja medíocre: não passa de idiota.
Também dos últimos dias,
a Mensagem ao Congresso é
uma combinação de mentiras
e cinismo. Entre elas, a dedicação do governo à sustentabilidade ambiental. Ao que
me consta, jamais um governo
ousou propor um projeto tão
obstinado e minucioso contra
o meio ambiente, a vida como
criação da natureza e o conjunto do país. Nenhuma reação internacional, seja onde e
qual for, será desproporcional
ou surpreendente.

Irmão de Eduardo Campos
diz sofrer ameaça de morte
Por João Valadares (Folhapress)

O advogado Antônio
Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos e filho da ministra
do TCU (Tribunal de Contas
da União) Ana Arraes, pediu
proteção de vida ao ministro
da Justiça, Sergio Moro. Sem
apresentar detalhes publicamente, ele relata que vem sofrendo ameaças de morte por
denunciar irregularidades que
teriam sido praticadas pelo
PSB (Partido Socialista Brasileiro) em Pernambuco.
Tonca, como é conhecido
no estado, preside a Fundaj
(Fundação Joaquim Nabuco),
ligada ao MEC (Ministério
da Educação).

No documento, também
encaminhado à superintendência da Polícia Federal em
PE e à Procuradoria da República no estado, Antônio
Campos diz que na última sexta-feira (8) prestou depoimento como testemunha ao MPF
(Ministério Público Federal).
Ele declara que apresentou
documentos sobre as ameaças.
O advogado Weryd Simões
diz que não poderia entrar em
detalhes porque o caso estaria
em sigilo.
As ameaças teriam se intensificado, conforme Antônio Campos, após ter concedido entrevista à revista
Época. O veículo publicou
reportagem sobre desentendimentos na família Campos.
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Alexandre Macieira/Riotur

CORREIO CARIOCA
Antônio Cruz/Agência Brasil

Para Augusto Aras, ex-governador não apresentou fatos novos

PRG pede que delação de
Sérgio Cabral perca validade
O procurador-geral da
República, Augusto Aras,
recorreu da decisão do
ministro do Edson Fachin
de validar a delação premiada do ex-governador
Sérgio Cabral.
O acordo, firmado em
dezembro do ano passado com a Polícia Federal,
está sob sigilo.
Antes mesmo de Fachin homologar o acordo,

Aras foi contra a delação
por considerar os valores
nos quais Sérgio Cabral
se comprometeu em devolver já estavam bloqueados pela Justiça e que
ele não apresentou fatos
novos nos depoimentos.
O procurador quer
que, caso a homologação seja mantida, que o
acordo não afete as prisões de Cabral.

Menos barcas

Demolido

A Comissão de Transportes da Alerj discute a diminuição na frota
das barcas que saem da
Praça XV para Paquetá.
Quem preside a comissão é o deputado Dionísio
Lins (PP), que questiona
os motivos da concessionária CCR Barcas.

A prefeitura iniciou a
demolição dos prédios
irregulares que estavam
sendo construídos na Ladeira dos Tabajaras, em
Copacabana. A falta de
licença e a construção
em área de proteção ambiental, eram algumas das
irregularidades da obra.

Indenização questionada
A indenização de mais
de R$ 1 bilhão quea concessionária CCR Barcas
está cobrando pelo distrato
da concessão do sistema
de transporte de passageiros na Baía de Guanabara
é uma fraude. A acusação
é do Movimento Baía Viva.

Desde maio de 2017, a
Justiça decretou o fim do
contrato de concessão da
CCR Barcas e determinou
que o governo do estado
realizasse uma nova licitação. No entanto, o governo
estadual vem descumprindo esta decisão.

Bairro seguro

Secretários soltos

A Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá (Acija), se reúne
no dia 15/2 para uma reunião com empresários e
comerciantes locais, além
de síndicos, para falar
sobre a segurança da região. Evento ocorre às 9h.

A Segunda Turma do
STF decidiu manter a soltura dos de dois ex-secretários do governo de Sérgio Cabral: Wilson Carlos
(Governo) e Hudson Cabral (Obras). O julgamento
terminou empatado, ato
que favoreceu os réus.

Rio Palace

Vigilância

As ruínas do antigo
cinema Rio Palace, em
Ramos, estão deixando
os moradores do entorno
com dor de cabeça. O local, abandonado há anos,
virou depósito de carros
velhos. Vizinhos pedem
que a área vire um centro
cultural.

A Vigilância Sanitária
realizou a “OperaçãoCarnaval” em Botafogo,
de olho na prevenção de
riscos à saúde da população. Cerca de 30 técnicos
vistoriaram consultórios
odontológicos, farmácias,
clínicas veterinárias e
centros de depilação.

Patrimônio do Rio

Disque 153

Modalidade esportiva
com a marca do carioca,
o altinho é agora Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da Cidade.
A chancela ao esporte foi
conferida por meio de lei,
de autoria do vereador
Felipe Michel (PSDB).

A Câmara aprovou um
projeto de lei do vereador
Jones Moura (PSD), que
estabelece a divulgação
do “Disque 153” nos veículos e nas unidades da
Guarda Municipal e em
todos os meios digitais
ou impressos municipais.

Curtas
n O Rio pode vir a ter
uma Política Estadual
de Controle e Eliminação da Tuberculose. É
o que define o projeto
de lei 580/19, da deputada Martha Rocha
(PDT), aprovado em
redação final pela Alerj
e encaminhado ao governador Witzel.
n Uma CPI será instalada na Alerj para
para apurar suspeitas

de irregularidades praticadas pela Prolagos,
concessionária que administra serviços públicos de água e esgoto
em municípios da Região dos Lagos.
n
A Alerj instalou
uma CPI para apurar a
ocorrência dos danos
ambientais causados
pelo derramamento de
resíduos químicos na
Lagoa de Araruama

Com as obras encerradas, o palco do desfile das escolas de samba passou com louvor pela vistoria, que recebeu o ministro do Turismo

Tudo pronto para a
maior festa do mundo
Obras do
Sambódromo
chegam ao fim,
e 387 blocos
vão animar o
carnaval carioca
Por Marcelo Perillier

“Eu quero é botar meu bloco na rua. Gingar, botar para
ferver. Eu quero é botar, meu
bloco na rua. Brincar, para dar
e vender”. O carnaval já chegou
no Rio e, com ele, os festejos
nas ruas da cidade.
Com uma programação
extensa, haverá blocos da zona
norte à zona sul, passando pela
zona oeste e centro. Este ano, a
Prefeitura autorizou 441 desfiles de 387 blocos, 11% a menos
que em 2019. Já os megablocos
Chora Me Liga (15/02), Bloco
da Preta (16/02), Cordão do
Bola Preta (22/02), Frevo da

Lud (25/02), Bloco da Anitta
(29/02) e Monobloco (1º/03)
vão desfilar na Rua Primeiro de
Março ou na Avenida Presidente Vargas.
Um dos principais palcos
do carnaval carioca, o Sambódromo recebeu uma repaginada significativa para receber os
desfiles das escolas de samba
dos grupos especiais, série A e
mirins. A reforma mobilizou
200 funcionários da Riotur,
RioUrbe e Rioluz, para atender
exigências do Corpo de Bombeiros e Ministério Público.
Terça-feira (11), o ministro
do Turismo, Marcelo Álvaro
Antônio, o prefeito Marcelo
Crivella e o presidente da Riotur, Marcelo Alves, vistoriaram
o Sambódromo e gostaram do
que viram.
- O Sambódromo está nas
melhores condições das últimas décadas. Nós pintamos
e reformamos 36 mil metros
quadrados de arquibancadas,
trocamos 89 quadros elétricos e
500 refletores. O Sambódromo
está hoje muito mais iluminado,
muito mais seguro, muito mais

confortável – afirmou Crivella.
Esta foi a segunda vez que o
ministro do Turismo visitou o
espaço. A primeira foi em 13 de
dezembro de 2019, quando ele
garantiu o financiamento dos
recursos para as obras. Foram
R$ 8,1 milhões, que resultaram
também na troca de toda a sinalização de incêndio e pânico.
– É um prazer retornar ao
Sambódromo. Estive aqui no
início das obras. É um Sambódromo com segurança, para que
a população possa curtir este
momento ímpar, que é o Carnaval no Rio de Janeiro. É o Governo Federal, em parceria com
a Prefeitura, entregando uma
obra muito rápida, eficiente e
muito bem feita. O povo ganha
do Rio de Janeiro com essa reforma ampla, que nunca houve
na história do Sambódromo –
afirmou o ministro.
Além dessas reformas, o setor 13 da Marquês de Sapucaí
terá uma área especial destinada a pessoas com deficiência
(PCDs) para os cinco dias de
desfile, incluindo o das Campeãs. Serão 300 lugares por

dia, próximos à pista. Ao todo,
1.500 convites serão distribuídos gratuitamente e os contemplados poderão levar um acompanhante.
RECORDE
Para evitar confusões nos
blocos, a Riotur afirma, em
nota, que, em diálogo com
as associações de moradores,
acertou a retirada dos desfiles
do interior dos bairros, “melhorando a mobilidade dos
que não participam da festa”.
Para este ano, por exemplo,
haverá multa para os blocos
não autorizados a desfilar. O
valor mínimo será de R$ 1.300,
dependendo da quantidade de
lixo recolhida pela Comlurb
após o festejo. A fiscalização
será feita pela Secretaria Municipal de Eventos, responsável
pela Operação Carnaval.
A Riotur espera que dois
milhões de pessoas passem o
carnaval no Rio, o que seria um
número recorde para esta época do ano. Segundo com dados
da Hotéis Rio, mais de 80%
dos quartos estão ocupados.

Cuidado é o enredo da festa

Pediatra aconselha identificação de crianças com pulseiras durante a folia

Rovena Rosa/ Agência Brasil

Por Ive Ribeiro

Carnaval é sinônimo de
diversão para adultos e criança, período para as famílias
aproveitarem os dias de folia,
curtindo os bailes e blocos
com tranquilidade. Para que
isso aconteça sem transtornos, pais e familiares devem,
no entanto, estar atentos e
tomar alguns cuidados para
garantir que tudo fique bem
neste período.
Perda da criança no meio da
multidão e problemas de saúde
são algumas das dores de cabeça
que podem ocorrer, principalmente em lugares com grande
agitação e movimentação.
Helder Souza, coordenador do serviço de pediatria do
Hospital Municipal Rocha
Faria (HMRF), faz um importante alerta para as crianças que
gostam de brincar o carnaval e
não param um minuto, nem na
hora da alimentação:
- Nesse momento, a criança
precisa estar parada para mastigar e não engasgar – ressalta
o médico. O adulto que estiver acompanhando a criança
precisa estar atento a este fato,
pois o engasgo pode apresentar risco de vida e provocar asfixia e sufocamento.
A hidratação e a proteção

Os pequenos devem sempre andar com algum adereço informativo, principalmente em locais cheios e agitados

solar são outros fatores essenciais para garantir tranquilidade no carnaval infantil. Helder
alerta que as crianças têm a
pele mais sensível e, por isso, é
preciso sempre oferecer água e
alimentos leves durante a diversão. O protetor solar deve ser
retocado a cada duas horas.
– Já recebemos na emergência pediátrica do HMRF crianças desidratadas que precisaram
ficar internadas no CTI. Desidratação e insolação são coisas
sérias e os riscos são grandes alertou o especialista.
Ainda segundo o pediatra,

roupas e fantasias confortáveis
e leves também fazem parte
do pacote de cuidados com a
criançada na folia.
- O calor nessa época do
ano é grande. Além das roupas,
os sapatos também precisam
ser confortáveis para que eles
fiquem à vontade, evitando
que os pais não tenham transtornos durante e pós-folia acrescentou.
Finalizando as dicas, o coordenador ressalta que o primeiro
cuidado a ser tomado antes de
levar crianças para lugares com
aglomerações é a identificação.

- O responsável pela criança
pode identificar com uma pulseira que não rasgue e não molhe. Nela, deve conter os dados
necessários para que o pequeno
e seus responsáveis sejam facilmente identificados.
O nome dos pais, telefones
para contato e até tipo sanguíneo são algumas informções
úteis. Já para quem, eventualmente, encontrar uma criança
sozinha em grandes multidões,
as ações devem ser de tentar
manter a criança calma e procurar alguma autoridade o mais
rápido possível.
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Rafael Wallace/Alerj

Um desavisado pode até olhar para a foto acima e achar que é uma montanha moldada pela natureza. Mas, na verdade, é uma pilha com mais de 30 metros de altura de puro lixo químico da CSN e da Harsco Metals

Muito além das águas do Guandu

Série de reportagens mostra o tamanho da crise hídrica que assola o estado. Águas do
Paraíba do Sul, que abastecem nove milhões de pessoas, sofrem grave risco de contaminação
Reprodução/Redes Sociais

Por Pedro Sobreiro

A crise de abastecimento de
água no Rio de Janeiro, explicitada por uma contaminação de
algas na Estação de Tratamento
do Guandu, é só a ponta de um
iceberg de desmando e incompetência da gestão da Cedae
no governo Wilson Witzel. A
partir desta edição, o CORREIO DA MANHÃ passa a
publicar uma série de reportagens mostrando a situação dos
principais mananciais de água
fluminenses. Aqui destacamos
a situação do Rio Paraíba do
Sul, principal abastecedor do
estado, que corre grave risco de
contaminação.
A situação já é conhecida
há anos pelos habitantes da região. Há uma montanha de lixo
químico (denominado como
escória) de mais de 30 metros
de altura e peso estimado em 4
bilhões de toneladas depositada ao redor do Paraíba do Sul.
Os detritos são basicamente formados por pó e metais pesados descartados pela
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e pela Harsco
Metals. As empresas descarregam aproximadamente cem
caminhões de escória numa
área do entorno do rio (a cerca
de 50 metros de distância do
leito), podendo acarretar na
contaminação da água do estado com metais pesados.
Em março de 2019, a CSN
e Harsco Metals foram processadas pela Justiça Federal a
pagarem multas diárias de R$
20 mil e R$ 5 mil, respectivamente, enquanto os resíduos
não fossem descartados corretamente. Na época, a montanha tinha cerca de 20 metros
de altura, e a liminar explicitava
que a pilha de escória deveria
ser reduzida para, no máximo,
quatro metros de altura. Hoje, a
montanha passa dos 30 metros.
De acordo com o Procurador da República, Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes, que protocolou a ação:

Vários moradores viram e registraram a fumaça da reação da escória na CSN

Reproduções

Documentos da Justiça comprovam irregularidades que pode comprometer o Rio Paraíba do Sul

“os valores das multas diárias
fixadas pela 3ª Vara Federal de
Volta Redonda (RJ) contra os
réus da ação civil pública restabelecem a autoridade do Juízo
Federal, frente ao não cumprimento da liminar por parte
das empresas e representam um
passo importante para a tutela
do meio ambiente e para a proteção da saúde dos cidadãos de
Volta Redonda, bem como para
a prevenção contra riscos de
acidentes imprevisíveis”.
Quando questionada sobre o caso, a Harsco atribuiu a
responsabilidade à CSN, que,
por sua vez, afirmou que não
teria infraestrutura para corrigir os problemas apontados

no prazo de 120 dias.
Em maio de 2019, a população levou um grande susto com
uma nuvem de fumaça e um
terrível barulho de explosão vindos da Usina Presidente Vargas,
da CSN. A aciaria sofreu uma
reação química, causando a explosão e a contaminação de sete
funcionários da empresa. O Procurador da República, Luiz Eduardo Camargo, voltou a se mover
uma ação contra a CSN. Caso a
montanha sofra reação, a contaminação ocorrerá às margens do
rio Paraíba do Sul, e os atingidos
serão bem mais que sete funcionários: será o povo fluminense.
Em novembro de 2019,
após verificar que a CSN e a

Harsco descumpriram a liminar de março de 2019, que estabelecia um período de 120
dias para reduzir o tamanho
da montanha, a Justiça Federal
multou a CSN e a Harsco em
mais de R$ 10 milhões, além
de aumentar a multa de R$ 20
mil para R$ 100 mil por dia.
As vistorias realizadas em maio
e julho concluíram que além
de não ter reduzido a pilha de
escória, as empresas estavam
limpando um terreno para depositar mais dejetos químicos.
Sem contar que detectaram
substâncias químicas em concentrações muito maiores que
os permitidos em águas subterrâneas da região.

Representante do movimento Baía Viva, o ambientalista Sérgio Ricardo, vem alertando as autoridades há mais
de três anos. Para ele, parece
que os responsáveis vão esperar
a tragédia anunciada acontecer
para tomar algum tipo de medida enérgica contra a siderúrgica, privatizada em 1993.
A CSN está depositando os
dejetos químicos em uma área
de aproximadamente 274 mil
metros quadrados em Brasilândia, bairro de Volta Redonda,
região localizada a 50 metros
do rio, podendo infiltrar no
leito e contaminar a água de
todo o estado. É uma condição
ilegal: o Código Florestal determina uma distância mínima
de 200 metros.
Em 2018, o Baía Viva protocolou uma representação
com o Ministério Público do
Rio de Janeiro e o MP Federal
alertando sobre o quanto aquela montanha era problemática,
pedindo também medidas corretivas urgentes para evitar uma
tragédia que todos sabem que
vai ocorrer.
Quando confrontado sobre a situação, o Inea divulgou
a seguinte nota: “A operação
no local ocorre desde a década
de 1980 e esta escória é classificada como resíduo Classe
IIB. Desde que foi requerida
a renovação, o Inea vem realizando diversas vistorias e
emitindo notificações visando realizar as adequações ambientais necessárias. Ao longo
de oito anos, a Harsco Metals
atende às solicitações e, desta
forma, o processo encontra-se próximo de ser finalizado
com a emissão de uma nova
licença de operação”.
Mas a situação é realmente
alarmista.
- A montanha está crescendo diariamente. Se tiver uma
tromba d’água, mais de 9 milhões de pessoas ficarão sem
água potável, porque a CSN
está descumprindo a ação judicial – alerta Sérgio Ricardo.

Como todo morador do
estado sabe, o início do ano
é a época das grandes chuvas,
alagamentos e deslizamentos.
E como a montanha está a
cerca de 500 metros de distância de área habitada, além
da contaminação pela água, os
dejetos podem afetar os moradores da região.
A CSN é recorrente ao descartar materiais industriais de
forma irregular. Em 2016, o
MPF denunciou a empresa por
se desfazer desses dejetos sem
atender às licenças ambientais
em área anexa ao Paraíba do
Sul. A ação foi movida referente ao período de descarte entre
1986 e 1999, na região que
hoje é o Volta Grande IV, conjunto habitacional construído
para metalúrgicos da região.
O solo, a vegetação e a água
– que é despejada no Paraíba
do Sul – foram contaminados
com substâncias cancerígenas,
como chumbo, naftaleno e
benzeno.
A GOTA D’ÁGUA
O rio Paraíba do Sul abastece 75% da população fluminense, mas, ainda assim,
recebe diariamente um bilhão
de litros de esgoto sem tratamento. Esse tipo de assunto
deveria ser tratado pela Cedae. Porém, além da água, as
informações cedidas pela empresa são obscuras.
O Rio, ao longo da última
década, passou por quatro crises
hídricas, em 1997, 2001, 2014
e 2015. A situação da geosmina
foi detectada pela primeira vez
em 2004, pela própria Cedae.
Eles esperaram 15 anos para
começar a realizar o tratamento
com carvão ativado.
Enquanto a Companhia
for usada como cabide de empregos e indicações políticas,
como no caso do ex-presidente
Hélio Cabral - uma indicação
do Pastor Everaldo, padrinho
de Witzel, o povo não terá garantia alguma da qualidade da
água que consome.
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CORREIO ECONÔMICO
Reprodução/Contagemnet

Banco bate o próprio recorde, que era de R$ 27,6 bilhões, de 2015

Itaú alcança o maior lucro
da história: R$ 28,4 bilhões
O lucro líquido do Itaú
Unibanco somou R$ 28,4
bilhões em 2019, alta
de 10,2% em relação a
2018. O resultado foi o
maior da história entre os
bancos brasileiros e veio
em linha com as expectativas do mercado, que
eram de um lucro próximo a R$ 28,3 bilhões.
Segundo o relatório divulgado pelo próprio Itau,

a carteira de crédito foi
um dos principais impulsos para o saldo positivo.
Na comparação com
os outros bancos privados, o Itaú apresentou o
menor crescimento em
termos percentuais, já
que o Santander registrou
avanço de 17% nos resultados de 2019, enquanto
o Bradesco teve aumento
de 20% no lucro.

