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Rio ganha força para
ter sede da Embratur

Debate no Senado reconhece importância da cidade para a nova agência
Em sessão especial no Senado
realizada na última quarta-feira (4), políticos, autoridades e
representantes do setor de turismo do país defenderam que
o Rio de Janeiro seja a sede

Cristo Redentor: símbolo do Rio e
da força do turismo brasileiro

da Embratur tão logo se torne
agência de fomento às empresas do setor, como previsto pela
medida provisória 907/2019,
assinada pelo presidente Jair
Bolsonaro. Dessa maneira, a

instalação da Embratur na capital fluminense fortaleceria
não só a economia do município e do estado, como faria
justiça ao seu papel de porta de
entrada de milhares de visitan-

tes estrangeiros. Os especialistas também elogiaram a conduta do governo federal, que se
mostra preocupado em reforçar o papel do turismo para a
economia do país.
Página 5

Divulgação

Estado entra
na rota do
coronavírus

A força do teatro carioca
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Divulgação

A secretaria estadual de Saúde do
Rio confirmou na quinta-feira (5)
o primeiro caso de coronavírus no
Rio de Janeiro. Uma paciente de
27, que vive em Barra Mansa e não
teve o nome revelado, voltou recentemente da Itália. Além deste,
o Ministério da Saúde contabiliza
outros sete casos em todo o país:
seis no estado de São Paulo e outro
no Espírito Santo.

A tradicional Casa Cavé, no
Centro, completa 160 anos
recheados de doçuras.
Página 12

Em meio a uma polêmica com Ian
Anderson, Martin Barre faz shows
em tributo ao Jethro Tull no Brasil.

Renato Mangolin/Divulgação

Cinema coreano
é sensação no
Festival de Berlim
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O carnaval
passou e a
temporada teatral
agita a cena cultural
carioca. Cerca de 40
espetáculos entram em
cartaz na cidade, mostrando
força e vitalidade. Boa parte
dessas montagens é independente
e sem qualquer patrocínio. Nossa
crítica Cláudia Chaves elaborou um
roteiro para você ficar em dia com as
melhores estreias.
Página 1 e 2

Página 7

Página 11

S
A
N
A

M
E
S
40

Baía de Guanabara
agoniza com a poluição
Plástico está matando milhares de espécies nativas
Carlos Monteiro

Aposentados
são a solução
no INSS

Medida Próvisória autoriza Instituto a contratar temporariamente funcionários aposentados de
outros órgãos federais para solucionar problemas na autarquia.

Com aproximadamente 90 toneladas de lixo sendo despejadas diariamente em suas águas, a
Baía de Guanabara está sentindo
os efeitos da poluição e do descaso público. Incontáveis peças de
plástico e dejetos vindos de esgotos e valas estão chegando aos
manguezais, fundamentais para a
sobrevivência de milhares de espécies e de centenas de famílias
de pescadores artesanais.
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Fla pode desaprender
na seleção de Tite
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Facebook nega dados
à CPI das Fake News
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O despejo de lixo e material contaminado impede que a vida prospere na Baía
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Memórias que não
podem se perder
JANIO DE FREITAS

O mau cheiro que
exala do golpismo

A grande primária na eleição
americana, a Super Terça dividiu
o partido Democrata em duas
alas: a moderada, de Joe Biden, e
a progressita, de Bernie Sanders.
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O brilho eterno de
Elizeth, a Divina
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Olinda, um
destino para
o ano todo
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NINA KAUFFMANN

Por dentro do
Desfile das Campeãs
No mês das mulheres, elas aprendem a lidar com ferramentas, mas também consertam o preconceito. Pág. 6
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Ruy Castro

