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Bom enquanto durou
Foliões fazem festa nas ruas e no Sambódromo. Witzel chama sonegador para bancar desfile
Sabrina Mesquita/Riotur

O carnaval carioca fez bonito mais
uma vez. Pelo menos 6,4 milhões
de pessoas saíram atrás dos blocos
em todos os bairros da cidade. No
Sambódromo, que passou os últimos meses sendo reformado especialmente para a festa, as escolas

de samba levaram 72 mil turistas
e cariocas para as arquibancadas.
Quem lavou a alma, depois de 23
anos de jejum de títulos, foi a Unidos do Viradouro, agremiação de
Niterói que arrebatou o campeonato de 2020, numa virada emo-

cionante nos últimos minutos da
apuração das notas dos jurados.
A nota dissonante ficou por conta do governador Wilson Witzel,
que, para bancar o espetáculo, recorreu a uma empresa que deve R$
5 bilhões ao Estado do Rio.
Dhavid Normando/Riotur

Cerca de 6,4 milhões de foliões acompanharam os blocos durante o carnaval

No reformulado Sambódromo, a Viradouro fez uma apresentação brilhante que poderá ser vista novamente no Desfile das Campeãs
Páginas 3, 6 e 12
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Hélio Cabral processado
por negligência na Cedae
Reprodução TV

O ex-presidente da Cedae Hélio
Cabral tinha em mãos todas as
condições para evitar a contaminação da água pela alga geosmina, mas preferiu ignorar as etapas
previstas no Plano de Contingenciamento da companhia, elaborado justamente para ser usado em
situações de crise. Mas preferiu
esconder a siuação até que a turbidez da água demonstrou sua
omissão. Entidades ambientais
anunciaram que vão processá-lo
por negligência.

Página 11

Entidades querem apurar omissão de Cabral para conter contaminação da água
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Daniel de Jesus/Divulgação

Divulgação

Fãs de todo o mundo comemoram o meio século do primeiro
disco do Black Sabbath, a banda pioneira do heavy metal que
barbarizou a cena roqueira nos
anos 1970 e revelou Ozzy Osbourne. Págs. 1 e 2

Os dilemas
existenciais
de um músico
obcecado por
seu instrumento
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no monólogo ‘O
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Ruas de
Santiago do
Chile viram
uma galeria
de arte a céu
aberto. Pág. 9

Diego Baravelli/Divulgação

A comprovação de que um brasileiro está com o coronavírus deixa claro que todo cuidado é pouco. Veja
quais as precauções a serem tomadas
para evitar o contágio.

A ‘guerra urbana’
está chegando
ARISTÓTELES DRUMMOND

Ex-presidente ignorou protocolos na crise da água

Coronavírus
faz país entrar
em alerta
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Ruy Castro

Água e azeite
não se misturam
É inacreditável a diferença
entre os governadores João Doria
e Wilson Witzel. São como água
e azeite. Não se misturam, ainda
mais se a água for da Cedae. O
ensaio dos dois em construir uma
agenda republicana, de diálogo e
não anti-Bolsonaro não vinga pela
falta de visão de estadista de pelo
menos uma das partes.
O saltitante governador
fluminense na Sapucaí, representando o personagem de
“malandro carioca” encarnado
com perfeição pelo ex-prefeito
Eduardo Paes, não colou. Ele
foi alvo dos primeiros apupos
públicos, algo que tem ocorrido
em avalanche nas redes sociais.
Enquanto Doria se impõe
no campo da argumentação,
Witzel fala uma coisa e faz outra.
É tão desprovido de bom senso
que, em plena crise da Alerj, que
o acusa de espionar deputados, ele
vai para os EUA e leva o pivô da
confusão, o secretário Lucas Tristão, para visitar o FBI. Os dois só
faltaram ir à CIA para refinar o

processo de captura de dados dos
quais são acusados.
Na porta do super Camarote
do Governo, regado a uísque 12
anos e que até hoje não se sabe direito quem está pagando a conta,
a diferença de Doria e WW ficou
acentuada. Perguntado por jornalistas se aceitaria o patrocínio do
maior sonegador de impostos do
estado para o carnaval paulistano,
João Doria foi impiedoso com seu
colega anfitrião: “São Paulo cobra
e não pede nada de Manguinhos”.
Uma diferença de estilo gritante, já que o Governo do Rio
pilotou, de forma confessa, uma
articulação para arrancar R$ 20
milhões da Refit para a Liesa.
Uma gotícula para quem deve
R$ 5 bilhões ao estado. Fazer
caixa com sonegação tributária
é uma prática antiga, só que
nunca teve aval ou benevolência do Governo que é sonegado.
Cabe agora ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do
Estado fazer o rescaldo da folia e
gastos carnavalescos de WW.

OUTRAS PÁGINAS

A seguir: a ‘guerra urbana’

Opinião do leitor
Uma nostalgia com boas lembranças
A volta do CORREIO DA MANHÃ é, para mim, uma nostalgia completa pois lembro meu pai, que foi repórter desse jornal em começo
de carreira, contando suas histórias e o orgulho que tinha quando
mencionava essa parte de seu currículo, quando me mostrava sua
credencial que ele guardava com muito carinho e respeito (...) Provavelmente essas histórias do meu pai como repórter do CORREIO
influenciaram a escolha do meu ofício. Ah, se ele estivesse aqui para
ver isso... Viva o CORREIO DA MANHÃ!
JULIANA BARRETO
Rio de Janeiro

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Zeca Pagodinho: ‘Tá tudo muito ruim, cara’
1. “Tá tudo muito ruim, cara”,
diz Zeca Pagodinho, anunciando que vai “diminuir o ritmo”, segundo Mônica Bergamo. E o Brasil, como você está
vendo? Tá tudo muito ruim,
cara. Só tá deixando a gente
triste. As crianças sem escola,
sem hospital. Não tem nada.
Tô desanimado. E o que deseja
para o futuro? Um mundo melhor, né? Porque do jeito que
tá, não tem futuro. Um monte de moleque na rua jogando
bolinha. Daqui a dez anos vai
ser o quê? A gente tem filhos,
neto... Como é que vai ser pro
meu neto, pra minha filha? (...)
(Folha de S. Paulo)
2. Convocar ato contra o
Congresso é “irresponsabilidade” - O general Carlos Alberto
dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, abriu uma dissidência contra o atual chefe do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI),
general Augusto Heleno. Santos Cruz publicou no Twitter um post em que classifica
como uma “irresponsabilidade”
chamar as pessoas às ruas para
protestar contra o Congresso.
Declarou que “confundir o
Exército com alguns assuntos
temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de
má fé, mentir, enganar a população. (...) (UOL)
3. Carnaval político - Temas
que criticam Bolsonaro, Crivella, corrupção, racismo, intolerância e violência darão o tom
no Sambódromo do Rio. Pou-

co mais de três décadas depois
do “Cristo mendigo” censurado no desfile campeão da Beija-Flor intitulado “Ratos e urubus... Larguem minha fantasia”,
a Mangueira chegou à avenida
em 2020 com um carro alegórico em que mostra um Cristo
crucificado negro e favelado
que, pelo menos por enquanto,
não foi censurado como o criado pelo carnavalesco Joãozinho
Trinta em 1989. No domingo (23), a Mangueira levou o
samba-enredo “A verdade vos
fará livre”, de Manu da Cuíca
e Luiz Carlos Máximo, numa
referência clara ao versículo da
Bíblia citado com frequência
pelo presidente Jair Bolsonaro:
“E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará”. (...) (Huff Post Brasil)
4. “Há forte conotação política no movimento dos PMs”,
diz governador da Paraíba, escreve Ricardo Galhardo. Dois
dias depois de o senador Cid
Gomes (PDT-CE) ter sido
baleado ao investir com uma
retroescavadeira contra policiais militares amotinados em
Sobral (CE), o governador da
Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), ficou até as primeiras
horas da madrugada em uma
negociação com os representantes dos servidores da segurança pública. Pressionado
pela ameaça de um motim,
Azevêdo apresentou a terceira
contraproposta, que previa aumento de 5% além da inflação,
mas não houve acordo. (...) (IstoÉ/Estadão Conteúdo)

5. Um terço do agrotóxico
vendido pelas maiores empresas
do setor é “altamente perigoso”,
diz publicação; Brasil é “maior
mercado”. Aproximadamente
um terço da receita das principais
fabricantes de agrotóxicos do
mundo vem de produtos classi-

Sargento preso
com cocaína é
condenado a seis
anos de prisão
ficados como “altamente perigosos” — que têm como destino,
em sua maioria, países emergentes, como Brasil e Índia, e países
pobres. Essa foi a conclusão de
um levantamento da Unearthed,
em parceria com a ONG suíça
Public Eye. Em 2018, as vendas
desse tipo de pesticida renderam
cerca de US$ 4,8 bilhões às cinco maiores companhias do setor.
(...) (BBC News Brasil)
6. Regra da Anvisa prolonga o sofrimento de mulheres e
complica fornecimento do misoprostol, medicamento para o
aborto legal seguro, para unidades de saúde do país. O motivo
da demora para a realização do
procedimento padrão indicado
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) nesses casos foi a
falta do misoprostol, um medicamento listado como essencial
para as maternidades brasileiras.
O misoprostol (Cytotec e Prostokos) é um medicamento essencial para a saúde das mulhe-

res. Pode ser usado na indução
do parto com feto vivo ou morto, na prevenção e no tratamento da hemorragia pós-parto, no
tratamento de aborto incompleto, provocado ou espontâneo, e
na interrupção da gravidez. No
país, está registrado para uso
hospitalar em todos esses casos,
exceto para hemorragia pós-parto. (...) (El País Brasil)
7. Sargento da FAB preso com
cocaína é condenado a seis anos
de prisão. O sargento da FAB
(Força Aérea Brasileira) Manoel
Silva Rodrigues, preso em junho
do ano passado com 37 quilos
de cocaína, foi condenado hoje a
uma pena de seis anos de prisão
na Espanha. Rodrigues fazia parte de uma equipe de 21 militares
que prestava apoio à comitiva
que acompanhou o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) na
reunião do G-20, no Japão. A
droga foi encontrada pela Guarda Civil da Espanha ao vistoriar
a bagagem dele no aeroporto de
Sevilha. No Brasil, o Ministério
da Defesa não respondeu quais
medidas administrativas teriam
sido tomadas a respeito do sargento, como eventual afastamento e corte de salários. (...) (UOL)
(*) 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: CINQUENTENÁRIO DA GUERRA DO PARAGUAI
As principais notícias do
CORREIO DA MANHÃ na
semana de 27 de fevereiro a 5
de março de 1920 foram: celebração dos 50 anos da derrota de Solano Lopes e o fim da
Guerra do Paraguai; o primeiro
ministro da Sérvia, Stojen Protic, sofre um atentado terroris-

ta; ferroviários franceses fazem
greve por melhores salários; e o
primeiro-ministro inglês Lloyd
George, recebe um memorando
de oficiais ingleses pedindo o reconhecimento da URSS.
HÁ 75 ANOS: SERVIÇO
MILITAR VIRA OBRIGATÓRIO
Já em 1945, pracinhas brasileiros derrotam tropas nazistas

na Itália, na região do Monte
Castelo; Vargas entrega ao embaixador do México, Romeo
Ortega, as credenciais da República; serviço militar deixa
de ser por sorteio e passar a ser
obrigatório para maiores de 21
anos; aniquilada metade do
exército japonês em Iwo Jima;
Rio celebra 380 anos de fundação da cidade.

Está na história. Em fins dos
anos 70, era mais fácil encontrar
um pinguim do que um militar
fardado nas ruas do Brasil. Era
como se, encerrado o expediente
em seus então milhares de empregos oficiais, os militares pendurassem o uniforme no armário
e só saíssem à paisana, para evitar
constrangimentos. E com razão:
sob uma ditadura já velha de 15
anos, que não metia mais medo
em ninguém, um oficial fardado
numa fila de cinema arriscava-se
a que populares lhe mostrassem a
língua. O povo estava farto deles.
Mas só em 1985, vitorioso Tancredo Neves, eles marcharam de
volta para o quartel e se dedicaram a tentar limpar sua imagem
horrível perante a nação.
O que custou décadas, porque
havia muito a limpar: a violência
das cassações, prisões, torturas e
mortes, as cínicas trapaças eleitorais, as sucessivas crises da economia e, como sempre, os acordos
corruptos de seus tecnocratas com
os piores empresários e políticos
nacionais. Mas, milagrosamente,

os militares conseguiram. Nos
mais de 30 anos desde então, em
que eles se conservaram à margem da política e do poder –e das
tramoias dos vários governos do
período –, o povo voltou a vê-los
com simpatia e respeito.
Pois, graças ao governo Bolsonaro, essa imagem respeitável
volta a correr perigo. Ao entupir
seu gabinete de generais fanzocas
e induzir seus subordinados a se
cercar de oficiais menores, Bolsonaro está promovendo uma
contaminação. Em breve, para o
povo, o Exército será cúmplice
do descalabro presidencial.
Por enquanto, os generais
que Bolsonaro arrebanhou, e a
quem impõe seu estilo desqualificado de governar, são dos que
comandam mesas. Não se sabe
o que pensam os que comandam
tropas – e que, para começar, serão chamados a enfrentar as polícias militares dos Estados, no que
o próprio Bolsonaro já chamou
de “guerra urbana”. Guerra esta
que, por algum motivo, ele parece felicíssimo em insuflar.

Aristóteles Drummond
Energia pragmática
A tecnologia no setor energético é talvez a que mais evolui no momento que vivemos.
E as mudanças nos próximos
dez anos serão enormes. A
Espanha, por exemplo, prevê
que, em 2030, três quartos de
sua geração elétrica usem fontes renováveis, com custos cada
vez mais competitivos com os
combustíveis fósseis. Foi-se o
tempo em que a solução poderia vir do melhor desempenho
e menor dano ambiental dos
motores e geradores. A energia
elétrica é o futuro e a geração
solar e eólica ocupará grandes
espaços, com o hidrogênio,
que está bem próximo de equacionar problemas de armazenamento. O uso residencial
e rural com autogeração já se
propaga em todo mundo.
O petróleo manterá sua importância nas próximas décadas, mas em declínio inexorável,
sofrendo perda substancial de
mercado nos próximos quatro a
cinco anos. Os países do Golfo já
entenderam isso e buscam novas
fontes de renda, sendo exemplo a
recente venda de ações da Aramco e o investimento no Turismo.
Dentro deste quadro, é realmente mais do que oportuna
a venda de ativos da Petrobras,
para diminuir seu inacreditável
endividamento, feito nos anos
loucos do PT. Nossa autossuficiência de petróleo não nos
deve enganar diante dos custos
de extração bem superiores a de
outros grandes produtores.
Igual oportunidade seria a
venda de ativos e não da Eletrobras, também com perigoso endividamento, que precisa ainda
participar de alguns projetos hi-

droelétricos de baixo custo para
garantir uma desejável retomada
do crescimento. E, assim, ajudar
a baixar o custo-Brasil, com os
portos e os aeroportos a serem
mais bem aproveitados. Vender
ativos é mais rápido e simples.
Não pode se esperar muito neste momento em que
o mundo corre na busca do
tempo perdido. A economia
tem de ser ágil, acompanhar a
tecnologia e contar com quadros afinados com a eficiência
na gestão e atualização tecnológica. E menos burocracia.
A Europa, nos próximos
anos, tentará recuperar o espaço que perdeu com os anos de
políticas indiferentes ao gasto
criterioso de recursos. Por um
lado, endividou-se e, por outro,
viu crescer demais as despesas
públicas, empregando e tolerando uma imigração que sobrecarregou seus sistemas de segurança
pública e saúde. Além de revelar
hostilidade ao capital.
Essa realidade mostra o
quanto é irresponsável, diria
até que cruel, com as multidões excluídas, a pauta inútil,
elitista, baseada em ressentimentos e intolerância dos que
desviam governos e povos
da rota do desenvolvimento,
econômico e social. Não existe felicidade na pobreza, nem
liberdade onde se procura
impor ou subverter valores,
sejam da sociedade ou individuais. A liberdade deve ser
também de empreender, de
respeitar as leis de mercado,
de respeitar o meio ambiente
sem promover o atraso.
Energia é progresso e qualidade de vida.
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Alexandre Garcia
Trezentos picaretas
“Há no Congresso uma minoria que se preocupa e trabalha
pelo país, mas há uma maioria de
uns 300 picaretas que defendem
apenas seus próprios interesses.”
A constatação é de 1993, do presidente do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva, depois de ter sido, por
quatro anos, deputado-constituinte. Dois anos depois, a constatação virava música dos Paralamas do Sucesso: “Luiz Inácio
avisou, Luiz Inácio avisou/São
trezentos picaretas com anel de
doutor”. O tempo passou, a prática continuou e, em fevereiro de
2015, foi o ministro da Educação
de Dilma, Cid Gomes, que avisou: “Tem lá uns 400, 300 deputados que quanto pior, melhor
pra eles, que querem que o governo esteja frágil, porque é a forma
deles achacarem mais, tomarem
mais, tirarem mais dele e aprovarem suas emendas impositivas.”
Semana passada foi a vez de
um ministro de Bolsonaro, general Augusto Heleno, dar o aviso.
Não o fez em público, mas numa
queixa privada, para o ministro
Paulo Guedes, captada por um
microfone indiscreto: “Não podemos aceitar esses caras chantageando a gente o tempo todo.
F…-se.” Mais tarde, em nota, o
ministro da Segurança Institucional acrescentou: “Isso prejudica o
Executivo e contraria os preceitos
de um regime presidencialista. Se
desejam o parlamentarismo, mudem a Constituição.”
A Constituição de 1988 é a
origem disso. Logo que foi promulgada, entrevistei o presiden-

te José Sarney e ele disse: “Esta
Constituição torna o país ingovernável”. Em 2014, com 28 anos
de observação, Sarney, que viveu
a maior parte da carreira política no parlamento, acrescentou:
“A compulsão de expandir poderes torna o país ingovernável.
O parlamento desmoralizou-se,
instituiu práticas condenáveis.”
Cobri a Constituinte e sei como
aconteceu. Estavam fazendo
uma constituição parlamentar e
Sarney se mobilizou contra. De
consolo, fizeram uma emenda
presidencial, dando ao presidente a medida provisória. E criaram
a constituição Frankenstein, na
qual o presidente, responsável
pelo governo, não tem os poderes para governar; quem os tem é
o Congresso, que não tem a responsabilidade de governar.
O resultado é que, para governar, os presidentes se entregaram
aos partidos, cedendo ministérios
e estatais, gerando a maior corrupção institucionalizada. Chamou-se isso de “Presidencialismo de
Coalisão” - eufemismo para esse
Frankenstein. O atual governo interrompeu o acesso do monstro e
afetou as “práticas condenáveis” e
“os próprios interesses”, aplicando
a separação de poderes, prevista
na Constituição. A situação foi
agravada com as emendas impositivas - dê o dinheiro aos deputados ainda que falte para quem
tem o ônus de cobrar impostos e
governar. E agora articulam a derrubada de um veto do presidente,
para usar mais 30 bilhões, em ano
de eleição municipal.

Ricardo Cravo Albin
Ecos das ruas e dos bailes
A volta do carnaval de rua é
um fenômeno que se esboçou
na década de 90. Ou melhor:
sua primeira manifestação veio
com a Banda de Ipanema, sob
a batuta do bamba Albino Pinheiro. Mas o miolo do Centro
do Rio sempre foi o berço de
origem do carnaval de rua desde
o século XIX.
São precisamente elas, as
ruas, que voltaram a comandar a sedução sem paralelos
da alma carioca. Tantos são os
blocos que a municipalidade
ameaça a cada ano intervir para
que a cidade não pare e para
que o cheiro de urina dos foliões não infecte a cidade. Devo
confessar que algum controle
a Prefeitura deve prover para
que os cidadãos não sofram
incômodos de trânsito, de sujeiras insuportáveis, de odor de
urina em cada poste ou árvore.
Mas, atenção, eu disse algum
controle, a que devo agregar
imediatas considerações fundamentais, tais como: não interferência truculenta, não mandonice unilateral. Não há por que
existir imposição monocrática
do dizer o que é certo ou errado
em relação à alma do povo, às
fantasias, às músicas ou mesmo
ao número de adesões aos blocos dos corações de cada folião.
A cronista, escritora, jornalista e minha doce amiga Eneida
de Moraes (doce sim, mas enérgica quando lhe pisavam nos calos, sobretudo os ideológicos...),
sempre dizia que em festa espontânea do povo nenhuma autoridade deveria meter a colher,
o espontâneo é o espontâneo, e a
mandonice policialesca é a mandonice policialesca, pregava ela
em seu livro clássico (e pioneiro)
“História do carnaval carioca”.
E com razão. Até porque
historiadores, sociólogos e mes-

mo políticos mais sensatos sempre repetiram o velho pregão
“eneidiano”. Portanto, há que facilitar a vida de uma cidade pulsante e festeira como o Rio. Mas
nunca lhe subtrair aquilo que é o
mais importante, a alma, o comportamento espontâneo. Em
uma palavra – aquilo que todos
procuramos e não possuímos –
a essência da alegria: a felicidade.
Outro provocador da revitalização do carnaval carioca
é a volta dos bailes carnavalescos, tradição dos primórdios
do carnaval no século XIX.
Eles se inauguraram em pleno
reinado de Pedro II para a elite e a aristocracia se divertirem.
Esses bailes – tradição nos clubes e nos hotéis (até no Teatro
Municipal do Rio dos anos 40
aos 60) - têm hoje seu foco de
esplendor no baile do Hotel
Copacabana Palace.
Costumo dizer que o Baile
do Copa pode ser considerado
o baile mais sedutor, único e original do mundo. O que, acreditem, não é exagero. Tal como as
escolas de samba são hoje o mais
radioso espetáculo de arte popular e de espontaneidade que
qualquer povo pode produzir.
O Baile do Copa exibe a
cada ano uma decoração variada que encanta e seduz suas
centenas de frequentadores.
Ele se dá o privilégio de não
apenas servir as mais refinadas
iguarias em seus bufês, mas
também de contratar dezenas
de figurantes – devidamente
fantasiados – para sustentar a
animação nos seus salões. Ou
seja: luxo, beleza, qualidade e
glamour. Em resumo, o carnaval do Rio esbanja diversidade
embriagadora.
E também possibilidades
concretas de que volte a alegria
nestes tempos sombrios.
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OPINIÃO

WW convoca devedor
para bancar o carnaval
Grupo Manguinhos foi solução do Estado para cumprir promessa de aporte

ssFotos: CM

Por Cláudio Magnavita

Depois de esgotar todas as
tentativas, o governo do Rio foi
obrigado a usar a única alternativa que sobrou para honrar a
sua promessa de conseguir um
aporte para as escolas de samba.
O anúncio foi “aos 45 minutos
do segundo tempo” e confirmou que a Refit (Manguinhos)
daria um patrocínio de R$ 20,5
milhões - intermediado pelo
subsecretário de Grandes Eventos do governo Witzel, Ruan
Lira - diretamente à LIESA.
O comunicado foi realizado
somente na noite de quinta-feira (20), véspera do Desfile
do Grupo A. Ao postergar a
notícia, pareciam esperar que o
clima carnavalesco eliminasse a
chance de sérios questionamentos sobre este negócio e os seus
ingredientes explosivos.
Em entrevista ao jornal
“Extra”, Ruan Lira afirmou
eufórico:
“Nas últimas 36 horas, eu
nem dormi. Todo o governo ficou mobilizado, eu e o governador pensamos em soluções para
que conseguíssemos este patrocínio, entrando em contato
com o setor privado e, no fim, a
gente conseguiu este caminho,
que é de suma importância.”
Vale reler o parágrafo acima. Ele e o governador Wilson
Witzel estiveram à frente desta
solução, afirma o subsecretário.
Esta declaração foi suficiente para acender a luz de
alerta do Ministério Público,
Tribunal de Contas do Estado
(TCE) e os segmentos da imprensa mais atentos.
EUFORIA
O anúncio dos R$ 20,5 milhões foi turbinado pelos jornais na sexta de forma eufórica,
em uma equação na qual o governo do estado “deu um troco
no prefeito Marcelo Crivella”
- lembrando que importantes
veículos do Rio vivem em pé de
guerra com alcaide carioca.
O próprio Lira turbinou
este viés político-eleitoral na
sua fala ufanista ao “Extra”:
“A gente entende que as escolas estão num momento de
dificuldade financeira e que a
prefeitura não deu a prioridade
que deveria dar a isso.”
Um dos maiores problemas
de patrocínio para o carnaval
foi o endurecimento das regras
de compliance. A Uber pulou
fora por isso. Existe ainda uma
nuvem negra que ainda paira
no carnaval e algumas questões ligadas à história da festa,
agravado por decisões como as
que ocorreram no ano passado
visando evitar o rebaixamento
de algumas escolas, gerando
o afastamento temporário do
próprio Jorge Castanheira, que
luta para profissionalizar a organização.
O QUE É A REFIT
A Refit, ou melhor, a exMaguinhos possui um histórico
de problemas pesados, considerado por alguns juristas como
quase uma “folha corrida”.
É um terreno pantanoso,
que qualquer gestor público,
principalmente eleito com a
bandeira da moralidade e faxina, deveria ficar bem distante.
No últimos meses, o governo Wilson Witzel tem se especializado no contrário: está
trazendo as velhas e promíscuas
práticas da política carioca de
volta ao Palácio.