Taxa de inflação

Cortes nos juros

As instituições financeiras consultadas pelo
BC reduziram a estimativa
da inflação deste ano pela
sexta vez seguida. Agora,
a projeção do IPCA caiu
de 3,40% para 3,25%. A
nova projeção está no boletim Focus do BC.

O Copom indicou que
pode interromper o ciclo
de reduções nos juros por
conta do atual estágio do
ciclo econômico, que exige cautela na definição da
Selic. Na última reunião, o
comitê reduziu a taxa de
4,5% para 4,25% ao ano.

Guedes pede desculpas a servidores
O ministro Paulo Guedes se desculpou pela declaração em que compara
servidores públicos a parasitas. Disse que sua fala
foi tirada de contexto e que
se referia a estados e municípios, em casos quando toda a receita vai para

salários, e não para saúde,
educação e segurança:
- Eu me expressei muito mal. Peço desculpas
não só a meus queridos
familiares e amigos, mas
a todos os funcionários
públicos a quem possa
ter ofendido.

Safra em alta

Recorde na BR

O IBGE informou que
a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas
para 2020 foi estimada
em 246,7 milhões de toneladas, 2,2% acima da
safra de 2019. Soja, arroz
e algodão devem impulsionar a safra deste ano.

A Petrobras registrou
em 2019 uma média diária de 2,77 milhões de boe
(medida que une barris de
petróleo e metros cúbicos
de gás). O número, que
incluem as produções
no Brasil e no exterior, é
5,4% maior do de 2018.

Imóveis à venda

Produção da Vale

O governo espera arrecadar R$ 3 bilhões com
a venda de 465 imóveis
pertecentes à União em
2020. A lista inclui 60
apartamentos funcionais
em Brasília e o lendário
edifício “A Noite”, localizado no Centro do Rio.

A produção de minério de ferro da Vale caiu
21,5% em 2019, em virtude do acidente em
Brumadinho (MG). A Vale
diz que produziu 301,9
milhões de toneladas em
2019, ante 384,8 milhões
de toneladas em 2018.

Greve no INSS

Golden Class

Os servidores do INSS
de todo o país devem
parar as atividades na
manhã desta sexta-feira
(14). O principal motivo
do protesto é a possível
contratação de sete mil
militares para ajudar a
normalizar o serviço.

O Banco do Brasil recebeu a premiação “Gold
Class” no The Sustainability Yearbook 2020, divulgado pela S&P Global
e RobecoSAM AG, figurando entre as empresas
com a melhor performance do setor Bancos.

Brasil está imune a
restrições, diz governo

Alan Santos/PR

Secom vai às
redes dizer que
Brasil não será
atingido por
revisão da lista
de países em
desenvolvimento
Por Agência Brasil

A Secretaria Especial de
Comunicação Social (Secom)
da Presidência da República divulgou em seu Twitter, na terça-feira (11), postagens sobre
a posição norte-americana de
rever a lista de países em desenvolvimento, retirando o Brasil
dessa categoria.
Segundo os tuítes, a decisão
dos EUA “não causa prejuízos
ao Brasil”. “A medida da Casa
Branca é pontual e específica
e visa combater eventuais subsídios desleais que podem ser
adotados por outras nações.”
“A decisão dos Estados Unidos de rever sua lista de países
em desenvolvimento não causa
prejuízos ao Brasil. A medida
do governo norte-americano é
pontual e específica e tem como
objetivo combater eventuais
subsídios desleais que podem
ser adotados por outras nações”,
afirma a primeira das notas.
Num segundo tuíte, a Secom reitera que a “decisão norte-americana não afeta em nada
a vida dos brasileiros”. “Não há
chance de haver prejuízo financeiro ou comercial ao país, uma
vez que não há em curso nenhuma queixa ou investigação

Trump e Bolsonaro na Casa Branca, durante a última viagem do presidente brasileiro aos EUA

Notas da secretaria dizem
que intervenção estatal foi trocada
pela liberdade ecomômica
por parte dos norte-americanos
em relação a subsídios a produtos brasileiros.”
A Secom destacou que o
Brasil há previsão de que ocorra nenhuma queixa ou investigação contra o Brasil nos próximos anos e que o país “vive
novo momento”. “Nossa economia está sendo modernizada. A
intervenção estatal foi trocada
pela liberdade econômica. O
Brasil pratica política econômica alinhada com as melhores
práticas do mercado.”
Na avaliação da Secom, o
Brasil vive novo momento, co
a economia sendo modernizada. “A intervenção estatal foi

CAR VAL
NA
EVENTO GRATUITO
16H ÀS 19H

Curtas
n
A atual crise do
INSS poderia ter sido
amenizada se o governo anterior contratasse
os 2.580 aprovados
do concurso de 2015.
No entanto, o instituto
precisaria de mais de
dez mil servidores para
resolver os problemas,
segundo estudo de
2018 do próprio INSS.
n
Pela sétima vez
consecutiva, o Banco
do Brasil está entre os
44 melhores emprega-

trocada pela liberdade econômica. O Brasil pratica política
econômica alinhada com as
melhores práticas do mercado”, afirma a nota.
Em seguida, na rede social,
a Secom ressalta que, além
do Brasil, mais 24 países perderam o status -de países em
desenvolvimento, incluindo
China, Índia e Argentina. “O
Brasil, porém, soube se antecipar, e está usando as mudanças
em seu favor.”
A Secom lembra que, durante a visita aos Estados Unidos, em 2019, o presidente
Jair Bolsonaro negociou com
o presidente norte-americano

Donald Trump, o apoio dos
Estados Unidos “à candidatura
brasileira à OCDE, grupo dos
países ricos, onde o Brasil poderá alcançar grandes benefícios
econômicos.”
Em seguida, a Secom informa que os Estados Unidos
reconhecem o Brasil como
um aliado prioritário fora da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan). “Além
da compra de armamentos, os
aliados extra-Otan podem desenvolver projetos com o Pentágono, receber treinamentos
militares e colaborar em ações
contra o terrorismo.”
A Secom também destacou, no último tuíte sobre o
tema, que a boa relação entre
os dois países foi fundamental
para que o Brasil não “tivesse o
aço e o alumínio sobretaxado,
como ocorre com outras nações do mundo.”

dores do país, de acordo com a certificação
Top Employers, que
avalia políticas de gestão em 119 países.
n
A Petrobras está
em busca de temporários para manter as
operações em refinarias e plataformas, já
que petroleiros de 13
estados estão em greve. Para sindicatos, é a
paralisação mais forte
desde 1995, quando
durou 32 dias.

16/02

BLOCÃO

Evento para toda família, traga seu pet!

23/02

BAILINHO INFANTIL
Brincadeiras, música e oficinas
na entrada principal.

Concentração no Recreio Walls
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CORREIO NO MUNDO
Divulgação

Navio está “interditado” devido ao coronavírus

Cruzeiro em quarentena no
Japão tem 174 infectados
O cruzeiro “Diamond
Princess” virou notícia
em todo o mundo depois que um passageiro
infectado com o Coronavírus
desembarcou
em Hong Kong.
Desde o dia 3 de fevereiro, o navio está ancorado no porto de Yokohama,
no Japão, onde a equipe
de quarentena tenta identificar possíveis passagei-

ros infectados pelo coronavírus.
A embarcação possui
3.700 passageiros, dos
quais 300 já foram examinados e 174 foram diagnosticados com o vírus,
sendo um deles um dos
integrantes da equipe de
quarentena.
Os passageiros estão
orientados a permanecerem em suas cabines.

Ao ataque

Surto no Congo

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que no
caso de mais soldados
turcos serem feridos, a
Turquia vai atacar as forças governamentais da
Síria em qualquer lugar,
podendo chegar a fazer
ataques aéreos.

A República Democrática do Congo está vivendo uma epidemia de ebola. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) classificou a doença como de
alto risco para o Congo,
mas considera baixas as
possibilidades de uma
epidemia mundial.

Assassino de golfinhos aterroriza Flórida
Nas últimas semanas,
a Flórida (EUA) vem vivendo um caso sinistro:
dois golfinhos foram encontrados mortos. O primeiro foi achado com um
ferimento de faca. O segundo foi encontrado na
praia de Pensacola com

um ferimento de bala.
Não é a primeira vez que
isso acontece. Em maio
de 2019, um golfinho foi
morto com uma faca. As
autoridades ofereceram
US$ 20 mil para quem
tiver informações que levem ao culpado.

Refugiados

Clima ruim

Milhares de imigrantes mexicanos acampam
em barracas na fronteira
com os Estados Unidos
enquanto aguardam que
os tribunais americanos
julguem seus pedidos de
asilo. A lei os obriga a esperarem no México.

Civis refugiados da
Síria estão enfrentando
problemas climáticos em
seus acampamentos. Os
refugiados em Aleppo estão passando frio à noite,
pois as condições de alojamento são precárias e
não há aquecedores.

Queijo Americano

Julgamento

O projeto de Trump
para Israel e Palestin segue rendendo. Mahmoud
Abbas, presidente da
Autoridade Palestina reafrimou ser contra e disse que o plano de Trump
deixa o estado Palestino
“como um queijo suíço”

O Senado da Itália
acabou com a imunidade parlamentar do líder
da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, que
foi acusado de sequestro
após barrar a entrada de
131 imigrantes que estavam em um navio militar.

Ajuda ao vizinho

Crime em família

O Chanceler da Argentina, Felipe Solá, afirmou
que sua missão no Brasil é
convencer o governo brasileiro da situação econômica dos Hermanos e a
apoiar a Argentina no FMI,
visando o crescimento do
Mercosul.

O prefeito Christopher
Scott Jones, de Mount
Carmel (Tennessee), foi
preso após acusação de
roubar mais de US$ 300
mil da própria avó. Ele estaria assinando cheques
para si em nome da avó
desde de 2014.

Curtas
n O governo brasileiro
fechou um acordo automotivo com o governo paraguaio, no qual o
Brasil derruba barreiras
tarifárias na importação
de peças do Paraguai,
em troca de facilidades para enviar carros
nacionais no mercado
vizinho.
n Tentando fazer com
que o estado proíba o
aborto, o revendo Richard Bucci, de Rhode Island, nos Estados

9

INTERNACIONAL

Unidos, disse que considera o aborto pior do
que a pedofilia, pois:
“a pedofilia não mata
ninguém, aborto mata”.
Essa frase infeliz foi dita
durante uma entretista à
emissora NBC WJAR. A
igreja em que ele trabalha - Sagrado Coração
- não quis comentar as
declarações do reverendo.
n Segundo o Greenpeace, a poluição do ar no
mundo custa U$ 8 bilhões por dia.

Papa Francisco veta a
ordenação de casados
Pontífice volta
a falar sobre
homens casados
poderem virar
padres, e
comentou sobre
a Amazônia

FRANCISCO

E

LUIZ

INÁCIO
Ricardo Stuckert/ PT

Por Folhapress

O papa Francisco descartou, na quarta-feira (12), a
proposta de que homens casados pudessem ser ordenados
padres na região da Amazônia e
denunciou as empresas que semeiam a “injustiça e o crime” na
região, violando os direitos dos
povos tradicionais.
A declaração veio por por
meio de um documento chamado “exortação apostólica”, e
foi uma resposta às recomendações do sínodo da Amazônia,
que ocorreu no ano passado.
A carta não define a doutrina
oficial, mas instrui práticas da
igreja.
Com esta decisão, o papa se
afastou de temas que dividem a
igreja e se concentrou nos desafios ecológicos, sociais e pastorais.
A proposta de ordenação de
homens casados estava no parágrafo 111 do relatório final do
sínodo, formulado em outubro
do ano passado. “Considerando que a legítima diversidade
não prejudica a comunhão e a
diversidade da igreja, propomos ordenar sacerdotes homens idôneos e reconhecidos
pela comunidade, que tenham
um diaconato permanente fecundo e recebam uma formação
adequada para o presbiterato,
podendo ter família legitimamente constituída e estável”.
Na época, o tema foi o mais
controvertido. Recebeu a aprovação de 128 padres sinodais,
o mais baixo número de votos
dos 120 parágrafos, que são
aprovados individualmente. Os
padres que se opuseram somaram 41 votos.
A recomendação não previa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na última quinta-feira (13) com o
Papa Francisco no Vaticano. Em sua conta oficial no Twitter, Lula disse que a conversa com o
líder católico foi sobre “um mundo mais justo e fraterno”. O encontro durou cerca de uma hora

que padres pudessem se casar,
mas que homens com família
pudessem assumir as funções
de sacerdócio. A expectativa
era a de que a medida aumentasse a presença da igreja em
áreas remotas, onde os padres
atualmente só conseguem visitar poucas vezes por ano. Seria
também uma forma de confrontar a crescente presença de
igrejas pentecostais na região.
Mais recentemente o tema
voltou à tona, quando, em um
livro, o papa emérito Bento 16
defendeu o celibato de padres
na Igreja Católica, no que parecia ser um movimento estratégico para que o papa Francisco não mudasse as regras sobre
esse assunto, em especial após o
sínodo.
A assembleia do sínodo
havia recomendado também a
criação do “pecado ecológico”
(atos e hábitos de “poluição
e destruição da harmonia do
ambiente”), o respeito à religiosidade não cristã indígena, o estabelecimento de um “observatório pastoral socioambiental”
e o alinhamento a povos amazônicos que denunciam o “modelo econômico de desenvolvimento predatório e ecocida”.
Por outro lado, por falta
de consenso, o relatório final
deixou de fora a criação de um

diaconato para as mulheres. O
tema continuará a ser discutido
pela igreja por uma comissão
específica, mas o papa já se posicionou.
Reconhecer ministérios à
mulher conseguiria apenas “clericalizar as mulheres, diminuiria o
grande valor do que elas já deram
e provocaria sutilmente um empobrecimento de sua contribuição indispensável”, escreveu ele.
A exortação desta quarta-feira, chamada de “Querida
Amazônia”, traz poucas propostas práticas. Nela, o papa defende que novos caminhos sejam
encontrados para estimular
padres a trabalhar em regiões
remotas -e permitiu que os
diáconos possam assumir mais
funções.
Os diáconos podem dar sermões, ensinar, batizar e comandar paróquias, mas não podem
conduzir uma missa. Homens
casados podem ser ordenados
como diáconos.
Devido à falta de padres, os
fiéis de cerca de 85% da região
da Amazônia não podem ir à
missa semanalmente. Em alguns casos, chegam a ficar anos
sem participar de uma celebração da liturgia.
A medida havia sido proposta como solução para a escassez de sacerdotes na região,

única no país com o mesmo número de evangélicos e católicos.
A proposta gerou críticas da ala
conservadora da igreja, que viu
a mudança como um risco para
a centenária tradição do celibato dos padres e considerou a
proposta como herética.
Os conservadores temiam
que a aprovação da proposta
para a Amazônia encorajasse
outras regiões do mundo onde
faltam padres a pleitear o mesmo direito.
“O papa cedeu à pressão e
não aprovará a ordenação de
padres casados”, comentou,
decepcionado, José Manuel
Vidal, da página católica Religião Digital.
Sobre as questões ecológicas, o papa defendeu que os
empreendimentos “que prejudicam a Amazônia e não
respeitam o direito dos povos
originários do território e sua
demarcação, à autodeterminação e ao consentimento prévio,
devem receber o nome que lhes
corresponde: injustiça e crime”
O papa escreveu ainda ter
quatro sonhos para a Amazônia: que a região lute pelo direito dos pobres, preserve suas
riquezas culturais e naturais e
que a igreja seja capaz de ter um
comprometimento generoso e
forte ao atuar ali.

Visitantes ilustres

Medo de
vírus cancela
Navio lusitano faz parada no Rio em sua volta ao mundo evento
Divulgação/Marinha Portuguesa

Por Pedro Sobreiro

Por Ana Estela Pinto (Folhapress)

Capítulo importante na
história brasileira e mundial,
as travessias marítimas portuguesas definiram o rumo de diversos país ao redor do mundo.
A primeira grande viagem de
circum-navegação global teve
seu percurso traçado pelo navegador português Fernão de
Magalhães de 1519 até 1522,
no século XVI.
Agora, 500 anos depois, o
navio-escola Sagres, que é usado no treinamento dos oficiais
da Marinha lusitana, está repetindo o feito em apenas 371
dias - contra os 1.081 dias de
Fernão. Ele está ancorado no
Rio no Cais Armazém 7, que
fica ali pertinho do AquaRio,
até sábado (15), quando ele segue viagem.
As paradas incluem 19 países. No Rio, ele foi visitado pelo
técnico do Flamengo, o português multicampeão Jorge Jesus.
A embarcação vai fazer uma
parada obrigatória no Chile,

A crise do coronavírus
provocou o cancelamento do
maior evento global do setor
de tecnologia, o Mobile World
Congress. O anúncio foi feito
quarta-feira (12), depois que
várias das maiores empresas desistiram de participar por causa
da epidemia. Gigantes do setor, como Amazon, Facebook,
Ericsson, Cisco e Intel, entre
dezenas de outras empresas, já
haviam recuado da feira, marcada para de 24 a 27 deste mês
em Barcelona, por não se considerarem capazes de garantir
a saúde de seus funcionários e
dos visitantes.
A lista foi engrossada por
Nokia, Deutsche Telekom,
Orange, BT e AT&T, precipitando o anúncio do cancelamento pela GSMA, associação
das maiores companhias de telecomunicações, que organiza
o evento. A decisão foi tomada
em uma reunião do conselho
antes prevista para sexta.

As velas com a Cruz da Ordem de Cristo são a maior marca do Sagres

em Punta Arenas, para a comemoração de 500 anos do
descobrimento do Estreito de
Magalhães, uma importante
passagem navegável entre os
oceanos Atlântico e Pacífico de
aproximadamente 600 km.
Em julho, o navio para em
Tóquio, onde será usado como
“Casa de Portugal” nas Olim-

píadas de 2020, assim como foi
na Rio 2016.
A nau portuguesa de
mais de 89 metros de comprimento foi construída em
1937, em Hamburgo, na
Alemanha, e chegou a integrar a Marinha Brasileira,
em 1948, que chegou a batizá-la de Guanabara.
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Divulgação/ Flamengo

O dirigente ajudou no processo de recuperação do Clube

Flamengo tem novo
vice-presidente de Finanças
Com a renúncia de
Wallim Vasconcelos da
vice-presidência de Financas do Flamengo, o
Rubro-Negro recorreu a
um velho conhecido: Rodrigo Tostes. Ele foi VP
de Finanças do clube durante o primeiro mandato de Eduardo Bandeira
de Mello (2013 - 2015),

deixando a pasta em
2015 para apoiar a candidatura de Wallim, que
acabou sendo derrotado
para Bandeira de Mello,
assumindo seu segundo
mandato. Retornando ao
Brasil, Tostes foi um dos
responsáveis pela saúde
financeira do Flamengo
nos dias de hoje.