A sede natural da
futura Embratur
Reconhecido
mundialmente como símbolo maior do
Brasil, sendo também um dos
principais destinos da América
Latina, o Rio de Janeiro é considerado por especialistas da
indústria de turismo a melhor
cidade para receber definitivamente a Embratur em sua nova
estrutura, agora como agência
de fomento ao setor. Seria não
apenas uma questão de justiça à
capital fluminense e sua longa
convivência com visitantes de
todo o planeta, mas também a
mais sensata manifestação de
inteligência política.
Trazer a Embratur para o
Rio é perfeitamente plausível.
E, até mais importante que
manter sua sede no Rio, é que
a agência tenha musculatura
na cidade, que naturalmente já
conta com milhares de profissionais especializados em um
negócio que necessita de cada
vez mais profissionalismo.
Vale traçar um paralelo com
a Ancine, a agência responsável

por fomentar a indústria audiovisual do país. Nada mais
lógico que ela esteja sediada na
Hollywood brasileira, e daí seus
bons resultados.
Essa experiência pode ser
aplicada também à Embratur.
Como estamos falando da sua
criação, um marco zero, é pertinente que, seguindo o modelo
da Ancine, a Embratur tenha
um olhar diferenciado para o
Rio, a eterna caixa de ressonância do turismo brasileiro.
Outro ponto importante
é que a cidade conta com inúmeros imóveis do governo federal que foram abandonados
ou estão subaproveitados desde
que Brasília tornou-se capital
federal do país, em 1960. Reaproveitá-los é uma proposta
importante para o Rio.
Sediar a Embratur no Rio
de Janeiro, assim, será a coisa
mais lógica do mundo. Não há
ônus. Só há bônus. E o Brasil
ganha quando o turismo do
Rio de Janeiro está muito bem.

OUTRAS PÁGINAS

Risco de desaprender

Opinião do leitor
Coronavírus: todo cuidado é pouco
Pelo visto, esse problema estava esperando o carnaval acabar
para se tornar realidade no Brasil. Demorou, mas chegou. A nossa
população precisa se conscientizar mais ainda com a higienização
pessoal e coletiva. As autoridades têm que continuar criando planos
de prevenção para que possamos juntos deter esse vírus. Espero que
isso não vire uma epidemia em nosso país. Temos que fazer por onde
para isso não acontecer.
Daniel Passos Neto
Rio de Janeiro

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Facebook nega informações à ‘CPMI das Fake News’
1) Facebook se nega a fornecer informações à CPMI das
fake news, que busca origem
dos insultos e mentiras no governo Bolsonaro.
Uma decisão tomada pelo Facebook, rede social comandada
por Mark Zuckerberg, pode
acabar protegendo Jair Bolsonaro e a máquina de fake news
instalada no Planalto.
“Acionado pela CPMI das Fake
News, o Facebook respondeu
que só poderá repassar diversos
dados solicitados sobre contas
de redes sociais, incluindo as
supostamente usadas pelo grupo bolsonarista apelidado de
gabinete do ódio, após decisão
de um juiz dos Estados Unidos”,
aponta reportagem do jornalista Rubens Valente, publicada
na “Folha de S.Paulo”. (...) (Brasil247)
2) Fake news atingem 85%
das mensagens sobre coronavírus checadas pelo Ministério da Saúde.
Poder curativo de vitaminas e
chás e teorias da conspiração
estão entre as dúvidas enviadas
pela população, escreve Natália
Cancian. O Ministério da Saúde alerta: tudo isso é fake news.
Essas mensagens fazem parte
de um grupo de correntes, “notícias” e áudios ligados ao novo
coronavírus recebidos pela pasta no último mês, por meio do
serviço “Saúde sem fake news”.
De 6.500 mensagens recebidas
e analisadas entre 22 de janeiro e 27 de fevereiro, 90% eram
relacionadas ao novo vírus. (...)
(“Folha de S.Paulo”)

3) Transformação digital é
uma outra reforma administrativa. Soluções de hoje são
digitais por padrão, escreve
Wesley Vaz.
Políticos precisam entender
o seu papel. Líderes e gestores
públicos precisam compreender que os problemas crônicos e complexos que cultivamos por décadas precisam
de soluções do presente, não
do passado. Será preciso que
os políticos e gestores entendam o seu novo papel na
verdadeira metamorfose administrativa de que o país
precisa: o de tornar o Estado
mais eficiente e produtivo
por meio da transformação
digital do setor público. (...)
(Poder360)
4) Estônia tem governo “quase 100%” digital. Voto é online
e abre-se empresa em 15 minutos; RG com chip dá acesso a
500 serviços, escrevem Renato
Jakitas, de Vilnius (Lituânia) e
Tallinn (Estônia).
“RG digital” pode ser usado
no ônibus, no hospital e em
mais de 500 serviços. Lá, a internet é um direito social e a
visita a um órgão público só
é necessária em três situações:
para se casar, para se divorciar
e para vender um imóvel. (…)
(“O Estado de S.Paulo”)
5) Olavo de Carvalho sugere
que Regina Duarte deveria se
demitir. Guru bolsonarista escreveu que presidente Jair Bolsonaro o consultou a respeito
do nome da atriz para o cargo