Refir
marca
presença
em todo
o Sambódromo
durante
os dias de
desfile das
escolas de
samba

A revista “Exame” publicou
em dezembro de 2018:
“Ricardo Andrade Magro,
dono do grupo, chegou a ser
preso em 2016 por crime de
sonegação fiscal. Em maio de
2018, o Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) denunciou quatro ex-administradores da Refinaria
de Petróleos de Manguinhos
também por crime contra a ordem tributária.”
Agora, em 2019, o site Viu!
reproduzindo o “Valor Econômico” publicou:
“A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, deu
parecer favorável à continuidade do processo da cassação da
inscrição estadual da Refinaria
de Manguinhos (Refit), em São
Paulo. A informação foi divulgada na edição de quinta-feira (12)
do jornal ‘Valor Econômico’”.
O processo tramita no
Supremo Tribunal Federal
(STF) e será julgado nos próximos dias pelo presidente da
Corte, ministro Dias Toffoli.
Com um longo histórico de sonegação de impostos, a empresa
atualmente está em recuperação judicial. A dívida tributária
com o Estado de São Paulo está
avaliada em R$ 2,7 bilhões. O
governo paulista chegou a entrar com um pedido de falência
contra a refinaria.
Aliás, o governador João
Doria, no último domingo,
foi curto e grosso na coletiva
de imprensa ao ser perguntado se aceitaria o patrocínio de
Manguinhos para o carnaval
paulistano:
- Sobre Manguinhos São
Paulo COBRA e não pede!
Sobre o Rio, a mesma publicação informa, em 12/09/2019,
já em pleno governo Wilson
Witzel e já com o André Moura
no governo:
“Com o governo do Estado
do Rio, a dívida com ICMS
chega a R$ 2,5 bilhões, mas a
empresa estaria contando com
a boa vontade de setores do governo estadual ligados ao advogado Ricardo Magro, apontado

como verdadeiro controlador
do grupo. Depois de ser preso
pela Polícia Federal no Brasil,
Magro mudou-se para Miami e
estaria atuando a distância.”
NOVA IMAGEM
Em dezembro de 2017 o
conceituado jornal “Estado de
S.Paulo” publicava em manchete no caderno de economia:
“Alvo de escândalos, Manguinhos muda de nome para
tentar refazer imagem”.
Como subtítulo “Em recuperação judicial, refinaria,
rebatizada de Refit, enfrenta
processos de cobranças de impostos e investigação no MP”,
no texto o “Estadão” informava: “Enrolada há anos em escândalos e alvo de processos, a
Refinaria de Manguinhos quer
convencer o mercado de que
agora entrou numa nova fase.
A empresa carioca, que está em
recuperação judicial, diz que
quer pagar o que deve aos governos estaduais”.
Não se trata apenas de problemas de passado, agora mesmo em setembro de 2019, há
menos de cinco meses a família
Magro volta ao noticiário e a
GloboNews exibiu e depois publicou no G1 a seguinte notícia:
“Uma dupla de empresários
do Rio de Janeiro é acusada pelo
Ministério Público estadual de
sonegar quase meio bilhão de
reais em impostos. Os dois administravam uma distribuidora
de combustíveis que fica em
Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense. De acordo com a
investigação do Grupo de Atuação Especializada no Combate
à Sonegação Fiscal (Gaesf ), os
empresários Manuel Joaquim
Andrade e João Manuel Magro
sonegaram impostos por pelo
menos dois anos, entre junho
de 2004 e dezembro de 2006.
No período, ambos deixaram
de pagar aos cofres o públicos do Estado do Rio R$ 433
milhões, segundo a denúncia.
Os investigadores descobriram
a fraude depois de analisar os
livros fiscais da empresa Tiger

Oil Distribuidora de Petróleo Ltda, integrante do Grupo
Manguinhos.”
FESTA
O governo Wilson Witzel
tem usado a fórmula de capitalizar politicamente eventos
que são pagos por terceiro. Ao
utilizar a lei do ICMS para a
Árvore de Natal, o governo
estourou o fôlego da Light de
investir no Carnaval, como o
próprio Ruan Lira afirmou na
sexta, 21/02, no “Extra”.
O subsecretário afirmou
como vantagem que os R$
20,5 milhões da enrolada
Manguinhos estavam vindo
sem nenhuma lei de incentivo.
Esqueceu porém de afirmar, e
também não foi perguntado
pelos coleguinhas, que isso seria impossível, já que o “patrocinador “ tutelado pelo governo
estadual é devedor de tributos e
está em recuperação judicial.
A sociedade nada teria de
reclamar se a Refinaria estivesse
conversando diretamente com
a Liesa e resolvesse apoiar, por
estratégia de marketing e reposicionamento de marca.
A luz vermelha acende
quando agentes do governo e
o próprio governador assumem
na imprensa que atuaram como
corretores deste patrocínio.
É lícito um governador ficar
devendo favores a um dos seus
maiores devedores?
É correto que um governo
do estado assuma uma posição de tanta proximidade
com um grupo empresarial
tão controverso?
É ético pedir favor a um
grupo que há apenas cinco meses teve pessoas indiciadas pelo
Ministério Público é alvo de
investigação do Grupo de Atuação Especializada no Combate
à Sonegação Fiscal (Gaesf ) por
sonegação de R$ 433 milhões
contra o próprio Estado do Rio?
E ainda, que um sub-secretário, com relação familiar com
o poder judiciário seja o agente
desta negociação com uma empresa em recuperação judicial?
A amizade de Ricardo
Magro com o ex-deputado
Eduardo Cunha é notória, os
mesmos laços que unem também o Ex-deputado federal
André Moura, Chefe da Casa
Civil de Witzel e chefe direto
de Ruan Lira.
Se as regras de compliance
funcionasse o problema não seria a Refit patrocinar a LIESA...
mas a LIESA aceitar como patrocinador do Carnaval um
grupo tão conturbado!
Tudo isso avaliado ainda
por um governo ao qual a Refit
deve R$ 5 bilhões.
Excepcionalmente nesta
edição, a coluna Cláudio
Magnavita está na página 12
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Nosso andar no escuro

Divulgação/Minfra

O presidente e ministros expandem medidas danosas a sucessivos setores

O trecho oferecido em leilão possuí 220 km de extensão

Grupo CCR assume concessão
de trecho sul da BR-101
O Grupo CCR venceu
o leilão de concessão do
trecho sul da BR-101, em
Santa Catarina. O grupo
ofereceu a menor tarifa de
pedágio, R$ 1,97012, com
62,04% de deságio sobre
a tarifa máxima de R$ 5,19.
Foram concedidos 220
quilômetros entre os municípios de Paulo Lopes (SC)
e a divisa com o estado do
Rio Grande do Sul.

O primeiro leilão de rodovias deste ano foi realizado na última sexta-feira (21)
na Bolsa de Valores, em São
Paulo. Foram apresentadas
três propostas. As outras
duas foram a do Consórcio
Way-101, que ofereceu R$
4,35985 de tarifa, com deságio de 16% e a da EcoRodovias, que apresentou
tarifa de R$ 2,51016, com
51,63% de deságio.

STJ libera

Força Nacional

A 6ª turma do STJ negou um recurso da PGR
e decidiu , por 4 votos a
1, manter o ex-governador Ricardo Coutinho em
liberdade. Ele é alvo da
Operação Calvário, que
investiga o desvio de verbas públicas em saúde e
educação na Paraíba.

O Ministério da Justiça
e Segurança Pública autorizou a prorrogação da
presença da Força Nacional de Segurança Pública
em cinco estados, ate 15
de agosto: Pará, Espírito
Santo, Goiás, Paraná e
Pernambuco.

MPF-PR denuncia Jucá e Raupp
O Ministério Público
Federal do Paraná voltou
a apresentar denúncias
de corrupção e lavagem
de dinheiro contra os ex-senadores do MDB Romero Jucá (RR) e Valdir
Raupp (RO) no âmbito da
Lava Jato, por desvios na

Transpetro, subsidiária da
Petrobras. Os dois já haviam sido denunciados
em 2017 pela PGR pelos
mesmos crimas, mas os
casos foram remetidos à
primeira instância após o
término de seus mandatos como senadores.

Reformas I

Reformas II

O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
disse que a sociedade pagou a conta na reforma da
Previdência e que as empresas devem arcar com
eventuais custos de uma
reforma tributária.

Rodrigo Maia afirmou
também que a reforma tributária é mais importante
que a administrativa neste
momento porque o sistema tributário gera ineficiência e falta de produtividade do setor privado
brasileiro.

PEC do Fundeb

Nomeação no BC

A versão final da PEC
do novo Fundeb coloca
em 20% a complementação da União ao fundo,
o dobro da marca atual
e acima do que queria o
governo. A expectativa é
que a matéria seja votada
na Câmara em março.

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um relatório
favorável a um projeto de
lei que altera as nomeações e demissões no BC.
O texto prevê mandato de
quatro anos para presidente e diretoria.

Perdeu cidadania

Concurso público

A Segunda Turma do
STF decidiu, por 3 votos
a 1, manter a decisão do
Ministério da Justiça, assinada em 2018, e decretou a perda de nacionalidade do empresário
Carlos Nataniel Wanzeler,
ex-sócio da Telexfree

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que que
a reforma administrativa
está “madura” para ser
enviada ao Poder Legislativo e ressaltou que não
travará concursos públicos, mas pretende realizar
apenas os “essenciais”.

Curtas
n O ex-prefeito de São
Paulo Fernando Haddad
(PT), no desfile do bloco Baixo Augusta, disse
que não há pressão para
que ele se candidate novamente ao posto nas
eleições de outubro Ele
afirmou que o PT terá
prévias e que se manterá
neutro.
n Elevou a temperatura entre Executivo e
Legislativo por conta da

divisão do Orçamento
Impositivo. A insistência dos congressistas
em ficar com a gestão
de R$ 30 bilhões está
irritando o Palácio do
Planalto.
n O governo de São
Paulo marcou para 9
de março audiência pública para apresentar
o projeto de retomada
das obras do Rodoanel
Norte.

Uma certeza se pode ter:
a maluquice perversa a que o
Brasil está entregue não terminará bem.
Nos últimos dias houve
outra mudança de tipificação
e de grau nas tensões disseminadas por Jair Bolsonaro e sua
tropa de choque. As palavras
impeachment, queda, saída,
providências das instituições, e
mais variantes há mais de ano
caídas em conformado silêncio,
voltaram com força a tema de
conversas e mesmo da imprensa. “A democracia é o regime da
responsabilidade, o que implica
a necessidade de punir a autoridade que se desvia da lei”, disse
a Folha (“Sob ataque, aos 99”)
sobre a conduta de Bolsonaro
e lembrando-se de sua própria
grandeza. Coube à Folha, no
passado, dar outros problemáticos passos iniciais.
Aproxima-se uma situação-limite. A inclusão de generais
em torno de Bolsonaro tem a
ver com a ditadura, claro, mas
também com um motivo prático e imediato: formar uma
guarda pretoriana, a partir da
ideia de que nenhuma instituição ou movimento público
confrontaria essa representação do Exército com a tentativa de um impeachment, que
também a alcançaria.
Esses generais, como o capitão que os comanda, são todos

formados pela ditadura. Bolsonaro, no entanto, aumenta as
extravasões da sua condição de
alheio aos padrões dados como
normalidade mental. Com
seus ministros, expande as
medidas danosas a sucessivos
setores, não se interessa pelo
desemprego, agrava os problemas de saúde e educação, submete-se aos exploradores legais
e ilegais da riqueza mineral e
florestal, ataca o Congresso e o
Judiciário, leva o país a reverter
tudo o que o fez respeitado nas
relações internacionais.

Inclusão de generais
forma uma força
pretoriana para
deter impeachment
No nível mais pessoal,
Bolsonaro não deixará de
contrariar a quase unanimidade de apegados ao meio
ambiente, refletir as suas posições racistas, homofóbicas,
elitistas, pró-violência, e de
menosprezo ao corpo feminino. Esse elenco breve de ações
do governante improvisado e
de conduta pessoal, em permanente agravamento, já seria suficiente para amplificar
o cansaço de grande parte do
país com sua desordem geral.
Há mais, porém.

Os indícios de ligação dos
Bolsonaro com milicianos,
ou mesmo com milícia, há
tempos se mostraram suficientes para justificar providências legais e parlamentares. Aos bastante divulgados,
juntam-se agora dois ainda
mais incisivos.
O primeiro é a revelação
de visitas de Flávio Bolsonaro
ao miliciano capitão Adriano da Nóbrega no presídio.
Não era, portanto, coisa do
foragido Queiroz a relação
do miliciano com o gabinete
parlamentar de Flávio, onde
empregou parentes. A relação
era com Flávio Bolsonaro, direta e íntima.
A segunda revelação, feita
pelo governador baiano Rui
Costa, é a fraude de Flávio
Bolsonaro para mostrar-se
defensor, com Jair, de apuração rigorosa da morte de
Adriano – como faria qualquer desinteressado da queima de arquivo.
Flávio Bolsonaro exibiu
nas redes um vídeo falso do
cadáver, com marcas que seriam de agressão, e com etiqueta do IML da Bahia. Mas
Adriano ficou com o ferimento de saída de uma bala
nas costas, e o cadáver exibido por Flávio não tem tal
perfuração. Nem o vídeo foi
feito no IML baiano.

Jair Bolsonaro, é interessante notar, foi o primeiro a
quem ocorreu uma ligação
das mortes de Adriano da
Nóbrega e de Marielle Franco: “Já tomei as providências legais para uma perícia
independente [de Adriano]. Sem isso, você não tem
como buscar até, quem sabe,
quem matou a Marielle”. A
segunda perícia está feita, e
quem vai buscar o que está
por trás e por cima dos dois
casos? A polícia da Bahia é
a matadora de Adriano, a do
Rio avançou no caso Marielle e, para indicar o(s) mandante(s), empacou. A Polícia Federal está sob Sergio
Moro. E não seria inovadora
a montagem de uma farsa
para culpar o PT, como Bolsonaro já fez.
A repetida agressão de
Bolsonaro às mulheres, bem
representadas por Patrícia
Campos Mello, teve um
efeito na opinião nacional
que abalou até bolsonaristas graníticos, com exceção
do empresariado graúdo,
associado à Bolsa, a Paulo
Guedes e daí a Bolsonaro.
Somadas a esse efeito as outras produções de Bolsonaro
e a contribuição do mais desequilibrado general Augusto Heleno, avançou-se mais.
Na obscuridade.
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O Cristo Redentor é um dos símbolos da arquitetura carioca

O Rio e seus 455 anos de
transformações arquitetônicas
Além de celebrar o título de Capital Mundial da
Arquitetura, o Rio comemora 455 anos de vida em
2020. Fundada por Estácio de Sá em 1º de março de 1565, a cidade, que
nasceu perto das águas
da Baía de Guanabara,
entre os morros Cara de
Cão e Pão de Açúcar, se
transformou arquitetônicamente ao longo desses
quatro séculos e meio.
Dos tempos coloniais,
destacam-se o Mosterio
de São Bento, o Museu
Histórico Nacional e a
Igreja da Penha. Do período imperial, a Biblioteca
Nacional, o Museu Nacional, a Ilha Fiscal, o Paço
Imperial, a Quinta da Boa
Vista e o Jardim Botânico.
Porém, foi no início

século XX que a cidade
fez sua primeira grande
transformação visando a
modernidade, com o Thetro Municipal e o Museu
Nacional de Belas Artes.
Passados alguns anos
vieram o Hotel Belmond
Copacabana Palace, o
Cristo Redentor, o Maracanã e o Museu de Arte
Moderna.
Entre o final do século XX e o início do XXI, o
novo apogeu arquitetônico, com o Museu do
Amanhã, o Museu de Arte
do Rio, a Cidade das Artes e o Parque Olímpico.
Mesmo com todas
essas obras, o Rio não
perdeu a sua principal característica: de ser uma
cidade maravilhosa e
cheia de encantos mil.

Meia-entrada

CPI do Zoológico

A Alerj aprovou um
projeto de lei que garante direito ao pagamento
de meia-entrada para ingressos de atividades de
cultura e lazer para outros
profissionais das redes
pública e privada de ensino do estado, além dos
professores

A Câmara Municipal
do Rio vai instalar, em
março, uma CPI para apurar as possíveis denúncias
de maus tratos, furtos,
transferências irregulares
e morte de animais do zoológico do Rio, que está
sob o comando do Grupo
Cataratas.

Obra concluída

Barca de Paquetá

Moradores de Jacarepaguá terão uma melhora
no trânsito da região, pois
foi inagurada, com a presença do prefeito Marcelo
Crivella, a obra de alargamento da Rua Xingu, que
agora passa a funcionar
em mão dupla.

Depois de um acordo
firmado entre o estado, a
CCR Barcas e a Alerj foi
reativada a antiga grade de horários da linha
aquaviária entre a Ilha de
Paquetá e a Praça XV.
Na decisão, foi mantida a
grade Praça XV-Cocotá.

Metas da Setur

Gasto no carnaval

Em audiência pública
na Comissão de Turismo da Alerj, o secretário
Otávio Leite apresentou
as metas da Setur para
2020. Ele destacou que
pretende valorizar os atrativos do interior e fortalecer a divulgação das qualidades do Rio

Segundo levantamento da Fecomércio RJ, o
gasto médio por pessoa
nos cinco dias oficiais de
folia foi de R$ 200, Os
principais gastos foram
em alimentação e bebidas
(44,6%), viagens para fora
do Rio (17,2%) e aplicativos de transporte (6,1%).

Quilombolas

Docentes da UFF

O Rio tem 48 comunidades quilombolas, mas,
de acordo com o coordenador nacional de Articulação de Comunidades
Negras Rurais e Quilombolas, Ronaldo dos Santos, apenas três possuem
título de propriedade.

A bancada do PSOL
na Câmara dos Deputados protocolou um requerimento de informação
para que o ministro da
Educação dê explicações sobre procedimento
administrativo contra 30
professores da UFF

Curtas
n Para ajudar a saúde
e o bem-estar da população, a Câmara aprovou um projeto de lei
do vereador Marcello
Siciliano
(Podemos),
que cria o Programa
Movimenta Rio, com
o intuito de promover
aulas de ginástica em
praças públicas.
n
A Câmara discute o projeto de lei do
vereador Rafael Aloi-

sio Freitas (MDB), que
pretende atualizar a
Lei 2.586/1997 e criar
o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico.
n O Detran não precisa realizar vistoria em
casos de Transferência
de Propriedade Especial. É o que garante a
lei dos deputados Léo
Vieira (PRTB) e Anderson Moraes (PSL).

Com muito luxo, originalidade e samba no pé, a Viradouro conquista seu segundo título no carnaval carioca - uma vitória para lavar a alma

Vira-vira Viradouro:
vitória de lavar a alma

Richard David/Riotur

Escola de Niterói
empolga público
no reformado
sambódromo
e quebra jejum
de 23 anos
Por Marcelo Perillier

Depois de um hiato de 23
anos, a Unidos do Viradouro
soltou o grito de “é campeã”, o
que não acontecia desde 1997.
Grande Rio, Mocidade, Beija-Flor, Salgueiro e Mangueira
completam a lista das seis melhores escolas de 2020.
O sexteto vai ocupar novamente a Passarela do Samba no
Desfile das Campeãs, sábado
(29), a partir das 21h30. Os
ingressos podem ser adquiridos
no estande da Liesa, que fica
atrás do setor 11, até sexta-feira,
das 10h às 16h. As arquibancadas variam de R$ 180 a R$ 65 e
as cadeiras do setor 12 R$ 140
(inteira) e R$ 70 (meia).
Autor do samba da São
Clemente, que terminou na
décima posição na classificação geral, Marcelo Adnet comentou a sensação de participar ativamente de um desfile
de carnaval.
- Foi um carnaval maravilhoso. Foram nove meses me
preparando para isso. Praticamente uma gestação. Estou
muito feliz por abrir um espaço
na minha vida para isso. Já estou dentro do samba e nunca

Com fantasia de palhaço, a famosa bateria do Salgueiro voltou a ser destaque na Marquês de Sapucaí
Fernando Grilli/Riotur

A cantora Iza destaque no desfile da Imperatriz, campeã da Série A

mais vou sair - diz o humorista
antes do desfile.
O Sambódromo recebeu
72.500 turistas e cariocas em
cada uma das noites de desfiles.
Depois de três meses de obras,

o Sambódromo foi aberto com
36 mil metros quadrados de
arquibancadas reformadas, 89
novos quadros elétricos e 500
refletores - além da duplicação
das vias de escape para atender

a normas do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros.
Tudo pela segurança dos desfiles, dos componentes das escolas e, claro, dos visitantes.
Torcedor do Salgueiro
sempre presente na avenida, o
senador Romário (Podemos)
elogiou a reforma feita na Marquês de Sapucaí.
- Vim ao Sambódromo todos os dias. Gosto muito e curto bastante o carnaval. O Sambódromo está muito bom, não
tenho ouvido nenhuma reclamação e parece que os problemas de antes foram resolvidos
- disse o ex-jogador.
Ano que vem a Imperatriz
Leopoldinense volta ao grupo
Especial depois do campeonato do grupo A, que recebe em
2021 as rebaixadas Estácio de
Sá e União da Ilha.

Sucesso nos blocos de rua

Prefeitura comemora carnaval sem incidentes graves durante os quatro dias
Sabrina Mesquita/Riotur

Por Nicola Pamplona (Folhapress)

A Prefeitura do Rio calcula que 6,4 milhões de foliões
aproveitaram os quatro dias de
carnaval na cidade. No período, a prefeitura detectou 162
blocos clandestinos e procura
os responsáveis para cobrar multas. Com dados disponíveis até
quarta-feira (26), a prefeitura diz
que a Operação Carnaval foi um
sucesso, diante da ausência de registros de incidentes graves. Ainda
não há, porém, balanço da área de
segurança pública com relação à
violência no período.
Pela primeira vez, a prefeitura instalou grades e monitorou o
acesso aos megablocos, que desfilaram principalmente no Cen-

O Bloco do Sargento Pimenta levou cerca de 400 mil foliões ao Aterro

tro. A decisão foi tomada após
tumulto durante o pré-carnaval
do Bloco da Favorita, em Copacabana, no dia 12 de janeiro. O
esquema será mantido até o fim
do calendário de dsefiles.