Professor novo

Promessa no gol

Paulo Autori é o novo
técnico do Botafogo. Era
o favorito do presidente
Carlos Augusto Montenegro para o cargo, enquanto outros membros da diretoria tinham preferência
por um técnico jovem.
Autori fechou contrato até
dezembro de 2020.

Titular no clássico
contra o Botafogo e atual
goleiro reserva do Vasco,
o menino Lucão renovou
seu contrato até dezembro de 2023. Principal
promessa do gol vascaíno, Lucão passou por todas as categorias de base
da Seleção Brasileira.

Fluminense é advertido pelo TJD-RJ
O primeiro Fla-Flu do
ano, em janeiro, segue
rendendo nos bastidores
do Campeonato Carioca. Em certo momento, a
torcida tricolor entoou um
cântico chamando o Flamengo de “time de assassinos”, fazendo alusão ao
incêndio no Ninho do Uru-

bu, há um ano. Terça-feira
(11), o Tribunal de Justiça
Desportiva votou pela advertência ao clube das Laranjeiras, que corre risco
de perder os pontos conquistados no jogo. Ambos
os times foram multados
por atrasar a volta no segundo tempo.

É do Peixe!

Filme repetido

Depois de uma novela
aparentemente interminável, o venezuelano Soteldo renovou seu contrato
com o Santos até dezembro de 2023. O craque era
alvo do Atlético-MG, que
fez grande proposta, mas
foi recusada pelo Peixe.

Mesmo vencendo o
Guaraní do Paraguai, o
Corinthians foi eliminado
da pré-libertadores. Agora, o Alvinegro Paulista
detém o amargo recorde
de ser o único brasileiro a
ser duas vezes eliminado
na pré-Libertadores

Verdão quer Hulk

Lesão complicada

O milionário Palmeiras
está à procura de reforços
para a temporada e mira
brasileiros na China. A
primeira consulta foi pelo
atacante Hulk, mas o alto
salário esfriou as negociações. Anderson Talisca
também foi procurado, só
que ele não pretende sair.

O lateral-esquerdo Leo
vai desfalcar o São Paulo
por até dois meses. Isso
porque o jogador sofreu
uma entorse no tornozelo
durante os treinos na Barra Funda. A cirurgia não
será necessária, mas vai
depender de como o tornozelo vai se recuperar.

De olho no garoto!

Volta o “idoso”

O atacante Leandrinho, do Napoli, deve ser o
novo reforço do Bragantino. Apesar da juventude, o jogador de 21 anos
acumula passagens pela
Ponte Preta, Atlético-MG
e plo clube italiano onde
não teve muitas chances
em campo.

Chamado de velho
pelo presidente do Atlético-MG, Diego Tardelli
surpreendeu ao ser anunciado pelo próprio presidente do clube como
novo reforço do Galo. O
atacante terá sua terceira
passagem pelo clube mineiro.

Fifa decidiu investir no
Super-Mundial,
que
só acontecerá a cada
quatro anos.
n
O goleiro Jandrei,
ex-Chapecoense, deve
ser emprestado pelo
Genoa, da Itália, para
o Athletico-PR até dezembro de 2020. A informação foi dada pelo
jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

Crédito

Com dificuldades
financeiras,
Vasco e Botafogo
têm contado
com a ajuda dos
torcedores para
contratar reforços
Por Pedro Sobreiro

O futebol é um esporte
que mexe com a paixão de legiões de torcedores dispostas
a fazer de tudo para ajudar
seu clube a crescer mais ainda. No Brasil, entretanto, a
maioria das gestões beira o
amadorismo, investindo errado, deixando de pagar dívidas
e sofrendo com penhoras por
falta de pagamento.
Se pararmos para analisar,
poucos clubes da Série A estão
com as contas em dia, o que
afasta investidores, dificulta o
processo de encontrar novos
patrocinadores dispostos a pagar bons valores para exibir suas
marcas e diminui o interesse de
jogadores de peso em virem jogar nesses clubes.
Se o time não atrai bons
jogadores, ele dificilmente
consegue fazer boas campanhas e, consequentemente,
arrecada menos com premiações por títulos ou por colocações nos campeonatos,
complicando ainda mais sua
situação financeira.

Honda e Cano
engrossam a
reedição do
velho bordão:
“compre,
que a torcida
garante”

Estou aqui pelo carinho da torcida.
Estou muito surpreso com essa torcida”
Germán Cano
Entretanto, dois clubes que
vivem situações financeiras
complicadas foram agraciados
com um reforço de peso na
hora de fazer novas contratações: seus torcedores.
Com uma das torcidas
mais apaixonadas do Brasil, o
Vasco fez história no final de
2019 ao conseguir com que
seus torcedores se associassem
em massa, fazendo do Vasco o
clube com mais sócios no continente americano.
Por conta desse feito, e da
moda de comentar “Vasco” em
momentos aleatórios nas redes

sociais, o Gigante da Colina
passou a chamar atenção de novos patrocinadores, que viram
no clube uma boa vitrine para
suas marcas.
Além disso, os torcedores
passaram a buscar reforços e fazer um tipo de “primeiro contato” com eles para saber se haveria
a possibilidade de negociarem
com o clube. Sem contar a invasão dos torcedores às redes sociais dos jogadores, como nos casos do artilheiro Germán Cano e
de Freddy Guarín. A paixão dos
torcedores os encantou, e ajudaram a escolher o Vasco.

O outro caso é do Botafogo,
que acaba de trazer para suas
fileiras o ídolo japonês Keisuke
Honda. A contratação, que há
pouco tempo parecia impossível, se deu muito pela paixão do
torcedor, que abraçou o time e
subiu uma hashtag pedindo a
vinda do Honda para os Trending Topics mundiais.
Em sua apresentação, no
estádio Nilton Santos, semana
passada, Honda foi enfático ao
falar da torcida do Glorioso:
- Nunca vi nada assim.
Os “torcedores dirigentes”
estão ajudando dois gigantes
do futebol carioca a sonharem
com dias melhores.
Falta agora o trabalho das respectivas diretorias honrar a paixão do torcedor ao realizar gestões profissionais e transparentes.

A tristeza do Rei do Futebol
Aos 79 anos, Pelé, o maior de todos os tempos, tem se mostrado abatido
Reprodução

Sinônimo do futebol e de
jogadas impossíveis, Pelé, a lenda do esporte mais popular do
mundo, que encantou diversas
gerações ao redor do mundo e
marcou mais de mil gols em sua
gloriosa carreira, está enfrentando o mais difícil e implacável dos adversários: a idade.
Aos 79 anos, as pernas que
criaram lances geniais já não
respondem mais como antes e
um problema na recuperação do
transplante de quadril mexeram
com a autoestima do Rei do Futebol, que, segundo o filho, Edinho, está sentindo vergonha de
sair de casa.
Ex-goleiro e atual coordenador técnico da base do Santos,
Edinho concedeu uma entre-

Em 2017, Pelé, de cadeira de rodas, recebe um beijo de Maradona

vista ao site “GloboEsporte.
com”, na qual falou muito sobre
o estado de saúde do pai.
- Ele tá bastante fragilizado
em relação à mobilidade. Ele fez
o transplante do quadril e não
fez uma reabilitação adequada,
ideal. Então, ele está com esse

Consórcio Arena BSB
assume Mané Garrincha
Por Marcelo Perillier

Curtas
n
Conmebol e Uefa
se reuniram na última
semana para discutir
formas das duas organizações se ajudarem.
Na reunião, foi levantada a possibilidade da
volta da Copa Intercontinental, que coloca o
campeão da Libertadores contra o campeão
da Champions League.
A volta foi vista com
bons olhos, já que a

As torcidas ‘dirigentes’
do futebol carioca

Estádio da Supercopa do
Brasil, o Mané Garrincha
está sob nova direção. Desde
o início do mês, o complexo
esportivo é controlado pelo
consórcio privado Arena BSB,
uma parceria entre a RNGD
Consultoria de Negócios e a
Amsterdã Arena, que assume o
local pelos próximos 35 anos.
Durante este período, o
consórcio pagará R$ 5 milhões ao ano para a Agência de
Desenvolvimento do Distrito
Federal, além de 5% do faturamento anual.

Quem celebra o acordo é
o governo do DF, que gastava
cerca de R$ 13 milhões por
ano para manter o Mané Garrincha em ordem.
Para os próximos anos, a
Arena BSB prevê a instação
de banheiros no primeiro inferior, a troca do gramado para
grama sintética e a instalação
de uma cobertura fixa.
Além disso, o consórcio
quer vender os naming rights
do estádio, construir uma nova
arena poliesportiva e instalar
um novo complexo de entretenimento e lazer na parte de
fora do Mané Garrincha.

problema da mobilidade, que
acaba acarretando uma certa
depressão, um quadro ali... Imagina, ele é o rei, sempre foi uma
figura tão imponente, e hoje
ele não consegue mais andar
direito. Ele fica muito acanhado, muito constrangido com

isso. Mas está bem, tirando isso
e tirando a natureza da idade e
tudo mais - conta Edinho.
Pelé foi visto nas Olimpíadas Rio 2016 em uma cadeira de rodas e acompanhado
de um andador nas últimas
aparições públicas, como no
evento de lançamento do
Campeonato Carioca, do
qual ele é embaixador.
- Ele fica constrangido, não
quer sair, se expor, estar na rua,
fazer praticamente nada que
tenha que sair de casa. Está
muito acanhado, recluso - afirmou Edinho.
Desejamos muita saúde
ao Maior de Todos e que ele
possa recuperar sua alegria
característica. (P. S.)

GP da China de F1 adiado
por conta do coronavírus
Por Barros Miranda

O que já era esperado,
aconteceu. Depois de indas e
vindas, o GP da China de Fórmula 1, programado para 19
de abril, foi adidado por conta
dos surtos de coronavírus no
país asiático.
A decisão antecipada é explicada pela logística das equipes em levar os maquinários
para a China, já que o transporte é feito por navio e leva
semanas para chegar ao país.
A troca da prova chinesa
por outra no calendário já foi
descartada pelo diretor espor-

tivo da categoria, Ross Brawn.
Com isso, há três datas para o
GP acontecer: depois do GP
da Hungria, em agosto, opção
que diminuiria as férias de verão; entre o GP Brasil e o GP
de Abu Dhabi, em novembro;
ou em dezembro, encerrando a
temporada.
A última vez em que uma
prova foi adiada na F1 foi
em 2011, quando o GP do
Bahrein não abriu o calandário
por protestos políticos.
Além do GP da China, a
corrida do Vietinã também
pode não acontecer pelo mesmo motivo: coronavírus.
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Alunas de
Chandra e
Bela: exercícios
no pole dance
desenvolvem
força e flexibilidade, além
de melhorar
autoestima e a
saúde

Quando arte combina com esporte
Dançarina e ginasta artística usam aulas de pole dance para reforçar saúde física e mental

Willian Cobian

Por Ive Ribeiro

“Uma vida em modo avião”.
É assim uma das alunas da escola
Pole Carioca define o sentimento durante as aulas das professoras Chandra Lameu e Bela Lima,
já que, além de ensinarem a arte
do pole dance, ajudam homens e
mulheres a melhorarem a autoestima e a relação com o próprio
corpo e a mente.
- Muda muito a mentalidade
da mulher, ao se sentir melhor,
ao olhar no espelho e se aceitar.
É muito legal perceber o antes e
depois da pessoa – explica a professora Bela, que é ex-atleta de ginástica artística e de surfe e que,
junto com a amiga e dançarina
Chandra, fundou a Pole Carioca
em setembro de 2019.
Com o lema “Seja a sua melhor versão”, as amigas e sócias
contam que algumas alunas tratam as aulas como uma terapia,
além de terem criado um ciclo de
amizade dentro do Pole carioca.
- Algumas se conheceram
durante as aulas e hoje são
amigas e marcam de saírem
juntas – comenta Chandra.
SENSUALIDADE
Apesar do crescimento da
prática no Rio e em todo o mundo, ainda há uma série de tabus
para serem quebrados sobre o
pole dance. Preconceitos que, em
grande parte, tem origem no des-

conhecimento de parte da população sobre a atividade como,
além de sensual, um esporte e
uma arte.
- O pole é uma tendência no
mercado, a cada dia está tendo
mais visibilidade, mais pessoas
interessadas, mais eventos – diz
Bela, que cita a cantora Jennifer
Lopez, que se apresentou dançando com uma barra de pole
dance no show do intervalo do
Super Bowl (final da NFL).
Ainda segundo Bela, tal
apresentação seria impensável há
alguns anos, já que o pole dance
era visto apenas como um instrumento usado em casas noturnas.
Entretanto, existem diferentes versões do pole dance:
pole esporte, pole acrobático e pole exotic, esse sim com
um viés mais sensual, com
as mulheres usando roupas
mais curtas e com saltos altos.
ATÉ PARA CRIANÇAS
Prova de que diversos tabus
sobre a prática estão sendo quebrados é que no Pole Carioca há
uma aula específica para crianças,
com aulas personalizadas para
estimularem os pequenos a praticarem atividades físicas.
Além disso, as professoras
explicam que não existe um biotipo padrão para a prática do
pole dance:
- Recebo mensagens de pessoas que se consideram acima

Bela (acima) e no alto do pole, junto com a amiga e sócia Chandra

do peso e dizem que primeiro
vão para uma academia uns dois
meses para só depois começar a
fazer aula, mas aí temos que fazer o trabalho de desconstruir
isso. Não é porque alguém está
acima do peso que não vai conseguir fazer os exercícios, talvez
tenha dificuldades, mas talvez
não – revela Bela, que explica
que uma pessoa, mesmo acima
do peso, pode ter muita força, ou
flexibilidade e até mesmo maior
resistência à dor, que são atributos relevantes no pole dance.
Um bom exemplo de que
todos, independentemente de
idade, sexo ou peso, podem fazer
a atividade, é a da própria Chandra. Hoje professora e mesmo
praticando diversos tipos de dan-

A CURA PELA FALA
Ronaldo Horowitz
Doutor em Psicanálise na Contemporaneidade

“Psicanálise é a cura pela fala”.
Certamente você já ouviu a
frase acima. No consultório, na
primeira entrevista, os analisandos frequentemente me perguntam como se dá este processo.
Para entendermos como
acontece a cura pela fala, precisamos entender inicialmente a
ideia de uma organização mental que estava presente no pensamento de Freud (1856-1939)
desde 1895, onde ele afirmou:
“Sofremos de reminiscências
que se curam lembrando”. Lembrar significa tornar consciente
o que está no inconsciente; neste momento se inicia o desenho
teórico do aparelho psíquico elaborado por Freud denominado
de “PRIMEIRA TÓPICA” (do
grego “topos”, que significa região ou lugar).
Na primeira abordagem topográfica de Freud, três regiões
mentais foram distinguidas da
seguinte forma:
1. Consciente, o local de
ideias e pensamentos que tiveram acesso direto à consciência.

2. Pré-consciente, onde se
localiza o material suscetível de
se tornar consciente facilmente;
nesta região da mente estão localizadas as lembranças, as ações
que executamos automaticamente como dirigir ou digitar em um
teclado, encontram-se também
as palavras, nosso vocabulário e
os idiomas que falamos.
3. Inconsciente, a localização
das nossas memórias, de tudo
o que havia sido reprimido da
consciência e se tornou, assim,
inacessível a ela.
Em que idiomas você pensa? A resposta certamente será o
português ou algum idioma que
você domine.
Crianças com idades de até
aproximadamente 1 ano, que
ainda não aprenderam a falar,
conseguem pensar? Certamente
que conseguem pensar.
Em que idioma? Eu respondo, brincando, que pensam em
“pensamentês”.
Pensamos a partir do inconsciente e entendemos
nossos pensamentos, tornan-

do-os conscientes, usando as
palavras que conhecemos, em
qualquer idioma.
Se os pensamentos nascem
no inconsciente, criamos uma
comunicação, uma via, até o
consciente atravessando o pré-consciente, onde estes pensamentos encontram e se utilizam
das palavras para tornarem-se
inteligíveis quando chegarem no
consciente.
Como conseguimos criar
uma via da região do inconsciente até a região do consciente, a
psicanálise se utiliza desta via, em
sentido contrário, para acessar o
inconsciente usando as palavras
que são expressas através da fala.
A psicanálise é a cura pela
fala, pois, faz com que possamos diminuir os sofrimentos
que se alojaram no inconsciente, lembrando, tornando
nossos pensamentos conscientes ao falarmos livremente nas
sessões de psicanálise e conseguirmos acessar o inconsciente
pela via que criamos, guiados
pelo psicanalista.

ça desde os 9 anos, revela que demorou muito a aprender executar os movimentos corretamente,
devido a uma hiperidrose (transpiração excessiva) nas mãos.
- Qualquer pessoa que fale
que é muito ruim, não tem parâmetro, porque eu fui pior
que todas as minhas alunas –
brinca Chandra.
Apesar do sucesso, as professoras explicam que ainda há
tabus para serem quebrados,
principalmente quando o assunto é a prática do pole dance para
homens, pois há um pré-julgamento de homens que fazem o
pole dance, como se a atividade estivesse relacionada com a
orientação sexual. Há sempre o
que evoluir.

Quebra-crânio: uma
‘brincadeira’ assassina
Por Marcelo Perillier

A nova moda que ronda as
escolas já está provocando dor
de cabeça e tristeza em pais
e responsáveis pelos alunos.
Chamada de “quebra-crânio”,
a “brincadeira” faz com que a
vítima caia no chão de cabeça.
Uma menina de 16 anos, de
uma escola municipal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, morreu com traumatismo
craniano ao ser convencida a
participar do quebra-crânio.
Há outros relatos circulando
pelas redes sociais de vítimas
com lesões graves.
O pior é que o “jogo” já se
espalhou em diversas escolas
do Brasil devido à irresponsabilidade do digital influencer
Robson Calabianqui, conhecido como Fuinha, 23 anos,
que tem mais de dois milhões
de seguidores em seu canal de
YouTube - do qual deveria ser
eternamente banido.
Em um dos vídeos publicados por Fuinha - e já tirados

do ar - ele e o irmão aplicam
o golpe na própria mãe. Após
retirar a filmagem do canal,
ele pediu desculpas pelo ato e
disse que poderia ter perdido a
mãe com a brincadeira.
Com muitos casos graves
em decorrência da brincadeira estúpida, a Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia
divulgou nota condenando
a “diversão” e explicando aos
pais, professores e diretores
das consequências que esse
tipo de jogo pode fazer ao
ser humano:
“A Sociedade Brasileira
de Neurocirurgia (SBN) vem
alertar aos pais e educadores
sobre a necessidade de reforçar a atenção com crianças e
adolescentes, diante do desafio “quebra-crânio”, que se
alastra pelo ambiente doméstico, escolar e é reproduzido
nas redes sociais.
“Ele provoca uma queda
brutal, onde um dos participantes bate a cabeça diretamente no chão, antes que

possa estender os braços para
se defender.
“Esta queda pode provocar
lesões irreversíveis ao crânio e
encéfalo (Traumatismo Cranioencefálico – TCE), além
de danos à coluna vertebral.
Como resultado, a vítima
pode ter seu desempenho cognitivo afetado, fraturar diversas vértebras, ter prejuízo aos
movimentos do corpo e, em
casos mais graves, ir a óbito”,
alertou o comunicado da SBN
sobre os riscos.
“Os responsáveis pela
‘brincadeira’ de mau gosto
podem responder penalmente
por lesão corporal grave e até
mesmo por homicídio culposo, caso a vítima morra.
“Deste modo, como sociedade, pais, filhos e amigos,
devemos agir para interromper o movimento e prevenir a
ocorrência de novas vítimas.
Acompanhar e informar/
educar sobre a gravidade dos
fatos, pode ser a primeira linha de ação”.
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A perda de Jorge de Miranda Jordão
Gabriel Souiza

Por Aziz Ahmed

Nos dourados anos 1950
e 1960, Samuel Wainer
(1910-1980), dono da extinta “Última Hora”, se reunia
até altas horas da madrugada
em mesa cativa no badalado
piano-bar Sacha, na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, com a fina-flor
da grã-finagem carioca. Ao
deixar o jornal, recomendava
a Jorge de Miranda Jordão,
diretor da redação, que lhe
telefonasse quando fechasse
o vespertino para informar
sobre o conteúdo da edição
e qual seria a manchete. Lá
pelas duas da madrugada,
Miranda ligava para o patrão, o garçom levava o telefone com o fio estendido até
a mesa onde ele estava com
os amigos, Miranda fazia o
relato e informava:
— A manchete é “Matou
a amante pra ficar com o marido dela”.
Enquanto a turma,
curiosa, testemunhava a
cena, Samuel dava um tempo de ordenava:
— Essa não, Miranda!
Coloca “Matou a amante pra
ficar com o marido dela”.