de Secretária Especial da Cultura, escreve Plínio Aguiar. Com
posse prevista para ocorrer às
quarta-feira (4), a atriz Regina
Duarte foi atacada por Olavo
de Carvalho. Em sua conta no
Facebook, Carvalho comentou
sobre a possível exoneração de
funcionários da ala olavista.
“Se Regina Duarte quer mesmo
se livrar de indicados do Olavo
de Carvalho, a pessoa principal
que ela teria de botar para fora
do ministério seria ela mesma”,
afirmou. (...) (R7)
6) Descobertas há 20 anos,
empresas do ex-prefeito Paulo Salim Maluf, de São Paulo,
no exterior vão à falência e
ações da Eucatex devem ir a
leilão, escreve Bruno Ribeiro. Maluf (preso em regime
domiciliar) viu, ao longo dos
últimos 20 anos, promotores
do Brasil, Europa e Estados
Unidos rastrearem recursos que saíram de desvios de
obras em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público pediram a
devolução do dinheiro.
O Deutsche Bank concordou
com a devolução de US$ 20
milhões, em 2014. Em 2016,
o Citi pagou US$ 15 milhões
e o UBS, US$ 10 milhões. Por
fim, em 2017, o Safra National
Bank de Nova York também
concordou com o pagamento
de US$ 10 milhões. (...) (“O
Estado de S.Paulo”)
7) A pobreza brasileira Renda domiciliar per capita
no Brasil foi de R$ 1.439 em

2019, segundo IBGE. DF
teve o maior rendimento: R$
2.686. Abaixo do salário mínimo em 12 Estados, escreve
Melissa Duarte. O rendimento
domiciliar per capita médio no
Brasil foi de R$ 1.439 no ano
passado, segundo divulgou
nesta 6ª feira (28.fev.2020) o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). (...)
(Poder360)
8) Escócia avança para se
tornar primeiro país a distribuir absorventes gratuitamente. Medida de R$ 137,4
milhões/ano foi aprovada em
primeira votação (“Deutsche
Welle”).
A Escócia está prestes a se tornar o primeiro país do mundo
a disponibilizar gratuitamente produtos relacionados à
menstruação. O projeto foi
aprovado na última terça-feira
(25/02/2020) pelo Parlamento escocês.
A proposta estabelece que esses
itens sejam disponibilizados
gratuitamente em centros comunitários, clubes juvenis e farmácias. O projeto poderá sofrer
alterações. (...) (Poder360)
(*) 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: GOVERNO INGLÊS ESTUDA OCUPAR MILITARMENTE CONSTANTINOPLA
As principais notícias da semana entre 6 e 12 de março no
CORREIO em 1920 foram:
governo inglês se articula para

ocupar militarmente a região
de Constantinopla; governo
soviético busca acordos diplomáticos com países vizinhos;

e foi inaugurado, em Copacabana, com uma grande festa,
o novo quartel do Corpo de
Bombeiros.

HÁ 75 ANOS: COMÍCIO DE EDUARDO GOMES TERMINA EM CONFUSÃO NO RECIFE
As principais notícias da da candidatura à presidência no se enfrentam na região do
semana entre 6 e 12 de março do brigadeiro Eduardo Gomes Adriático; e tropas inglesas e
no CORREIO em 1945 fo- termina em confusão no Reci- francesas dominam a cidade de
ram: comício de propaganda fe; exércitos brasileiro e italia- Colonia, na Alemanha.