Na terça (25), último dia
do feriado, o Fervo da Lud, da
cantora Ludmilla, levou cerca
de um milhão de foliões ao Centro, de acordo com a Riotur. No
Aterro, a Orquestra Voadora

reuniu cerca de 330 mil pessoas.
Durante os quatro primeiros dias, a Comlurb recolheu
554,1 toneladas de lixo. Na área
do Sambódromo, foram 186,1
toneladas. Segundo a prefeitura, 886 foliões foram multados
em R$ 607,54 por urinar na rua
desde o período pré-carnaval.
A fiscalização do trânsito aplicou
2.714 multas por diversas infrações e recolheu 1.785 veículos
estacionados em locais proibidos.
A prefeitura diz que a Secretaria de Eventos acompanhou
os 162 blocos que não tinham
autorização para desfilar e está
levantando dados acerca de seus
organizadores. As multas serão
proporcionais à quantidade de
lixo recolhida.
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Cedae ignorou até os manuais
ONG acusa ex-presidente de descumprir plano de contingência que evitaria contaminação da água
Octacilio Barbosa/Alerj

Por Pedro Sobreiro

A contaminação do Rio
Guandu, por meio de algas do
tipo geosmina, revelou uma face
de incompetência da direção anterior da Cedae. A forma como o
então presidente da companhia,
Hélio Cabral, tratou do episódio
foi uma sequência de erros, em
total desacordo com o que prevê
o Plano de Contingência da Bacia
do Guandu, um documento de
referência datado de 2015, com
um passo a passo bem detalhado.
O movimento Baía Viva protocolou uma representação junto
à Procuradoria Geral da República e o Ministério Público do Rio
de Janeiro pedindo a responsabilização criminal dos dirigentes da
Cedae, tendo em vista os indícios
de negligência.
O plano de contingência da
do Guandu é bastante didático
no que se refere à contaminação
por algas. Qualquer pessoa consegue entender qual o procedimento deve ser adotado, não
precisa nem ser profissional da
área para interpretar essa medida
– que está reproduzida aqui nesta
página. Em caso de proliferação
de algas, a Cedae abre as comportas, dá a “descarga” na água
suja, monitora a limpeza e deixa
a água limpa entrar. É uma medida que deixaria a população sem
água por alguns poucos dias, mas
que evitaria a chegada de água
suja para o povo.
- O Hélio Cabral não permitiu que se parasse o Guandu,
porque a paralisação do Guandu
gera uma falta d’água. Ele não
permitiu que fosse cumprido o
protocolo - afirma Clovis Nascimento, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros.
Conforme dados apresentados pela ONG, a presença da
geosmina foi identificada em
2004, mas somente em 2020 ela
passou a ser tratada como problema. Ao longo dos últimos 16
anos, a Cedae poderia ter tratado
a substância, mas esperou uma crise acontecer para tentar resolver
um problema de anos com semanas de uso do carvão ativado.
Responsável pela companhia
na época da crise, Hélio Cabral,
tem uma história tão turva quanto a água fornecida pela Cedae
no início de ano. Apadrinhado
do Pastor Everaldo, presidente do
PSC, Cabral descumpre itens do
decreto nº 9.727, de 15 de março
de 2019, assinado pelo Presidente
da República, que estabelece três
critérios para a ocupação de cargos
administrativos públicos, que são:
I – idoneidade moral e reputação
ilibada; II – perfil profissional ou

formação acadêmica compatível
com o cargo ou a função para o
qual tenha sido indicado; III –
não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previstas no
inciso I do caput do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.
Cabral seria reprovado nos
dois primeiros itens, já que, como
conselheiro da Samarco, ele foi
um dos réus pela tragédia de Mariana. O MP acusou Hélio Cabral
de ter conhecimento dos riscos da
Barragem do Fundão e não agir
por fins lucrativos. Além de violar
o segundo item por não ter trabalhado com engenharia, apesar de
ter diploma de engenheiro.
A nomeação de Cabral foi
algo sem cabimento, de acordo
com um funcionário da Cedae
que não quis ser identificado:
- Ele não era compatível com
o cargo. Ele não sabia de nada do
ramo - denuncia.
Sabendo das intenções do governador Wilson Witzel de privatizar a companhia, começou-se
a especular um esquema de sabotagem, que vem sendo investigado
pelo MP-RJ.
Em um debate do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetua (Crea), o presidente do
Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Rio de Janeiro, Olímpio dos Santos afirmou:
- Passei a desconfiar que esta
operação é uma coisa macabra
para poder privatizar essa empresa a baixo custo. O que eu temo é
que, depois que o MP apurar [o
caso], a empresa já esteja vendida.
Nós ficamos com a ideia de que
empresas privadas são eficientes,
mas são as empresas privadas que
poluem as bacias.
Quando teve a chance de se
explicar em audiência pública na
Alerj, o ex-presidente da Cedae se
esquivou das perguntas:
- Estou aqui em respeito aos
senhores e a essa Casa tão importante do estado, no entanto, não
me sinto confortável para responder as perguntas dos senhores e
senhoras que, acredito, deverão
ser feitas ao meu sucessor. Faço
questão de agradecer publicamente ao governador Wilson Witzel
por confiar em mim a direção
dessa companhia, responsável
por serviço tão importante para a
saúde, qualidade, vida e dignidade
de cada um dos cidadãos. Muito
obrigado também a cada um dos
senhores parlamentares.
Logo em seguida, ele saiu
correndo – literalmente - da audiência, explicitando o desrespeito à população e a necessidade
imediata da instauração com seriedade da CPI da Cedae.

Hélio Cabral
compareceu
à audiência
pública sobre a
crise da Cedae
para fazer
proselitismo
com o
governador e
esquivou-se
de explicar
porque não
derterminou
a adoção
das medidas
previstas
no plano de
contigência da
companhia
Reprodução

Ação pede bloqueio de R$ 560 milhões da companhia
A Defensoria Pública do
Rio de Janeiro e o Ministério
Público estadual ajuizaram
Ação Civil Pública contra a
má prestação do serviço de
fornecimento de água pela
Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae). A
indenização proposta é de R$
560.457.100,00, que seriam
bloqueados das contas da
companhia.
O valor é referente a danos
morais coletivos e individuais
e danos materiais individuais,
que serão pagos na forma de
desconto nas contas de cada
consumidor. O percentual mínimo é de 70% sobre o valor
do consumo mensal de água,
até que se chegue ao montante proposto. Só no ano passado, a Cedae registrou lucro de
R$ 800 milhões, conforme o

balanço divulgado pela própria empresa.
A indenização total corresponde, em média, a pouco mais de R$ 62 para cada
um dos cerca de 9 milhões
de consumidores abastecidos
pelo Rio Guandu. O valor
reivindicado pela Defensoria
e pelo MP é bastante superior ao valor proposto pela
Cedae, de apenas R$ 1,25 por
consumidor. Sem acordo com
a concessionária após cinco
reuniões, o único caminho
para assegurar a reparação dos
danos sofridos pelos consumidores foi a via judicial.
Além do valor considerado irrisório pelos defensores,
a Cedae também fez uma série de exigências para firmar o
acordo, dentre elas a de que os
consumidores renunciassem

Defensoria Pública/Divulgação

Diante do valor irrisório proposto pela Cedae, Defensoria Pública e MP optaram em apresentar ação pública

ao direito à reparação individual futura. Havia, também, a
necessidade de que cada consumidor aderisse individualmente à proposta, o que, no
entendimento dos defensores
e promotores, é inviável.

- As exigências apresentadas
não se mostraram razoáveis,
bem como o valor proposto
como indenização. Estamos
falando de um serviço público
essencial, que deve ser prestado
de forma contínua e com qua-

lidade. Isso não foi respeitado
pela Cedae – comenta a coordenadora do Núcleo de Defesa
do Consumidor da Defensoria,
Patrícia Cardoso.
A defensora destaca que a
população mais afetada pela

crise decorrente do abastecimento é justamente aquela
parcela menos favorecida e,
portanto, sem recurso para
comprar água mineral. - É exatamente esse o perfil do público que faz uso da Defensoria
Pública - completa.
A ação civil pública também pede o acréscimo de
parcelas adicionais de R$ 20
milhões, maximizado progressivamente a cada mês completado ou período superior a 15
dias (corridos ou intercalados)
se a Cedae não regularizar o
fornecimento de água nos padrões de qualidade exigidos.
Laudos juntados à ação mostram que nos meses de janeiro
e fevereiro, a água consumida
pelos cariocas não atendia aos
padrões de potabilidade exigidos pela Vigilância Sanitária.
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CORREIO ECONÔMICO
Geraldo Bubniak/AEN/PR

Setor gerou 16 mil empregos diretos no ano de 2019

Indústria de alimentos e
bebidas fatura R$ 700 bi
O faturamento da indústria brasileira de alimentos e bebidas em
2019 foi de R$ 699,9 bilhões, valor 6,7% superior ao registrado no ano
anterior, somadas exportações e vendas para
consumo interno. As inforamções estão em relatório divulgado no dia 18
de fevereiro pela Associação Brasileira da Indústria

de Alimentos (Abia). De
acordo com a entidade, a
quantia representa 9,7%
do PIB.
Em 2019, a população
intensificou o consumo
de carnes, derivados de
cereais, chá, café e alimentos desitratados e
supercongelados. No entanto, verificou-se queda
no consumo de açúcar,
frutas e vegetais.

Sob nova direção

Fila do INSS

O governo federal exonerou Angela Flores da
presidência do Inmetro e
nomeou o coronel Marcos
Heleno Guerson de Oliveira para o seu lugar. Angela
ocupava a presidência da
autarquia desde o início
do governo Bolsonaro.

A 5ª Turma Especializada do TRF-2 decidiu
liminarmente que o INSS
tem até 90 dias para adotar medidas que garantam
o cumprimento do prazo
de 45 dias para a análise
de pedidos de benefícios
sociais e previdenciário.

FGV: economia cresce 1,2% em 2019
Segundo dados do
Monitor do PIB da Fundação Getulio Vargas, o PIB
cresceu 1,2% em 2019. O
resultado foi provocado,
sob a ótica da demanda,
pelos crescimentos de
2,7% na formação bruta de capital fixo (investimentos) e de 1,8% no

consumo das famílias.
Sob a ótica da produção,
os três grandes setores
também cresceram: serviços (1,3%), indústria
(1,5%) e agropecuária
(0,5%). As importações
cresceram 1,4% no período e as exportações tiveram queda de 2,2%.

Avião futurista

Venda no atacado

A Airbus apresentou
durante o Singapore Air
Show 2020 a próxima
geração de aeronaves.
Chamado de Maveric, o
protótipo do avião tem o
design parecido com os
aviões de filmes futurista:
não possuí janelas.

O Carrefour Brasil
anunciou a aquisição de
até 30 lojas da rede Makro
pelo valor de R$ 1,95 bi.
A compra faz parte de
estratégia para acelerar a
expansão da marca Atacadão, que hoje possui
187 lojas em todo o país.

Lucro da Magalu

Microempresários

A Magazine Luiza registrou, em 2019, lucro
líquido de R$ 921,8 milhões, um aumento de
54,3% em comparação
com 2018. No período, as
vendas nas lojas físicas
avançaram 17,9% e no
e-commerce, 76%.

O Ministério da Economia
pretende ajudar cerca de
200 mil empregadores
até 2022 com o programa
Brasil Mais, que visa melhorar a gestão e a produção das micro e pequenas
empresas no país, tornando-as mais competitivas.

Lucro do BB

Lucro da Caixa

O Banco do Brasil alcançou lucro líquido de R$
17,8 bi em 2019, avanço
de 32,1% em relação ao
ano anterior. O resultado
veio em linha com as projeções do banco, que estimava um lucro entre R$
16,5 bi e R$ 18,5 bi.

O lucro líquido recorrente (que desconsidera
receitas e despesas extraordinárias) da Caixa atingiu R$ 14,7 bi em 2019,
aumento de 20,6% em
relação ao ano anterior. Já
o contábil dobrou no mesmo período: R$ 21,1 bi.

Curtas
n
Depois de quatro
cortes, a Petrobras vai
subir o preça da gasolina em 3%. A alta, de
R$ 0,50 por litro, acompanha as cotações internacionais e a desvalorização do real ante o
dólar. O preço do diesel
não sofrerá alterações.
n A casa que pertenceu ao banqueiro Edemar Cid Ferreira, do
Banco Santos, foi vendida em leilão judicial
por R$ 27,5 milhões. O

imóvel é parte da massa falida do banco e os
valores serão revertidos para o pagamento
dos credores.
n Mesmo contrário, o
governo Bolsonaro negocia com o Congresso a concessão permanente da 13ª parcela
do Bolsa Família, desde que o benefício não
seja estendido ao BPC
(benefício assistencial
a idosos carentes e deficientes).
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Caixa estimula
construção civil

Por Agência Brasil

Antônio Cruz/Agência Brasil

Empresas já
podem contrair
crédito imobiliário
no banco
pagando
juros mais baixos
Por Kelly Oliveira (Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal anunciou segunda-feira
(17) que está reduzindo para
as empresas as taxas das operações corrigidas pela Taxa
Referencial (TR) e anunciou
duas linhas de crédito para o
setor da construção civil, indexadas pela inflação ou pelo
certificado de depósito interbancário (CDI).
De acordo com o banco,
para todas as modalidades, as
taxas de juros serão definidas
de acordo com o perfil e relacionamento da empresa.
As taxas dos financiamentos corrigidos pela TR caíram cerca de 30%, passando
de TR mais 9,25% ao ano
para TR mais 6,5% ao ano
para as empresas com conta
na Caixa.
Já para empresas sem relacionamento com o banco, a
taxa cai de TR mais 13,25%
ao ano para TR mais 11,75%
ao ano.
Já os financiamentos corrigidos pelo CDI ou pela inflação oficial pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) valem para duas
modalidades.

Receita libera
restituição de
lote residual
do IRPF

Prédio em São Paulo: estímulo para aquecer mercado entre empresas

A primeira é Apoio à Produção, mais conhecida como
Imóvel na Planta. A segunda
é Plano Empresa da Construção Civil, conhecida como
Plano Empresário, destinada à construção de imóveis e
que permite o financiamento
para pessoas físicas quando
80% do empreendimento estiver construído.
Para as linhas corrigidas
pela inflação, as taxas variarão de IPCA mais 3,79% ao
ano para IPCA mais 7,8% ao
ano. Os financiamentos indexados ao CDI terão duas modalidades de cobrança: uma
com taxas que variam de CDI

mais 1,48% ao ano a CDI
mais 5,4% ao ano e outra entre 119% a 194% do CDI.
As linhas de crédito imobiliário para pessoas jurídicas
têm até 36 meses de prazo de
construção e de retorno (quando o dinheiro investido começa a ser recuperado). O tomador pode começar a pagar as
parcelas até 12 meses depois da
assinatura do contrato.
Além das agências da Caixa,
os clientes poderão obter mais
informações sobre as linhas de
crédito por meio do site http://
www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/Paginas/
default.aspx.

A Receita Federal já está
pagando o lote residual de
restituição
multiexercício
do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), referente aos exercícios de 2008
a 2019. O crédito bancário
será feito para 116.188 contribuintes, somando mais de
R$ 297 milhões. Para saber
se teve o crédito liberado, o
contribuinte deverá acessar a
página da Receita na internet
( http ://receita .economia .
gov.br/), ou ligar para o Receitafone (146).
Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível
acessar o extrato da declaração
e ver se há inconsistências de
dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese,
o contribuinte pode avaliar as
inconsistências e fazer a autorregularização, com entrega de
declaração retificadora.
A Receita disponibiliza
ainda aplicativo para tablets e
smartphones.
A restituição ficará disponível no banco durante um
ano. Se o contribuinte não
fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por
meio da Internet.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente
qualquer agência do Banco
do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, por
meio do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001
(demais localidades) e 0800729-0088 (para deficientes
auditivos) para agendar o
crédito em conta-corrente
ou poupança, em seu nome,
em qualquer banco.
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CORREIO NO MUNDO
Andrew Parsons/No10 Downing Street

Governo de Boris Johnson quer retomar o controle das fronteiras

Reino Unido anuncia novo
sistema de imigração
O governo do Reino
Unido anunciou que vai
priorizar o ingresso de
trabalhadores estrangeiros altamente qualificados e fluentes em inglês,
para por um fim à dependência da mão de obra
barata europeia.
O novo sistema imigratório britânico, que
deve entrar em vigor em
2021, prevê um sistema

de pontos para os trabalhadores estrangeiros.
Apenas aqueles que atingirem uma pontuação mínima poderão receber o
visto de trabalho.
Setores que dependem da mão de obra
internacional reagiram,
dizendo que poderiam
faltar pessoal em clínicas, restaurantes, bares
e nas lavouras.

Asilo político

Conflito

Fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que
está preso no Reino Unido e luta contra uma extradição para os Estados
Unidos, pode buscar asilo
político na França, já que
o filho mais novo dele e a
ex-mulher possuem nacionalidade francesa.

Já chega a 22 o número de mortos nos conflitos
religiosos entre a maioria
hindu e a minoria muçulmana em Nova Déli,
capital da Índia. O primeiro-ministro indiano, o
nacionalista hindu Narendra Modi, veio a público
pedir paz e harmonia.

Tratado da Antártida gera impasse
A busca por novos
fármacos e produtos a
partir da fauna e flora da
Antártida tem provocado
um racha entre os 29 países com poder de veto e
voto no tratado que rege o
continente gelado.
Países como o Brasil,

Chile e Argentina defendem a regulação do tema,
mas os Estados Unidos e
o Japão têm bloqueado
qualquer discussão sobre bioprospecção nas
reuniões sobre o tratado.
O acordo internacional vigente vai até 2048.

Laços andinos

Eleição boliviana

O presidente autoproclamado da Venezuela,
Juan Guaidó, anunciou
que o país está de volta
à Comunidade Andina de
Nações, órgão do qual
deixou de fazer parte em
2006, sob o governo de
Hugo Chavéz.

A Corte Eleitoral boliviana rejeitou a candidatura do ex-presidente
Evo Morales, refugiado na
Argentina, ao Senado por
não cumprir o requisito de
residência permanente no
país. Morales considera o
veto um erro jurídico.

Realeza britânica

Orçamento da UE

A rainha Elizabeth II
baniu o príncipe Harry
e a sua mulher, Meghan
Markle, de usarem a
marca “realeza de Sussex”. A proibição se deu
pelo fato do casal ter decidido abandonar suas
funções reais.

Chefes de governo
dos 27 países da União
Europeia discutem o orçamento do bloco para o
período de 2021 a 2027.
Na mesa, duas propostas:
manter a contribuição em
1% do PIB dos países ou
aumentar para 1,3%.

Guerra na Síria

Eutanásia lusitana

Comissária de Direitos
Humanos da Onu, Michelle Bachelet disse estar
“horrorizada” com a violência no noroeste da Síria
e exigiu “corredores humanitários” na região de
Idlib, para que civis possam fugir em segurança.

O Parlamento de Portugal aprovou a legalização da eutanásia no
país. Para a lei entrar em
vigor, no entanto, precisa
ser sancionada pelo presidente Marcelo Rebelo,
que é católico e defende
medidas pró-vida.

Curtas
n
Arqueólogos encontraram no parque
do Coliseu, em Roma,
na Itália, um sarcófago datado do século VI
a.C. Há suspeita de que
o achado seria o túmulo
de Rômulo, o rei fundador de Roma.
n Há 75 anos, o exército brasileiro conseguiu explusar as tropas
nazistas de Monte Castello, na Itália, depois de
uma batalha de mais de
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12 horas. O conflito foi
marcante para a participação dos pracinhas na
Segunda Guerra Mundial e a vitória representou a derrocada alemã
na Bota.
n Um artigo do Departamento de Antropologia
da Universidade de Utah
(EUA) publicado na revista Science Advances
revela que o homínideo
“superarcaico” pode ser
um novo galho na árvore
evolutiva humana.

Um jeito ‘descolado’
de disputar as eleições

Divulgação

Michael
Bloomberg
patrocina
memes para
tentar decolar
nas prévias
democratas
Por Mateus Camillo (Folhapress)

O modo de fazer campanhas eleitorais mudou. Em
2016, nos EUA, e em 2018, no
Brasil, as redes sociais ganharam uma importância inédita
para a escolha dos candidatos
a cargos públicos. Ciente disso,
Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e candidato
democrata nas prévias que escolherá o rival de Trump no final do ano, passou a adotar uma
tática arrojada para conquistar
apoio entre os eleitores de seu
partido: o uso deliberado de
memes patrocinados que tentam vender a ideia de um candidato cool.
Bloomberg contratou alguns dos maiores “memeiros”
dos EUA para ajudar a alavancar sua campanha com uma
linguagem moderninha e cheia
de graça. Memeiros (meme-makers, em inglês) são pessoas
que trabalham com memes de
forma profissional e em escala
industrial, produzindo-os o dia
inteiro, de forma que alguns
(ou muitos) atingirão o objetivo de viralizar.
Surgiu então a Meme 2020,
companhia formada por algumas páginas famosas de memes, que somam mais de 60
milhões de seguidores, como
@GrapeJuiceBoys, @Tank.Sinatra, @MyTherapistSays, @
WhitePeopleHumor, @TheFunnyIntrovert, @KaleSalad,
@Sonny5ideUp, @ShitheadSteve, @adam.the.creator, @
moistbudda, @MrsDowJones,
@TrashCanPaul, @cohmedy,
@NeatDad, @FourTwenty, @
GolfersDoingThings e @MiddleClassFancy.
A estratégia é liderada por
Mick Purzycki, CEO da Jerry
Media, companhia responsável
pela @FuckJerry, com 15 milhões de seguidores, cujo per-

Michael Bloomberg: uso de memes tenta mostrar para o eleitor que é um candidato antenado com as redes

Assessores do ex-prefeito de Nova
York garantem que uso de memes
será efetivo no combate a Trump
fil também produz conteúdos
para Bloomberg.
A @FuckJerry já se envolveu em algumas polêmicas.
Em 2019, esteve no centro do
debate sobre roubo de memes
e a cultura de não se dar créditos aos autores dessas intervenções humorísticas. Ela foi
também uma das promotoras
do desastrado Fyre Festival em
2017.
As contas publicam simulações de conversas no Direct
(ferramenta para troca de mensagens privadas) do Instagram
entre elas e o bilionário candidato democrata:
“Bloomberg: Olá Jerry, meu
neto me mostrou essa conta. Seus
memes são muitos engraçados.
Vocês podem postar um meme
que façam todos saberem que eu
sou um candidato descolado?
“Fuck Jerry: O que você tem
em mente?
“Bloomberg: Imagem de um
meme com Bloomberg ‘quando
você é o candidato descolado’.
“Fuck Jerry: ooooh isso irá
custar algo em torno de US$
1 bilhão.
“Bloomberg: Qual é seu
Venmo [plataforma de pagamentos]?
“Bloomberg: Mr. Tank,
estou esperando há tanto tem-

po meu meme que eu mesmo
aprendi a fazê-lo no Photoshop.
O que você acha desse? [E então uma foto de Bernie Sanders
com a legenda “estou pedindo
novamente para fazer com que
eu pareça descolado]”.
PATROCINADOS
Todos os posts avisam que
são publicações patrocinadas.
Ao “The New York Times”, o
fundador do @Tank.Sinatra e
diretor de marketing de influência, afirmou que foi o melhor
anúncio que já postou, em termos de desempenho:
- Acho que muito disso tem
a ver com as pessoas ficarem
confusas sobre se é real ou não.
As reações de seguidores
que aparecem em evidência (em
geral por ganhar mais likes) não
têm sido muito positivas.
O @wafflefantasyleague foi
categórico:
- Pare de tentar fazer com
que Bloomberg aconteça, não
vai rolar.
Para @emerson_cliver, “é
mais um motivo na lista de por
que não votarei nele. Se importa mais com a percepção pública de sua imagem do que suas
próprias políticas”.
Para ajudar a balancear o
lado positivo de Bloomberg,

contas envolvidas na campanha
fazem um crossover de comentários nas publicações das colegas. No exemplo acima, pelo
menos quatro perfis fizeram
comentários irônicos.
@mytherapistsays,
por
exemplo, questionou: “Uma
missão impossível?”.
Em declaração à imprensa, Sabrina Singh, porta-voz
da campanha de Bloomberg,
afirmou que “Mike Bloomberg
2020 se uniu a criadores de
conteúdo que colaboram com a
campanha, incluindo o universo
de memes. Enquanto uma estratégia de memes pode ser nova
numa corrida presidencial, nós
estamos apostando que será um
componente efetivo para alcançar as pessoas onde elas estão e
competir com a poderosa operação digital de Trump”.
A estratégia da campanha
de Bloomberg não para por
aí. Ela está pagando US$ 150
para que influenciadores criem
conteúdo de apoio ao ex-prefeito de NY na Tribe, uma plataforma que conecta influencers
com marcas, conforme revelou
o The Daily Beast.
Claro que o próprio perfil
oficial de Bloomberg entrou na
tática cool e moderninha.
Como tudo em política é
imprevisível, é preciso aguardar os próximos capítulos para
ver se ele consegue catapultar
ou enterrar de vez sua candidatura pelo partido democrata.
Bernie Sanders, Pete Buttigieg
e Elizabeth Warren estão na
frente na corrida interna, por
enquanto.