Repetia a mesma manchete. De madrugada, quando
saía da boate, os jornaleiros
estavam nas ruas apregoando
a manchete, enquanto Samuel encarava os amigos com
um ar triunfal.
Samuel era tido como “O
Rei das Manchetes”.
Jorge de Miranda Jordão,

nascido em Salvador (BA),
em agosto de 1932, faleceu na
segunda-feira (10), de complicações decorrentes de um
câncer. Essa e outras histórias,
que ele contava, inspirou-me
a escrever o livro “Memórias
da imprensa escrita”, para o
qual deu um rico e fascinante
depoimento.

Ele veio cedo para o Rio e
começou a trabalhar na “Última Hora” em 1954, tornando-se amigo de Samuel Wainer. Dirigiu a UH de Porto
Alegre. Com a morte da
“Última Hora”, golpeada pela
ditadura, depois de um período tocando uma empresa de
comunicação, foi convidado

por Octávio Frias (19122007) para lançar a “Folha da
Tarde”, em São Paulo. Amigo
de Frei Betro, que ele levou
para chefiar a reportagem da
“Folha da Tarde”, foi preso
durante o regime militar.
Frei Betto, que conheceu
Jorge de Miranda Jordão em
1967, conta:
— Casos de amor não cabem nos estreitos limites da
razão explicativa. Jorge e eu
formávamos uma dupla que
tinha tudo para dar errado.
Ele, ateu e eu, cristão; ele,
boêmio nas horas vagas e eu,
frade; ele diretor de redação
e eu, repórter da Geral; ele
notívago e eu, matutino; ele
apolítico e eu, de esquerda.
Mas deu muito certo,
segundo o relato afetivo de
Frei Betto, que o tachava de
“irmão”.
Miranda Jordão foi também diretor de Redação de
“O Dia”, no Rio, e do “Diário
Popular”, em São Paulo. Neste último, protagonizou um
fato histórico na imprensa
brasileira, como lembra o jornalista Luís Nassif, em artigo
no “JornalGGN”.
— Haveria muita coisa a
contar de Miranda Jordão,

excepcional jornalista, chefe
e caráter. Mas a reportagem
que o consagrou definitivamente foi a que ele não
escreveu. Quando dirigia o
“Diário Popular”, proibiu
que o jornal entrasse no caso
da Escola Base. Foi um momento de grandeza ímpar na
imprensa brasileira — concluiu Nassif.
Em 1994, seis funcionários da instituição de ensino
foram acusados injustamente
de abuso sexual, numa escandalosa fake news. No depoimento para meu livro, Miranda explicou:
— Não publiquei porque
não acreditei naquela história, até que foi visto tratar-se
de uma farsa. Não publiquei
uma linha.
Jorge de Miranda Jordão
foi sepultado quarta-feira
(12), no jazigo da família,
no cemitério do Catumbi.
Deixa viúva Lucila, e três
filhas: Tatiana e Helena, do
primeiro casamento com
Marlene Lima e Slva, e Patrícia, do casamento com
Germana de Lamare, além
de quatro netos e uma extensa legião de amigos e admiradores.

Menos poder para o Everaldo?
Demissão de executivos na Cedae e no Detran mostra aparente perda de influência do pastor
Divulgação

Por Marcio Corrêa

Pelo menos duas recentes
mudanças em empresas do governo estatal sugerem que, aparentemente, o Pastor Everaldo,
presidente nacional do Partido
Social Cristão (PSC), está começando a perder influência sobre o
governador Wilson Witzel.
Depois de uma extensa crise
na Cedae, que durante um mês
entregou água suja e mal-cheirosa para seus 91 mil clientes,
o presidente da empresa, Hélio
Cabral, foi exonerado na segunda-feira (10). E saiu passando
vergonha diante do público, que
o viu sair literalmente correndo
da Alerj, terça-feira, ao abandonar uma audiência pública sem
responder qualquer questionamento dos deputados estaduais
sobre o problema da água.
Hélio Cabral assumiu a
Cedae por indicação de Pastor
Everaldo. Witzel prontamente
atendeu seu mentor, assim que
assumiu o governo do estado,
em janeiro do ano passado.
Entre as medidas polêmicas
de Cabral à frente da empresa
aestá a exoneração de dezenas de técnicos experientes,

‘Sou contra privatização’
Por Guilherme Cosenza

Sede da Cedae na Cidade Nova: saída de Hélio Cabral pode ser sintoma de enfraquecimento do Pastor Everaldo

especializados justamente no
controle de qualidade da água
distribuída pela Cedae. Deu no
que deu. A qualidade caiu para
níveis nunca vistos, desencadeando uma crise de abastecimento e, pior que isso, contratempos e casos de infecção para
boa parte da população. Muitos
consumidores estão indo à Justiça, querendo ser indenizados
pelo gasto extra com água mineral durante a crise.

Se tudo correr bem, a Alerj
deverá instaurar uma CPI para
tratar do escândalo desencadeado por Everaldo, Cabral e sua
turma no comando da Cedae.
Também esta semana a imprensa noticiou que Carla Werneck, secretária-executiva do
Detran, pediu exoneração do
cargo. Carla também tinha sido
indicada pelo Pastor Everaldo
no início da gestão de Witzel
no Palácio Guanabara. Segun-

do a colunista Berenice Seara,
do jornal “Extra”, a executiva
estaria em atrito com o novo
presidente do órgão, Antônio
Carlos dos Santos.
A saída de Cabral e de Carla Werneck é sintomática. Isso
não quer dizer, ainda, que o
Pastor Everaldo tenha perdido
totalmente sua influência sobre
Witzel, mas apenas que ele já
teve dias melhores. Todo cuidado é pouco, portanto.

Uma das questões fortemente discutidas para resolver o problema da Cedae
gira em torno da privatização da empresa, que ajudaria
a pagar dívidas do estado. O
governador Wilson Witzel,
por exemplo, é conhecido
defensor da venda da Cedae. Mas nem todo mundo
pensa assim. Em entrevista
à Rádio Tupi na quarta-feira (12), o ex-presidente da
Cedae Wagner Victer falou
sobre o caso:
- Ter a obrigação de
privatizar uma empresa
para que ela melhore, isso
é uma falácia. Isso é uma
coisa para refletir quando
alguém fala algo que é um
absurdo. Na realidade o
que define se a empresa é
boa ou ruim é a gestão. A
sua capacidade de gestão.
Victer fez questão de
lembrar, durante a entrevista, o seu trabalho como

presidente à frente da Cedae, e salientou o saldo
positivo que deixou para a
empresa:
- Eu posso falar no período da minha gestão.
Deixei a Cedae com (rating) duplo A, da Standard
& Poor’s. A Cedae tinha
o balanço aprovado sem
ressalvas. A Cedae ganhou
todos os prêmios e acabou
de ganhar dois prêmios sequências da “Exame” como
a “Melhor empresa com
infraestrutura do Brasil”.
Então o fato é: quando
você coloca um gestor que
comete erros operacionais,
você não pode usar isso
como argumento para efetivamente vir a privatizar.
Um exemplo é a Vale, que
teve um acidente e já não é
mais estatal. O que define
uma boa administração é
colocar pessoas competentes, com determinação e
trabalho. Eu sou contra a
privatização.

Lucas Tristão tem muito a explicar
Secretário de Desenvolvimento Econômico será chamado a depor sobre arapongagem
Reprodução

Por Marcio Corrêa

O deputado estadual Dr.
Serginho, líder da bancada do
PSL na Alerj, vai solicitar à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico informações sobre
o fato de o titular da pasta,
Lucas Tristão, manter-se como
administrador de um escritório
de advocacia ao mesmo tempo
em que cumpre suas funções no
governo do estado. Essa dupla

função, denunciada na edição
da semana passada pelo CORREIO DA MANHÃ, é proibida por lei. Além disso, Tristão
tem como sócio, no mesmo
escritório, um conselheiro do
Carf, órgão vinculado ao Ministério da Economia - o que
seria uma atitude pouco ética.
Na quinta-feira (13), Dr.
Serginho enviou ofício solicitando informações a respeito
do caso.

Também na quinta-feira,
a comissão de Tributação da
Alerj decidiu pedir ao Ministério Público Estadual que investigue se existe algum tipo de
escuta ou grampos ilegais, por
parte do governo do estado, de
conversas dos deputados.
Dr. Serginho afirma que
ainda não há data certa para o
depoimento de Lucas Tristão à
Alerj, mas sua convocação já foi
aprovada pelos parlamentares.

Na última terça-feira (11),
o deputado André Ceciliano
(PT), presidente da Alerj, afirmou que Tristão teria garantido a ele que possuía dossiês que
poderiam comprometer alguns
deputados da Casa.
Dr. Serginho chegou a afirmar, na mesma sessão de terça-feira, que poderá haver impeachment do governador Witzel
caso o esquema de arapongagem seja confirmado.

Lucas Tristão e Witzel: deputados vão pedir explicações a secretário
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Os mistérios da vida
e da morte na poesia
de Ivan Junqueira

APCA concede seu
prêmio especial à diva
Fernanda Montenegro

Baile 2020 da ‘Vogue’
agita os salões do
Copacabana Palace
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O REI DAS MARCHINHAS
DECRETA:
Fotos Arquivo pessoal
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É PARA TODOS

N

Por Affonso Nunes

ão há quem pense nas marchinhas de carnaval sem lembrar de João Roberto Kelly.
Símbolo da irreverência e alegria cariocas,
este cantor e compositor nascido na Gamboa chega a mais um carnaval com a alegria de sempre. Último representante vivo
do quarteto que fazia o Brasil cantar essas
canções repletas de humor, passou a ser conhecido
como o Rei das Marchinhas e, do lato de sua majestade, o criador de “Cabeleira do Zezé”, “Mulata Bossa Nova” e “Maria Sapatão”, entre outras, decreta que
tem lugar para todos os gêneros nos dias de folia.
- Eu acho que o carnaval tem lugar para todo
mundo. E acho que tudo tem que ser democrático,
nada tem que ser imposto. Não sou sectário. Acho
que o funk cabe no carnaval - comenta o compositor que quarta-feira (19) apresenta um apanhado
de sua vasta produção de marchinhas - incluindo
a mais nova que pede o treinador português Jorge
Jesus no comando da seleção brasileira -, mas sem
deixar de lado clássicos de seus principais colegas
do gênero como Lamartine Babo, João de Barro
(Braguinha) e Haroldo Lobo, todos já falecidos.
- Vou tocar, evidentemente, as minhas marchinhas e também vou fazer um apanhado geral, quase que uma antologia das marchinhas de
carnaval. Vai ter “Mamãe, eu quero”, “Teu cabelo
não nega”, “Jardineira”, “Pastorinha”. É uma homenagem que eu faço aos compositores que fizeram esse gênero musical, que é tão espontâneo
e por isso sempre cai na boca do povo.
Kelly está certo ao dizer que as marchinhas
clássicas são cantadas em blocos e bailes de carnaval, e adaptações delas viram até cantos de torcidas de futebol, mas o gênero padece de renovação. Será que os tempos do politicamente correto
sepultaram o duplo sentido das marchinhas?
- Não penso assim. Acho que o que está
faltando à marchinha é uma divulgação maior.
A grande verdade é que as marchas antigas fi-
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caram. Em tudo que é bloco toca, em tudo que
é baile toca. Não acho que seja um gênero que
esteja se perdendo. Está faltando um pouco
mais de divulgação para ele. Mas tem coisa boa
saindo por aí. Neste carnaval, por exemplo, temos a “Cedae ou desce”, do Luís Filipe de Lima,
um músico muito criativo que fala dessa crise da
água em nossa cidade. E o carnaval é lugar para
essa crítica, com a devida alegria.
Kelly admite que o carioca anda mais amargo.
- Antigamente, as marchinhas eram satíricas,
bem engraçadas, humoradas. Vejo que hoje em
dia a coisa mudou um pouco: a sátira deu lugar
a uma coisa um pouco mais pesada. Isso não só
na marchinha, de modo geral. Eu gosto da coisa leve, da brincadeira carioca como sempre foi.
Não gosto do palavrão, não tenho nada contra
nada, mas sou contra a licenciosidade - comenta
para, em seguida, completar com bom humor.
- Na “Cabeleira do Zezé”, por exemplo, introduziram um “bicha!” no meio do refrão. Essa bicha
não é minha!! Mas eu adoro as bichas.
Ainda sobre a “invasão” de outros ritmos no
carnaval, Kelly mostra a benevolência de uma
rei alegre, mas tudo tem seus limites:
- Você sabe que a grande tônica do carnaval são os sambas e as marchinhas. Mas acho
que esse carnaval de funk é bom. Só não gosto
quando fazem carnaval com música estrangeira.
Isso daí eu sou radicalmente contra. Desculpa a
expressão, mas acho uma frescura. Temos tanta
coisa nossa bonita. Você vai fazer um bloco cantando “Yesterday”? Não dá...
Ao ser informado de que o bloco Sargento
Pimenta, que toca Beatles, mistura o repertório
da banda com ritmos como maracatu, frevo e
até marchinha, o rei abre um sorriso e exclama:
- Estava falando sem nunca ter ouvido, mas,
pelo que você diz, abrasileiraram a coisa!
Continua na pág. 2
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Divulgação

3
João Roberto Kelly: aos 81 anos, um símbolo da irreverência e da alegria do carnaval carioca

Foto 1: Kelly, ao piano, com Emilinha Borba,
eterna Rainha da Rádio; Foto 2: paramentado
de rei das marchinhas durante baile; Foto 3: com
Eduardo Dusek, um dos artistas das gerações
seguintes que abraçou o gênero; Foto 4: o
eterno folião no amado Bola Preta, com Selma
Sorriso e Neguinho da Beija-Flor; Fotos 5, 6 e
7: Braguinha, Haroldo Lobo e Lamartine Babo,
respectivamente, compositores de marchinhas
que ficaram em nossa memória
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Carioca com muitas
histórias para contar

BAILES DE CARNAVAL
Divulgação

Compositor viveu a época de ouro do teatro de revista e dos musicais
Reprodução

A maior fama de João Roberto Kelly pode mesmo até ser
as marchinhas carnavalescas,
mas, com seu piano, produziu
muito mais que isso. Seu primeiro reconhecimento de público e
crítica veio na voz de uma jovem
e promissora cantora, que fazia
sua estreia fonográfica em 1961.
Era Elza Soares.
- Meu primeiro sucesso é o
primeiro da Elza também: “Boato” - lembra ele.
A canção marcou a trajetória
da cantora, que a regravou em
vários álbuns. Apesar de naquela
época existir uma certa rixa de
cantoras não gravarem músicas
que se tornaram sucesso com outra artista, Elizeth Cardoso regravou “Boato”, assim como outras
composições de Kelly, como “Esmola” e “Se vale a pena”.
Elis Regina também gravou
uma canção de João Roberto
Kelly em seu primeiro álbum.
- Era “Dor de cotovelo”,
que está em seu primeiro long
play - lembra o compositor
com orgulho.
Mas a canção que mais lhe
agrada é “Rancho da Praça
Onze”, parceria com Chico Anysio e eternizada na voz de Dalva
de Oliveira. Uma ode aos antigos
carnavais. “Esta é a Praça Onze
tão querida/ Do carnaval a própria vida/ Tudo é sempre carnaval/ Vamos ver desta Praça a poesia/ E sempre em tom de alegria
/ Fazê-la internacional”, cantava
Dalva em seus primeiros versos.
Os estudos de piano começaram cedo em casa. Mas o gran-

Carnaval de rua, uma das paixões de Kelly, fã declarado do Bola Preta

de aprendizado para compor
rápido (e bem) foi a televisão,
que dava seus primeiros passos
no Brasil.
- Quando comecei, foi fazendo trilhas de televisão. Fiz
trilhas e mais trilhas - lembra.
A primeira trilha, no entanto, foi para um espetáculo do
teatro de revista, “Sputnik”, de
1957, de Leon Eliachar e Geysa
Boscoli. A peça estreou no Teatro Jardel, o primeiro teatro de
bolso fundado em Copacabana,
por Geysa, e que abrigou inúmeros espetáculos de revista.
ESTREIA NA TV
Das revistas para a TV foi
um pulo. Em 1963, Kelly foi
contratado pela TV Excelsior
para fazer aberturas de programas. No ano seguinte, Chico
Anysio e Carlos Manga o convidariam para musicar os quadros
humorísticos do programa “Times Square”. Depois viria “My

fair show”, com direção de Carlos Manga e Maurício Sherman.
O gosto pelas marchinhas
carnavalescas, que repetiam as
crônicas de costumes das revistas em forma sintética e de fácil
apelo popular, fizeram o jovem
compositor aventurar-se no gênero. Composta para o carnaval
de 1963, “Cabeleira do Zezé” tornou-se sucesso instantâneo num
compacto de Jorge Goulart. Ele
ainda daria voz a outra marcha de
Kelly: “Joga a chave, meu amor”,
também sucesso no carnaval.
- Os grandes compositores
de marchinhas eram Lamartine
Babo, Braguinha e Haroldo Lobo.
Eles tiveram a generosidade de me
incluir no time e hoje sou o último
representante dessa turma. É uma
honra estar nesse quarteto.
Já na TV Rio, em 1965, Kelly
foi compor as trilhas do programa “Praça Onze”, com textos de
Meira Guimarães e J. Rui.
Com personalidade caris-

mática e uma carioquice explícita, passou, a pedido de Walter
Clark, a produzir e apresentar os
programas “Noites Cariocas” e
“Musikelly”.
Em 1966, apresentou no Canal
5 de São Paulo o programa “Alegro” e “Tonelux”, na TV Globo. Na
década de 1970, voltou para a TV
Rio e apresentou o programa “Rio
dá samba”, que ficou 12 anos no
ar, trazendo todas as novidades do
mundo do samba. Eram divertidos
os programas que levavam ao estúdio da emissora intérpretes, passistas e ritmistas de todas as escolas de
samba cariocas e, obviamente, tudo
acabava num grande baile, com
sambas enredos e marchinhas.
Tricolor apaixonado, João
Roberto Kelly nutre amor
idêntico por uma instituição
do carnaval carioca, o Cordão do Bola Preta, para o qual
compôs, em 2018, a marcha
“Cem anos de Bola”, gravada
por Neguinho da Beija-Flor.
- O Fluminense não está lá
essas coisas, mas minha outra
paixão, o Bola Preta, sempre me
traz alegrias – diverte-se Kelly,
que não perde a oportunidade
de expressar o seu amor pelo
maior bloco da cidade. (A. N.)
SERVIÇO
JOÃO ROBERTO KELLY E SUAS
MARCHINHAS
Teatro Rival Refit (Rua Álvaro Alvim,
33 - Cinelândia)
19/2, às 19h30
Ingressos: R$ 60 e R$ 30