A lista do treinador Tite para
a seleção que vai disputar as primeiras rodadas das eliminatórias
para a Copa de 2022 sairá nesta
sexta-feira. Para os comentaristas,
vários jogadores do Flamengo,
pelo futebol acachapante que estão jogando, merecem ser convocados. Os comedidos falam em
Gabigol, Bruno Henrique, Gérson, Everton Ribeiro e Rodrigo
Caio. Outros citam os laterais
Rafinha e Filipe Luís e o goleiro
Diego Alves. E os radicais sugerem que se chame o time inteiro
do Flamengo, com Neymar no
lugar do uruguaio Arrascaeta.
Nós, torcedores do Flamengo, escutamos tudo isso com
alarme. Por nós, nenhum deles
seria convocado. O Flamengo já
tem uma agenda monstruosa este
ano, com o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores da América e,
quem sabe, o Mundial, para que
nossos jogadores tenham de correr também por uma camisa que
cada vez menos nos representa.
E não se trata de falta de pa-

triotismo. Foi a CBF que, nos
últimos 20 anos, dedicou-se a esvaziar, desidratar e extirpar da seleção brasileira o amor que o povo
lhe dedicava. E fez isso com sucesso, ao envolver a seleção em seus
negócios suspeitos, de amistosos
inúteis contra adversários idem
em países ibidem, convocações
encomendadas, dirigentes dublês de empresários e, claro, pelos
fiascos, um deles sete-a-único, em
jogos decisivos. Que moral tem a
CBF para desfalcar e desfigurar o
Flamengo, ou qualquer clube, em
meio a uma temporada estafante?
E nosso medo não fica por
aí. Tememos que nossos craques,
habituados aos ensinamentos
diretos e vitoriosos de Jorge Jesus, sejam expostos à presunção,
arrogância e afetação de Tite e
a ouvir asneiras em titês como
“treinabilidade”, “extremos desequilibrantes”, “jogador de beirada”, “atacante terminal” e “sinapses do último terço”.
Sob Tite, nenhum grande craque está a salvo de
desaprender.

Aristóteles Drummond
As dez ameaças que
pairam sobre o mundo
1. Além do coronavirus, o
terrorismo e ataques frutos de
ações de pessoas com problemas mentais crescem em todo
o mundo, provocando medo e
tensão no dia a dia das famílias.
Uma parcela da opinião pública
vem se deixando impregnar pelo
absurdo questionamento da ação
policial, como no caso da execução do terrorista responsável pelos ataques em Londres.
2. A mudança do perfil da
população europeia, base da civilização judaico-cristã no mundo,
com a silenciosa invasão de “refugiados” do Oriente e da África, sobrecarregando serviços públicose
aumentando a criminalidade.
3. O assustador crescimento
demográfico das regiões mais pobres e incultas do mundo, gerando uma tensão social e econômica
e uma crise humanitária de difícil
solução num mundo onde a tecnologia inibe a criação de oportunidades de empregos. A pobreza
facilita as epidemias como a atual.
4. A alta competição na oferta e nos preços agrícolas e na mão
de obra de média qualificação
gera desemprego em todo o mundo, especialmente no Ocidente,
que enfrenta a concorrência de
países como China, Tailândia,
Malásia, Paquistão, Indonésia e
até Índia, com salários baixos que
afetam a concorrência.
5. O domínio no meio editorial de um pensamento voltado para a negação dos valores
tradicionais da família, da ética
e da moral. A distorção da história travestida de um revisionismo negativo.