Briga de cachorro grande

George Soros quer que Mark Zuckerberg deixe o comando do Facebook
Por Folhapress

Em carta ao jornal londrino
“Financial Times”, o bilionário George Soros afirmou que
Mark Zuckerberg deve parar de
“ofuscar os fatos argumentando
piamente pela regulamentação
do governo” e que o executivo
e a diretora de operações Sheryl
Sandberg devem ser removidos
do controle do Facebook.
Em artigo no dia 16 de fevereiro, Zuckerberg afirmara que
as big techs precisam de mais
regulamentação e que novas regras podem prejudicar os resultados do Facebook a curto prazo, mas ajudarão a longo prazo.
Na segunda-feira (17), a
União Europeia rejeitou a proposta do Facebook sobre como
o conteúdo online deveria ser
regulamentado, advertindo que
a companhia de mídia social
terá de assumir mais respon-

sabilidade pelo material ilegal
veiculado em suas plataformas.
“Não acho que as empresas
privadas devam tomar tantas
decisões sozinhas quando tocam em valores democráticos
fundamentais”, afirmou o presidente do Facebook no “FT”.
Segundo Soros, Zuckerberg
tem se envolvido em acordos de
assistência mútua com o presidente Donald Trump, o que o
ajudará a ser reeleito. “O Facebook não precisa esperar que
os regulamentos do governo
parem de aceitar qualquer publicidade política em 2020 até
depois das eleições”, diz a carta.
“Se houver alguma dúvida sobre se um anúncio é político,
ele deve agir com cautela e se recusar a publicar. É improvável
que o Facebook siga esse curso”.
Na segunda, Zuckerberg
reuniu-se em Bruxelas com autoridades da União Europeia e

jornalistas. Ele divulgou o estudo chamado “Mapeando o Caminho Adiante: Regulamentação de Conteúdo Online”.
O documento sugere que
sejam adotadas políticas mundiais, e não nacionais, sobre
o que é permissível, e que as
companhias de internet não
deveriam enfrentar qualquer
responsabilidade judicial pelo
conteúdo veiculado em suas
plataformas, ou a liberdade de
expressão se veria restringida.
Em lugar disso, o Facebook
propôs que as companhias sejam responsabilizadas pelos padrões e sistemas que adotarem
a fim de combater o conteúdo
ilegal. A empresa também argumentou que as companhias
deveriam ter flexibilidade para
que possam testar tecnologias
de moderação de conteúdo.
Thierry Breton, comissário francês da União Europeia,

rejeitou os planos depois de
uma reunião com Zuckerberg,
dizendo que o Facebook demorava demais a apresentar ideias
sobre como remover o conteúdo ilegal e advertindo que a UE
está se preparando para agir.
As companhias de internet
estão se preparando para uma
reforma das regras sobre a internet, este ano, com as autoridades regulatórias de Bruxelas
esclarecendo regras adotadas
duas décadas atrás sobre conteúdo ilegal, desinformação e
transparência na publicidade.
O Facebook também enfrenta potenciais investigações
antitruste em Bruxelas. Em dezembro, a Comissão Europeia
enviou questionários detalhados a rivais do Facebook numa
tentativa de compreender como
a rede social recolhe dados de
forma potencialmente prejudicial para seus concorrentes.
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Espinosa e a medalha conquistada pelo Grêmio na Copa do Brasil/2016

Valdir Espinosa, ex-treinador,
morre aos 72 anos
Morreu, aos 72 anos,
na última quinta-feira (27),
Valdir Espinosa. Fez seu
último trabalho pelo Botafogo, onde ocupava a
gerência de futebol. Havia
se licenciado no último
dia 14 para submeter-se a
uma cirurgia, mas o quadro se agravou.

Como jogador atuou
pelo Grêmio, CSA e Vitória. Mas seu maior êxito foi
como treinador do Grêmio,
no Mundial Interclubes
de 1983. Também dirigiu
grandes equipes brasileiras e foi treinador na Arábia
Saudita, Japão, Paraguai e
Estados Unidos.

Não é bem assim

Não é bem assim 2

Depois de um membro do Comitê Olímpico
Internacional ter assumido
a possibilidade de cancelamento da Olimpíada de
Tóquio em razão do coronavírus, o comitê organizador do evento veio a público reafirmar a realização do
torneio.

De acordo com o comitê organizador, a visão
do canadense Nick Pound, membro do COI que
levantou a possibilidade de cancelamento ou
adiamento da Olimpíada,
“não é necessariamente a
visão coletiva do Comitê
Olímpico Internacional”.

Tenista chileno vence o Rio Open
Em sua sétima edição,
o Rio Open coroou seu sétimo campeão diferente. No
último domingo (24), o chileno Cristian Garin derrotou
o italiano Gianluca Mager
por 7/6 e 7/5.
Esse foi o quarto e
principal título profissional
conquistado por Garin, de

23 anos, que já vinha em
ascensão na carreira e assumirá a 18ª posição do
ranking mundial.
O vice Mager foi a grande surpresa do torneio ao
eliminar o favorito Dominic
Thiem nas quartas de final.
Subiu 51 posições, pukando para a 77ª.

Azar do Talismã

Aposentou

Principal promessa do
Vasco, o atacante Talles
Magno quebrou o pé durante a folga e será desfalque do time por tempo
indeterminado. Apelidade
do Talismã, o jogador terá
de passar por um procedimento cirúrgico, com
data ainda a ser definida.

Vencedora de cinco torneios do Grand Slam, ex-número 1 do mundo e uma
das atletas mais populares
do século, a tenista russa
Maria Sharapova anunciou
a aposentadoria, aos 32
anos. “Tênis, estou dizendo
adeus”, postou a atleta em
suas redes sociais.

É só pedir perdão

Craque executivo

Sem clima no Paris
Saint German, Neymar
tenta a todo custo regressar ao Barcelona. Ídolo
maior da equipe catalã, o
argentino Lionel Messi dá
o caminho das pedras ao
brasileiro: pedir desculpas
pela forma com que deixou o clube há três anos.

Principal aposta do Botafogo para a temporada
2020, o meia Keisuke Honda tem um olho nos gramados e outro no telefone.
Mesmo no Brasil, continuará como empresário, investidor de um time de eSports
e sócio de um fundo de investimentos internacional.

O Sul vai tremer

Nos tribunais

Com a vitória por 1 a 0
contra o Tolima, da Colômbia, o Internacional garantiu
vaga no grupo do Grêmio
na Libertadores da América. Os Grenais do “Fim do
Mundo” serão nos dias 12
de março, na Arena, e no
dia 4 de abril, no Beira-Rio.

O Manchester City decidiu entrar com recurso na
Corte Arbitral do Esporte
contra a punição que recebeu da Uefa, que baniu o
time inglês de torneios continentais por dois anos. Não
há prazo para a decisão sobre a apelação.

Curtas
n O Comitê Olímpico
do Brasil decidiu romper
uma tradição que vinha
desde Atlanta 1996 e
não vai montar a Casa
Brasil nas Olimpíadas
de Tóquio 2020, por falta
de recursos financeiros.
n O corte de despesas no sistema S levou
o Sesc-RJ a anunciar
que, ao final desta temporada, vai terminar

com a equipe masculina, treinada por Giovane Gávio.
n A atleta olímpica de
saltos ornamentais Ingrid Oliveira aproveitou o
feriado de carnaval para
conseguir dinheiro extra
para visitar a irmã, que
mora nos Estados Unidos, vendendo comidas
e bebidas em um bloco
na zona sul.
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Chelsea feminino
inova nos treinos

Chelsea FCW

Os Blues
agora fazem
treinamentos
alinhados ao
ciclo menstrual
das jogadoras
da equipe
Por Pedro Sobreiro

O futebol feminino vem
ganhando espaço e, aos poucos, investimentos na área,
que devem melhorar a competitividade e profissionalizar a categoria esportiva. Na
Inglaterra, uma equipe vem
inovando no modo de treinamento. São de conhecimento
geral as diferenças entre os
corpos masculinos e femininos. Então, por questões de
fisiologia, o treino das atletas
de alto rendimento deve ser
diferente do masculino.
Porém, o Chelsea foi além
e decidiu pesquisar sobre a influência do ciclo menstrual no
corpo das atletas. A iniciativa
partiu da treinador da equipe,
Emma Hayes, que pretendia
melhorar o rendimento da
equipe e reduzir o número de
lesões. O resultado foi impressionante.
A equipe vai adotar o aplicativo FitrWoman, que ganhou
os holofotes ao ser utilizado
pela Seleção America na Copa
do Mundo de 2019, para registrar e analisar o desempenho

As jogadoras do Chelsea serão pioneiras no processo que deve revolucionar o rendimento do futebol feminino

Sou uma treinadora em uma indústira
na qual as mulheres sempre foram
tratadas como ‘homens pequenos”
Emma Hayes, ao Telegraph
das jogadoras durante as fases
do ciclo menstrual.
Em entrevista ao jornal britânico “The Telegraph”, Emma
Hayes, foi bem sincera ao falar
sobre como enxerga a medida
com positividade:.
“Sou uma treinadora de
mulheres em uma indústria na
qual as mulheres sempre foram
tratadas como ‘homens pequenos’. O ponto de partida é que
passamos por algo muito diferente dos homens todo mês. E
temos que entender isso melhor
porque não aprendemos sobre
nosso sistema reprodutivo na

escola” - disse Emma.
A criadora do FitrWoman,
Georgie Bruinvels, comentou
que o ciclo menstrual é um
processo de inflamação que, em
excesso, pode facilitar o acontecimento de lesões, como no
caso das rupturas de ligamentos
cruzados anteriores dos joelhos,
que pode ocorrer com mais facilidade em períodos de “explosões hormonais”, por exemplo.
O projeto adapta os treinos
para quatro fases do ciclo menstrual: menstruação, pré-ovulação, pré-ovulação/pré-menstrual e pré-menstrual.

“É importante entender que
cada jogadora pode ser ajudada
em diferentes fases do ciclo
[menstrual]: não é apenas uma
questão de ter azar em um dado
momento e ter que lidar com
isso [lesões]. São coisas que
você pode fazer” - disse a goleira do Chelsea, Carly Telford,
em entrevista ao The Telegraph.
“Essas jogadoras serão a
primeira geração de mulheres
a terem conhecimento sobre
seus ciclos menstruais e vão
espalhar esse conhecimento o
máximo possível. E esperamos
que isso vire cultura no futebol mundial, para que todas
possam lidar melhor com seus
ciclos menstruais” - completou
Emma Hayes.
O Lyon, da França, gostou
e importou o projeto para seu
time feminino.

O senhor dos mares vai ao Japão
Iatista Robert Scheidt está pronto para buscar sua sétima medalha olímpica

COB/Divulgação

Aos 47 anos, o iatista Robert Scheidt mostra estar longe
da aposentadoria. O multicampeão se classificou para a sétima
olimpíada seguida e buscará a
sexta medalha olímpica, algo
inédito na história brasileira.
Além de ter assegurado a vaga
nos Jogos de Tóquio, Scheidt se
tornará o segundo atleta sul-americano com mais participações na
história do evento: sete.
No ano passado, Scheidt
ficou em 12º lugar no Campeonato Mundial da classe Laser

e conseguiu dar um passo gigantesco para a vaga olímpica,
já que o índice técnico estipulado pela Confederação era ser
top 18. Porém, ainda havia uma
chance dele não se classificar:
algum brasileiro ir ao pódio no
Mundial de 2020, que foi disputado em Miami, nos Estados
Unidos.
Presente em todas as edições desde Atlanta 1996, Scheidt perde apenas do atirador peruano Francisco Boza, que foi a
oito olimpíadas.

O iatista brasileiro foi a todas as olimpíadas desde Atlanta 1996

Duplantis, o sueco voador
Atleta de 20 anos quebra recordes em sequência repetindo a lenda Bubka
Repreodução TV

Por Marcelo Perillier

Ele tem apenas 20 anos,
mas já entrou para os anais
do atletismo. O sueco Armand “Mondo” Duplantis
quebrou, em um intervalo de
uma semana, por duas vezes
seguidas, o recorde mundial
indoor do salto com vara.
A primeira marca, de
6,17 metros, foi estabelecida no Torneio de Torun, na
Polônia. A segunda, de 6,18
metros, no Meeting Indor de
Glasgow, na Escócia.
O recorde anterior, de
6,16 metros, era do francês
Renaud Lavillenie, conquistado em 2014, no Pole Vault
Stars, em Donetsk, na Ucrâ-

Duplantis quebrou dois recordes no salto com vara em uma semana

nia, ao bater a marca de 6,15
metros, do lendário Sergey
Bubka, estabelecido no Torneio de Stuttgart, na Alemanha, em 1993.
O ucraniano, por sinal,
ainda detém o recorde mundial ao ar livre, de 6,14 metros, feito no Torneio de Sestriere, na Itália, em 1994.
Duplantis entra como
um franco favorito para ganhar uma medalha na prova
nos Jogos Olímpicos Tóquio
2020, juntamente com o
próprio Lavillenie, o norte-americano Sam Kendricks e
o brasileiro Thiago Braz, que
defende o título conquistado
na Olímpiada do Rio, realizada em 2016.
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O coronavírus está entre nós
Identificação de primeiro caso do vírus no Brasil liga o alerta amarelo para a população
Por Ana Estela de Sousa Pinto, Bruna
Narcizo, Paulo Saldaña (Folhapress) e
Aécio Amado (Agência Brasil)

O Brasil registrou quarta-feira (26) o primeiro caso
comprovado de paciente com
coronavírus. Trata-se de um
homem de 61 anos, morador
da cidade de São Paulo, que esteve na região da Lombardia,
no norte da Itália, entre os dias
9 e 21 de fevereiro. Ao retornar
da viagem, na última sexta-feira
(21), o paciente apresentou os
sinais e sintomas compatíveis
com a doença (febre, tosse seca,
dor de garganta e coriza).
Atendido no Hospital Israelita Albert Einstein, o homem
foi submetido a exames clínicos
que apontaram a suspeita de infecção pelo vírus. Com resultados preliminares realizados pela
unidade de saúde e de acordo
com o Plano de Contingência
Nacional, o hospital enviou a

amostra para o laboratório de
referência nacional, Instituto
Adolfo Lutz, para contraprova,
confirmando a infecção.
A indicação do Ministério
da Saúde é manter prevenções
básicas de higiene (como lavar
as mãos com frequência) e, em
caso de sintomas de gripe após
viagem, procurar uma unidade
de saúde. O ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, disse
que as pessoas devem ter bom
senso na hora de avaliar a necessidade de viajar para países com
muitos casos do coronavírus.
NÃO DETECTADOS
O Ministério da Saúde trabalha agora na fase chamada de
contenção, com a identificação
de casos. Dos 20 casos suspeitos, 11 são em São Paulo. O
diagnóstico demora em média
dois dias. O país já descartou
59 casos suspeitos. Mas o surto
está apenas no início.

Até dois terços dos casos
de coronavírus Sars-CoV-2
fora da China ainda não foram
detectados, aponta um estudo
coordenado pela epidemiologista Sangeeta Bhatia, uma
das principais especialistas da
equipe de combate à epidemia
no Reino Unido.
A partir de dados do tráfego
de pessoas entre o epicentro da
epidemia chinesa (a cidade de
Wuhan) e os principais destinos
internacionais, Bhatia e colegas
usaram métodos estatísticos
para calcular a probabilidade
de transmissão da doença.
Ela é pesquisadora do
Centro de Doenças Infecciosas do Imperial College
de Londres, um dos três mais
respeitados programas de
epidemiologia da Europa.
Bathia disse ao jornal que a
ciência não sabe como as estações afetam o coronavírus e que
lavar as mãos com água e sabão

ainda é a melhor forma de evitar a propagação do vírus.
- É muito pouco o que sabemos sobre o contágio em crianças, mas, com base nos dados de
adultos, se a dinâmica de infecção
continuar constante, estamos detectando apenas 1 em cada 3 possíveis casos de portadores do vírus
no mundo - diz a pesquisadora.
A prioridade dos cientistas
agora é mapear como o vírus é
transmitido por pacientes que
não apresentam sintomas. Para
entender a doença e determinar
corretamente seus riscos, porém,
é preciso preencher várias lacunas:
a origem do vírus, o mecanismo
exato de transmissão e o escopo
de sintomas dos infectados.
Também não há ainda
informação suficiente sobre
como o clima afeta o coronavírus, o que torna “impossível dar
qualquer resposta segura sobre
se o verão reduziria os riscos de
uma epidemia no Brasil”.

Enquanto se aguardam respostas da ciência, os brasileiros
devem adotar os mesmos cuidados prescritos no hemisfério
Norte, diz Bhatia.
OPORTUNIDADE
A Associação Brasileira
dos Fabricantes de Brinquedos
(Abrinq) afirma que o surto
de coronavírus, que paralisou
a produção na China, pode ser
uma oportunidade para as fábricas brasileiras.
Segundo Synesio Batista,
presidente da entidade, as fábricas da China precisam estar
plenamente recuperadas até
abril para atenderam aos pedidos relativos ao Dia das Crianças no Brasil, caso contrário,
não conseguirão nem produzir
e muito menos enviar os produtos até a data comemorativa em outubro. Pelo cenário
atual, é pouco provável que a
produção chinesa retome ple-

namente nos próximos dois
meses.
- O que está se descortinando é a tempestade perfeita
e, se eles não derem conta, nós
estamos aqui preparados, com
capacidade instalada e vontade
de fazer - afirma Batista.
Atualmente, segundo a associação, os brinquedos chineses correspondem a 48% do que
é vendido no mercado nacional. A indústria brasileira fica
com os outros 52%.
Caso se concretize, a momentânea retomada em 2020 pode ser
considerada histórica, na avaliação da entidade. Batista diz que
as fábricas brasileiras operam com
40% da capacidade instalada.
- Não vejo impacto para o
consumidor. Os brinquedos importados da China são de valor
unitário pequeno. Esse tema não
nos preocupa. O consumidor
não pagará pelo coronavírusafirma Batista.

Todo cuidado é pouco
Por Cristina Corrêa

Todo mundo sabe que
é importante não entrar
em pânico quando as notícias sobre o coronavírus
começam a se espalhar
por todo o mundo. Mas
a grande verdade é que
ninguém acredita muito
nisso - até porque, como
se vê no infográfico aqui
ao lado, o novo coronavírus se espalha com muita
facilidade. Então, todo
cuidado é pouco.
Os sintomas são basicamente febre, tosse e dificuldade para respirar - ou seja,
os mesmos que a maioria
das gripes e resfriados comuns. Daí a dificuldade de
se realizar um diagnóstico
rápido e eficiente. Crianças
menores de 5 anos de idade
e idosos, por exemplo, podem não apresentar febre.
Para quem já está comprovadamente com o vírus,
a primeira providência é
prestar muita atenção no
contato com outras pessoas
ou animais, sobretudo em
ambientes públicos e muito
frequentados, como ônibus,
trens ou metrôs.
Quem estiver doente
não deve viajar nem circular
em lugares públicos, a não
ser em caso de extrema necessidade. É uma questão de
respeito a si mesmo e, claro,
aos próximos.

No dia a dia, é importante lavar as mãos cuidadosamente, por pelo menos
20 segundos, com água e sabão, ou usar antisséptico de
mãos à base de álcool. Deve-se lavar toda a região, e até
mesmo os pulsos.
Cobrir a boca e o nariz
ao tossir ou espirrar também é uma das recomendações, principalmente na
presença de outras pessoas
ou de animais. Recomenda-se ficar a dois metros de
distância e evitar até mesmo
o aperto de mãos.
O uso de lenço descartável para a higiente nasal
deve ser permanente. Deve-se evitar o uso de lenços
tradicionais, de tecido, mesmo que sejam posteriormente lavados.
Também não se deve,
de modo algum, compartilhar objetos de uso pessoal,
inclusive toalhas de banho
ou de rosto, escovas e roupas leves, casacos, lençóis
ou travesseiros. Talheres e
copos também devem ser
preservados.
As máscaras usadas também devem estar bem ajustadas ao rosto, para evitar
que os vírus furem o bloqueio às vias respiratórias.
Como já informado
pelo Ministério da Saúde, não existe ainda um
medicamento específico
para a doença.