Wesley assumiu o comando da bateria da Mangueira no último carnaval

Mestre Wesley comanda
baile com a bateria nota 10
Por Cesar Ferreira

Na segunda-feira (17), que
antecede o carnaval, um ritmista
aquece tamborins, surdos e toda
seção da bateria de uma escola
de samba em alto estilo. Trata-se
de Mestre Wesley, que comanda
a bateria da Estação Primeira de
Mangueira. Cheio de convidados especiais, ele e seus pupilos
sobem ao palco do Teatro Rival
com um baile que promete não
deixar viva alma sentada nas cadeiras da casa de espetáculos.
Entre os convidados estão o
Grupo Molejo e Evelyn Bastos
(rainha de bateria da Mangueira), além de passistas e casal de
mestre sala e porta bandeira da
verde e rosa.
Sob a batuta de Wesley, a
bateria da atual campeã do carnaval carioca vai lembrar sambas antológicos da escola que já
nos deu Cartola, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça, Nelson Sargento e tantos outros
grandes sambistas. A Mangueira é árvore frondosa, de frutos
generosos, que fazem o povo
cantar há décadas.
E o que faz a Mangueita ter

sua batida celebrada por quem
entende de samba?
- A bateria da Mangueira é o
coração da Estação Primeira. Ela
pulsa e marca, com a sua marca
registrada, que é a batida forte
do surdo sem resposta. Ela marca e pulsa, conduzindo a nossa
comunidade pela avenida - explica Wesley, nascido e criado
no Buraco Quente, no Morro da
Mangueira, e que assumiu a missão de liderar essa bateria mítica
no desfile do ano passado, já sagrando-se campeão e arrebatando nota 10 de todos os jurados
do quesito bateria.
O ritmista parece ter nascido com a batida verde e
rosa, pois é filho de Totoca
que já foi presidente da Bateria da Mangueira.
- Tem que respeitar meu
tamborim - avisa.
SERVIÇO

BAILE COM MESTRE WESLEY
Teatro Rival Refit (Rua Álvaro Alvim,
33 - Cinelândia)
17/2, a partir das 19h30. Ingressos:
R$ 50 e R$ 2

Divulgação

Reformulada, a Orquestra Imperial fecha a temporada de bailes de 2020

Orquestra Imperial convida
Eliana Pittman no Manouche
Verão, janeiro, fevereiro, calor,
samba e os bailes de segundas-feiras da Orquestra Imperial no Clube Manouche, lotados, viraram
mais uma vez o point da temporada. A big band e seus bailes mais
cariocas do planeta encerram a
temporada no Clube Manouche,
renovada e cheia de amor pra dar
– como sempre. E recebe Eliana
Pittman, que estava de olho na
Orquestra desde seu começo, e vai
cantar sambas e carimbós pra animar a festa.
Depois de animar as noites
cariocas de 2002 a 2018 com
direito a diversos bailes e shows
em palcos, clubes e festivais por
todo o Brasil, Europa, Estados
Unidos e América Latina, a Imperial está de volta com uma formação mesclando integrantes
das primeiras formações como
Berna Ceppas, Kassin, Nina Becker, Moreno Veloso, Emanuelle
Araujo, Felipe Pinaud, Pedro
Sá, Marlon Sette, César Bodão,
Mauro Zacharias, Bidu Cordeiro e outros mais. E a Orquestra
acaba de receber mais dois inte-

grantes: Pedro Miranda e Matheus VK.
Caras novas e da nova cena são
presenças surpresas que sempre
pintam e DJs convidados, como
DJ Malboro, já confirmado. No
mês de janeiro a orquestra recebeu
Matheus VK e DJ Marlboro, Danilo Cutrim do Braza, Ana Frango Elétrico e Pedro Miranda, além
do percussionista Leonardo Reis.
A banda preparou novo repertório que tem a ver com o espaço
do Manouche, mais acolhedor,
pra dançar coladinho. “Caso Sério”, de Rita Lee, é uma delas, e a
música “Obsessão”, de Milton de
Oliveira e sucesso na voz de Clara
Nunes – que está na trilha da novela “Amor de Mãe” da TV Globo
– sem abrir mão das músicas mais
animadas. (CF)
SERVIÇO

BAILE DA ORQUESTRA IMPERIAL
Clube Manouche (Rua Jardim
Botânico, 983); 17/2, às 21h.
Ingressos: R$ 120 e R$ 60
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luizclaudioreporter@gmail.com
Fotos Mariama Prieto

É carnaval!
O Hotel Nacional, que recentemente reabriu suas portas no Rio, sediou o Baile Alto
Rio edição carnaval. Com o
tema “Oitava Maravilha, Rio e
seus encantos...”, o baile foi um
resgate dos tempos áureos dos
grandes bailes de carnaval e do
amor por ser carioca.
Originalmente inaugurado
em 1972, com projeto de Oscar
Niemeyer, o hotel abrigou memoráveis bailes de carnaval que
entraram para a história carnavalesca da Cidade Maravilhosa.
Tomara que este Alto Rio
entre também. Nunca o Rio
precisou tanto do glamour dos
carnavais de outrora.

Roberto Brindelli

Divulgação Blitz Expresso

Giulia B arrasa em Lisboa
A cantora Giulia B - linda, linda, linda!!! - chegou de
Lisboa no fim de semana. Fez
o maior sucesso na terrinha,
onde deu entrevistas, apare-

ceu na SIC, a mais famosa
emissora de TV, e o mais importante: fechou sua participação no Rock in Rio Lisboa,
em junho deste ano.

Homenagem I

Pra lá do túnel
Rumores dão conta que,
a partir de abril, grande parte dos funcionários da Rede
Globo que trabalham nos
prédios da emissora no Jardim
Botânico devem começar a ser
transferidos para o Projac. Vá-

rios imóveis da Globo naquele
bairro seriam vendidos.
***
Ouvida pela coluna, a Globo - através de seu diretor de
Jornalismo, Ali Kamel - nega
a informação.

Ópera-samba
Regiane Alves e Isabelita dos Patins

Thalita Rebouças

Ex-diretor do Teatro Municipal, Fernando Bicudo conclui
uma ópera-samba em homenagem aos índios da Amazônia e
que tem como tema a lenda da
semente do guaraná, fruta da selva brasileira que traria felicidade.
O lançamento da obra será
no início do segundo semes-

tre, na cidade de São Gabriel
de Cachoeira, no Amazonas,
em homenagem aos 150 anos
de criação do Guarani, de
Carlos Gomes, e aos 30 anos
da reinauguração do Teatro
Amazonas, em Manaus, comandado pelo próprio Fernando Bicudo.

Tête-à-tête
Após duas horas de performance no palco da Fundição Progresso, ao lado
do ex-presidente uruguaio
José Mujica, na festa dos 40
anos do PT, Lula foi jantar

a sós, com a noiva, a socióloga Rosângela Silva ( Janja), no restaurante do Hotel
Othon Palace, em Copacabana, onde ficou hospedado. É bonito o amor!

Time de peso
Monica Sanches

Lula Vieira engrossa o time
de personalidades que escrevem
na rede colaborativa Fleekus,
que, no seu primeiro mês no Bra-

Marcos Pasquim e Luis Lobianco

Giulia desembarcou aqui
com os pais, o empresário
Paulo Marinho e a também
belíssima Adriana, que, aliás,
é a empresária da cantora.

sil, mereceu excelente número de
views. Já fazem parte do time o
cineasta Paulo Cursino e a jornalista Glenda Kozlowski.

Aniversariante do mês,
a saudosa produtora, atriz e
militante política Thereza
Aragão, que foi casada com o
poeta Ferreira Gullar, ganhará
uma biografia e um documentário que estão sendo organizados pela filha Luciana e as
netas Juliana e Celina.
Entre as personalidades
que estarão no livro e no documentário, destaca-se a cantora
Maria Bethânia, que foi grande amiga da homenageada.
Thereza Aragão foi uma
das fundadoras do Grupo
Opinião, movimento de resistência cultural contra a ditadura militar de 64, e da Banda
de Ipanema.

Homenagem II
A propósito, Thereza Aragão e Ferreira Gullar, salgueirenses ilustres, responsáveis pela
divulgação da escola na Zona
Sul carioca nos anos 60, serão
homenageados neste sábado,
pela diretoria da escola, durante
o ensaio da vermelha e branca,
na quadra da agremiação.
A sugestão de homenagem
póstuma é de Haroldo Costa,
também salgueirense, que participou com a mulher, Mary
Marinho, e os amigos, Thereza
Aragão e Ferreira Gullar, da
propagação da escola entre os
artistas, intelectuais e a chamada esquerda festiva.

Fotos Divulgação

Os 70 anos
da Fialho

Ana Carolina, Cláudia e Yara

Mary Marinho, Anna Ramalho e Salma Paes Barreto

Um jantar animadíssimo
comemorou os 70 anos de
Claudia Fialho, que recebeu
família e amigos do coração
ao lado do marido, Guilherme
Sampaio Ferraz, no apartamento do Jardim Botânico. A filha
mais velha de Claudia, a jornalista Adriana Bechara, mudou-se para Portugal e não pôde vir
para a efeméride, mas foi responsável pela delicada surpresa
da noite: um pequeno show da
cantora Yara Figueiredo. Linda,
charmosa e afinada. Na noite,
amigos de toda uma vida, como
Mary e Haroldo Costa, Julinha
e José Serrado, Salma e Reinaldo Paes Barreto, Celinha e Caleco Sá, Chicô Gouvêa e Paulo
Reis, Nara e Phillip Carruthers,
Narcisa Penna, Andréa Natal,
entre outros.

Yara Figueiredo e Claudia Fialho

Claudia e Guilherme Sampaio Ferraz na hora do
parabéns, com os netos Júlia e Jorge

Kiss e Augusto Paulino com Claudia e
Guilherme Sampaio Ferraz

Mãe e filha: Ana Carolina e Claudia
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Ben Watt
fecha trilogia

Jovens com distúrbios sensoriais verão os animais-robôs de perto

Projeto leva autistas ao The Robot Zoo
O projeto Sessão Azul,
que visa ambientar crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias
em sessões artísticas,
organiza um encontro de
socialização no sábado
(15), às 13h, na exposição The Robot Zoo, no
shopping Village Mall. No
passeio, crianças e adultos poderão vivenciar a

natureza de forma lúdica,
explorando a biomecânica de animais-robôs para
descobrir como os reais
funcionam. Eles verão de
perto como um camaleão muda de cor, como
uma lula se impulsiona ou
como uma mosca caminha no teto. Os ingressos
são vendidos em: <www.
sessaoazul.com.br>.

Sucesso europeu

Baby 2020

“Da favela para o mundo”. A frase é clichê, mas
resume bem a carreira do
funkeiro de 22 anos Matheus Barbosa, o DJ 2T do
Arrocha, que acaba de fazer sua primeira turnê por
Portugal, França e Itália:
- Basta acreditar - resume ele.

O estilo inconfundível
da cantora Baby do Brasil
chega aos palcos do Vivo
Rio, no Parque do Flamengo, no dia 24/4, e os
ingressos já estão disponíveis. A turnê da cantora
segue por outras grandes
capitais do país, como
São Paulo e Salvador.

‘Meninos não vão para o céu’
A websérie idealizada pelo roteirista, diretor,
produtor e ator Ed Lopez
Dassilva (ex- ator de ‘Malhação’) é baseada no livro
que leva o mesmo nome e
escrita pelo mesmo autor,
que debate temas polêmi-

cos, como violência doméstica, relacionamentos
homoafetivos, homofobia,
pedofilia e racismo. A data
da pré-estreia é o próximo
dia 4/3, na cinemateca do
MAM, e 9/3, no canal do
Kalango Nu, no You Tube.

Folia no Mercado

Folia chique

Os finais de semana
no Mercado dos Produtores, no Uptown, já estão em clima de carnaval.
DJs e bandas ocuparão
os palcos sempre a partir
das 18h30, além de grande diversidade de restaurantes e bares.

Já no dia 22/2, em pleno sábado de carnaval, o
Venit Barra Hotel oferece
uma feijoada carnavalesca, ao valor de R$ 68 por
pessoa. O tradicional prato do chef Everton Valladão será acompanhado
de doces e drinks.

Cantar as delícias de uma vida mais simples e afastada dos problemas da modernidade é a proposta dos Trutas

Eles querem uma
casa no campo

Cantor, compositor,
DJ e radialista, o multimídia Ben Watt apresenta “Storm damage”. O álbum completa a trilogia
iniciada com “Hendra”
(2014) e “Fever dream”
(2016). Ex-integrante da
dupla Everything but the
girl, o britânico Watt diz
que o trabalho reflete um
período de angústia, fruto de decepções políticas. Disponível em todas
as plataformas digitais.

Os Trutas, banda de Visconde de Mauá, investe no rock rural
Por Affonso Nunes

Bebendo diretamente da fonte de bandas como O Terço e Sá,
Rodrix e Guarabira, Os Trutas é a
caçula de um movimento que parecia esquecido no horizonte da
MPB: o rock rural. Formada em
Visconde de Mauá, um paraíso
ecológico no Sul Fluminense, o
grupo é formado por Pedro Gracindo (voz e guitarra), Leandro
Souto Maior (guitarra), Fabiano
Soares (baixo e vocais) e Keila
Gomes (bateria).
O nome vem dos deliciosos
peixes de água doce que sobem as
corredeiras de Mauá para desovar.
Neste caso, a banda deixou seu
habitat este mês para apresentar-se pela primeira vez na Região
Metropolitana. Foi um show na
Sala Nelson Pereira dos Santos,

em Niterói, na quinta-feira (13).
Com sua mistura de rock,
blues e folk, Os Trutas vinham
fazendo barulho na cena musical
local, tornando-se em pouco tempo uma das maiores referências
musicais do interior fluminense.
Em tempos de caldeirada sonora proporcionada pela era da
informação e revolução digital,
Os Trutas sugerem um pé no
freio, um olhar mais atento sobre
a natureza, a vida mais simples e

despojada de certos aspectos da
vida moderna - um “pensar sobre
existir”, como diz a letra de “Gosto daqui”, música que dá título e
abre o primeiro álbum do grupo.
- Os Trutas querem abrir trincheiras de alegria no cenário da
música brasileira, querem fazer
o Brasil cantar suas canções que
falam das coisas simples da vida explica Souto Maior, um jornalista que largou as redações cariocas
para viver na bucólica Mauá.
Nos shows, além do repertório autoral do CD (com destaque
para “Homem bom” e “Poeira de
estrela”), o grupo gosta de apresentar suas influências, com releituras
bluesy para a toada “Tocando em
frente” (Renato Teixeira/Almir
Sater) ou para a balada nordestina
“De volta pro aconchego” (Dominguinhos/Nando Cordel).

Novidade dos
Blossoms
O grupo britânico
Blossoms estreia o dançante “Foolisg loving space”. O terceiro trabalho da
banda de indie rock teve
a produção da dupla James Skelly e Rich Turvey.
Detaque para as canções
“Your girlfriend”, “The keeper” e “If you think this
is real life”. Disponível na
versão física e em todos os
aplicativos de música.

Dos memes para o carnaval carioca
A blogueira Raquel
Motta, que ficou conhecida pelo meme “R$ 3”,
criou um serviço de customização de abadás,
fantasias e produção de
acessórios carnavalescos.
A produção será feita por

artesãs de favelas do Rio:
- Temos brincos a partir de R$ 3, e os convidados do parceiro ainda terão de brinde uma notinha
de R$ 3 autografada por
mim, com direito a foto.
Olha que chique, gente!

‘Cine Desejo’

Contrato novo

O Centro Municipal de
Arte Hélio Oiticica inaugura no próximo dia 15 de
fevereiro de 2020, às 12h,
a exposição “Cine Desejo”, com obras da artista
Caroline Valansi (1979, Rio
de Janeiro) que investigam
o universo iconográfico da
indústria do cinema pornô
e a relação do corpo feminino com o sexo.

A banda Titãs assinou
com a gravadora BMG
Brasil. Para comemorar, o
grupo lançará um projeto
acústico com 25 faixas,
dividido em 3 EPS. O primeiro trabalho sai na primeira semana de março.
- Prestes a comemorar
40 anos já estamos em
estúdio gravando nosso
álbum - diz Branco Mello.

Curtas
nA versão americana do premiado filme
sul-coreano “Parasita”
ganha corpo em forma
de uma série produzida
pela HBO. Serão cinco
ou seis episodios, contando, de forma americanizada, a história da
família Park: -”Está em
estágio de desenvolvimento. Especular sobre
personagens ou elenco
ainda é muito prematuro - declarou o canal.

n Apesar do comunicado oficial da HBO,
quem é cotado para
fazer parte do elenco
da série inspirada na
obra do diretor Bong
Joon-ho é o ator Mark
Ruffalo, o Hulk, de
“Vingadores”, segundo o site especializado “Colider”. Ainda
segundo a publicação, Mark deve interpretar o papel de pai
da família.

MUSICAL | SEX 20H SÁB 15H E 19H30 DOM 14H30
CURTA TEMPORADA

PATROCÍNIO:

MÍDIA OFICIAL:

APOIO:

D I G I TA L

RÁDIO OFICIAL:

HOTEL OFICIAL:

REALIZAÇÃO:

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143, 2º PISO.
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 2013/241811
VALIDADE: DEFINITIVO AVCB Nº CA-02419/13 CAPACIDADE MÁXIMA: 623 LUGARES
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Luiz Antônio Mello
Reprodução

Baterista
e fundador
do Barão
Vermelho
inova em
seu terceiro
trabalho solo

O elegante Santos Dumont, gênio brasileiro reverenciado na França

DC-3 assassinado. O que
diria Santos Dumont?