6. O entorpecimento do alto
empresariado, hoje sob comando
de tecnocratas sem compromisso
com o capitalismo e sem o tino
dos fundadores das grandes corporações. Herdeiros nem sempre
a altura das responsabilidades. São
executivos em busca de resultados
para engordarem suas contas. Não
possuem compromisso social e
muito menos político com o sistema que garante a livre empresa.
7. No passado, os grandes empresários eram interlocutores de
governantes para o trato de medidas de alto interesse nacional.
8. A divisão na Igreja Católica, com o papa Francisco muito
tolerante com a ala esquerda do
clero, negligenciando até quanto
a apresentação de religiosos com
o sinal visível previsto no Código
Canônico, recebendo lideranças
envolvidas em casos de corrupção.
9. A fragilidade do sistema
bancário diante do alto endividamento de países, empresas e dos
consumidores dos principais mercados pode provocar uma perigosa
crise nos mercados. Hoje, a crise é
naturalmente sistêmica pela interligação de mercados e países. O dinheiro não rende e sigilo bancário é
coisa do passado.
10. A falta de lideranças com
sólido apoio popular para o uso
racional da autoridade para conter
excessos, assumir o momento em
que todos devem oferecer sangue,
suor e lágrimas para a abertura de
uma fase de prosperidade e felicidade como indutores do progresso, da paz e da ordem. Politicos
só pensam nas próximas eleições
e não mais nas próximas gerações.
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Alexandre Garcia
A voz do povo
Nós, brasileiros, não perdemos a mania de discutir o evidente. Isso acontece porque não
damos conta do óbvio. A Constituição começa dizendo que
“todo poder emana do povo”.
Se democracia é a vontade da
maioria, então o poder emana
da maioria do povo. Mas uma
grande maioria da dita intelectualidade contesta essa obviedade. Afirma que democracia não
é a vontade da maioria. Que a
vontade da maioria vira ditadura
contra a minoria. E que, portanto, é preciso impor, sim, a vontade da minoria, para que haja democracia. Os gregos chamavam
isso de sofisma. O sofisma vem, a
propósito da minoria derrotada
na última eleição presidencial,
numa insistência miliciana, demostrando não aceitar que por
quatro anos o país seja governado de acordo com os princípios
de uma maioria de mais de 57
milhões de eleitores.
Isso não é de agora. Sou eleitor desde 1960 e já participei de
três consultas populares cujos
resultados foram desprezados
pelos legisladores. Em 1963, os
brasileiros se pronunciaram em
plebiscito a favor da forma presidencial de governo em 82%.
Trinta anos depois, quase 70%
dos eleitores afirmaram preferir uma república presidencial.
Ainda assim, nossa Constituição mantém ema forma Frankenstein de governo, em que o presidente não tem os poderes para
governar, mas tem a responsabilidade de governo. O Congresso
manda no orçamento e não tem
o ônus de arrecadar os recursos
nem a responsabilidade de governar. Ou seja, tem o bônus
de gastar. O mesmo aconteceu
com o referendo sobre armas,
em 2005, sobre a lei que queria

proibir o comércio de armas.
Apenas 34% concordaram. E
64% foram contra, a favor das
armas. Ainda assim, as restrições
ao sagrado direito da legítima
defesa continuaram no Estatuto
do Desarmamento.
O que há com os que foram eleitos para representar
seus mandantes? Não teriam
que refletir a vontade da
maioria? O parlamento existe
para fazer de mudar leis, fiscalizar, criticar, apoiar – mas
não para governar. Controlando e usando os recursos de
governo, está invadindo o outro poder e o enfraquecendo.
Quanto à vontade da
maioria, ela se impõe nos objetivos do governo, mas não
em detrimento da minoria,
já que os direitos têm que ser
iguais para todos, maioria ou
minoria. A inversão totalitária dessa igualdade é, a pretexto de justiça, dar mais direitos
às minorias, como a prática
tem mostrado. E aí temo o
paradoxo da “democracia”
com mais poder às minorias.
As redes sociais romperam
o monopólio dos meios tradicionais de informação. Antes da
era digital, a forma de conduzir
multidões foi manter uma minoria no comando dos instrumentos que poderiam controlar
corações e mentes. Foi esse tipo
de máquina de engodo que ajudou a manter no poder ditadores como Mussolini, Hitler, Stálin, Mao, Castro. Uma minoria
do partido, ou da ideologia,
com o monopólio da informação e da voz, fazia prevalecer a
vontade, o domínio do pensamento. Quem acompanhou a
Constituinte de 1988 sabe muito bem como a voz da minoria
produziu consequências.