CONFLITOS DA MENTE
Ronaldo Horowitz
Doutor em psicanálise na contemporaneidade

A mente humana vive conflitos em todos os momentos,
a cada escolha que temos que
fazer. Para entendermos estes
conflitos, precisamos compreender como Freud (1956-1939)
percebeu que funcionava nossa
mente e a conceituou a partir
do seu livro “Além do princípio
do prazer” (1920) e continuou
desenvolvendo sua teoria no
livro “Ego e Id” (1923). Freud
introduz em sua teoria as três
instâncias, Id, Ego e Superego.
Definindo o que ele denominou
de “Segunda Tópica”.
No consultório, os analisan-

dos que leram sobre este assunto
sempre ficam confusos e eu procuro explicar de uma forma bem
didática na primeira entrevista
que temos.
Vamos imaginar que nossa
mente nasce com três “caixinhas”, apoiadas em três pratos de
uma balança.
ID

A primeira “caixinha”, a única onde se encontra nossa carga
genética ao nascermos; a mais
inconsciente, é onde desenvolvemos nossos desejos; não tem
espaço para negação, ignora ju-

ízos de valor, o certo e o errado,
o bem e o mal, é absolutamente
amoral. É a nossa essência, nossa
natureza, fonte da nossa energia
psíquica e um reservatório de
nossas frustrações e recalques.
Nossa balança imaginária
nasce completamente desequilibrada, somos só desejos,
sem censuras, movidos pela
busca do prazer.
EGO
A segunda “caixinha”: nascemos com ela vazia, vamos construindo-a com identificações
a objetos externos, a função do

Ego é mediadora e harmonizadora entre os desejos do Id e as
demandas da realidade exterior.
O Ego assegura a nossa
identidade e autoconservação,
é a caixinha do “quem eu quero
mostrar que eu sou”.
SUPEREGO
A terceira” caixinha” da balança (também nascemos com
ela vazia) é onde são introjetados os conceitos de moral, certo
e errado, bom e mal, regras, leis,
proibições, exigências, ameaças,
mandamentos, padrões de conduta, julgamentos, condenações

e punições. Inicialmente em
uma identificação com o superego dos pais e em um segundo
momento por identificação com
o superego de pessoas externas
ao núcleo familiar e às regras
com as quais vamos tendo contato ao longo da vida.
O superego é a “caixinha”
que assume as funções da consciência moral, das censuras, das
tentativas de controlar os desejos do Id, é movida pelo princípio da realidade.
A nossa balança imaginária
fica tentado buscar o equilíbrio
entre as três caixinhas, geran-

do os conflitos na nossa mente.
Exemplo: Quero mas não posso,
por que isso ou aquilo que eu desejo é proibido? Quem eu quero
mostrar que eu sou? Como quero ser visto? Serei julgado, punido e condenado?
Estes conflitos, que causam
tantas angústias e sofrimentos,
são tratados pela psicanálise,
trazendo para a consciência
do analisando o entendimento
destes processos e permitindo
que ele elabore ferramentas
que o possibilitem a lidar com
estas questões e fazer suas próprias escolhas.
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Lucília Diniz e Luiz Carlos Trabuco

Beth e Afonso Pinto Guimarães

Camila Queiroz e Andrea Natal

Um baile de
gala memorável
A equipe do Copa acertou mais uma
vez. O baile de 2020 foi memorável.
Surpreendeu pela decoração e fez a
multidão soltar as suas feras literalmente. Tudo com elegância e qualidade.
O Copa é o Copa! Uma lufada de
qualidade da tradição e na imagem do
Rio. A música foi de altíssima qualidade
e o buffet totalmente sintonizado com a
decoração. Coisa rara. A estação de grelhados na varanda lembrava as que encontramos em hotéis de caça na África.
O serviço de bebida foi generoso,
como sempre. A mudança de posição
da entrada realizou o sonho de muita

gente: entrar pela porta principal do
Belmond Copacabana e não pela lateral. O hotel vestiu e assinou o baile.
Andrea Natal, diretora-geral do hotel, e a sua equipe (Adriano, Cassiano
e uma legião de atenciosos colaboradores) fizeram uma noite memorável.
O Carnaval do Rio novamente abriu
com chave de ouro e o Copa manteve
sua posição de guardião da elegância
e sofisticação carioca. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Um baile
que poderia estar em qualquer unidade de luxo da rede Belmond. Quem
foi amou!

Antonia Morais

Marcelo Alves (presidente da Riotur), sua esposa, Adriana, e Cláudio Magnavita

Vitoria Strada e Marcella Rica

Magda Cotrofe e Mel Nunes

Victor Dzenk

Paula Bergamin

Pedro Correa e Ana Paula Padrão

Zabelê

A socialite Kelly Duque Estradas, também
chamada de "Sereia de Copacabana", é a
"Sereia do baile do Copa” há 17 anos, premiada e homenageada em várias categorias
desde 2003. Tudo começou no concurso
de fantasia do Hotel Gloria em 2003, do
qual foi uma das ganhadoras no quesito
“categoria show e originalidade”. Kelly
sempre desfilou nas escolas do grupo A
como destaque de carro e nas do grupo de
Acesso como MUSA, na Sapucaí!
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Neste mundo acelerado
e tão surpreendente,
leio para não pirar

Aquiles Reis, do MPB-4,
destaca a magia sonora
de duo instrumental
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A reportagem que
levou para a cadeia um
magnata do cinema
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Da esquerda para a direita: Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward e Ozzy Osbourne saíram de uma empobrecida Bimingham para criar uma modalidade de rock que influenciou bandas como Metallica, Iron Maiden e outras

Por João Victor Ferreira

ano era 1970. O rock and roll,
originário da década de 1950,
seguia seu curso natural de
evolução, das pedras que rolam como já havia definido o
bardo Bob Dylan em “Like a
rolling stone”. A juventude se
deixara levar pelos requebrados de Elvis Presley, pela revolução do iêiêiê dos
Beatles e até se desmanchou nas viagens lisérgicas
de Woodstock. E quando a cena roqueira parecia
seguir um curso relativamente previsível, quatro
garotos pobres, de origem operária, da cidade de
Birmingham, multiplicaram em peso o que já se
podia ouvir no icônico “White álbum” (1968).
Se canções como “Revolution” e “Helter skelter”
acenderam a faísca, não se pode negar que o heavy
metal, um gênero cultuado por multidões, nasce
com o Black Sabbath.
Até o fim dos anos 1960, o rock só conhecia
a evolução musical dos Beatles e de seus concorrentes de acordes mais intensos: os Rolling
Stones. Como banda e referência para a música,
os Beatles de fato alinharam muito conceitos
para a construção de estilos que viriam logo em
seguida, uma vez que dentro da sua própria discografia há mudanças de “pegadas” que vieram
a calhar anos depois. Começando em uma sexta
-feira 13 de 1970 - mais precisamente 13 de fevereiro -, aquele álbum de capa em tom sépia com
uma bruxa iria repercutir muito além dos becos
de Birmingham para influenciar o rock pelas
décadas seguintes. Ou alguém discorda que o
Black Sabbath é o pai, mãe e espírito santo (e até
mesmo o diabo) para bandas hoje antológicas
do heavy metal como Iron Maide, Motorhead,
Metallica, Judas Priest e Slayer?
Em entrevista no documentário “God bless
Ozzy” (2011), o próprio Paul McCartney fala da
estranheza e força que sentiu ao ouvir pela primeira vez o álbum de estreia da banda, com sua atmosfera sombria, macabra e, acima de tudo, pesada. Baseado em um pesadelo descrito pelo baixista
Geezer Butler e co-escrita por Ozzy Osbourne, a
faixa inicial, que também leva o nome de “Black
Sabbath”, é uma ode ao fúnebre, ao sombrio, algo
que fazia muito sentido para quem vivia em Bir-

50
ANOS

DE METAL PESADO
Lançado em 1970, primeiro álbum da banda
inglesa estabelece os cânones do heavy metal
mingham. Abalado depois
da Segunda Guerra, o distrito industrial de metalurgia da Inglaterra, nos anos
1960, emanava pobreza e
miséria para a maioria da sua
população proletária.
Esse foi o caminho que
maioria dos membros da
banda percorria - o guitarrista Tony Iommi chegou a
perder a ponta de suas duas
falanges em um acidente de fábrica. Ozzy não passava de um pária social, que já havia garantido, na
época, a sua ida à prisão por não se encaixar nos
padrões tradicionais da sua escola e da sociedade
como um todo. Unidos por um amplificador - isso
mesmo, Ozzy só ingressa na banda pelo fato de ser

o único integrante que tinha
um amplificador Marshall em
sua casa -, os quatro se reúnem
com o objetivo de exaltar o
niilismo que as suas vidas conheceram, decidindo criar
um estilo que exalta e alude
muito mais o sentimento de
desesperança e horror do
imaginário coletivo da época, mais do que um simples
escapismo de fingir que nada
estava acontecendo ao redor .
Da mesma forma que o movimento literário
e cinematográfico (em suas épocas diferentes) do
horror se preocupava em demonstrar as raízes
moralistas da natureza humana, decidindo não
mais negar os horrores da realidade com metá-

foras que fossem analogias para o mundo real,
Black Sabbath aposta nessa espécie de terror musical que conceitualmente gerou toda a temática
por trás da banda. “O que é isso que se levanta a
minha frente?/ Um vulto preto que aponta para
mim/ Viro rapidamente, e começo a correr/ Descobri que eu sou o escolhido// Oh não!”, avisa a
banda em sua faixa-título.
Mas e musicalmente, o que vem de novo?
Black Sabbath foi uma banda de extrema importância para a música, não só por ser pioneira no
seu eixo temático, mas nas suas composições que
serviriam de padrão para toda a gama de divisões
e subdivisões do que mais tarde viria a ser chamado de heavy metal. Tommy Iommi foi um dos
grandes responsáveis nesse novo paradigma que,
munido de dedais em sua mão direita, criou riffs
antológicos para a música, a exemplos como “Paranoid”, “Iron man” e “War pigs”.
Esse som mais sujo, violento e imponente fez
muito sucesso com a juventude da época, de modo
que Tommy se aproveitava muito das inversões
que propunha dentro da própria música, além das
pausas no compasso entre um riff e outro. O foco
do guitarrista nunca foi o virtuosismo de notas e
escalas executadas de forma rápida e técnica. A música quase soa como uma voz sedutora e ao mesmo
tempo macabra, como se a guitarra falasse no seu
ouvido lenta e calmamente. A guitarra distorcida
também era uma marca do músico, passando a
neurose e paranóia por trás de um som metálico
e dissonante, como em “Electric funeral”. A linha
rítmica do baixo de Geezer Butler traz todo um
contexto referencial do jazz para uma banda de
rock, apostando na força do instrumento que dá
vida e pulsação às composições da banda, sendo
extremamente potente e preciso em suas escolhas,
a exemplos de músicas como “NIB” e “Children of
the grave”. Já Bill Ward muda a bateria como um
todo, fazendo o instrumento não mais compor e
ritmar a música - mas servindo como um poderoso
coadjuvante dos instrumentos elétricos, mostrando personalidade própria. O bumbo passa a ser
usado em tempos alternados e os pratos realçam o
som metálico literalmente falando. Na revolução
sonora preconizada pelo Sabbath, a bateria parece
estar mais viva e com personalidade. Basta ouvir o
solo de Ward em “Rat Salad”.
Continua na página 2
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Ozzy não é o melhor. Mas é Ozzy

Os agudos do vocalista casaram perfeitamente com a proposta sonora do Sabbath. E tudo por causa de um amplificador
Divulgação

Como não falar do Black
Sabbath sem enumerar a contribuição pessoal e artística de
Ozzy ao projeto? É estranho
como o Príncipe das Trevas
nunca foi reconhecido, nem
lembrado nas grandes listas,
como uma voz potente e significativa na história da música.
A presença de Ozzy nas
gravações dos álbuns e consequentemente nas apresentações
ao vivo já mostrava a sua importância para a banda, sendo a
voz única que poderia ocupar o
lugar da banda sombria de Birmingham. Acontece que temos
aqui uma confluência de fatores
que contribuíram para o sucesso do vocalista.
Ozzy de fato nunca foi conhecido por grandiosos ranges na potência de sua voz.
Acima de tudo, o seu tom
mais estridente e perturbador,
combina muito bem com os
acordes metálicos e distorcidos propostos pelo arranjo da
banda inteira como um todo.
ATITUDE NO PALCO
Ozzy podia não ser o melhor vocalista do mundo, mas
ele é de fato uma das melhores
vozes do heavy metal e, é claro,
o melhor vocalista para o Black
Sabbath. Sua presença de palco
também impressionava, confirmando a máxima que um bom
frontman de bandas de rock
precisa mais de atitude do que
de voz propriamente dita.
Cinquenta anos depois,
Ozzy ainda seduz o do público
com suas loucuras e carisma,
frutos do sombrio e do bizarro.
Quem não lembra do desesperado “Oh no!” na faixa “Black

Unido recebeu o nome de
“Black Sabbath”, que o baixista se inspirou para denominar
a banda que formava, além de
também inspirá-lo para compor a primeira música desta
nova fase.
No fim de 1970, a banda lança “Paranoid”, até hoje
o álbum de maior sucesso
comercial da banda. No álbum, a banda começa a fugir
do sombrio e da apologia ao
ocultismo, compondo temas
mais críticos de tom extremamente politizado. Exemplo de “War pigs” (aborda os
horrores que aconteciam, durante a empreitada americana
no Vietnã) e “Iron man” que
critica os políticos considerados responsáveis pelos horrores da guerra.

Iommi, Ozzy e Butler: os remanescentes da banda seguem juntos após idas e vindas do polêmico vocalista. O baterista Bill Ward deixou o grupo

Sabbath”, da psicodelia explícita
de sua voz em “Planet caravana”
ou na animação cocainômana
de “Paranoid”.
Ainda em seus primórdios,
a banda se chamava Earth, fazendo covers de rock famosos
que iam desde de Jimmy Hendrix até os próprios Beatles.
O estilo da banda inglesa ainda girava dentro de um escopo que a fazia ser classificada
como um filho mal criado do
blues com o rock.

Foi com um anúncio colocado em uma loja que Bill
Ward e Tony Iommi (egressos de outra banda, Mithology) incluíram o cantor John
“Ozzy” Osbourne que, além
dos seus vocais, também ofereceu o seu amplificador, equipamento de que a banda carecia.
Logo em seguida, entra o baixista Geezer Butler. E os quatro tornaram-se ratos dos pubs
ingleses, fazendo sucesso com
a execução dos seus covers.

Foi esse burburinho que fez
com que a banda pudesse gravar
o seu primeiro demo em 1968,
intitulado “Wicked World”
(que se tornou a última faixa do
primeiro álbum).
O nome Earth ficou um
tempo na vida da banda, enquanto artistas de covers, até
que precisaram trocar por conta de já existir outra banda com
o mesmo nome.
Chegamos então a Black
Sabbath. Existem muitos es-

tigmas e histórias por trás de
onde surgiu o nome que se
tornou a faixa de abertura,
além do nome do primeiro
álbum. A história mais falada
vem de inspiração do baixista
Geezer, muito fã de livros e
filmes de ficção e terror, como
os trabalhos de Bram Stoker,
Edgar Allan Poe e Mary Shelley. Foi de um filme italiano
do diretor Mario Bravas, entitulado “As três máscaras do
terror” (1963), que no Reino

DEPRESSÃO
O sucesso do álbum deu
o impulso que a banda precisava para realizar anos depois
álbuns como “Vol.3”, “Master
of reality” e “Never say die”.
Foi em 1977, durante a turnê
“Technical Ecstasy”, que Ozzy
foi afastado de vez da banda, depois da depressão que a
morte do seu pai o causou e
o consequente abuso com as
drogas que impediram o seu
rendimento na composição de
novos trabalhos.
Nos anos 1980, Ozzy se
mantinha afastado da sua banda de origem, gerido pela produtora, que se tornou depois
sua esposa Sharon, consolidando uma carreira solo muito promissora, focada muito
mais na persona e nos trejeitos
do cantor. ( J. V. F.)
Divulgação

O Sabbath teve bons momentos com o operístico Dio, que morreria em 2010

Ronnie James Dio e Ian Gillan
também deixaram suas marcas
Sem Ozzy, a banda que parecia sem vida e fadada a viver
na sombra de seu vocalista dá a
volta por cima e consegue um
vocalista descomunal: Ronnie
James Dio (ex-Rainbow). No
início da década de 1980, lança
“Heaven and hell” que trouxe
um novo frescor para a banda,
além de explorar novos estilos
mais progressivos e grandiosos
do power metal.
O sucesso de Dio na banda rendeu mais um álbum nos
anos 1980, entitulado “Mob
rules”. Depois de algumas discussões entre Dio e Iommi (o
cantor exigia aumentar sua voz
na mixagem das faixas), Dio
deixa a banda. Para seu lugar,
chega outro peso pesado: Ian
Gilian (ex-Deep Purple). Mas
Ian não teve muito o afeto nem
o clamor dos fãs da banda, ainda que o álbum “Born again”
(1983) tenha sido muito bem
avaliado pela crítica.
A inconstância que a banda
causou a si mesma a colocou
em diversos hiatos de produção até 2011 com a volta de de
Ozzy, Mas o sonho de retomar

a formação original fracassa,
pois que acaba deixando o grupo por divergências contratuais foi Bill Ward.
Em 2013, o Sabbath volta
com o pé na porta com “13”
(2013), apresentando 13 novas faixas que retornam ao estilo sombrio, crítico e filosófico que a banda sempre teve em
seus primeiros trabalhos.
A beleza por trás do Sabbath não está somente em sua
inovação musical/temática ou
nas canções icônicas que sobrevivem ao tempo. O motivo pelo
qual todo fã é fissurado pelo
som desses quatro “velhinhos”
é que o Black Sabbath mexe,
sem dúvida alguma, no estranho que existe dentro de todos
nós. A banda brinca com lados
obscuros e sensíveis que todos
temos e nos coloca como párias sociais assim era o próprio
Ozzy. Da mesma forma que o
terror na literatura e no cinema,
musicalmente, o Black Sabbath
mexe com este lado com o qual
estamos pouco acostumados e
por isso tanto nos perturba (e
excita). ( J. V. F.)
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O rei e
seus súditos

V

ários famosos estiveram a
bordo do navio MSC Fantasia durante a 16ª edição do
Projeto Emoções. Sempre bem
humorado, Roberto Carlos recebeu a imprensa e revelou que
gravou um dueto com a compositora Lia Soares. Segundo ele,
a canção vai estrear na próxima
novela das nove da TV Globo,
“Em seu lugar”. O rei disse ainda que tem outro projeto em
andamento, mas sem data prevista para lançar. É a estreia de
um filme que conta sua história.
No quesito amor, Roberto, que
chegou a ouvir Vera Fisher dizer que “está sem homem”, nem
pestanejou e também garantiu
estar solteiro. Será?

Fernanda Torres, Roberto Carlos e Fernanda Montenegro

Vera Fischer e Roberto Carlos

Patrícia e Tom Cavalcante

Num
pedestal
como
Deodoro
O sumiço da mãe do Marechal Deodoro da grande estátua
que ornamenta a Praça Paris é
revoltante e irritante pelo descaso total das autoridades com
nossos monumentos.
Mas como por aqui ninguém perde a piada, já há quem
tema uma futura estátua reunindo o presidente Jair Bolsonaro e seus três Bolsonarinhos.
Os demais filhos, ex-mulheres, milicos do coração ficariam
em torno do pedestal principal.

Roberto Carlos

Beth Goulart e Roberto Carlos

Nova mexida

Clube do Samba
Criado em 1979
por João Nogueira, o
Clube do Samba teve a
participação dos integrantes do bloco Trem
da Alegria, de Paquetá,
em seu desfile de Terça-

-feira de carnaval, pela
Avenida Atlântica. O
convite partiu de Diogo Nogueira, filho de
João, para que o Trem
fechasse o desfile do
Clube do Samba.

E depois...
Quando terminou o
desfile, a turma se reuniu
na Rua Almirante Gonçalves, onde fica o Bip
Bip, para homenagem

póstuma ao querido Alfredinho, líder da agremiação e dono do bar, que
morreu justamente no
carnaval do ano passado.

O “Sem Censura” passará
por mais uma reformulação.
Em março, a atração será exibida às 14h e terá um convidado
somente. Vera Barroso e Bruno
Barros seguem como apresentadores do programa, que voltará,
como nos velhos tempos, a receber debatedores.

Vale lembrar
que...
Em dezembro, a atração
teve sua duração reduzida para
meia-hora, sendo exibida das
18h às 18h30m.

Memórias
O ex-senador Roberto Freire reúne em
livro histórias e documentos inéditos sobre
o tempo em que foi filiado ao Partido Comu-

nista Brasileiro.
O título das memórias será: “Do PCB ao
Cidadania” - partido do
qual ele é, atualmente, o
presidente.

Foi ele
A propósito, Freire
é responsável pelo convite do Cidadania para
Luciano Huck ingressar na política. Os dois
já têm uma reunião

marcada para depois
do carnaval, quando
discutem a possibilidade de o apresentador se
candidatar à presidência, em 2022.

CRÔNICA DA SEMANA

E leio para não pirar
Divulgação

Não preciso do sofá do psicanalista para o diagnóstico:
vivo dias de quase absoluta fuga
da realidade. Por enjoo, às vezes
nojo, do que ando sendo obrigada a engolir. Por dever de ofício,
sou obrigada a ler jornais, sites
e assistir aos noticiários. Mas
tô parando por aqui. Dou uma
checada, umas três vezes por
dia, e fujo para qualquer outra
coisa – pode ser a ginástica, o
inevitável supermercado, mas –
à noite, principalmente – caio
na televisão. No streaming, pra
ser mais verdadeira. Antes deles
apenas as novelas. Não abro mão
de Glória Pires e Cassio Gabus
Mendes arrasando em “Éramos
seis”, muito menos do show que
vem dando a Regina Casé em
“Amor de mãe”, das melhores
novelas dos últimos tempos.
À tarde, se tenho algum
momento de bobeira, pego um

livro pra ler, gesto que repito
antes de dormir. Desde que me
apaixonei pelos livros, aí por
volta dos 10, 12 anos (minha
mãe me ensinou a amar os livros e nunca me negou o que
eu quisesse comprar), e desde
então tenho o hábito de ler
antes de dormir. Não sei o que
seria da minha vida sem livros,
sem música, sem cinema, sem
teatro – sem vida cultural, em
suma. Tenho orgulho de passar
às minhas netas o respeito – e
mesmo a devoção – que devemos ter pelas artes em geral e
pela literatura em especial.
Quando tinha 15, 16 anos,
meu primo Newton morreu.
Ele era primo de vovó, bem
mais velho do que eu, e era catedrático de português e latim
no Colégio Pedro II. Quando
morreu, deixou escrito que a
sua bela coleção do Centená-

rio de Eça de Queiroz deveria
ser dada para mim. Está aqui
em casa, na minha estante, o
Eça que tanto me ensinou com
seu impecável português e seus
romances eternos. Volta e meia
releio “Os Maias”, “O primo
Basílio” e o primeiro que li dele,
presente de mamãe, “A cidade e
as serras”.
Outro primo, o Hélio –
sobrinho de vovó – destinou
a mim as obras completas de
Dostoievsky. Eles sempre me
acharam com cara de intelectual, eu acho.

irreal a qualidade da televisão
de hoje e a quantidade de canais disponíveis no streaming.
Falta muito para chegarmos à
fartura americana, e sonho com
o dia em que teremos um canal
só daqueles filmes das décadas
de 1950/60, com muita Doris Day, Rock Hudson, muita
“Imitação da vida”, “Melodia
imortal”, “Balanço das horas”,
“Suplício de uma saudade” e
tantos outros que marcaram a
minha juventude.
Mas o que temos já está
muito bom, vamos combinar.

***

Já dá para escapar da vida
real, que tem me aborrecido. A
boçalidade e a falta de modos
me deprimem – e são o que temos para o momento. Cara alegre. Tudo passa, né, não?

Para quem chegou, como
eu, a assistir TV naqueles aparelhos preto e branco nos quais,
volta e meia, tinha-se que espetar um pedaço de Bom Bril para
a imagem parar quieta, é quase

***

Comecei a assistir a minissérie “Arcanjo renegado”. Estou
adorando o desempenho do
Marcelo Mello Jr, ótimo ator, e
a história que é a cara do nosso Rio de Janeiro – na pouca
vergonha das autoridades e no
esculacho da polícia.
É imperdível também, na
Netflix, o “Método Kominsky”,

com Michael Douglas e Alan
Arkin. Dois gênios em ação
numa comédia inteligente, alegre, com momentos amargos,
assim como a vida da gente.
Passo o carnaval como gosto: em Búzios, na casa de meus
amigos Regina e João, com hospedagem dez estrelas e o livro
na mala. Folia melhor não há.
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A magia instrumental
Tom Tramis/Divulgação

Por Aquiles Rique Reis*
Especial para o Correio da Manhã

Cocco (sentado, à esquerda) quer estimular lado criativo de jovens

Criatividade e economia solidária
A Casa de Cultura Cocco Barçante, de Petrópolis,
lança no próximo dia 14, às
15h, o projeto “Criatividade e economia solidária”.
Criador do espaço, o artista e designer observa que
a criatividade é hoje o terceiro fator mais importante
no processo de seleção
profissional (“as empresas
buscam profissionais com

confiança criativa”). Voltado
para estudantes, o projeto visa gerar alternativas
de geração de trabalho e
renda. Informações: (21)
99918-1887 (Whatsapp).
O espaço de Cocco ainda abriga o Museu do Artesanato do Estado do Rio de
Janeiro, o primeiro do segmento a reunir obras de todas as regiões fluminenses.