N

o fim de janeiro,
este CORREIO
DA
MANHÃ
publicou uma matéria de
Cláudio Magnavita intitulada “Pulverizaram um marco
da história da aviação”. No
subtítulo: “Massa falida da
Varig manda destruir aeronave que foi usada pela
US Air Force na II Guerra
e foi pilotada pelo lendário
Howard Hughes”.
Aquele histórico DC-3
pousado no Aterro do Flamengo, meio que tomando
conta do Rio de Janeiro, foi
destruído, carregando um
precioso pedaço da história da aviação no Brasil. E
de muitos garotos e garotas
que, passando pelo Aterro,
inspirados naquele avião
guerreiro, nutriram o sonho de um dia se tornarem
pilotos. Muitos, de fato, seguiram na carreira.
Fiquei imaginando se
Santos Dumont estivesse
por aqui e desse de cara com
uma notícia dessas. Herói
nacional, como interpretaria o desprezo de uma massa
falida por algo tão rico em
conteúdo, em alma, em espírito? O DC-3 da Varig,
era nosso.
Por causa do episódio
reli “Asas da loucura: a extraordinária vida de Santos
Dumont”, do inglês Paul
Hoffman e logo nas primeiras páginas percebemos
que a grande loucura do pai
da aviação sempre foi o céu.
Desde menino ele não cansava de contemplar, deitado na grama da fazenda do
pai, milionário, no interior
de São Paulo.
O livro conta que o pequeno Alberto observava as
aves voando e, muito curioso, achou que poderia imitá-las. Observava, estudava e
pressentia que um dia os homens também poderiam estar lá em cima, voando com
elas. Seus pais estranhavam
o comportamento daquele
menino magro, pequeno,
que vivia isolado, a ponto
de ler toda a biblioteca da
fazenda. Não jogava futebol,
não andava com a garotada,
vivia sozinho sempre desvendando os mistérios da
ciência por conta própria.
Milionário de berço, sua
vida em Paris, anos depois,
foi marcada por bons e importantes amigos. Um deles,
Gustave Eiffel, o projetista
da torre que, por sinal, morava lá num pequeno apartamento no segundo andar.
O sonho de Santos Dumont
(concretizado várias vezes)
era dar uma volta de balão
na Torre Eiffel.
Outra figura de sua roda
de amigos foi Louis François
Cartier que, por causa de
uma conversa com Dumont
a respeito da dificuldade de
consultar a hora lá nas alturas,
inventou, para ele, o relógio

de pulso. Amado pela Europa,
herói nacional na França que
parecia um pop star, Santos
Dumont transformou o relógio de pulso em moda mundial e deu no que deu.
Santos Dumont era
boêmio, virava noites no
Maxim’s, onde na esquina
do século 19 com o 20, o
consumo da recém-lançada
heroína, pelo químico Felix
Hoffman em 1897, cocaína,
bolas e ópio estavam no auge
entre intelectuais. Santos
Dumont agradecia, mas descartava. Seu negócio era com
o céu e com a elegância.
Usava o tradicional chapéu panamá, vestia cortes
caríssimos feitos por renomados alfaiates. Vaidoso, andava e voava impecável. Era
um gourmet e adorava almoçar, por exemplo, um filé de
linguado acompanhado de
iguarias raras (pratos montados por grandes chefs)
sempre com champanhe de
ótima safra, de preferência
na cesta dos balões, flutuando pelos arredores de Paris.
Nos longos voos ele armava
a “mesa” no fundo da cesta e
comia ao sabor do vento.
Perfeccionista, ele acompanhava a construção de
seus projetos pessoalmente,
subvertendo a física e muitas
vezes a matemática. Ao contrário de, pelo menos, 200
equivocados que tentaram
voar colando penas de ganso
nos corpos e se atiraram de
lugares bem altos, morrendo espatifados, Dumont se
arriscava baseado em seus
cálculos obsessivos. Caiu
muitas vezes, mas era sortudo. Aliás, gostava de desafiar
superstições como, voar no
dia 13, especialmente se fosse uma sexta feira.
Dumont passou a padecer com a matança proporcionada pelos aviões e, também por isso, mergulhou
na depressão. Ele se achava
responsável pelas mortes e
chegou a procurar líderes
dos países em guerra para
tentar convencê-los a parar.
Não adiantou.
O uso militar dos aviões acabou com Alberto
Santos Dumont, cujo final
melancólico, triste e devastador foi parecido com o do
DC-3 da Varig.
Quem quiser conhecer
um fragmento do nosso herói, ou seu inconsciente, vá
até “A Encantada”, uma casa
mágica que ele projetou.
Fica em Petrópolis e não conheço ninguém que tenha
resistido ao seu poder de sedução. Foi transformada em
museu com objetos, livros,
cartas e mobiliário, bem
como o chuveiro e a escada
de entrada, com degraus em
forma de raquete, que só se
pode acessar começando
com o pé direito. Talvez uma
ironia do homem que não
acreditava em superstições.

Por Affonso Nunes

Entusiasta da fotografia, o
baterista Guto Goffi tem uma
faceta pouco conhecida do
grande público. Há cerca de
15 anos vem produzindo uma
vasto material fotográfico
com imagens que distorcem
o cotidiano e despertam reflexão. Toda essa iconografia
inspirou o projeto C.A.O.S.,
o terceiro trabalho solo do
músico, cantor e compositor
que faz parte da formação original do Barão Vermelho.
As canções de C.A.O.S. –
sigla para Confusões Artísticas e
Obras Sonoras – ganhou materialidade sonora quando Guto e
os integrantes da Banda do Bem,
músicos que o acompanham em
projetos paralelos desde 2016,
entraram em estúdio. Goff ainda contou com o auxílio luxuoso
do guitarrista Nani Dias na produção do álbum. E o resultado é
bem diferente do que se espera
de um barão de primeira hora:
um rock mais experimental.
- Gosto de definir C.A.O.S.
como um banquete tropicalista
de sons, versos, solos, batidas e
outros sensores de energia musical – filosofa Guto Goffi.
Alguns parceiros estão presentes no álbum, como os três
barões Maurício Barros (teclados), Fernando Magalhães

Imagens
e sons de
Guto Goffi
(guitarra) e Rodrigo Suricato
(guitarra e voz) nas músicas
“Cérebros e cabeças” (“Pra comer um prato vivo / Só com
mãos de general / Sobre o imperfeito tanto me decido / Para
ter um Deus melhor, mais que
o infinito”) e “A travessia” (“Vamos começar de novo / O bom
e o ruim / Porque a verdade está
no meio”) e “Na hora de rezar”
(“Homens também são anjos
/ Quando querem se ajudar”),
respectivamente. Os colegas de
Barão compuseram essas músicas separadamente com Guto,
que assina sozinho três músicas
do álbum: “Mais feliz”, “Mil nadas” e “Mais perfeito”.
Edu Krieger é o parceiro em
“Samba do adeus” e Claudio
Bedran, do Blues Etílicos, na
ousada “Decassílablues” que,
como antecipa o nome, é um
blues com letra toda escrita em

A capa do CD C. A.O.S. mostra algumas das fotografias produzidas
por Guto Goffi nos últimos anos

decassílabos (“Todos os imortais estão mortos / Rei não será
fácil para ninguém”).
Guto ainda dividiu composições com o guitarrista e
compositor carioca Claudio
Gurgel (“A queda”) e poeta
curitibano Xambu (“Búfalos e
leões”) – aúnica letra que não é
de Guto Goffi.
Com este trabalho, Guto
quer correr o Brasil e tudo começa pelo Rio.com uma série

de shows na casa de Cultura
Laura Alvim, em Ipanema, nos
dias 12, 19 e 26 de março e 2
de abril. Além do repertório de
C.A.O.S., Guto quer relebrar
canções de seus dois trabalhos
solo anteriores: “Alimentar”
(2011) e “Bem”, (2016), e alguns sucessos compostos por
ele para o Barão.
Quando deixar o Rio para
pegar a estrada, vocação de todo
artista, Guto terá a participação
de artistas plásticos expondo as
suas telas no cenário.
SERVIÇO

GUTO GOFFI - LANÇAMENTO DO
CD C.A.O.S.
Sala de Cultura Laura Alvim (Av.
Vieira Souto, 176 - Ipanema)
12, 19 e 26/3 e 2/4, às 20h30
Ingressos: R$ 40 e R$ 20

6

De 14 a 27 de fevereiro 2020

2.º C A D E R N O

Divulgação

SERIADO

Do blog ao
livro, filme e
agora em série

‘Me chama de Bruna’, da Fox Premium, chega
em sua quarta temporada com sucesso

Por Canal Like*

Algumas pessoas
falam assim: “Ah,
a minha vida daria
um filme!”. Mas
poucas podem se gabar de ter
uma vida tão intensa que, antes
de dar um filme, virou livro e
ainda renderia uma série. Estamos falando da Raquel Pacheco,
que, como Bruna Surfistinha, se
tornaria a garota de programa
mais famosa do Brasil.
Raquel era uma adolescente de classe média que sonhava em ter liberdade. Ao sair
da casa dos pais, ela foi tentar
a vida num privê e acabou se
envolvendo em um mundo
perigoso de sexo, drogas e
violência. Como seus clientes
achavam que ela parecia uma

surfista, Raquel acabou adotando o nome de guerra de
Bruna Surfistinha.
Ao contar suas aventuras
sexuais e afetivas num blog,
Bruna/Raquel foi virando uma
celebridade. E o blog gerou um
livro que se tornou um best-seller. Não demorou muito e
o livro foi adaptado pra telona.
Com Deborah Secco no papel
da Raquel Pacheco.
Dirigido por Marcus Baldini, o filme “Bruna Surfistinha” foi um grande sucesso
no cinema. Mas era tanta história pra contar que um filme
só não dava conta. Então uma
série de TV foi a consequência natural.
Para dar vida a Raquel, a
escolhida foi Maria Bopp. Que
não tinha nenhuma experiência

anterior como atriz. Até então
Maria trabalhava como continuísta de TV, mas ela passou
por uma bateria de testes e ganhou o papel.
Para se preparar pra esse desafio, Maria fez laboratório em
uma casa de prostituição, conversou com meninas iniciantes
na profissão. E, desde então,
vem arrasando como a protagonista da série.
Mais crua que o filme, a
primeira temporada se concentra no primeiro ano de Raquel como garota de programa.
Mostra a transformação de uma
menina inocente numa mulher tarimbada. Em sua busca
por emoções proibidas, ela vai
criando uma couraça pra encarar as batalhas da vida.
Raquel vira Bruna e logo se

Cena de “Me chama de Bruna”: produção original de maior sucesso da Fox na América Latina

destaca. O que gera a inveja das
colegas de trabalho Georgette e
Mônica, personagens de Stella
Rabelo e Luciana Paes. Bruna
descobre nesse ramo uma mistura de vocação e prazer. Conclusão: vira a favorita da clientela.
PRECONCEITO
Só que a realidade é dura
nesse ofício. Surfistinha tem que
lidar com clientes agressivos e o
preconceito da família. Na segunda temporada de “Me chama de Bruna”, ela já é a prostituta
mais requisitada de São Paulo.
Bruna conquistou certa independência, mora sozinha,
mas continua com dificuldades
financeiras. Apesar disso, a segunda temporada mostra um
lado mais glamouroso dessa rotina difícil. A boate Paradise é

o novo núcleo dramático. É ali
que vão rolar intrigas, mistérios
e uma libidinagem com certa
dose de classe.
No entanto, vamos ver a
protagonista entre o prazer de
ser Bruna e a saudade de ser Raquel. E é aí que entra em cena
Maitê Proença como a jornalista Miranda. Ela é uma apresentadora de TV que vai deixar
Bruna deslumbrada com a possibilidade de alcançar uma fama
ainda maior.
E na terceira temporada da série, traumas do passado vão voltar
pra assombrá-la. Bruna e Raquel
agora estão em rota de colisão. Vivendo em um bairro de classe média alta, com clientela de elite, ela
curte a fama e o novo status, mas
antigos conhecidos vão reaparecer
pra bagunçar o seu coreto.

NA TELINHA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Parasito
do cão
Lento;
vagaroso Humorista
brasileiro

© Revistas COQUETEL
Descrevem (círculo)
Cheio de
gânglios Cheiroso;
(Anat.) aromático

Apoiado sobre a artiLinha, em culação que conecta
espanhol o braço e o Adquirir;
antebraço comprar

Substância usada
em
sabões e
detergentes

Carnaval nórdico

O destino
de um
fugitivo,
para a
polícia
Carlos de
(?),
filólogo
brasileiro

A + os

Espécie
de tecido
fino

Duas
vezes
Espertos;
matreiros
1.150, em
romanos

TIRINHAS DO CORREIO
Peça que
veda a
garrafa de
vinho

Bola alta
no tênis
(ing.)
Cosmético
para
colorir
cílios
"A (?) e a
Fera",
desenho
animado
Variedade
de doce
em camadas

Exercia o
poder, no
Absolutismo
Festa em
homenagem a
Baco (Mit.)
BANCO

A última temporada do sucesso internacional, ‘Vinkings’, já está na Netflix. Ela mostra o desenrolar da trajetória de Ivar em sua
busca do príncipe russo, os possíveis rumos de
Lagertha e as decisões de Bjorn como o Rei de
Kattegat. É a maratona perfeita para os fãs da
série que queiram fugir do calor do carnaval.

Muro, em
francês
Depósito
de cereais

Base do
alvejante
Cássia (?),
cantora

Indício
seguido
pelo
detetive
(?)
penada:
assombração

Barco
atracado
em
marinas

Planta ornamental
Figurado
(abrev.)

(?)
Damon,
ator do
Cinema
Sufixo
nominal
de
"arbóreo"

3/lob — mur. 4/laet. 5/dália — línea.
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Solução

* Confira dicas de filmes,
séries e streaming em
www.canallike.com.br

(PARA ASSISTIR NO CARNAVAL)

History Channel/Divulgação

www.coquetel.com.br

Comentando sobre a fase
mais recente de sua personagem, Maria Bopp explica que
Bruna usa o sexo como arma,
como um jeito de não se sentir
vulnerável. Mas confrontada
com seu passado, ela vai entrar em um conflito profundo
consigo mesma.
“Me chama de Bruna” é a
produção original de maior
sucesso da Fox na América
Latina. E a quarta temporada está garantida. Então
confira os três primeiros
anos da série, já disponíveis
no NOW. Porque essa história ainda está longe de acabar. Até a próxima!

Terror e nostalgia
A Netflix lançou a primeira temporada da
fantasia de terror “Locke & Key”. A família
Locke se muda para a Key House, local onde
houve um assassinato. Lá, eles encontram
chaves mágicas, que dão poderes, mas acabam
acordando um mal antigo. Apesar de clichê, a
trama é dirigida de forma muito interessante.
Netflix/Divulgação
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Berlim na batucada
Em sua 70ª edição, Berlinale aposta num bonde brasileiro de 19 filmes e duas séries
Fotos Divulgação

Por Rodrigo Fonseca
Especial para o Correio da Manhã

Responsável pela consagração
internacional de “Tropa de elite”
(em 2008), “Central do Brasil”
(em 1998) e “Ilha das Flores”
(1990), o Festival de Berlim chega
aos 70 anos, no próximo dia 20,
com uma esquadra brasileira de 19
filmes e duas séries de TV em seu
cardápio de 2020, espalhando-os
por suas diferentes seções, incluindo uma produção de São Paulo
entre os concorrentes ao Urso de
Ouro: “Todos os mortos”, de Caetano Gotardo e Marco Dutra.
Nos anos 2010, estivemos no
páreo do prêmio em 2014, com
“Praia do Futuro”, de Karim Aïnouz, e em 2017, com “Joaquim”,
de Marcelo Gomes. Só que, ano
a ano, nosso cinema sai de lá laureado: em 2019, “Espero a tua
(re)volta”, de Eliza Capai, ganhou
o Prêmio da Anistia Internacional, e “Rise”, de Bárbara Wagner
e Benjamin de Burca, ganhou o
com o Prêmio Audi de Curtas.
As chances de premiações este
anos são mais altas, com medalhões como Paula Gaitán (com
“Luz nos Trópicos”, no Fórum) e o
próprio Karim (com “Nardjes A.”,
no Panorama), e jovens talentos
como Gil Baroni (“Alice Júnior”),
Luciana Mazeto e Vinícius Lopes
(“Irmã”) e Caru Alves de Souza
(“Meu nome é Bagdá”).
Na vitrine Berlinale Series, na
ala de mercado, fala-se português
com os sotaques de brasilidade
com “Desalma”, de Ana Paula
Maia, e “Onde está meu coração”, de George Moura e Sergio
Goldenberg. E a ocupação verde
e amarela do evento, que está trocando de comando - saiu seu presidente, Dieter Kosslick, e entraram
Mariette Rissenbeek, como diretora executiva, e Carlo Chatrian,
no posto de diretor artístico -,
inclui ainda a presença do diretor
pernambucano Kleber Mendonça Filho (de “Aquarius”), ainda em
cartaz no Brasil com “Bacurau”, no
júri. Quem comanda os jurados
será o ator inglês Jeremy Irons, ganhador do Oscar por “O reverso
da fortuna”, em 1991.
Há 18 títulos em concurso
pelo Urso dourado, que serão
avaliados após a projeção hors-concours do longa de abertura: “My Salinger Year”, produção canadense com a atriz
Sigourney Weaver, dirigida por
Philippe Falardeau.
O cantinho de Brasil no bloco competitivo evoca o racismo
e a sororidade numa perspectiva
histórica. “Todos os mortos” tem
Mawusi Tulani, Clarissa Kiste,
Carolina Bianchi, Gilda Nomacce e Andréa Marquee no elenco.
Sua trama se passa na São Paulo de

Mawusi Tulani e Agyei Augusto em cena em ‘Todos os mortos’, onde mortos do passado passeiam entre os vivos

Welket Bungué em ‘Berlin Alexanderplatz’, dirigido por Burhan Qurbani

1899 onde fantasmas do passado
ainda caminham entre os vivos,
quizilando as mulheres da família
Soares. Elas são antigas proprietárias de terra, que tentam se agarrar
ao que resta de seus privilégios.
Para Iná Nascimento (papel de
Mawusi), que viveu durante muito tempo escravizada, a luta para
reunir seus entes queridos em um
mundo hostil a conduz a um questionamento de suas próprias vontades. Entre o passado conturbado
do Brasil e o presente cheio de intolerância, essas mulheres tentam
construir um futuro próprio.
Nota-se, pela escolha dos longas em disputa este ano, um sinal
explícito de renovação do festival,
que segue até 1º de março. É uma
NA TELONA

“Vento Seco”, de Daniel
Nolasco (Panorama)
“Un crimen común”, de
Francisco Márquez (Panorama)
“Nardjes A.”, de Karim Aïnouz
(Panorama)
“Chico ventana también
quisiera tener un submarino”,
de Alex Piperno (Fórum)
“Luz nos trópicos”, de Paula
Gaitán (Fórum)
“Vil, má”, de Gustavo Vinagre
(Fórum)
“Apiyemiyekî?”, de Ana Vaz
(Fórum Expandido)

forma de espanar a poeira de decepção de suas edições mal curadas de anos recentes, sobretudo
a controversa entrega do Urso a
“Não me toque”, da romena Adina Pintilie, em 2018.
REALIZADORAS
Na semana que vem, Mariette
e Chatrian abrem as portas para
medalhões e promessas classe AA,
com várias mulheres realizadoras
na ribalta, como a atual estrela da
cena indie dos Estados Unidos:
Kelly Reichardt (de “Movimentos noturnos”), que foi jurada
em Cannes, em 2019, e chega
para ganhar com o faroeste “First
Cow”). Além dela, tem a inglesa
Sally Potter (de “Orlando, a mu-

“Jogos Dirigidos”, de Jonathas
de Andrade (Fórum Expandido)
“(Outros) Fundamentos”,
de Aline Motta (Fórum
Expandido)
“Vaga Carne”, de Grace Passô
e Ricardo Alves Jr. (Fórum
Expandido)
“Letter from a Guarani
Women in Search of the
Land Without Evil”, de Patricia
Ferreira Pará Yxapy (Fórum
Expandido)
“Los Conductos”, de Camilo
Restrepo (Encontros)

lher imortal”), concorrendo com
“The roads not taken”, que pode
satisfazer outra carência da maratona cinéfila alemã: trazer grandes
estrelas para o tapete vermelho do
Berlinale Palast.
Só que a curadoria ainda
ataca de autores de ficção do
quilate do francês Philippe
Garrel (na ativa desde 1968, e
famoso por cults como “Amantes Constantes”) e do taiwanês
Tsai Ming-Liang (ganhador do
Leão de Ouro em 1994, com
“Vive L’Amour”), além de acolher um documentário inédito
do cambojano Rithy Pahn (de
“A imagem que falta”): o filme
“Irradiated”, sobre sobreviventes de conflitos políticos.