Ricardo Cravo Albin
Memórias, memórias
- Mas você bate sempre na
mesma tecla, sua ladainha da
preservação da memória das escolas de samba é um samba de
uma nota só. Precisa tanto?
- A nota só, e desgraçadamente, é a falta de pudor com
a preservação da memória e da
necessidade de um Museu das
Escolas de Samba. Entra ano, sai
ano, a gente vê se perderem consolidações estéticas e referências...
Este diálogo quase absurdo ocorreu quando dava uma
aula-magna na USP. E é claro
que não me constrangeu um
minuto sequer. Ao contrário,
exultei com a pergunta do aluno de jornalismo, de aparência
afoita e rebelde.
Desfiei, de imediato, todo
um novelo sombrio do que
comprovei ao longo da direção
no Museu da Imagem e do Som,
a partir de 1965. Quanto mais
os depoimentos para a posteridade exumavam memórias e
feitos, mais pessoas me procuravam para denunciar nomes
esquecidos, destruições, ou mal
tratos a coleções por parte de
herdeiros desrespeitosos. Muitos batiam à porta do MIS para
doar livros, discos, fotos, filmes.
A certeza da destruição, eram
definidores do nenhum cuidado
com a memória. Tanto por parte do poder público quanto – o
muitíssimo pior – a partir de
herdeiros malsãos. Esta trágica
comprovação nunca se sustou,
acreditem, em um único ano de
minha espichada vida pública de
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mais de cinco décadas. E não falo
de bens materiais tão somente.
Flagelam minha alma os esquecimentos de memórias imateriais:
fatos históricos, ou eventos que
ajudaram a construir o país.
É o caso das escolas de samba. Isso para citar apenas os nossos esquecidos mestres de bateria carnavalesca, e cantores. Juro
a vocês que a cada mês anoto os
esquecidos. E, taciturno, vocifero baixinho para mim mesmo o
quanto perde o país em decência ao jogar no lixo memórias
que valeram e valerão a pena serem documentadas em critérios
museológicos rigorosos.
E para não dizer que não
falei das flores nestes dias pós-carnaval, celebro alguns dos
melhores momentos do desfile.
Registro o resultado acertado
do júri ao conferir à Viradouro
o título de campeã. Por tudo,
em especial pelo belo enredo.
Louvo ainda os enredos que
homenagearam figuras ligadas
ao povo, como a Grande Rio, a
reviver o babalaô Joãozinho da
Gomeia. Ou a Mocidade, a reverenciar Elza Soares e sua a figura
majestática. Ou o Salgueiro, a
resgatar o mundo do circo em
preito ao palhaço e ator negro
Benjamin de Oliveira, memória
aprisionada nas brumas espessas
do esquecimento.
Foi este o desfile que mais
me emocionou, não apenas pelo
resgate memorial, senão também
pela beleza e precisão da reverência aos circos antigos.

PRESIDENTE JAIR
BOLSONARO:
“VOCÊ ESTÁ
EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO,
REGINA...”

MAGNAVITA
claudio.magnavita@gmail.com

GENERAL BRAGA
NETTO: “WITZEL
VAI RECEBER
TRÊS HELICÓPTEROS QUE COMPRAMOS COMO
INTERVENTOR”
CM

Negócio bilionário
anima o Itaú
O Governo do Estado do Rio vem
conversando com o Banco Itaú a
negociação da folha da sua folha de
pagamento. O último leilão foi realizado em agosto de 2017 e o Bradesco pagou R$ 1,3 bi para ter o direito
a toda a carteira.
 O prazo foi de 60 meses e passou a valer em janeiro de 2018. O
banco, que já tinha a folha do estado, foi o único interessado do último leilão e fez uma oferta inicial de
apenas 78 centavos sobre o lance
mínimo. Na época eram 212.158 ativos, 157 mil aposentados e 91.572
pensionistas.
 As conversas com o Itaú já
viraram namoro e envolve o primeiríssimo escalão, o próprio gabinete do governador e o do vice-governador.
 O Itaú, quando comprou o Banerj, teve a carteira do Rio debaixo
das suas asas por um bom período.

Fora de limites
No Desfile das Campeãs, o megacamarote do Governo do Estado
na Sapucaí virou terra de ninguém.
Com o governador Wilson Witzel em
viagem, bem longe das vaias, e, com
a saída do vice Claudio Castro, o
camarote ficou à deriva.
 Muita gente se alegrou, e o
consumo etílico deixou alguns convidados eufóricos. Na falta de chefes, espantados pela chuva, a coisa
correu frouxa. Se alguém analisar as
filmagens verá que nem nos camarotes privadas a alegria foi tão grande.