Mostra prorrogada

Feira Literária

A exposição “O ovo e a
galinha”, com curadoria de
Ulisses Carrilho, na Simone Cadinelli Arte Contemporânea, foi prorrogada até
o próximo dia 14. A mostra
reúne trabalhos de artistas consagrados, entre os
quais Anna Bella Geiger e
Rubens Gerchman.

Nos dias 15, 16 e 17/5,
o Vision Offices, na Barra,
recebe uma feira literária que reúne escritores,
editoras e quadrinistas intencionados em promover
seus trabalhos literários e
discutir a literatura e seus
caminhos. O evento é gratuito e aberto ao público.

Prejuízo anunciado para autores
A MP 907/2019, editada
em novembro pelo Palácio do Planalto, volta a ser
questionada no Supremo
Tribunal Federal (STF). O
autor da ação é o Escritório
Central de Arrecadação e
Distribuição (Ecad).

O pacote de incentivo ao turismo que isenta
hotéis, motéis e navios da
obrigação de pagar direitos
autorais pela execução pública de música pode gerar
prejuízo de mais de R$ 110
milhões aos compositores.

De volta aos 1990?

Inspiração

Os Detonautas começam 2020 com o lançamento do single “O que
tiver de ser”, com participação do rapper Mozart MZ,
que também assina a canção com Vitor WAO e Tico
Santa Cruz. A pegada é
bem anos 1990, avisa Tico.

Sob a inspiração de
Adoniran Barbosa, a cantora e compositora paulista Nat Guareschi lança
seu mais novo single, “Ladainha”. “Eu ouvia muito
Adoniran e me divertia com
seus sambas repletos de
comicidade”, conta Nat.

Música no Museu celebra mulheres
No mês dedicado às
mulheres, o projeto Música no Museu montou uma
programação em que musicistas do sexo feminino
interpretarão obras de compositoras ou temas dedicados a mulheres.

Destaque para o Sexteto de Teclados e o Coral
Afro Aquilah, com temas
afro-brasileiros. Todos os
concertos do Música no
Museu são gratuitos. A programação está em www.
musicanomuseu.com.br.

Novas crias

Jovens músicos

Isabella Taviani está de
bem com a vida. A cantora e compositora acaba
de ser mãe aos 51 anos.
Sua companheira, Mylena, acaba de ter gêmeos.
E outra cria acaba de ficar
pronta: o álbum de inéditas “A máquina do tempo”, no qual Mylena é sua
parceira em seis composições do CD.

A Orquestra Sinfônica
Juvenil Carioca – Santa
Cruz abre inscrições para
novos alunos. As inscrições vão até 12 de março
na Escola Municipal Emilinha Borba. As vagas são
para os estudantes do 1º
ao 9º ano do ensino fundamental e não é necessário ter conhecimento
prévio de música.

Curtas
n A Disney planeja fazer um novo reboot da
franquia “Planeta dos
macacos”, dessa vez,
baseado nos filmes da
década de 70, com
um grupo de astronautas que se perde num
planeta dominado por
macacos inteligentes.
Os fãs se manifestaram
contrários à decisão da
Disney, mas o diretor
Wes Ball já, inclusive,
confirmou a novidade.

n A Netflix anunciou a
volta da série “On My
Black”, em sua terceira
temporada, para o dia
11 de março. O anúncio veio acompanhado
de uma série de imagens oficiais.
n A nova adaptação de
“O jardim secreto” ganhou trailer. Produzido
por David Heyman, de
“Harry Potter”, estreia
10/4 no Reino Unido.

A intro de “Floresta do Navio” (Sérgio Ferraz), primeira
faixa do álbum “Carta de amor e
outras histórias” (independente),
nos carrega ao sabor de sons nordestinos... e tal magia se dá com
dois instrumentos.
O que ali se ouve nos induz
a crer que estamos ouvindo um
duo de viola com rabeca. Na verdade, porém, os protagonistas
Ana de Oliveira e Sérgio Ferraz
(compositor) tocam, respectivamente, violino e violão de oito
cordas. O simples fato de violino
e violão serem primo-irmãos da
rabeca e da viola conferem aos
arranjos uma sonoridade que os
instrumentos característicos da
música nordestina têm.
O início do CD surpreende
(eu não conhecia nem Ana nem
Sérgio, e esse é o primeiro disco
do duo). Foi aí que o encanto me
pegou pela mão e me pôs num
mês qualquer de 1967, quando
ouvi pela primeira vez o icônico
LP do Quarteto Novo, cujos integrantes são expoentes da música instrumental brasileira: Airto
Moreira, Hermeto Pascoal, Théo
de Barros e Heraldo do Monte.
Abstraindo o tempo que separa o Quarteto Novo do duo de
Ana e Sérgio, cuja bagagem instrumental o aproxima do Quarteto, ouvir “Floresta do Navio”
e relembrar, por exemplo, de “O
Ovo” (Geraldo Vandré e Hermeto Pascoal) e de “Algodão”
(Gonzagão e Zé Dantas), gravadas pelo Quarteto Novo, é uma
bem-vinda recordação.
E foi com essa lembrança tamborilando em minha caixola que

segui escutando “Carta de amor
e outras histórias”. A cada faixa eu
me punha a rememorar e a me arrepiar com tudo aquilo que tocava
forte em minha emoção.
Antes de me dar conta de
que nos arranjos não havia zabumba nem sanfona, ouvi dois
dos quatro movimentos da Suíte
Armorial (obra de fôlego dedicada por Ferraz ao escritor Ariano Suassuna): lá estava o pulso
firme do grande percussionista
Marcos Suzano.
As composições de Ferraz trazem um vasto exemplo
dos tantos gêneros da música
brasileira contemporânea. Ele
e Ana cuidam de serem difusores da heterogeneidade da
nossa cultura musical. O que
fazem com mestria.
A sensibilidade dos dois se
mostra ainda mais aguçada ao fa-

Em ‘Carta de amor e outras
histórias’, o duo Ferraz e Ana
explora a sonoridade nordestina

zer do álbum uma homenagem a
Egberto Gismonti. Graças à fineza das músicas de Sérgio Ferraz,
de seus arranjos e de seus violões
de oito e de doze cordas, sente-se
que paira no ar um quê grandioso da polifonia dos múltiplos
instrumentos tocados por Gismonti, representada no álbum
por “Frevo”, “Carta de Amor” e
“Loro”. Meu Deus!

Ao longo do CD, violão e
violino têm diálogos alucinados
e alucinantes, repentes recriam
o mundo mágico dos cantadores de feira, enquanto violão
e violino fazem do violino, rabeca e do violão, viola: o que
se ouve é maracatu, é samba, é
baião... e, muito mais do que
isso, é todo o tantão que a nossa música oferece aos músicos
e aos compositores brasileiros
para que retribuam tocando,
como se eles nos garantissem:
“Aqui está o pouco do muito
que sabemos; pois o tudo vem
das origens da brasilidade – e é
essa herança ancestral que lhes
entregamos de corpo e alma”.
* Aquiles Rique Reis é crítico
musical, escritor e fundador do
MPB-4

Reverência ao rock brasilis
Dinho Ouro Preto lança ‘Roque em rôu’, álbum com releitura de hits nacionais
Divulgação

Por César Ferreira

Em outubro do ano passado,
Dinho Ouro Preto deu o primeiro
passo para seu mais recente projeto solo, um álbum digital com releituras de clássicos do rock nacional, “Roque em rôu”. O trabalho
foi lançado por partes em EPs e
que agora emcontra-se completo.
- O álbum nasceu da forma
mais despretensiosa possível.
Num primeiro momento, e em
paralelo com a agenda do Capital Inicial, a ideia era fazer shows
tocando só rock brasileiro. Fazia
sentido para mim, afinal minha
vida adulta inteira, e boa parte da
minha adolescência, foi dedicada
a esse nicho especifico da nossa
música - conta Dinho.

Dinho revela que o repertório do CD nasceu de shows ocasionais

O que inicialmente era só
um show ocasional foi ganhando proporção maior:
- Comecei a ser cada vez
mais procurado e passei a me
apresentar com cada vez mais

frequência. E o resultado, o
show, era sempre mais intenso
do que eu antecipava. E assim,
o passo seguinte, foi registrar
o que estava acontecendo nos
palcos num álbum.

Acompanham Dinho no
CD os músicos Fabiano Carrelli (guitarra), Mauro Berman
(baixo), Gê Fonseca (teclados)
e Lourenço Castanho (bateria).
O repertório do álbum começou a ganhar forma em novembro
com o lançamento das seguintes
canções: “Rolam as pedras” (Kiko
Zambianchi), “Saideira” (Skank),
“Tarde de outubro” (CPM22),
“Metamorfose ambulante” (Raul
Seixas), “A mais pedida” (Raimundos) e “Inverno” (Vertigo).
Em janeiro foram lançadas “Quase sem querer (Legião Urbana),
“Tempos modernos” (Lulu Santos) e “O que dobrou do céu” (O
Rappa). Completam o CD as versões para “Meu erro” (Paralamas)
e “Agora só falta você” (Rita Lee).

P L AY L I S T

Leila sings the Lady Virtuose que faz falta Caminhos sonoros
“Leila Maria
canta Billie Holiday in Rio” é um
tributo a Billie
Holiday, diva do
jazz. Vencedor
do Prêmio da
Música Brasileira
na categoria de melhor disco em língua
estrangeira, o álbum destaca a fase mais
iluminada do repertório de Lady Day.
Dona de um timbre que não se assemelha ao da homenageada, Leila imprimiu
interpretações bem pessoais e arejadas para standards como “Comes love”,
“Embranceable you” e I’ll be seeing you”,
“The very thought of you” e “God bless
the child”, entre outras. Leila reuniu sete
pianistas arranjadores diferentes, entre
os quais Délia Fischer, Cristóvão Bastos,
Paulo Midosi e Itamar Assiére.

Há um
ano a música perdia
um virtuose do contrabaixo reconhecido
mundialmente. Arthur Maia era também cantor,
compositor e produtor musical. Acompanhou grandes nomes da MPB e desenvolveu um estilo próprio de tocar seu
instrumento. Em “O tempo e a música” é
possível conhecer seu lado autoral – Arthur assina seis das 11 faixas do álbum,
que ainda traz releituras do músico para
temas de Canhoto (“Abismo de rosas”),
Ernesto Nazareth (“Braejeiro”), Gilberto
Gil (“Um abraço no João”), Kiko Continentino (“Mountains”) e J. Cascata (“Na
minha palhoça”).

Dois gaúchos radicados no Rio, a
cantora Nina
Wirtti e o bandolinista Luis
Barcelos mergulham nos
ritmos brasileiros e latinos em “Chão de
caminho”. O álbum foi gravado ao vivo
em estúdio, ou seja, num único take resgatando o clima de um ensaio mostrando o perfeito entrosamento da dupla. Da
formação minimalista brotam belas interpretações para canções de Hervé Cordovil (“Jangada”), Adolfo Salas (“Amor,
no fumes em la cama”), Lupicínio Rodrigues (“Eu e meu coração”), Baden
Powell e Paulo Cesar Pinheiro (“Voltei”)
e a faixa título, assinada por Yamandu
Costa e Paulo Cesar Pinheiro.
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Jefferson
Gonçalves: 30
anos levando
a vida na gaita
Por César Ferreira

Os negócios da China

O

cononavirus devolveu a China
as manchetes populares em todo o mundo.
China, potência econômica e militar, quase um
bilhão e meio de habitantes, terceiro maior país (só
perde para Canadá e Rússia) há milênios um mistério da civilização.
Fernando Gabeira escreveu, semana passada:
“Os chineses fizeram um
hospital em dez dias, e alguns analistas acharam que
isso era uma vantagem de
um governo autoritário:
não precisava de trâmites
burocráticos da democracia. (...) O médico Li
Wenliang, que chamou a
atenção para a propagação
do coronavírus, foi visitado
pela polícia política e forçado a admitir que propagava fake news.(...)
Não acredito em nenhuma informação partida
das autoridades chinesas
com relação ao coronavírus, ou qualquer outro
assunto, porque a manipulação de notícias faz parte
do protocolo. Ninguém
sabe o que acontece na
China ou, melhor dizendo, nas Chinas. São várias
as culturas, diversas sociedades, submetidas a um regime duro e temido.
Mistura florestas e desertos (como os de Gobi e
de Taklamakan) no norte seco e frio, próximo
da Mongólia e da Sibéria
(Rússia), e florestas subtropicais no sul úmido e
quente, próximo ao Vietnã,
Laos e Mianmar. O terreno
do país, a oeste, é de alta altitude, com o Himalaia e as
montanhas Tian Shan formando fronteiras naturais
entre a China, a Índia e a
Ásia Central. Em contraste, o litoral leste da China
continental tem uma longa faixa costeira de 14.500
quilômetros, delimitada a
sudeste pelo Mar da China Meridional e a leste
pelo Mar da China Oriental, além dos quais estão
Taiwan, Coreia (Norte e
Sul) e Japão.
O chinês é perseguido
há milênios em todo o mundo. Ninguém sabe explicar
exatamente por que, mas a
mentira de Estado acabou
contaminando a imagem
dos chineses. No imaginário
popular de muitos países,
chinês significa falsidade,
mentira, rasteira.
A superpopulação e
as guerras mantem vivo o
fantasma da fome, por isso
morcegos, ratos, cachorros, cobras estão no cardápio chinês, que não podia
se dar ao luxo de escolher.
Uma necessidade que acabou se infiltrando nos costumes. Sopa de morcego,
guisado de cachorro, frita-

da de gafanhotos, podem
ser encontrados e consumidos normalmente. Especula-se que dessa dieta pode
ter nascido o coronavirus.
Os chineses surgiam
(e surgem) “do nada. Por
exemplo, no México dos
anos 1930 foram caçados a
pauladas porque ofereciam
mão de obra barata no período pós depressão de 1929,
nos EUA. Morreram dezenas. Nos EUA, os “amarelos” também foram perseguidos e não levam vida
fácil em lugar nenhum.
Recentemente assistimos ao caso de um misterioso caminhão frigorífico
na Inglaterra lotado de corpos, abandonado em uma
rua. Corpos de chineses,
provavelmente submetidos
a escravidão. O episódio
até hoje não foi esclarecido.
A História conta que
dos séculos 16 a 18 um
navio ia da Índia para a
China em um ano e meio
(ida e volta). Viagem
muito perigosa, em geral
de um grupo de três naus,
duas afundavam. Ainda
assim o negócio dava lucro. Daí a expressão “Negócio da China”.
Atualmente qualquer
negócio da China, ou com
a China, para quem não
conhece minimamente o
sistema, é a maior roubada
para qualquer pessoa ou
país em qualquer ponto
do planeta. A China nega,
mas faz vista grossa para
um regime escravocrata
de trabalho, utilizando
mão de obra totalmente
desqualificada, em muitos casos com tecnologia
pirateada. O “negócio” é
“tão bom” que a maioria
dos gigantes industriais do
ocidente abriram fábricas
por lá. Aliás, desafio o leitor encontrar um produto
eletrônico que não tenha
sido produzido na China.
Muitos
brasileiros
compram produtos chineses que são baratos porque,
em geral, são vagabundos.
A China tomou conta do
planeta e ameaça a economia do Brasil. O governo
nada faz porque os chineses são os maiores compradores de commodities,
sustentam a balança comercial verde e amarela.
O coronavirus é mais
um capítulo dessa interminável novela chamada “Decifrando a China”. Tenho
conhecidos que vivem lá e
gostam porque são tratados
com respeito. Reclamam da
poluição, da falta de florestas, do trânsito. Um deles
está lá há 15 anos, tem um
filho e não pretende voltar.
Ele diz “só vindo e passando um tempo para começar
a querer entender isso aqui,
mas acho impossível entendermos totalmente”.

Na celebração de seus 80 anos, Martinho da Vila reuniu banda, rapper, pianista e a Filarmônica do Rio

Show histórico de
Martinho vira DVD

Compositor compara ‘Bandeira de Fé’ ao ‘Concerto Negro’
da escravatura) que tinha como
proposta mostrar a participação dos negros no universo da
música de clássica.
Desta vez, Martinho se
vale do conceito pop-clássico
em “Bandeira da fé”. A ponte entre a música popular e a
dita erudita é uma peça musical é dividida em dois atos.
O primeiro termina com uma
exibição da porta-bandeira e
do mestre-sala da Unidos de
Vila Isabel, dançando um frevo-samba, com a participação de Tunico da Vila, filho
do compositor. O segundo
culmina com um inédito jongo sintonizado, apologia a
Zumbi dos Palmares.
No espetáculo dirigido
pelo produtor João Wlamir,
iluminação de Antônio Antunes e captação de imagens por
Bruno Murtinho, Martinho

Por Affonso Nunes

Em novembro de 2018, por
ocasião de seu aniversário de 80
anos, Martinho da Vila fez um
show histórico no Theatro Municipal. Para os que não tiveram
a sorte de estar na plateia naquelas duas noites, acaba de sair
em DVD a íntegra do espetáculo “Martinho 8.0 - Bandeira
da fé: um concerto pop-clássico
(ao vivo)”. aqui.
Compositor de algumas
obras-primas da MPB, o sambista que acaba de compeltar
82 anos garante que a a gravação deste DVD foi o seu mais
importante trabalho realizado
no Municipal.
- Só é comparável ao ”Concerto negro” – destaca o artista,
referindo-se a seu mais ambicioso projeto criado em 1988
(ano de centenário da abolição

recebe como convidados especiais o rapper Rappin Hood e
a pianista Maíra Freitas. Quem
o acompanha no palco são os
músicos Gabriel de Aquino,
Alaan Monteiro, João Rafael,
Gabriel Policarpo e Bernardo
Arias, além da Orquestra Filarmônica do Rio, sob a regência
do Maestro Leonardo Bruno.
- A Filarmônica do Rio e a
banda de músicos populares,
lindamente dirigida pelo Gabriel de Aquino, é que são os
grandes destaques – comenta
Martinho, fazendo questão de
enaltecer o trabalho coletivo.
No repertório, Martinho
interpreta 15 canções, entre as
quais “Kizomba, festa da raça”,
“Depois não sei, “Devagar devagarinho”, “Casa de bamba” e
um medley com “O pequeno
burguês” e “Canta canta minha
gente”, entre outras.

Jefferson Gonçalves é uma
das principais referências dentro do cenário da gaita no Brasil.
Seu trabalho marcado pela mescla do blues, sua escola musical,
com os ritmos nordestinos que
remontam às origens de sua família, já recebeu elogios em sites e publicações internacionais
especializadas. Para celebrar
30 anos de carreira, Jefferson e
banda apresentam-se nesta terça-feira (4), no Teatro Rival.
Aluno do mestre Mauricio
Einhorn, o instrumenstista iniciou a carreira na banda Baseado em Blues, nos anos 1990.
Participou dos principais festivais brasileiros de blues além
de tocar em importanres palcos americanos como o Blue
Note, de Nova York, e o Deep
Ellum Blues, em Dallas (Texas).
Também acompanhou vários
artistas, entre os quais o cantor
e compositor cearense Belchior.
Neste show Jefferson e sua
banda formada por Kleber Dias
(voz, guitarra, bandolim e violões de 6 e 12 cordas), Fábio
Mesquita (baixo), Marco Arruda (percussão) e Marco BZ (bateria e ukelele) passeiam pela
trajetória musical do gaitista,
que já gravou 11 álbuns solo, o
último deles em parceria musical com o baterista e percussionista Roberrtinho Silva.
SERVIÇO:

JEFFERSON GONÇALVES - 30
ANOS DE CARREIRA
Teatro Rival Refit (Rua Álvaro Alvim,
33 - Cinelândia)
4/3, às 19h30
Ingressos: R$ 50 e R$ 25

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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VASTO MUNDO

Tudo
acaba
em game

Segundo Pina Lalli, professora de sociologia da Universidade de Bologna, essa reação
é comum porque, ao jogar, a
pessoa sente que pode fazer
algo para ajudar.

Coronavírus aumenta busca por
jogos sobre epidemias tenebrosas
A popularidade desses jogos
faz sentido em meio aos esforços para lidar com o coronavírus e os medos que ele semeou,
segundo pesquisadores e desenvolvedores de jogos ouvidos em
reportagem do jornal americano “Washington Post”.
- Os jogos são um tipo de
expressão cultural. Eles fazem
parte de como entendemos o
mundo - disse Carly Kocurek,
historiadora cultural do Instituto de Tecnologia de Illinois.
- Para algumas pessoas, os filmes de terror são uma maneira
de lidar com a ansiedade e os
jogos, também.
O Plague Inc. já passou por
um processo semelhante antes.
O jogo passou a ser mais procurado também durante a crise
do ebola, na África, que durou
de 2014 a 2016. Questionada
sobre a possibilidade de tirar

Por Folhapress/Correio da Manhã

Como você viu na coluna da
página 5, o coronavírus, que surgiu na China e provocou mais
de mil mortes e um certo pânico
mundial, está ocupando espaço
até mesmo nos cadernos culturais. Está feia a coisa. Mas, num
claro sinal de que tudo pode
virar entretenimento. No caso,
o surto fez disparar a busca por
games sobre epidemias. O mais
popular deles é o Plague Inc.,
em que o jogador precisa conter
o surto de um vírus mortal que
pode acabar com a humanidade.
Criado em 2012 no Reino Unido, o jogo está em primeiro lugar na Apple Store da
China e entre os mais baixados
nos Estados Unidos. No Brasil,
o game também teve picos de
busca, segundo o Google, no
último mês.

Games simulam a infecção de vírus mortais em todo o planeta: tudo por virar entretenimento

proveito da crise para vender
mais jogos, a empresa respondeu com uma nota.
- Projetamos o jogo especificamente para ser realista e informativo, sem explorar os problemas sérios do mundo real.
Entre as principais perguntas que a Ndemic Creations e outros desenvolvedores enfrentam está se jogos

populares como o Plague Inc.
aumentam a compreensão
das epidemias dos jogadores
ou acabam apenas confundindo os curiosos.
A Ndemic Creations caracterizou seu jogo como “realista”,
mas exorta os jogadores a “obter suas informações [sobre o
coronavírus] diretamente das
autoridades locais e globais de

saúde”. No entanto, na página oficial do Facebook, alguns
jogadores disseram que consideravam a simulação essencial
para a compreensão do surto de
coronavírus.
“A primeira vez que ouvi
falar sobre o vírus, pensei
instantaneamente
neste
jogo”, escreveu o jogador Izzie Loo Yu.

EM EQUIPE
Um outro jogo, o Pandemic, lançado em 2008, chega a
ser usado por professores universitários que usam o game
para aprender estratégias de
trabalho em equipe.
- Eu nunca pretendi transformá-lo em uma experiência educacional - disse Matthew. - Leacock, criador do jogo. “Acho que
as melhores lições que ele ensina
são relacionadas à cooperação e
à comunicação sob pressão”.
De qualquer forma, os especialistas não negam que o
sucesso desses jogos tem um
apelo mórbido.
- Certamente posso entender a hesitação em torno disso.
Ninguém quer banalizar o sofrimento humano real trazido
pelo coronavírus - disse Leacock. - Mas a realidade é que jogar
nos ajuda a processar o mundo
ao nosso redor, e as pessoas podem estar se voltando para esses
jogos agora por esse motivo.

NAS BANCAS
Divulgação/ Panini

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Não cumprimento
de um
acordo jurídico
Dar infraestrutura a
uma área

Atividade específica
em qualquer trabalho
Complexo vitamínico
contra a anemia

Oponente
(fem.)
Francisco
(?): atuou
em
"Segundo
Sol"
(TV)

Puros
Livro de
José de Alencar (Lit.)