Reprodução/TV

panha as desventuras de uma
pobre família coreana que
passa a trabalhar para ricos.
Porém, tudo desmorona após
uma incomum noite de chuva
que afeta a todos os personagens da história.

A vez delas nas telonas
“Arlequina em
Aves de Rapina” é
a mais nova aposta da Warner no
nicho dos super-heróis.
Estrelado pela
maluquinha da
Arlequina (Margot Robbie), o filme mostra a personagem
título tentando superar o
término com o Coringa.
Em seu caminho, encontra novas personagens
do universo DC, que acabam se juntando a ela para

Dos realizadores de vasta ficha de bons serviços prestados às
narrativas escalados para concorrer, a grife de maior adoração é
Abel Ferrara (“Vício Frenético”),
nova-iorquino de 68 anos, encarado sempre como um maldito,
pelas abordagens viscerais da moral ocidental. Ele volta a campo
com “Sibéria”, estrelado por Willem Dafoe.
E a prata da casa não foi
esquecida: Christian Petzold,
maior cineasta em atividade na
Alemanha nos últimos 20 anos,
volta com “Undine”, brincando
como o mito das sereias. Só não
houve espaço, na caçada ao Urso,
para títulos da Netflix, deixando
evidente uma ofensiva da indústria do audiovisual ao boom do
streaming, que já havia encontrado um terreno fértil pra si na
capital alemã.
Nas mostras paralelas, os
principais destaques são a
projeção de “Pinóquio”, uma
superprodução à italiana de
Matteo Garrone (“Gomorra”),
com Roberto Benigni (de “A
vida é bela”) como Geppetto,
e a animação da Pixar “Dois
Irmãos: Uma jornada fantástica” (“Onward”), de Don
Scanlon, dublada por Tom
Holland e Chris Pratt. E tem
Johnny Depp em “Minamata”, de Andrew Levitas. Ele dá
vida ao fotógrafo W. Eugene
Smith (1918-1978), famoso
pela natureza ensaística de seu

trabalho, sobretudo na documentação de guerras. O filme
aborda sua incursão ao Japão,
onde ele registrou vítimas de
envenenamento por mercúrio.
A presença de Depp deve elevar a temperatura da Berlinale.
EM COMPETIÇÃO
“First cow”, de Kelly Reichardt
(EUA); “Berlin Alexanderplatz”,
de Burhan Qurbani (Alemanha);
“Schwesterlein” (“My little sister”), de Stéphanie Chuat e Véronique Reymond (Suíça); “Siberia”,
de Abel Ferrara (EUA); “Le sel
des larmes”, de Philippe Garrel
(França); “The roads not taken”,
de Sally Potter (Reino Unido);
“Undine”, de Christian Petzold
(Alemanha); “The woman who
ran”, de Hong Sangsoo (Coreia
do Sul); “El prófugo”, de Natalia Meta (Argentina); “Favolacce (Bad Tales)”, de Damiano &
Fabio D‘Innocenzo (Itália); “Effacer l’historique”, de Benoît Delépine e Gustave Kervern (França);
“Todos os mortos”, de Marco Dutra e Caetano Gotardo (Brasil);
“DAU.Natasha”,deIlyaKhrzhanovskiy e Jekaterina Oertel (Ucrânia);
“Sheytan vojud nadarad” (“There is
no evil”), de Mohammad Rasoulof (Irã); “Irradiés” (“Irridiated”),
de Rithy Pahn (Camboja); “Never
rarely sometimes always”, de Eliza
Hittman (EUA); “Rizi (Days)”,
de Tsai Ming-liang (Taiwan); e
“Volevo nascondermi”, de Giorgio
Diritti (Itália).

CRÍTICA /SONIC

(PARA ASSISTIR NO CARNAVAL)

O retorno do campeão
Depois de fazer história ao
ser o primeiro
filme estrangeiro
a ganhar o Oscar
de melhor filme,
o coreano “Parasita”, que conquistou
ainda
mais três estatuetas, ganhou nova chance
nos cinemas do Rio de
Janeiro com mais sessões
do que na semana de seu
lançamento.
Recheada de críticas ao
capitalismo, a trama acom-

Dirigido pela britânica Sally Potter, ‘The roads not taken’ está na mostra competitiva do Festival de Berlim

PRODUÇÕES COM O BRASIL NO DNA NO MENU DA BERLINALE
“Todos os mortos”, de
Caetano Gotardo e Marco Dutra
(Competitiva)
“Rã”, de Ana Flavia Cavalcanti e
Julia Zakia (Geração)
“Alice Júnior”, de Gil Baroni
(Geração)
“Irmã”, de Luciana Mazeto e
Vinícius Lopes (Geração)
“Meu nome é Bagdá”, de Caru
Alves de Souza (Geração)
“Cidade Pássaro”, de Matias
Mariani (Panorama)
“O Reflexo do Lago”, de
Fernando Segtowick (Panorama)

Kelly Reichardt concorre ao Urso de Ouro com o longa ‘First Cow’

A melhor adaptação de um videogame

Divulgação

Por Pedro Sobreiro

enfrentar o vilão Máscara Negra (Ewan McGregor).
Dirigido por Cathy Yan, o
longa usa muito humor politicamente incorreto para trazer uma aventura repleta de
ação e comédia.

Após muita polêmica envolvendo a aparência do personagem, a Paramount ouviu os
fãs e refez o visual do Ouriço
em todo o filme. Isso causou
um custo adicional, mas fez
toda a diferença, pois o Sonic
ficou fofo, autêntico e o roteiro
atribuiu a ele um ótimo humor
adolescente. É a alma do filme.
Na trama, ele é um alien
mandado para a Terra para sobreviver a um ataque. Aqui, conhece Tom ( James Marsden),
com quem entra numa aventura por sua sobrevivência após

o governo dos EUA mandar o
Dr. Robotinik ( Jim Carrey)
atrás dele.
Jim Carrey está fantástico!
Está propositalmente caricato, como seus personagens dos
anos 90 costumavam ser. Outro
ponto incrível é a trilha musical. Repleta de Hits que remetem a adrenalina e velocidade,
ela casa perfeitamente com o
tom do longa.
Uma aventura para toda a
família repleta de humor, boas
cenas de ação e uma nostalgia
gostosa, “Sonic: O Filme” é o
destaque de fevereiro.
		
Nota: 9
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À espera da grande
festa, o nosso
Carlos Monteiro
traz detalhes e,
sobretudo, as
cores da Sapucaí.
O Correio cai no
samba e volta às
bancas dia 28.
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LIVRO

Editora
portuguesa
publica
a Poesia
Completa do
poeta carioca
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Reprodução

Ivan Junqueira
e o mistério da
vida e da morte

Por Cecília Costa

Neste último mês de janeiro, a Editora Glaciar, de Jorge
Reis-Sá, lançou em Lisboa a
“Poesia Completa” do poeta
carioca Ivan Junqueira, com o
apoio da Academia Brasileira
de Letras (ABL) e da Fundação
Calouste Gulbekian. Trazendo na capa um corvo com um
coração pendurado no peito,
trabalho do artista gráfico Rui
Garrido, a edição ficou primorosa. Contém os nove livros de
poesia de Ivan Junqueira, dez
poemas inéditos, introdução
do crítico Ricardo Vieira Lima,
longa entrevista também feita
por Ricardo, posfácio do acadêmico, poeta e professor Antônio Carlos Secchin, cronologia
literária, e, por fim, uma fortuna crítica selecionada.
Os livros de poesia reunidos
no volume de quase 500 páginas são “Os mortos” (19561964); “Três meditações da
corda lírica” (1968), “Opus
descontínuo” (1969-1975), “A
rainha arcaica” (1979), “Cinco
movimentos” (1982), “O grifo”
(1983-1986), “A sagração dos
ossos” (1989-1994), “O outro
lado” (1998-2006) e “Essa música” (2009-2013).
Além de poeta, Ivan Junqueira foi ensaísta, tradutor e membro da ABL. Nasceu em 3 de
novembro de 1934, no Rio, onde
morreu, em 3 de julho de 2014.
O título “Essa música” foi
publicado postumamente pela
Editora Rocco em dezembro de
2014, por ocasião dos festejos dos
80 anos do poeta recém-falecido,
assim como seu último livro de
ensaios, “Reflexos do sol-posto”.
Os inéditos, que datam de 1954
a 1958, pertencem a uma coletânea de 36 poemas, organizada

O carioca Ivan Junqueira: referência na poesia brasileira e na tradução de grandes obras

pelo poeta, possivelmente com
vistas à futura publicação.
A possibilidade ler Ivan
Junqueira na totalidade deverá
conceder ao leitor português e também ao brasileiro, já que o
livro deverá ser vendido na Livraria da Travessa – a oportunidade de obter um contato mais
profundo com sua lírica, que
deverá acabar com a percepção
mais difundida de que foi um
“poeta da morte”.
Como explica Ricardo Vieira
Lima no estudo introdutório, se
quando foi publicado “Os mortos”, em 1974 (tinha 30 anos),
Ivan Junqueira poderia ser considerado um poeta obcecado
pelo término físico da existência humana, a sua e a alheia, por
não acreditar na imortalidade da
alma, mais maduro foi se libertando do exaspero metafísico,
não por ter se tornado um homem religioso, mas por considerar que existe um mistério na
condição humana que ultrapassa
a fronteira da morte e da vida.
Mesmo assim, é inexorável o
fato de a poesia de Ivan ser dotada de uma unidade de temas, que
gira em torno de morte e vida,
dor e amor, e um lamento permanente quanto à perda da infância,

como se quisesse manter intato
dentro de si o menino inocente
que fora um dia e que olhava para
a realidade com olhos de espanto
e admiração.
Quanto à forma, erudito
e adepto da pureza lexical, expressou-se por meio de todos
os ritmos e métricas canônicas,
tendo criado réquiens, baladas,
madrigais, toadas, canções, elegias, sonetos, terzinas, dísticos
e oitavas, com total domínio de
seu ofício. Virtuosi ou master,
assinala Ricardo Vieira Lima, o
poeta carioca não temia decassílabos, redondilhas, tetrassílabos, hexassílabos, octossílabos
e alexandrinos, sendo notável o
uso da rima toante. Com raízes
profundas no passado, não descartava o novo, tanto que também trabalhou com versos livres
e haicais. O inescrutável embate
N A E S TA N T E

com as palavras foi abordado
em vários versos metapoéticos,
como em “Poética” de “Sagração dos ossos”. “A arte é pura
matemática/ como de Bach uma
tocata/ ou de Cézanne a pincelada/ exasperada, mas exata.”
“Poeta do pensamento”,
como o denominou o amigo Secchin, Ivan manteve a
unidade do começo ao fim,
não tendo nenhum livro com
qualidade discutível, já que o
que considerou ruim ou mediano ele destruiu. Mesmo os
primeiros poemas, os inéditos,
são bons, porque auxiliam a entender suas opções, indagações
e tormentos. As influências é
que foram sendo alteradas. Se
no começo da caminhada os
principais modelos foram Carlos Drummond de Andrade,
Augusto Frederico Schmidt,
Augusto dos Anjos e Manuel
Bandeira, ao longo da vida os
poetas de predileção passaram
a ser Charles Baudelaire e T.S.
Eliot, tanto que os traduziu
para melhor compreendê-los.
Reconhecido ainda em vida,
tendo ganho cinco prêmios
Jabutis e entrado para a ABL,
ocupando a cadeira 37, que pertencera a João Cabral de Mello

Neto e posteriormente seria
ocupada por Ferreira Gullar e
Arno Wehling, o poeta carioca
gostaria de ter tido mais leitores.
Mas acontece que seus poemas
não são assimilados facilmente.
Devido à exigência formal, Ivan
não nos agarra logo de cara; nós
é que temos que descobri-lo e
incorporá-lo ao panteão dos
poetas que amamos, por ter sido
o grande poeta brasileiro que
foi, é e sempre será. Com isso,
vale a pena lê-lo atentamente e
ouvir sua voz dolorida até chegar a “Essa música”, o livro mais
luminoso, no qual rende-se ao
enigma de Deus e da alma.
Ao analisar sua obra, Ricardo
Vieira Lima faz uma divisão perceptiva e inteligente, dividindo-a
em quatro partes: o poeta maior
que a morte; a morte maior que o
poeta; a vida maior que a morte, e
a morte equivalente à vida, equivalência essa que surge, sobretudo, em “O outro lado” e em “Essa
música”, com destaque para o livro póstumo. Em “O outro lado”,
Deus é citado sete vezes. Já em
“Essa música”, na qual o Ivan cai
de joelhos diante da “nua luz da
alma humana” (poema “O relâmpago”), há 14 menções à palavra
morte, 12 menções à palavra vida

e 11 citações ao vocábulo alma.
Deus se faz presente no belíssimo final do poema dedicado
à Joana D’Arc (no fim da vida
Ivan chorava ao ver filmes sobre a
Donzela de Orléans): “Eu mal sequer completara/dezenove anos
de idade!/ Uma outra vez era
maio,/ o último ao que eu chegara.//E foi só. Houve um fugaz/
clarão. As trombetas soaram/
Vi Deus face a face. E acordei na
eternidade”. E Cristo é mencionado em dois poemas, um deles
o maravilhoso “Ecce Homo”, que
termina da seguinte forma: “Este
homem, que hoje se esquece/já
não mais se reconhece//a si ou à
sua história,/ ao ser humano, essa
escória.//No entanto, vê-se que
ele ora/por nós agora e na hora/
da minha e da tua morte,/mesmo
que isso não te importe.”
Dizendo-se “apenas um
poeta a quem Deus deu voz e
verso”, Ivan Junqueira merecia
esta “Poesia Completa”, que
com certeza o deixou muito feliz, esteja onde estiver. Se o corpo físico morre, a alma imortal
fica, especialmente quando metamorfoseada em poesia. “Faz
do sangue a tua tinta e verás que
o sangue é espírito”, afirmou no
poema “Último”.

(PARA FUGIR DO CARNAVAL)

Best-seller

Vitorianos

Para refletir

Semente do mal

A escritora mineira Isabela Freitas,
de apenas 29 anos,
vendeu mais de 1,5
milhão de exemplares dos seus livros
anteriores, sempre
debatendo mulheres
às voltas com as dificuldades femininas ou feministas - num
mundo machista e
odiento. Discutindo relacionamentos abusivos e
o desencanto amoroso dos jovens de hoje, “Não
se humilha, não” (R$ 39,90) promete repetir o
sucesso das suas outras obras.

A britânica Virgina Woolf (18821941) foi uma das
grandes escritoras de
sua época, e até hoje
é muito reverenciada.
“Flush” (R$ 39,90)
não é das mais famosas de suas obras, mas
merece atenção sobretudo pelo humor
discreto, incomum na
obra da autora, que aqui adota a voz de um cocker spaniel para comentar questões de classe e de
gênero numa Inglaterra de outrora - que, a rigor,
nem está tão distante.

Jason Reynolds
estreou na literatura
em 2015 e já está colecionando prêmios importantes e reconhecimento do público.
Vale mesmo a pena,
porque a escrita é ágil
e a temática bem atual.
No caso de “Daqui pra
baixo” (R$ 49,90), Jason narra a convivência de Will, de 15 anos, com a rotina de racismo
e violência em sua comunidade, onde teve o seu
irmão assassinado. Will vive o conflito de perpetuar ou não essa onda de violência.

É impressionante a quantidade de
livros a respeito de
Adolf Hitler. Toda
semana aparece um.
Pouquíssimos, no
entanto, tratam da
sua história durante
a Primeira Guerra
Mundial - que foi
onde germinou nele
a sementinha do
mal. Na verdade, as informações sobre esse período foram apagadas pelos nazistas. Mas Paul
Ham recuperou muita coisa e condensou tudo
neste baita “O jovem Hitler” (R$ 64,90).

O mundo em perigo

Um grande mestre

A voz dissonante

Sempre alerta

Não existe criança que, mais cedo ou
mais tarde, não se
encante pelo Capitão Cueca. O super-herói já está em ação
no Brasil há alguns
anos. Agora mesmo
chega às boas casas
do ramo este oitavo
volume da sua épica
série (R$ 39,90). Ao
lado de Jorge, Haroldo, do pterodátilo Bolacha e do hamster Sulu,
o Capitão terá que correr muito contra o tempo
para salvar o povo do penico roxo. Ok. Você pode
não achar graça. Mas as crianças amam.

O paulistano
Lourenço Mutarelli é um gênio
dos quadrinhos
que ainda não teve
o reconhecimento
merecido - embora esteja na batalha
há quase quatro
décadas. É também um romancista de raro talento, com destaque
para “O cheiro do ralo”, que até virou filme. Por
essas e por outras, os quadrinhos de “Capa preta”
(R$ 120) são companheiros sob medida para o
longo carnaval que se aproxima.

O sociólogo
Jessé Souza talvez
seja, hoje, a voz
mais combativa
nas questões de
desigualdade sociais e econômicas
do país. Seus livros
têm
despertado
discussões acaloradas, sobretudo
quando ataca a
manipulação de informações e a subserviência da elite aos interesses
estrangeiros. Parece papo das antigas, e é. O problema... é que ele está sempre certo. Para comprovar, vale ler “A guerra contra o Brasil” (R$ 39,90)

A Djamila Ribeiro, você sabe, é
uma das mais respeitadas filósofas
brasileiras contemporâneas. Dedicada
particularmente a
combater o racismo
idiota da nossa sociedade, seus livros
sempre provocam
reflexões profundas sobre questões
como violência racial, cultura, branquitude, desigualdades em geral. Não é diferente neste “Pequeno manual antirracista” (R$ 24,90). É leitura
obrigatória, para qualquer idade.
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Hirsch: obra de Bowie lança uma reflexão sobre as migrações

Entreato com Felipe Hirsch
Estreou em curta
temporada no Teatro
Multiplan (Barra) o espetáculo “Lazarus”, de
David Bowie/Enda Walsh, sob direção geral de
Felipe Hirsch. Musical
inquieto e inquietante,
um belo impacto estético e teatral.
“Lazarus” é uma
ópera contemporânea
sobre mortos e vivos, no
limiar do nada?
FH - É uma boa definição falar em uma
ópera sobre mortos e
vivos, sobre esse limiar
da vida, que é onde Bowie se encontrava. Mas
é também uma obra sobre imigrantes de todos
os aspectos. E também
de espaços, dessas
migrações temporais,
como o que nós éramos
e o que somos agora,
mudando de lugar e de
tempo.

Vocês estrearam em
São Paulo num espaço
oposto ao do Rio. Mudou
muito quanto aos efeitos
especiais?
FH - O espetáculo é
bastante fiel ao de São
Paulo. O que muda é a caixa da plateia, a distância
a que se assiste isso. Lá
você tinha uma imersão,
muita gente falava inclusive
que parecia um simulador.
Aqui a distância traz outro
tipo de ângulo, de relação
com o espetáculo.
Por que uma temporada tão curta, só até
domingo?
FH - É possível tentarmos mais alguns dias em
março. Mas está dentro dessa dificuldade de produção,
de trazer uma peça que não
é grande, mas que é muito complexa tecnicamente
e feita com muito esmero,
com muita delicadeza.