Nada de concreto
até agora
A Refit não pagou nada à Liesa até
o fechamento da coluna, nem o contrato de patrocínio teria sido
assinado.
 As escolas de samba já começam a ficar preocupadas e apostam
no poder de fogo do governador
para pressionar o seu maior devedor
a pagar o que prometeu.
 Para o subsecretário de Eventos,
Ruan Lira, o trabalho será dobrado....
vendeu o patrocinio e agora vai suar
a camisa para que o dinheiro caia na
conta da liga.

O secretário de Ordem Urbana da Prefeitura, Gutemberg Fonseca, comemora o sucesso
da sua equipe no carnaval. Na foto, com o seu filho Yan Thievy

Uma fake news no colo de Otoni
A condição de artilheiro do
presidente Bolsonaro contra o governador Witzel tem
levado o deputado federal
do PSC Otoni De Paula a
infringir o segundo dos dez
mandamentos: “Não tomar
Seu Santo nome em vão”...
Aliás, um dos pecados que
mais contraria Bolsonaro.
 Circulou nas redes
sociais uma peça com a
montagem de Otoni como
candidato a prefeito do presidente Bolsonaro e, pasmem, colocando o deputado
Hélio Negão como seu vice.
A peça foi imediatamente
desmentida pelo Helio, que a
carimbou de fake-news.
 O terreno fica nebuloso
quando se descobre que as
postagens patrocinadas nas
redes sociais de uma jornalista atacando o prefeito Marcelo Crivella tem as digitais
de um rapaz que gerencia o
mesmo vídeo da pagina de
Otoni, que também aparece
na relação de assessores do
gabinete do deputado.
 Além de se colocar
como pré-candidato, ele
acaba tendo vínculos diretos com a artilharia que é

disparada nas redes sociais
contra um aliado do presidente no Rio.
 A candidatura de Otoni
acaba sendo uma peça de
ficção política. A sua filiação partidária é o PSC, a
quem pertence o mandato
e o que impossibilita a troca
de legenda sem a punição
partidária. O PSC já tem
candidato e dificilmente iria
escolher um nome que
tem atirado nas suas principais estrelas.

POUCAS PALAVRAS * POR CARLOS MONTEIRO
Carlos Monteiro

Amanhece e os biguás, já acordados desde a madrugada, empoleirados nas árvores nativas do entorno da Lagoa, partem em busca do “pão nosso de cada dia” que, no caso, é o “peixe nosso de cada dia”... mas não sem, antes de tudo,
pedir a bênção ao Redentor, imponente encimando o Corcovado e de “braços abertos sobre a Guanabara”.
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CORREIO POLÍTICO
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Deputados e senadores se articulam para ter paz com o Executivo

Governo entrega ao Congresso
novo projeto orçamentário
O governo entregou na
úlitma terça (3) ao Congresso um projeto de lei
regulamentando como os
recursos previstos para
2020 serão executados.
Trata-se de uma tentativa
de resolver duas semanas
de impasse com o Legislativo sobre o controle de
cerca de R$ 30,1 bilhões
do Orçamento deste ano.
A proposta mantém

nas mãos do Congresso
os R$ 15 bilhões realocados do Orçamento e devolve ao Planalto a execução do restante, outros
R$ 15 bilhões.
A ideia é que, com
este texto, chegue-se a
um acordo com Câmara
e Senado e os vetos do
presidente Jair Bolsonaro na LDO de 2020 sejam
mantidos.

Mudanças

Segurou inquérito

Recém empossado no
Ministério da Cidadania,
Onyx Lorenzoni já iniciou
mudanças na pasta. Indicou Marcello Reis Magalhães para a Secretaria
Especial de Esporte, no
lugar do general Décio
Brasil.

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, demorou quase um ano para
enviar à Justiça Eleitoral
do Rio o inquérito contra o ex-prefeito Eduardo
Paes (DEM), que apura
crimes nas campanhas
eleitorais de 2010 e 2012.