O dente da
mastigação
Imita
o gato

Eventualidade
Sílaba de
"zonas"

Medida de
distância
inglesa

Muito sentimental
Nascido na
Romênia

Bonita;
formosa
Seu símbolo é "B"

O lugar
desabitado
Primeiro
verbete

© Revistas COQUETEL
Relação
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Harley para maiores

Urbano
Loes, ator
Dupla;
casal
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para
proteger
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se chegar
em casa

Tudo, em
inglês

Não estrangeiro
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(abrev.)
Consoante de "até"
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por damas
nobres
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Flutuar
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Aptidão;
habilidade
Nome da
letra "N"
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Que
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a "tu"
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Vinda pela DC Black Label, a HQ “Harleen” reconta a origem da Arlequina, elimina
pontos controversos de casos antigos e a coloca como uma profissional motivada em ajudar
as pessoas. Isso é bom porque dá um peso ainda maior em sua queda nas mãos do Coringa,
aumentando a complexidade da personagem.

Do game à HQ
Sucesso incontestável dos videogames, o
jogo do Homem-Aranha terá seu universo
explorado na HQ “Homem-Aranha: Cidade
em Guerra”. O quadrinho mostra o dia a dia
de Peter Parker em uma Nova York dominada
pelo Rei do Crime. Nesse tempo, o terrível Sr.
Negativo surge como nova ameaça.
Divulgação/ Panini
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Angústia, desamparo, intolerância
Donos de duas Palmas de Ouro, irmãos Dardenne retratam as leituras equivocadas da juventude
Divulgação

câmera aqui não é de denúncia,
é de observação, para entender,
com calma, o que se passa no
universo interno de Ahmed.
Existem atitudes, aparentemente corriqueiras, que, num estalar
de dedos, podem destruir uma
vida. Este filme é uma análise
desses gestos e dos desastres a ele
inerentes, abalando uma série de
descobertas da vida adolescente.

Por Rodrigo Fonseca
Especial para o Correio da Manhã

Em meio a confete, serpentinas e batuque de blocos, o carnaval é uma data que costuma,
historicamente, deixar os exibidores brasileiros sorrindo de
orelha a orelha, uma vez que as
salas (sobretudo aquelas dedicadas ao dito “filme de arte”) lotam
de gente sem paciência pra folia,
valorizando a carreira nacional
de produções calcadas no risco.
E foi nesse contexto que as salas
de exibição brasileiras receberam
“O jovem Ahmed”, a nova experiência de investigação sobre o
desamparo social ou existencial
empreendida pelos irmãos Luc
e Jean-Pierre Dardenne, sexagenária dupla vinda da Bélgica que
reinventou a representação do
real e do naturalismo em longas-metragens como “Rosetta” e “A
criança”, ambos laureados com a
Palma de Ouro, em 1999 e 2005,
respectivamente.
Esse exercício mais recente
deu a eles o prêmio de direção
em Cannes em 2019, pela construção de um filme-debate sobre
leituras equivocadas do Alcorão.
Idir Ben Addi tem uma atuação
perturbadora no papel de um
fiel do Islã que, no furor hormonal da adolescência, abraça o extremismo religioso a um preço
alto. Os dois conversaram com o
CORREIO DA MANHÃ durante o 22º Rendez-vous Avec Le
Cinéma Français, um fórum promocional realizado em janeiro
em Paris, idealizado para atrair os
holofotes mundiais para a nova
safra da França no audiovisual.

Vocês hoje, na produtora
Les Films du Fleuve, têm uma
das mais sólidas engenharias
de suporte a filmes de verve
autoral na Europa. Como se
dá a mecânica de investimento no audiovisual na Bélgica?
LUC: Devemos muito a
festivais como Cannes. Toda a
nossa trajetória, dos anos 1990
para cá, tem uma dívida com
a vitrine que a Croisette abriu
para nossos filmes, promovendo não só as nossas reflexões,
como nosso sistema de produzir, numa troca que favoreça a
diversidade do cinema europeu.

Idir Ben Addi, no papel de Ahmed, que encarna as angústias, o desamparo existencial e as conclusões equivocadas da juventude contemporânea

Qual é o risco de se enveredar pelo mundo islâmico
numa narrativa que flagra os
perigos do fundamentalismo?
LUC: A questão central
deste filme não é o Islã em si,
mas sim as angústias juvenis
que, por conta de um certo desamparo existencial, pode levar um adolescente a um gesto
desmedido. O que nos atraiu a
explorar este mundo é a opor-

tunidade de falar da juventude
contemporânea a partir de uma
certa ilusão de pertencimento.
JEAN-PIERRE: Esbarramos
aqui contra um muro moral de
intolerância que se ergue em
torno de uma noção equivocada de pureza cultural. A ideia
de que possa existir uma conduta que venha a desagradar o
Absoluto leva um rapaz a que-

rer matar. É isso que tentamos
estudar aqui.
E qual a jornada de descobertas desse jovem vivido por
Idir Ben Addi?
JEAN-PIERRE: Não é o
trágico que nos interessa, embora nesta narrativa exista um
rapaz que põe sua vida em risco.
O que importa são as escolhas
morais que boicotam uma vida

em paralelo ao que o desejo nos
aponta. Não estão em jogo as
descobertas de Ahmed mas sim
o ônus de suas atitudes.
LUC: Tudo no cinema depende na maneira como você
posiciona a câmera não apenas
em relação ao ambiente, ao espaço, mas em relação aos vetores culturais que constroem sua
reflexão, sua narrativa. Nossa

O lado sombrio da fama

JEAN-PIERRE: Quando falam que nós produzimos ‘contos
morais’, eu penso que esse um rótulo novo para algo secular, que
é a preocupação com a condição
humana e com situações que façam da submissão, seja econômica ou religiosa, um cabresto para
o respeito ao próximo. A preocupação que meu irmão e eu temos
ao contar histórias é não estilizar,
para fugir do risco da adjetivação.
“O jovem Ahmed”, por exemplo,
não é sobre um bloco político,
um credo, é apenas uma forma de
prestar atenção a um indivíduo.

NA TELONA
Divulgação/Warner

‘Euphoria’, da HBO, explora experiências de jovem com drogas e reabilitação
Divulgação

Por Canal Like

Atuações incríveis
Baseado em uma história verídica, o filme
“Luta por justiça” chegou aos cinemas quinta-feira (27). Estrelado
por um dos elencos mais
competentes da atualidade, o longa não tem
um roteiro muito inovador, mas a luta para
defender Walter Mc-

Hunter Schafer (e) e Zenadya em cena em ‘Euphoria’, uma série digna de ser maratonada

íntimos compartilhados pela
galera. Ela criou fama de que
gosta de transas que incluam
estrangulamento. Rue faz
amizade com a adolescente
trans Jules, interpretada pela
Hunter Schafer. Essa aí marca
encontros com tiozinhos que
levam vida dupla.
A personagem da Zendaya
é baseada nas experiências com
drogas, depressão e clínicas de
reabilitação do próprio criador
da série, Sam Levinson, que é
filho do Barry Levinson, veterano diretor de sucessos do cinema como Rain Man e Bom
Dia, Vietnã. Sam comentou

numa entrevista que deve ser
muito difícil ser adolescente
hoje em dia porque a internet
mudou o modo como as pessoas se relacionam. E o mundo
online é uma versão alternativa
da realidade.
Quase todos os personagens de Euphoria passam por
situações extremas. Por isso, a
série tem uma linguagem diferente. Usa um certo expressionismo em algumas cenas
pra ilustrar os estados alterados de consciência.
O elenco todo está brilhante, absolutamente comprometido em construir esse

universo com o maior realismo possível, mas a estrela é
Zendaya. Ela é a MJ da nova
versão do Homem-Aranha.
E a atriz ancora muito bem
essa trama adolescente crua
de Euphoria. Ela diz que a
série mostra o vício de maneira muito diferente do que
se fazia no passado quando,
primeiro, via-se o viciado e
só depois o ser humano, não
permitindo sentir compaixão
pelo personagem.
* Confira dicas de filmes,
séries e streaming em
www.canallike.com.br

Millian (brilhantemente
vivido por Jamie Foxx) é
tão cativante que envolve o público, que se vê
torcendo pela vida dele.
Mas quem rouba a
cena mesmo é o advogado
Bryan Stevenson, em uma
atuação fantástica de Michael B. Jordan, esnobado
no último Oscar.

Divulgação/20th Century Studios

A dica do Canal
Like desta semana é maratonar.
Quando se ouve
falar em série teen, a gente
logo pensa em histórias de
amadurecimento, conflitos
de gerações, primeiros amores. Mas a série “Euphoria”
da HBO está muito longe de
ser uma atração tipo “Confissões de adolescente”. A série
até tem muita confissão de
adolescente, só que os temas
desses desabafos seriam considerados inconfessáveis pela
maioria dos adultos.
Prepare-se pra conhecer
um lado bem mais sombrio da
Zendaya, ex-estrela de séries
da Disney. Ela vive Rue, que
depois de uma overdose, passou uma temporada numa clínica de reabilitação. Mas não
está em seus planos se manter
limpa e “careta”. Entre surtos
de inconsciência, vemos Rue
negociando com traficantes
que mal saíram da infância.
Fora outros jovens da idade
dela envolvidos em uma ciranda de alta voltagem sexual.
Jacob Elordi vive o jogador de futebol Nate, que
tem um relacionamento possessivo com Maddy, personagem de Alexa Demie. Já a
Kat, interpretada por Barbie
Ferreira, enfrenta a pressão
de perder a virgindade e tem
sua vida exposta na internet.
Cassie, papel de Sydney Sweney, também já teve vídeos

Bela história de amizade
Após viver mais de 30
anos como amigo de um
cachorrão espacial em
“Star Wars”, Harrison Ford
volta a estrelar uma aventura familiar acompanhado por um cachorro. Mas,
dessa vez, o doguinho é feito por computação gráfica,
aumentando a dificuldade

de atuação do veterano.
Em “O chamado da floresta”, Ford é John Thornton. Quando ele encontra
o contrabandeado cachorrinho Buck, eles se envolvem em uma emocionante
aventura pelas florestas do
Alasca no final do século
XIX. Aunnnn.
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Poder e baixaria em Hollywood
Ronan Farrow conta como fez a reportagem que provocou onda de combate a abusos sexuais na indústria do cinema
Divulgação

A partir do depoimento de
uma ex-atriz, Farrow descobriu outros tantos casos que
comprometiam
Weinstein,
resvalando até em figurões
como o presidente dos EUA,
Donald Trump - que está longe de ser santo, como se sabe.
Na verdade, o produtor hoje aos 67 anos - já era bastante famoso, pelo menos
nos bastidores da indústria
cinematográfica, pelo seu
comportamento criminoso e
pelos maus bofes. Sua agressividade era notória, assim
como sua insistência em levar
para a cama algumas das mulheres mais bonitas do cinema americano.
No início da apuração,
Farrow chegou a atrizes e
colaboradoras que afirmaram ter sido estupradas por
Weinsten mas que, durante
anos, ficaram caladas a respeito - ou porque tinham
medo de nunca mais conseguir trabalhar na área, ou
simplesmente porque receberam dele cheques generosos
para que calassem a boca.
Isso dificultou muito o
trabalho do repórter, pois
muitas delas só concordavam
em dar seus depoimentos de
maneira anônima, o que enfraqueceria as acusações e as
próprias reportagens.
A propósito, a reação do
produtor seria imediata. Antes mesmo de tudo vir à tona,
tão logo soube que veria seu
nome em reportagens e denúncias, Weinstein tentou
evitar a veiculação ou a publicação do material.

Por Nelson Vasconcelos
Especial para o Correio da Manhã

Ronan Farrow é hoje um dos
repórteres mais badalados do
mundo. Algumas de suas matérias
detonaram uma grande - e justíssima - onda de combate a abusos e
assédios sexuais na indústria cinematográfica dos EUA. Sua investigação sobre Harvey Weinstein, um
dos mais poderosos produtores de
Hollywood, incentivou o depoimento de mulheres acusando-o de
estupro e “comportamento inadequado”. Resultado: Weinstein está
em cana desde 2018 e segunda-feira (24) foi condenado, em Nova
York, por ataque sexual e estupro.
A sentença sai em março - mas ele
pode pegar até 25 anos de cadeia.
O caso todo é narrado pelo
próprio Farrow, em detalhes,
no ótimo “Operação Abafa”
(Ed. Todavia - R$ 59,90). No
fim das contas, o relato parece mesmo um roteiro para
cinema, ou para um seriado
da Netflix, daqueles que misturam detetives, cafajestagem,
sexo sujo, contra-espionagem e
muito, muito dinheiro.
Farrow, diga-se, tem a indústria cinematográfica no sangue.
Filho da atriz Mia Farrow com
o diretor Woody Allen, nada
do que é cinema lhe é estranho.
Mais do que isso, acabou envolvido, há décadas, numa polêmica famosa, em que uma de suas
irmãs acusava papai Woody de
tê-la abusado durante sua infância. O escândalo provocou
uma enxurrada de críticas ao diretor e, mais recentemente, até
um boicote aos seus filmes, mas
ficou tudo no disse-me-disse.

Ronan Farrow: repórter ganhou principal prêmio jornalístico dos EUA

Não é de se estranhar,
portanto, que denúncias de
assédios e abusos estivessem
no radar do repórter, de 32
anos, que acabou ganhando
um Pulitzer, o principal prêmio jornalístico dos EUA,
entre outros, graças à matéria publicada pela influente
revista “New Yorker”, e veiculada pela rede americana
NBC em 2018.

Farrow começou a desfiar,
ainda em 2017, histórias a
respeito de um predador sexual riquíssimo, protegido
pela sua fortuna e pelos amigos da imprensa. O personagem era justamente Harvey
Weinstein, produtor de megasucessos como “Sexo, mentiras e videotape” (1989),
“Pulp fiction” (1994) e tantos outros.

Novo Suassuna nas livrarias
Título do mestre nordestino foi concebido como roteiro para o cinema
Divulgação

Por Bruno Molinero (Folhapress)

Antes de começar a ler este
texto, faça um teste. Entre em
uma das plataformas de streaming e ouça algum álbum do
Quinteto Armorial. Ao mesmo
tempo, leia os trechos do livro
“O Sedutor do Sertão” que estão logo abaixo.
O grupo musical é uma das
faces do movimento armorial,
criado por Ariano Suassuna em
1970 e que pretendia fazer uma
arte erudita a partir da cultura
popular. Já “O Sedutor do Sertão” é um romance inédito do
autor, escrito em 1966 como
roteiro para um filme nunca
produzido –mas que agora ganha a forma de livro, que chega
às livrarias na próxima semana.
O casamento quase perfeito entre texto e melodia não é
acaso ou mera captação de um
espírito da época. Ao contrário. É um movimento consciente de Suassuna, que encarava sua produção artística
como algo mais coeso do que
um amontoado de coisas.
Embora cada publicação (e,
aí, levando em conta romances,
poemas, peças e até pinturas)
possa ser vista de maneira independente, elas formam partes
de um mesmo quebra-cabeça
ou, na definição do autor, de
uma “ilumiara”.
Essa unidade que forma uma
certa obra total foi sendo lapidada ao longo das décadas por Suassuna, conhecido por ajustar e
reescrever constantemente seus

Ariano Suassuna: movimento armorial inspira toda a sua obra

textos. Não à toa, na edição de
2004 de “A Pedra do Reino”, por
exemplo, ele acrescentou João
Grilo e Chicó na narrativa, personagens mais do que célebres
de “Auto da Compadecida”.
O esforço teve um de seus
ápices em 2013, um ano antes de
sua morte. Na época, o artista paraibano tinha sofrido um infarto
agudo do miocárdio e reuniu em
sua casa o filho Manuel Dantas
Suassuna e o professor da Universidade Federal de Pernambuco
Carlos Newton Junior.
- Foi duro. Ele passou a manhã inteira nos preparando sobre
como conduzir a obra dele depois
que morresse - lembra Manuel.
Suassuna queria que toda a
produção fosse reunida em uma
única editora, com o mesmo
projeto gráfico.
- Para que não fosse lançado
só o que já era sucesso de crítica,
mas também os inéditos e os esgotados - conta Junior.
É nesse contexto que a

Nova Fronteira republicou
“Romance d’A Pedra do Reino”,
considerada sua obra-prima.
Em 2018, foi a vez de “Teatro
Completo”, com 1.890 páginas
e 12 textos inéditos.
É desse desdobramento que
chega às livrarias o romance “O
Sedutor do Sertão ou o Grande
Golpe da Mulher e da Malvada”. Escrito em 1966, enquanto
produzia “A Pedra do Reino”,
ele não é só a base de um roteiro
cinematográfico nunca rodado.
A história traz Malaquias
Pavão, ao mesmo tempo herói e
um sedutor quase mau-caráter,
que surge em “A Pedra do Reino” como Malaquias Nicolau
Pavão Quaderna, um dos irmãos
do narrador.
Como se passa anos antes
dos fatos de “A Pedra”, o novo
romance pode ser visto como
um prelúdio da famosa trama –
ou outra das peças que formam a
“ilumiara” do autor.
Recheado do humor de Suas-

suna, a edição de “O Sedutor do
Sertão” é costurada por cerca de
50 ilustrações feitas por Manuel
Dantas Suassuna. “Fiz tudo em
quatro dias”, diz.
Segundo o filho do artista, ele partiu das ideias do
movimento armorial e das xilogravuras de Gilvan Samico,
artista morto em 2013, para
produzir os desenhos pincelados a nanquim.
Se “O Sedutor” é uma peça
do quebra-cabeça de Suassuna, ela não forma somente a
obra total do autor – também
ajuda a dar contornos à trajetória familiar do artista e até à
história do Brasil.
O romance tem como pano
de fundo o ano de 1930 na Paraíba, quando sertanejos se revoltaram contra o governador, João
Pessoa –instabilidade política
que acabaria com o assassinato
do político e o golpe que levou
Getúlio Vargas à Presidência.
Pois o pai de Ariano e avô de
Manuel, João Suassuna, havia
sido governador da Paraíba anos
antes e era adversário político
de João Pessoa. Ao descobrirem
que o assassino de Pessoa era
João Dantas, primo da mulher
de João Suassuna, o pai de Ariano se tornou suspeito de ter sido
cúmplice do crime –e foi morto
a tiros três meses depois.
Ariano tinha 3 anos na época. Por isso, nunca chamou a
capital paraibana de João Pessoa, por exemplo, nome que a
cidade recebeu após a morte do
ex-governador.

Como não deu certo, acionou sua grande rede de amizades na imprensa. O objetivo
era tentar desacreditar Farrow
e intimidá-lo. O repórter até
diz que ficou meio paranoico,
tendo certeza de que estava
sendo espionado e seguido
a distância. E estava mesmo,
como nos bons filmes.
A esta altura, entretanto, os
escândalos sexuais já tinham
tomado conta da imprensa dos
EUA, sobretudo depois que
foram divulgados os depoimentos de atrizes bastante conhecidas, como Angelina Jolie,
Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Asia Argento e Rosana Arquette, entre outras. A partir
daí, as acusações a Weinstein
começaram a pipocar, deixando o executivo totalmente sem
defesa. Pelo menos 80 mulheres fizeram algum tipo de denúncia a respeito dele.
#METOO
Consequência natural e
bem-vinda das matérias de
Farrow foi a criação de um
movimento que ganhou o
mundo. O #MeToo provocou queixas semelhantes às
apresentadas contra Weinstein, levando a discussões
jurídicas e derrubando executivos de várias empresas,
sempre por conta de sua conduta com as mulheres.
Por essas e por outras,
“Operação Abafa” é uma
grande aula não só de jornalismo, mas também de justiça e
solidariedade. A mensagem é:
não podemos mais ficar calados perante injustiças.

N A E S TA N T E

Bela reflexão
A Luciana Chinaglia
Quintão faz um belo trabalho no Banco de Alimentos
e acaba de lançar “Inteligência social” (R$ 50). Muito
resumidamente, o livro nos
lembra para o fato - esquecido - de que o ser humano
e a sociedade são extensão
um do outro. Assim, Luciana provoca uma boa reflexão
sobre o papel individual no
combate à fome no mundo.

Nova editora
Eis uma boa novidade
para a criançada. São cinco
livrinhos que se encaixam,
formando o mapa do Brasil.
Cada um deles, claro, tem o
formato de uma região do país
e, mais que isso, muitas fotos,
colagens e curiosidades sobre
os estados e suas principais
cidades. “Um voo sobre as
capitais brasileiras” foi escrito e produzido por Gisela de
Castro, marcando a criação da

Zucca Books. Num mercado
editorial cada vez mais emburrecido, a chegada de uma
nova editora deve ser bastante
comemorada. Vida longa.

Com a benção de Agatha
Sabe Agatha Christie,
né? Pois “A última festa” (R$
49,90), da britânica Lucy Foley, segue a mestra do suspense, que morreu em 1976, aos
85 anos, mas continua viva
no coração de seus milhões
de leitores. Na história, nove
amigos se reúnem para comemorar o réveillon, mas um
deles não vai voltar para casa...
Quem foi, quem foi? Eis a
questão. Se você se distrair, vai
virar a noite grudado no livro.

De 28 de fevereiro a 5 de março de 2020
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Fotos Divulgação

ARTE URBANA
Por João Perassolo (Folhapress)

Q

uem anda pelas ruas
de bairros centrais de
Santiago se depara com
paredes de prédios tomadas por arte de protesto. Cartazes, adesivos, pichações, grafites
e instalações se espalham entre os
bairros de Providencia e Belas Artes, servindo de testemunho visual
dos atos contra Sebastián Piñera
que assolam o Chile desde outubro. Como forma de preservar a
história dos protestos, um grupo
de amigos começou a emoldurar
determinadas obras, criando uma
espécie de museu a céu aberto.
Sob o nome Museo de La
Dignidad (museu da dignidade),
os oito integrantes do coletivo instalam molduras douradas ao redor
de cartazes e pichações e posta no
Instagram a foto com a localização, o nome do artista, a técnica
usada e o ano de produção – como
num museu tradicional.
As obras são escolhidas a
partir de caminhadas dos integrantes do grupo e “respondem
mais ao clamor social do que a
um setor político”, segundo um
deles – que não quis se identificar
pois responde pelo coletivo. São
incluídos no “museu” trabalhos
que ressaltem a dignidade – demanda central dos manifestantes
– e figuras relevantes dentro da
história da atual convulsão social.
Uma das primeiras colagens
emolduradas foi uma releitura da
“Guernica”, de Picasso, feita por
Miguel Ángel Castro.
Em um painel, o artista representou o incêndio das estações de metrô, a alta quantidade
de gás lacrimogêneo usada pela
polícia e os “olhos feridos”, referência aos que ficaram cegos em
decorrência da violência das forças de segurança.
Outro trabalho destacado
é uma ilustração que representa o cachorro Negro Matapacos como se fosse um tigre, de
Tomas Saavedra. O cão preto
com uma bandana vermelha
em volta do pescoço virou um
dos símbolos dos protestos.
Sua imagem, onipresente em
Santiago é inspirada em um cachorro real que acompanhava
estudantes nos protestos pelo
ensino gratuito de 2011.
Uma rápida busca na internet
traz vídeos e fotos do destemido
cão na linha de frente dos atos, ladrando para militares com olhar
raivoso. Embora o animal nunca
tenha efetivamente machucado
um soldado, sua bravura lhe rendeu o apelido Negro Matapacos
– algo como negro que mata policiais –, além de status de estrela
entre os manifestantes.
- Os atuais protestos por
justiça social e reforma socioeconômica no Chile têm muito
em comum com os de 2011. Faz
sentido que o Negro Matapacos
continue um símbolo poderoso
– sustenta Alexandra Isfahani-Hammond, da Universidade da
Califórnia, em San Diego, que estudou a consciência em animais e
escreveu sobre o cão chileno.
- Ele defendeu os marginalizados contra a violência do estado autoritário - lembra.
Até agora, o coletivo emoldurou 14 obras pelas ruas de
Santiago, nos arredores da praça Baquedano, onde os protestos são diários desde que a
convulsão estourou. Algumas
já tiveram os caixilhos removidos, afirma um dos integrantes do grupo, reconhecendo o
caráter efêmero da arte de rua.
Mas isso não parece incomodá-los; outro dos objetivos do
Museo de La Dignidad é revelar
nomes alheios às instituições
tradicionais de arte.
- No Chile, a arte de rua
sempre esteve à sombra da elitização dos museus; quando nosso
museu aparece, um valor extra é
atribuído à rua e suas obras.