TRIBO DO TEATRO-MEMÓRIA / AS MÃOS DE EURÍDICE (1950)
Reprodução

Em 13 de maio
de 1950 começa a
trajetória fulgurante do monólogo
“As mãos de Eurídice”, de Pedro
Bloch, representado por décadas no
Brasil e no mundo.
Lá fora atinge a faixa de mais de 800
mil representações, sendo,
inclusive, encenado na Brodway. Só Rodolfo Mayer,
seu criador, o representa
mais de quatro mil vezes,
até morrer, em 1985. Hoje
seria considerado por alguns como um dramalhão,
embora bem escrito, pois
Bloch, morto em 2004, sabia manejar a carpintaria
teatral. A performance de
Mayer com “As mãos de
Eurídice” levava a plateia às
lágrimas ao contar a história
de um homem que larga a
família e viaja com a amante Eurídice para outro país.
Lá, perde toda a fortuna no

jogo, é abandonado e retorna à
sua antiga casa,
agora vazia. A
grande novidade
é que, naquela
encenação, além
do belo cenário
do artista Darcy
Evangelista, pela
primeira vez um
ator descia até à plateia e
“contava” para ela suas
agruras e seu drama. Naquele início de década a
peça de Bloch transforma
seu protagonista num astro
nacional. Apesar de ter sido
demolida pelo excelente
crítico Sábato Magaldi em
uma remontagem em São
Paulo, nos anos 1970, “As
mãos de Eurídice”, a peça,
continuou atraindo interesse e êxito. É apontado
como o primeiro monólogo
brasileiro.
“As mãos de Eurídice”,
a peça, memória iluminada
do teatro nacional.

Refletor
n Nos dias 14 e 15 de
fevereiro, no Teatro Raul
Cortez, em Duque de
Caxias, acontece a segunda edição (a primeira foi em Paracambi) da
Mostra Frente de Teatro/
RJ, sempre em busca do
conceito da diversidade.
A Frente é composta por
26 grupos de artes cênicas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
para encarar os desafios
culturais da atualidade. O
projeto faz Vakinha (com
K mesmo) para os custos
básicos com transporte,
alimentação, aluguel de
equipamentos, alimentação e divulgação.
n Terminado o vestibular da Casa das Artes de

Laranjeiras, começaram
esta semana na CAL as
aulas para a Formação de
ator/Bacharelado em Teatro. Muitos segmentos no
curso, entre eles, gêneros
e estilos de atuação, técnicas de interpretação e
história da dramaturgia.
n O time do humor é
craque: Walcyr Carrasco, Alessandro Marson,
Vincent Villari, Daniele
Valente, Heloísa Perissé
e Sil Esteves. São deles
os textos escritos para o
ator Maurício Machado
no espetáculo “Festa, a
Comédia”, em cartaz no
Teatro dos 4, direção de
Eduardo Figueiredo. Fica
até 1º de março, menos
durante o carnaval.

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

Após um ano intenso e recheado de projetos, Fernanda Montenegro anuncia uma pausa em 2020. Mas bons projetos podem fazê-la mudar de ideia

Críticos reverenciam
Fernanda Montenegro

Aos 90 anos, atriz receberá premiação especial da Associação Paulista
Por Affonso Nunes

Do alto de seus 90 anos, Fernanda Montenegro hoje não
coleciona apenas a admiração
nacional. A grande dama dos palcos, que anunciou uma pausa na
carreira ao longo deste ano, será a
grande homenageada na cerimônia de premiação dos vencedores
da 63ª edição do Prêmio APCA,
concedido pela Associação Paulista de Críticos de Artes nesta
segunda-feira (17), em São Paulo.
A diretoria da entidade decidiu
conceder o Prêmio Especial da
APCA para a atriz “por seu protagonismo na defesa da liberdade
de expressão, representatividade
e contribuição inequívocas em
quatro categorias das artes contempladas pelo troféu: cinema,
literatura, teatro e televisão”.
Involuntariamente e justamente no ano em que celebrava

os 90 anos, a atriz se viu no meio
de uma polêmica ao ser criticada
de forma agressiva em setembro
pelo então diretor do Centro de
Artes cênicas da Funarte, o dramaturgo Roberto Alvim, que a
chamou de “mentirosa” e a acusou de proferir “falas carregadas
de preconceito e ignorância”,
ao referir-se a uma entrevista da
atriz concedida à revista cultural
“Quatro Cinco Um” cuja capa
mostrava uma foto da atriz vestida de bruxa junto a uma fogueira
de livros. Fernanda critica o desprezo à cultura que, segundo ela,
verifica-se no atual governo.
Em vez de uma advertência,
o ataque rendeu a Alvim uma
promoção no governo federal.
Acabou sendo conduzido à Secretaria Nacional de Cultura,
cargo equivalente ao comando
do Ministério da Cultura (extinto). Mas Alvim ficou tempo

no cargo após fazer um pronunciamento inspirado em Joseph
Goebbels, ideólogo nazista,
que repercutiu mal em vários
setores da sociedade, principalmente na comunidade judaica.
DESAGRAVO
E as agressões dirigidas à
Fernanda mobilizaram a quase totalidade da classe artística
em defesa da veterana atriz que
produziu como nunca em 2019:
lançou três filmes (“A vida invisível”, “O juízo” e “Piedade”), participou de uma novela (“A dona
do pedaço”), publicou sua biografia, além de atuar em diversos
teatros Brasil afora.
Sua incrível trajetória rendeu, inclusive, reportagem de
capa na edição que marcou a volta da revista O CRUZEIRO. O
ano sabático, avisou a atriz, não
significa aposentadoria e poderá

ser interrompido caso a grande
atriz seja seduzida por um projeto que a interesse.
Também serão contemplados pela APCA vencedores nas
áreas de arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura,
música popular, rádio, teatro,
teatro infanto-juvenil e televisão. Celso Curi, presidente da
APCA, destaca a necessidade
de atuação e fortalecimento da
crítica cultural, num momento
em que a luta é contra quaisquer
tipos de retrocesso.
- A livre atuação da crítica
cultural é também uma garantia
de resistência no campo artístico.
Nossa luta é e será sempre pelo
respeito à Constituição, que no
seu artigo 5º. inciso IX diz que
“é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e
de comunicação, independente
de censura ou licença” – reforça.

C R Í T I C A T E AT R O / O Q U Ê ? L I M A E N T R E N Ó S

O que faz o Brasil, Brasil
Daniel Barboza/Divulgação

Por Cláudia Chaves
Especial para o Correio da Manhã

“O Brasil não tem povo,
tem público”. A frase emblemática da obra de Lima Barreto cunhou desde sempre uma
fina observação, às vezes satírica, às vezes dramática e muito
irônica da sua visão do Brasil.
A luta contra o preconceito,
a loucura, a inadaptação social
é o que vemos no monólogo
“Lima entre nós — Estudo
compartilhado a atualidade de
Lima Barreto”.
O projeto de Leandro Santanna, dirigido por Márcia
do Valle, é resultado de um
profundo e bem combinado
quebra-cabeças que evidencia
a potência de um texto que
aponta para as mazelas estruturais do Brasil. Vestido de
branco, em um figurino que
ora parecendo roupa de escravos , ora pijama de hospício,
Leandro, ao lado de um pequeno móvel e rodeados de folhas
escritas, desfia textos tirados
da literatura, de cartas, dos diários, que se transformam em
um importante depoimento
de um sujeito sofrido, às vezes
apartado do mundo quando
internado nos manicômios,
com sua inadaptação ao mundo chamado “normal”.
Leandro, negro, morador

Leandro Santana traz os desafios enfrentados por Lima Barreto no início do século 20 para os dias de hoje

da Baixada, é ator, produtor e
diretor da Companhia Teatral
Queimados Encena, consegue
estabelecer um diálogo com
a plateia de forma que somos
levados a perceber que é importante se encarar o Brasil
de hoje com a mesma coragem
com que Lima encarou no século passado. A voz é forte, as
palavras bem pronunciadas, a
interpretação varia de acordo
com o tom do que está sendo
dito: revolta, alegria, perplexidade, desalento, coragem, e
uma imensa tristeza de o Lima/

personagem se ver sozinho na
luta com a sua própria loucura,
mas sobretudo no combate aos
horrores do Brasil.
A peça vai num crescendo,
do homem simples ao complexo, do lugar ao deslugar e
a transformação de um sujeito
subalterno, seja pela doença,
seja pela cor, caminha para o
imortal artista. Descalço, ao
final Leandro/Lima coloca
um terno listrado, símbolo
dos poderosos da época, calça
sapatos, um dândi, tipo emblemático das elites da época. Le-

andro/Lima vai além da atualização do texto. Como grande
ator, Leandro entende o papel
do artista e consegue incorporar o desejo do autor: o povo é
nosso público sempre.

SERVIÇO
O QUÊ? LIMA ENTRE NÓS
Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá
(Av. Geremário Dantas, 940)
De quinta a sábado, às 20h
Ingressos: R$ 20

De 14 a 27 de fevereiro 2020
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NINA KAUFFMANN
Ninakau@uol.com.br

Fotos de Divulgação

BAILE DA VOGUE 2020 NO

COPACABANA PALACE

A

pós subir as escadas do Belmond Copacabana
Palace, dobrando à esquerda, é possível chegar ao
salão principal, onde centenas de personalidades
prestigiaram o Baile da Vogue 2020, na sexta-feira (7).
A festa de gala, que pela primeira vez ocorreu no Rio
em homenagem à cidade maravilhosa, teve como tema “Jardim
das Delícias – uma noite de surrealismo tropical em ode ao
Rio de Janeiro”, rendendo um espetáculo de cores e looks nada
convencionais, adereços florais e muitas estampas.
Dudu Bertolini
Sabrina Sato

A cantora Ludmilla, que chegou ao baile
acompanhada da esposa, a dançarina Brunna
Gonçalves, comandou a trilha sonora da noite de luxo, juntamente com Ivete Sangalo e os
DJs Carol Ponce, Dennis, Marcelo Botelho e
Felipe Mar. Em dado momento, os convidados também foram surpreendidos com um
show animado da Estação Primeira de Mangueira que não estava previsto.

Ícaro Silva

Daniela Sarahyba

A decoração dos bailes da Vogue, como sempre, é um espetáculo à parte. Neste ano, a Pazetto Events Consulting assinou
a beleza da festa e conquistou
o público com uma décor trabalhada na tropicalidade, com
investimento forte em tons
de verde, extensas folhagens e
muitas flores na área dos salões.
Outro cenário, igualmente cativante, foi montado na varanda
do hotel, em um espaço mais
íntimo. Para chegar até lá, os
convidados precisavam passear
por magnéticos túneis coloridos e luminosos.

Silvia Braz de Carolina Herrera

Juliana Paes

Camila Coutinho

Klebber Toledo

Isis Valverde

Fernanda Paes Leme

Xuxa

Camila Queiroz

Caio Braz
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GASTRONOMIA
Divulgação

Filé com molho bêbado e nhoque de aipim frito

Novos sabores no

GUIMAS

Grelhado de peixe, molho chimihurri, com salada mediterrânea

O charme dos pratos tradicionais e
dos mais contemporâneos da casa

Por Ive Ribeiro

O tradicional restaurante
Guimas reúne muita história para ser contada e ouvida
enquanto os pratos são saboreados pelos clientes. São 38
anos de história em uma das
ruas mais charmosas do bairro da Gávea.
Entre as novidades da casa,
a sugestão do mês (preço variado) e o almoço executivo
(R$ 54), com duas opções de
entrada, três opções de prato
principal e duas opções de sobremesa, que mudam mensalmente.
A partir de março, entrará
no cardápio a sessão de receitas
de família, com pratos criados
pelo clã Mascarenhas.

Outros pratos que entraram recentemente no cardápio
e estão fazendo sucesso são o
está o clássico Camarão Catupiry Crocante, com arroz de
tomates e azeite de manjericão
(R$ 80); e itens do ‘cardápio do
banquinho’, como o Sanduíche
de Cavaca (R$ 42); o Sanduíche de File à milanesa (R$ 42)
e o Sanduíche de Carpaccio de
carne (R$ 38).
Às sextas, a casa oferece o
imbatível Steak Tartar com
batata frita (R$ 56), servido
das 12h às 17h. E entre as mais
recentes opções na carta de
drinques, o Spicy Rose (vinho
do Porto Dalva Rose, pimenta
dedo de moça, laranja e hortelã) ou a Sangria de vinho do
Porto Rosé ou Branco.

Bolo de cenoura com calda de chocolate

Tarta de atum com guacamole e molho shoyo com gengibre

R E C E I TA S

Risoto de cogumelos e alho poró

Destaque ainda para o suculento Chorizo de Black Angus, com manteiga de ervas e
bolinho de risoto (R$ 79); a
Cavaquinha da Tabuba com
molho de alcaparras, servida
com arroz de maçã e côco crocante (R$ 86); e a Roesti de Bacalhau, com ovo poché e salada
verde (R$ 55).
Na lista dos tradicionais, o
Filé à Milanesa com salada de
batata (R$ 74), novo integrante, o Filé Boursin (R$ 76) e o
Arroz de Pato (R$ 78), fazem
sucesso entre os clientes e estão
no cardápio desde a inauguração da casa. No ‘Receitas de
família’, destaque para a Moquequinha Guimas (R$ 81),
assinada por Claudinha Mascarenhas, e o Bacalhau da Comporta com lascas de batata, cebola e molho de azeite e ervas
(R$ 86), receita da vó Quinhas,
mãe do Chico.
Nas sobremesas, uma variedade enorme, entre elas o Tou-

SERVIÇO
Endereço: Rua José Roberto
Macedo Soares, nº 5 - Gávea
Reservas: 2259-7996
Capacidade: 25 mesas/50 lugares
Funcionamento: diariamente, de 12h
à 1h
Site: www.restauranteguimas.com.br
Há manobrista próprio na casa

TÁ N A M E S A

Combinação saborosa e brasileira
Juliana Ventura/Folhapress

Mates gourmet são a novidade
Lipe Borges

Por Juliana Ventura (Folhapress)

Mandioca e carne-seca é
uma combinação tão importante em nossa gastronomia
como arroz com feijão. Desde
a própria proteína ensopada
com a raiz, passando por escondidinhos até bolinhos que
usam a mistura para fazer nossa alegria na mesa do boteco, a
dupla é muitíssimo brasileira.
O ato de salgar e secar a carne para consumi-la depois foi
um dos primeiros processos de
conservação descobertos pela
humanidade. Por aqui, a carne-seca, ainda que semelhante
ao “jerked beef ” americano,
tem suas particularidades. Feita
normalmente a partir de cortes bovinos como contra-filé, é
levemente salgada e seca ao ar
livre até perder pelo menos um
terço do seu volume. Para usar,
uma das dicas mais importantes é fazer a dessalga. Sem isso é
possível que a carne fique completamente intragável.
A raiz da mandioca, acompanhamento quase padrão da
carne-seca (não confundir com
charque e carne de sol) é originária das terras sul-americanas,
onde foi durante muito tempo
alimento base dos indígenas.
Cozida ou frita, combina bem
com a carninha vermelha, bem
temperada e desfiada. Para
tentar evitar embeber a raiz
em óleo, costumo preparar a
mandioca assada, usando uma
quantidade razoável (bem menor do que seria em uma fritura
por imersão) de azeite. O resultado é semelhante ao da fritura
e menos calórico.
Para dar liga às duas estrelas
e usar outro ingrediente amado
pelos brasileiros, ensino ainda
uma salada de feijão-fradinho.

cinho do Céu, tradicional doce
português (R$ 26); a Mousse
de Chocolate Lulu (R$ 23), feita com chocolate meio amargo
sem adição de açúcar, receita
da Luísa Mascarenhas, filha do
Chico, consultora de sobremesas da casa; Pudim Guimas (R$
26); Sundae Guimas (R$ 27),
Goiabada de Tambaú, derretida
com flan de queijo coalho (R$
26); e o famoso Doce de Leite
da Dada (R$ 25).

A rede Megamatte desenvolveu uma linha
de receitas especiais, que utilizam o tradicional
mate orgânico da
rede como ingrediente principal,
em combinações
saudáveis, saborosas e refrescantes.
O mate Coco Maravilha traz textura
e cremosidade numa receita que junta o mate orgânico, com coco ralado e

Brasileirinho
INGREDIENTES
Para a carne-seca
1 kg de carne-seca salgada
3 tomates picados
1 talo de alho-poró fatiado
1 cebola picada
3 dentes de alho picados
1/2 xícara (chá) de cheiro verde picado
2 colheres (sopa) de coentro picado
Sal e pimenta a gosto
Para a salada de feijão-fradinho
300 g de feijão-fradinho

Feijoada de frutos do mar
2 tomates picados em cubinhos
1 cebola roxa fatiada fino
1 xícara (chá) de cheiro verde
picado
1/2 xícara (chá) de azeite de oliva
1/4 xícara (chá) de vinagre
Sal e pimenta a gosto
Para a mandioca
1,5 kg de mandioca descascada
1/2 xícara de azeite de oliva
1 colher (sopa) de sal

MODO DE FAZER
Carne-seca
1 - Deixe a carne de molho em
água por 12 horas para dessalgar,
trocando a água pelo menos quatro
vezes
2 - Cozinhe a carne em panela de
pressão por 20 minutos ou até que
esteja bem macia e desfiando
3 - Desfie toda a carne
4 - Em uma panela, refogue a cebola, o alho e o alho-poró no azeite
5 - Acrescente os tomates e deixe
que desmanchem
6 - Coloque a carne-seca e mexa
bem
7 - Acerte o sal e a pimenta
8 - Adicione a salsinha, a cebolinha
e o coentro bem picados e desligue o fogo

leite em pó. O mate
orgânico se une ao
sabor cítrico da laranja e à suavidade
do suco de maçã,
no Mate Delícia. Na
finalização, a bebida recebe o aroma
perfumado de um
bastão de canela. Já
no mate Sabor Tropical, a refrescância é
garantida, com o mate orgânico sendo
batido com a harmoniosa mistura de
abacaxi com hortelã.

Salada de feijão-fradinho
1 - Deixe o feijão de molho por uma
hora
2 - Cozinhe em panela de pressão
por dois minutos ou até ficar macio,
mas não desfazendo
3 - Fatie a cebola em lascas bem finas
4 - Misture todos os ingredientes
em uma tigela e sirva gelado
Mandioca
1 - Cozinhe a mandioca até ficar
bem macia (por volta de 30 min.)
2 - Coloque os pedaços de mandioca em uma assadeira
3 - Misture bem as raízes, o azeite e o sal
4 - Asse em forno médio por
cerca de 30 minutos ou até que a
mandioca esteja dourada

Divulgação

O restaurante Gioia Cucina
Italiana, localizado na Ilha da
Gigoia, prepara
para o sábado de
carnaval (22/2),
uma feijoada de
frutos do mar,
pelo valor de R$
79 por pessoa.
A novidade é feita com 200g de feijão manteiga cozido, 100g de camarão,
100g de polvo cozido e 100g de lula. O

modo de preparo
da feijoada é com
alho, cebola e pimentões refogados.
Acréscimo dos frutos do mar e o feijão com caldo de
camarão
fervido
com sal e pimenta.
Há
acompanhamento de arroz e salsa picada por cima
do prato. O restaurante funcionará das
12h30 às 18h e reservas podem ser feitas pelo telefone (21) 99994-8575.

Os segredos do francesinho macaron
Divulgação

O Riocentro recebe terça-feira (18/2),
uma oficina de
macarons franceses do ateliê
escola
chokilateira, ministrado pela chefe confeiteira,
cake designer, formada pelo Wilton
Estados Unidos, Paola Walker. As aulas começam âs 13h30 e terão duração
de quatro horas.

Os alunos receberão dicas de
como usar o forno
de confeitaria profissional para preparar o macaron,
forma correta de
usar alguns utensílios e várias receitas de recheios
como Romeu e Julieta, limão siciliano e
brigadeiro com pimenta. As inscrições,
que podem ser feitas pelo telefone (21)
97932-9175, custam R$ 120.