Arte e cidadania no

Museu
da

No alto, uma
releitura
chilena
inspirada
no clássico
‘Guernica’
de Pablo
Picasso. As
intervenções
chamam a
atenção dos
pedestres

Dignidade
Grupo de chilenos cataloga obras de artistas populares que cobriram as
paredes de Santiago desde o início da onda de protestos contra o governo

A parte externa do Centro Cultural Gabiela Mistral...

... reúne algumas obras selecionadas pelos integrantes do comitê que organiza e cataloga as peças do museu a céu aberto

Colagem sobre muro próximo ao monumento a Balmaceda

Colagem sobre muro na Plaza de la Dignidad

Painel numa esquina do bairro Lastarria

Outra instalação nas paredes do Gabriela Mistral
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T E AT RO
Daniel de Jesus/Divulgação

SERGIO FONTA
Aurélio Oliosi/Divulgação

sadasds

Entreato com Haroldo Costa
Ele é um homem do
carnaval, do teatro, do
showbiz e da história da
música. O clima de carnaval está em sua última semana, só falta o Desfile das
Campeãs, mas ele está
cheio de bons projetos.

viço que as escolas de
samba prestam à cultura
brasileira. Muitos personagens e episódios de
nossa História, muitos
apagados ou sonegados,
vêm à luz pela consciência das Escolas.

Você sabe tudo de
carnaval. A gente pode
dizer que o desfile de
escolas de samba é um
grande teatro popular?
HC - Agradeço, apesar do exagero, dizer que
sei tudo de carnaval. Sou
estudioso, entusiasmado
e partícipe desta grande festa, única em todos
seus contornos, soma de
artes e saberes, por isso,
um grande teatro popular.

Planos para 2020.
HC – O lançamento
do meu 15º livro (Histórias
do Brasil na Boca do Povo
– 100 sambas enredos que
contam a história não oficial do Brasil) e o evento
Encontro de Baterias, onde
pretendemos mostrar do
que são capazes os percussionistas das baterias
das escolas de samba,
que são a base rítmica dos
desfiles. Vou também continuar a turnê pelo Brasil do
musical Do Palais a Paris,
comemorando os 100 anos
dos Oito Batutas, e realizar
o show À Divina-100: Canção de Amor.

Nos desfiles é importante resgatar grandes figuras dos palcos
brasileiros?
HC - É mais um ser-

TRIBO DO TEATRO-MEMÓRIA/BENJAMIN DE OLIVEIRA
(1870-1954)
Reprodução

Este ano o
Salgueiro lembrou Benjamin
de
Oliveira,
ator e primeiro
palhaço negro
brasileiro, nascido em Pará
de Minas, MG.
Ele vive uma
infância
sofrida, foge de
casa e no picadeiro firma-se como grande
artista. Torna-se um astro
e recebe elogios de atores
consagrados, o que não lhe
garante um lugar ao sol na
velhice, pois aos 77 anos,
cego, está na miséria. O
fato provoca uma reação no
meio artístico. Muitos apelam para que o governo lhe
dê uma pensão e o jornalista Brício de Abreu clama
em um artigo pela ajuda de
três políticos da época, um
deles o escritor Jorge Amado, então deputado. A campanha dá certo e Benjamin

passa a receber um auxílio
de mil cruzeiros mensais,
até morrer, aos
84 anos. Em
depoimento a
Abreu, ele conta sobre sua
participação
no Circo Spinelli: “(...) No
Spinelli é que
lancei essa forma de teatro
combinado, que mais tarde tomaria o nome de Pavilhão. Spinelli era contra.
Tanto que nos primeiros espetáculos tomamos roupas
de aluguel, porque ele se
negava a comprar guarda-roupa. Foi ali no Boliche da
Praça 11. Pouco a pouco,
fomos saindo para o teatro
mais forte, de melhor qualidade. E terminamos por
fazer “Othelo”. Assim nasceram a comédia e o drama
no circo, cousa que nunca
se vira antes”.

Refletor
n
Sucesso há mais
de uma década, o solo
“A alma imoral”, com
Clarice Niskier, faz apenas três apresentações
no Teatro PetraGold, de
sexta a domingo. Logo
a seguir, no dia 6, estreia
um novo espetáculo na
mesma sala: “A esperança na caixa de chicletes Ping Pong”, inspirado em Zeca Baleiro.
n E por falar em riso:
reestreia, também no
dia 3, no Teatro Prudential, a comédia “Os
únicos”, de Lucília de
Assis, todas as terças-

-feiras durante o mês
de março. As músicas
são de Lucília junto
com Alexandre Dacosta, ambos em cena.
n Mais riso ainda: indicada para o Prêmio
de Humor 2019 nas
categorias Melhor Espetáculo, Melhor Texto
e Especial, a comédia
“Furdunço no Fiofó do
Judas – Uma opereta
popular apimentada por
Marinês”, reestreia no
dia 4 no Teatro Maison
de France, às 18h30.
Acho que o povo quer
rir para não chorar...

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

Baterista na juventude, Antônio Fragoso vive um músico excêntrico às voltas com alunos exigentes durante um momento complicado de sua vida

Entre tambores,
pratos e baquetas

Monólogo ‘O baterista’ reflete sobre a vida nada convencional dos ritmistas
Por César Ferreira

Ir a uma apresentação musical ao vivo e curtir o vigor e a
técnica de um baterista é sempre bom. Mas quem gostaria de
ser vizinho de um deles? Esse
é o fio condutor do monólogo
“O baterista”, texto de Celso Taddei que estreia no próximo dia
3 no Teatro Poeira. Ex-roteirista do “Zorra”, programa da TV
Globo, Taddei convidou três
colegas do humorístico para
levar seu projeto aos palcos: o
roteirista Diego Molina, que
assumiu a direção da peça; e os
atores Antônio Fragoso e Alexandre Regis, que faz a assistência de direção.
“O baterista” é a reflexão
existencial feita por um músico
que liga seu instrumento a toda
e qualquer mecânica de sua
vida. Para Taddei – um apaixonado por música que toca
mal vários instrumentos –, a
bateria é um instrumento “dramaturgicamente interessante
e complexo por causa de seu
tamanho e porque faz muito
barulho”. Além do mais, Taddei
acha curioso o envolvimento

de uma pessoa, durante toda a
vida, com um instrumento; sobretudo quando se trata de um
baterista, aquele que é “sempre
o primeiro a chegar e o último a
sair do estúdio”. Essa característica solitária dos bateristas é, de
cara, um ótimo gancho para um
monólogo.
Foi com todas essas ideias
na cabeça que Taddei resolveu
esmiuçar o pensamento de um
baterista louco por seu instrumento, com o qual tem um “relacionamento quase neurótico”.
O papel serviu na medida para
a verve humorística de Antônio
Fragoso, que divide a produção
do espetáculo, que não conta
com patrocínio.
Para Fragoso, foi fácil entrar no personagem. Nos anos
1980, em Brasília, quando
morava na mesma quadra de
Herbert Vianna, Bi Ribeiro e
Dado Villa-Lobos, ele fez parte
de duas bandas de rock: Os Sociais, que montou com Pedro
Ribeiro (irmão do Bi, dos Paralamas) e Fernando Bola, e Escola de Escândalo, da qual saiu
porque o pai dele, diplomata,
havia sido transferido para a

Espanha. Foi Pedro Ribeiro,
aliás, que incentivou Fragoso a
assumir a bateria, uma vez que
ele já tocava tarol numa banda
de colégio.
A história se passa durante
uma aula de bateria ministrada
por um músico excêntrico, que
vive um relacionamento afetivo
em crise. Ele é obrigado a encarar uma aula repleta de alunos
exigentes pouco tempo depois
de se separar da mulher. Com a
cabeça na lua, se esquece da aula
e se surpreende com a quantidade de pessoas que aparece na sua
garagem – sua sala de aula improvisada. Mas o dia não vai ser
fácil: sua bateria está completamente desmontada; e o lugar,
todo bagunçado.
Para o texto realista, que
tem como cenário a garagem
da casa do pai do personagem/
baterista, Molina resolveu utilizar “estranhezas para acentuar
a teatralidade”. Tais estranhezas podem ser vistas na luz, no
cenário, nas marcações criando
uma atmosfera lúdica.
A trilha sonora, aliás, foi
escolhida com cuidado, com
alguns standards do início

do ragtime, contextualizando a história da formação da
bateria.
- Preferi os clássicos para
ajudar as pessoas a se situarem.
Cada música foi escolhida
como símbolo de determinada
época, de determinada banda
– acentua Taddei, para quem
o espetáculo ficou “divertido
de ver e ouvir”. No repertório,
há pot-pourri de canções dos
Beatles e muito rock’n’roll:
de Bill Haley a Led Zeppelin,
passando por The Who, Cream, Sex Pistols, Black Sabbath,
The Police e Nirvana. Bandas
brasileiras – como Titãs e Paralamas do Sucesso – também
marcam presença na trilha de
“O baterista”.
SERVIÇO

‘O BATERISTA’, de Celso Taddei
Teatro Poeira (Rua São João Batista
104 – Botafogo)
de 3/3 a 22 de abril
Terças e quartas-feiras, às 21h
Sessões com intérprete de
libras: 17/3 e 15/4
Ingressos: R$ 60 e R$ 30

Incômoda reunião familiar
‘Pá de cal’, nova dramaturgia do premiado autor Jô Bilac, chega ao CCBB
Paula Kossatz//Divulgação

O Teatro II do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
recebe de 12 de março a 20 de
abril o espetáculo “Pá de cal
(Ray-lux)”, texto inédito do
premiado autor Jô Bilac, direção de Paulo Verlings e os atores
Carolina Pismel, Isaac Bernat,
Orlando Caldeira, Pedro Henrique França e Ruth Mariana no
elenco. A trama gira em torno
da morte do membro mais jovem de uma família e de como
serão terceirizadas as responsabilidades nas decisões seguintes
ao trágico acontecimento.
“Pá de cal (Ray-lux)” é o
novo espetáculo da Cia Teatro
Independente, que em 2020
completa 14 anos de existência.
– O espetáculo narra uma
relação familiar por uma perspectiva diferente. Através das
representatividades discutimos o
quanto nós hoje na contemporaneidade terceirizamos nossas
relações –, comenta o Verlings,
também responsável pelo argu-

Carolina Pismel e Isaac Bernat em cena na montagem de ‘Pá de cal’

mento e idealização da peça.
– Atravessamos questões
como culpa, ausência de diálogo e afeto, a partir de um acontecimento trágico: o suicídio de
um jovem.
A expressão pá de cal quer
dizer que fará uma última referência a um assunto não prazeroso. Já Ray-lux se refere ao
nome de uma funerária.

A trama parte do suicídio
de um personagem central, ou
seja, ele está ausente. O mesmo
acontece com suas irmãs que
mandam representantes para a
reunião familiar na qual irá se
definir o destino do pai dessa
família e também o destino da
mãe do morto (uma antiga empregada), que também manda
seu representante.

O morto também é representado por uma pessoa com quem
conviveu em terras estrangeiras.
Além de uma morte traumática
a peça lida com a terceirização
de responsabilidades e de como
essas representatividades interferem na boa condução das questões. Toda a ação se desenrola
na casa onde mora o patriarca,
local que é foco de uma disputa
pela posse, revelando interesses divergentes entre as partes.
Conflitos inesperados emergem
a partir desse encontro. Com o
passar do tempo, as relações entre pai e seus filhos – representados – se revelam aos espectadores cada vez mais límpidas e
latentes. (CF)
SERVIÇO

‘PÁ DE CAL (RAY LUX)’
Teatro II do CCBB - 12/3 a 20/4.
Quinta a domingo, às 20h.
Ingresso: R$ 30 e R$ 15.

De 28 de fevereiro a 5 de março de 2020

11

2.º C A D E R N O

NINA KAUFFMANN
Ninakau@uol.com.br

Fotos Gianne Carvalho

Sofia Mesquita, Ricardo Pereira e Francisca Pinto

André Ramos e Gabriel Monteiro

Sofia Mesquita e Renata Leta

Feijoada no
Le Cordon Bleu
O

Le Cordon Bleu reuniu
na sua primeira feijoada,
evento que já faz parte da comemoração de 125 anos da instituição. Foram várias tribos juntas e
misturadas totalizando mais de
300 convidados que se distribuíam nas incríveis cozinhas onde
o cassoulet francês, a feijoada
vegana e a brasileiríssima de feijão preto eram as estrelas protagonizadas pelos head chefs João
Paulo Frankenfeld e Philippe
Brye. Ninguém queria sair das
cozinhas. Na ala das sobremesas,
a éclair de caipirinha foi a sensa-

André Piva e Carlos Tufvesson

ção. Os jardins da ecòle também
foram outra sensação. Ninguém
imaginava que fosse tão grande
e acolhedor, cenografado com
total clima de carnaval.
Para animar a folia, a escola de samba escolhida foi a
MANGUEIRA, que levou
os comensais à loucura com
samba feito especialmente
para a folia. De Patricia Poeta
ao ator Ricardo Pereira, com
a esposa linda Franscisca Pinto, todos caíram no samba. A
festa seguiu no mesmo tom
até dez da noite.

Luizinho Costa e Renata Araujo

Marina Caruso
com filho
Leonardo e
Bruno Astuto

Marie Anick, Narcisa Tamborideguy e Paula Severiano Ribeiro

Marie Ururahy,
Philippe Brye
e Gilberto
Ururahy

Gogoia Sampaio, Patricia Poeta e Sofia Mesquita

Chef João
Paulo,
Bianca Teixeira
e o Chef
Philippe Brye

Conspiração faz homenagem a Jorge Mautner
Fotos Renato Wrobel

Na quinta (13), a Conspiração e a cineasta carioca Mini
Kerti prestaram uma homenagem ao multiartista Jorge
Mautner. O encontro na Gávea reuniu grandes nomes da
música e do cinema nacional,
como Gilberto Gil, Jards Macalé, Breno Silveira, Carolina Jabor, Amora Mautner e
Enrique Díaz. Mini Kerti é
conhecida por promover en-

contros musicais históricos.
Ela documenta e divulga a
arte brasileira em todos os aspectos e vertentes. Kerti também assina a direção da série
médica “Sob pressão”, ao
lado de Andrucha Waddington, tendo no currículo longas como “Refavela 40”, sobre
o disco icônico de Gilberto
Gil, e a série “André Midani
– do vinil ao download”.

Enrique Díaz e Malu Galli

Leonel Kaz, Esther Bonder e Nilton Bonder

Amora Mautner, Jorge Mautner e Mini Kerti

Charles Gavin e Gilberto Gil

Rita Wainer e Benedita Case Zerbini

Rita Wainer e Dado Villa-Lobos
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GASTRONOMIA

La Piedra
oferece dose
dupla de chopp
nos finais de
semana
Por Ive Ribeiro

O restaurante La Piedra
aposta em uma mistura que não
costuma falhar: comida saborosa
e boa música. Isso porque, além
do vasto cardápio, a casa receberá
uma orquestra de pianos nas noites de sábado. Ambiente propício
para jantares em família e confraternizações de amigos.
Também nas quintas, sextas
e sábados, o La Piedra oferece o
“Chopp em dobro” a partir das
18h, pelo valor de R$ 13 e a a
dose dupla de caipirinha a partir de R$ 20. Para acompanhar,
os clientes podem escolher entre quatro opções diferentes de
petiscos, pelo valor de R$ 55,
que serve até quatro pessoas.
O destaque da casa fica para
as opções de carne. Uma delas
é a picanha sanfonada, que costuma perfumar todo o salão do
restaurante quando é preparada.
É uma peça de 1,2 kg de carne
bovina, que serve entre três e
quatro pessoas e custa R$ 149.
Já a picanha ao molho cheddar, serve 600g de carne nobre,
acompanhada por arroz branco
e anéis de cebola, custa R$ 125 e
serve duas pessoas.
também atende, de terça a
sexta, das 11h às 16h, clientes
que vão em busca de um almoço
executivo, no valor de R$ 25. Há
também a opção de delivery para
quem mora nas redondezas.

PICANHAS
suculentas
ao som de

S O N ATA

Especialista em uma boa carne,
restaurante de Vargem Pequena
aposta em peças nobres bovinas
preparadas de formas especiais
para atrair os clientes. A picanha
sanfonada e a carne ao molho de
cheddar dão água na boca

SERVIÇO

‘LA PIEDRA’
Estrada dos Bandeirantes, 12.307 - Vargem Pequena
Aberto terças e quartas de 11h às 16h, quintas, sextas e
sábados de 11h às 23h e aos domingos de 11h às 18h.
Telefone: 3547-8927

R E C E I TA S

TÁ N A M E S A -

Hora do lanche! Que hora tão feliz!
Juliana Ventura (Folhapress)

Por Juliana Ventura (Folhapress)

Esta coluna tem inspiração
clara nas cantinas de escola (ou,
pelo menos, em como eram as
cantinas nos anos 1990). Naquela época, a diversão do recreio era comer o lanche mais
cobiçado da vitrine: o enrolado
de presunto e queijo. Quando
bem feito, era grande, tinha
massa fofa e adocicada e recheio farto, com queijo puxa-puxa. Saciava o estômago e o
cérebro até a hora do almoço.
Essa receita é exatamente a mesma que a minha mãe fazia. Não
mudei nada, nem as medidas
pouco ortodoxas.
Nessa preparação, não
pesamos o óleo e a água, nem
usamos xícaras. Nossa medida
é a lata de leite condensado.
Depois de despejado o líquido
viscoso e doce, usa-se a própria
embalagem para medir os outros dois ingredientes líquidos,
assim meio no olho mesmo.
Quando li o papel manchado
para reproduzir e testar a receita, fiquei um pouco alarmada,
confesso, com a falta de precisão. Mas achei lúdico e atesto:
não tem erro. O resultado final
é delicioso, ainda mais se provado ainda quentinho, logo
depois de ter saído forno.
A quantidade de unidades
é grande, mas os enrolados já
prontos podem ser congelados por até três meses. Para
consumir depois, é só tirar do
congelador, esperar descongelar e aquecer no forno por
alguns minutos. Não se abale
também com a quantidade
de fermento. Como a massa
leva bastante açúcar (além da
gordura do óleo e dos ovos),
é preciso mais fermento para

Fotos Divulgação

Enrolado de presunto e queijo (a30 unidades)
INGREDIENTES
1 kg de farinha de trigo
60 g de fermento biológico fresco
1 lata de leite condensado
1 lata (menos um dedo) de óleo de
milho
1 lata (menos um dedo) de água

4 ovos
500 g de queijo muçarela em fatias
500 g de presunto cozido em fatias
Orégano seco para temperar
1 ovo batido para pincelar
Manteiga e farinha para untar a
forma

MODO DE FAZER
1 - Bata o leite condensado, a água,
o óleo, os ovos e o fermento no
liquidificador, por dois minutos
2 - Transfira a mistura para uma tigela
grande e vá adicionando a farinha
aos poucos, mexendo primeiro com
uma colher e depois com as mãos.
A massa deve começar a soltar do
fundo, mas ainda estará úmida e
levemente grudenta
3 - Trabalhe a massa em uma
superfície enfarinhada por cerca de
dez minutos
4 - Corte a massa em 30 bolinhas
iguais, distribua sobre uma
superfície enfarinhada e cubra com
um pano de prato

5 - Deixe descansar por
uma hora
6 - Abra cada bolinha e coloque o
recheio que quiser (aqui usamos
duas fatias finas de queijo e duas
de presunto e
uma pitada de orégano seco)
7 - Dobre as laterais da massa
para dentro e enrole
8 - Disponha os enrolados
sobre uma assadeira untada e
enfarinhada com cerca de dois
dedos de distância entre eles
9 - Pincele o ovo batido sobre os
pães e salpique o orégano
10 - Asse por cerca de 20 minutos
em forno médio ou até ficarem
dourados

garantir que o pão vá ficar satisfatoriamente fofo e leve.
Uma massa não adoçada
permite que as reações químicas aconteçam de forma mais
fácil. Por fim, acho importante ressaltar a versatilidade
desta receita. A sugestão aqui

é um enrolado de presunto e
queijo, porém, é possível assar
a massa como bisnaguinha,
sem recheio, ou basicamente
com o sabor que quiser: frango com catupiry, pizza, calabresa e carne moída. Tudo vai
bem no lanche!

N ATA S H A S O B R I N H O

Casa da Glória lança bruch aos sábados
Rodrigo Azevedo/Divulgação

Sob o comando
do chef Christiano
Ramalho, acaba de
abrir o Bistrô da
Casa (Ladeira da
Glória 98), dentro de um casarão
secular aos pés da
Igreja do bairro. O
sistema dcasa é sob
reserva e possui um menu enxuto com sugestões como o arroz de pato (R$ 64) e polvo
grelhado com rigatoni (R$ 79). Aos sábados,
a aposta é o brunch, servido das 10h às 15h,

com opções à la carte
como os ovos benedict (R$ 23), croque
monsieur (R$ 24)
e madame (R$ 24);
além de requeijão, iogurte, geleias, granola
e pães artesanais.
Há também opção
de combos que servem até duas pessoas, sendo um deles 100%
vegano (R$ 46). Durante o brunch, o cliente
pode desfrutar da piscina. Seg a sex, das 12h
às 15h; sábado, das 10h às 15h.

Sabor do Nordeste no Flamengo
Matheus Ramos/Divulgação

Para quem gosta de
comida nordestina, abriu
no Flamengo o Seriguela, casa com decoração e
pratos típicos da culinária
do nordeste. Da cozinha
saem petiscos tradicionais como queijo coalho
assado com melado de
cana (R$ 25,70) e o bolinho do Ceará, com massa de aipim, carne seca e
queijo (R$ 31,90 - 10 unidades/foto).

Já para a refeição principal algumas opções são a
carne de sol com baião de
dois, aipim frito, batata frita,
queijo coalho e farofa (R$
99,90), que serve bem até
quatro pessoas ou o Trio do
Norte (R$ 37,95, foto), com
carne seca com paçoca de pilão e purê de abóbora. Endereço: Rua Dois de Dezembro
77 – Flamengo. Horário de
funcionamento: de segunda
a domingo, das 11h a 0h

Elias Gourmet Bar chega à Ipanema
Mariam Mohamed/Divulgação

O Bar do Elias,
conhecido há 26
anos por sua tradicional comida
árabe, chega ao coração de Ipanema.
O Elias Gourmet
Bar fica num casarão tombado e
abriga um bar a céu
aberto com nove torneiras de chope, além de
drinques autorais como o Mirante (R$ 29),
com maracujá, redução de manga, limão e
manjericão. O bufê a quilo na hora do al-

moço é composto por
iguarias típicas árabes
como tabule, falafel e
diversos tipos de quibe como o montado
(foto), kafta e muitas
outras opções.
Durante a semana, o valor é de
R$ 8,19/100g e, nos
fins de semana e feriados, R$ 8,79/100g. Já
à noite a opção é o bufê de antepastos (R$
10,99/100g) ou pratos à la carte. Rua Aníbal
de Mendonça, 31. Ter a dom, das 11h30 à 1h.