Fortaleza reduz mortes no trânsito
Fortaleza tornou-se referência de cidade que investe em mobilidade sustentável com o objetivo de
reduzir as mortes no trânsito. Há alguns anos, porém,
a situação era a oposta: em
2010, a capital cearense tinha o preocupante índice

de 14,9 óbitos a cada 100
mil habitantes.
A cidade anunciou que
atingiu a meta estabelecida
na Década de Ação pela
Segurança no Trânsito da
ONU, reduzindo o índice de
óbitos para 7,4 – uma redução de 50,3% no período.

Por falar no Ceará

Ainda sobre o CE

O
ministro
Sergio
Moro, em redes sociais,
ressaltou que a crise na
segurança do Ceará só
foi resolvida com ajuda
do governo federal e que
o bom senso prevaleceu
para solucionar o fim do
motim da PM no estado.

Mesmo com a volta
ao trabalho dos policiais,
a Assembleia Legislativa
do Ceará deve votar um
PEC que pretende proibir
a anistia a militares envolvidos em movimentos ilegítimos de paralisação ou
motim.

Novo prazo

Urnas eletrônicas

Pela segunda vez, o
governo federal prorrogou
a obrigatoriedade da adoção do novo modelo de
carteira de identidade. O
novo prazo agora vai até
março de 202. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do dia 28/2.

O TSE avançou na licitação para a compra de
urnas eletrônicas para as
eleições de outubro. A Positivo, que concorre com
o consórcio da Smartmatic e Diebold, ofereceu o
menor preço no pregão:
R$ 800 milhões.

Dúvida eleitoral

Janela eleitoral

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB),
vai realizar um tratamento de imunoterapia para
combater o câncer na
cárdia, região entre o esôfago e o estômago. Com
isso, caem suas chances
a disputar a reeleição.

Até o dia 5 de abril,
os vereadores que pretendem disputar a reeleição ou a prefeitura de
sua cidade podem mudar
de partido sem sofrerem
nenhuma punição da legenda. As eleições acontecem em outubro.

Curtas
 Subiu de sete para
13 o número de mortos
do naufrágio de um navio no rio Amazonas,
em trecho perto da cidade de Laranjal do
Jari, no Amapá.
 O escritor Olavo de
Carvalho criticou, em
suas redes sociais, a
atriz Regina Duarte, nomeada pelo presidente
Bolsonaro para assumir
a Secretaria Especial

de Cultura, por montar
a equipe sem a presença de profissionais que
seguissem suas convicções ideológicas.

O ex-presidente
Lula recebeu, da prefeita Anne Hidalgo, o título
de cidadão honário de
Paris, em razão do seu
engajamento na redução das desigualdades
econômicas e sociais
no Brasil.

Prazo para regularizar
título acaba em maio

Agência Brasil

TSE cancelou
2,4 milhões
de documentos
de eleitores que
não justificaram
ausência
Por André Richter (Agência Brasil)

Os cidadãos que tiveram o
título de eleitor cancelado têm
até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem não estiver em dia
com o documento, não poderá
votar nas eleições municipais
de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores nos 5.568 municípios do país. Até o meomento,
cerca de 146 milhões de eleitores estarão aptos a escolher
seus candidatos.
O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Se
necessário, o segundo turno
será no dia 25 do mesmo mês.
Ao longo do ano passado,
a Justiça Eleitoral cancelou
2,4 milhões de títulos. Perderam a validade os documentos
dos eleitores que deixaram de
votar e justificar ausência por
três eleições seguidas. Para o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), cada turno equivale a
uma eleição.

Situação das pessoas que tiveram seus títulos de eleitor cancelados deve ser regularizada até maior de 2020

Justiça Eleitoral cancelou,
em 2019, 2,4 milhões de
títulos em todo o país
Para regularizar o título, o
cidadão deve comparecer ao
cartório eleitoral próximo a sua
residência, preencher um documento chamado Requerimento
de Alistamento Eleitoral (RAE)
e apresentar um documento ofi-

cial com foto. Além disso, será
cobrada uma multa de R$ 3,51
por turno que o eleitor deixou
de comparecer.
O prazo para fazer essa solicitação termina no dia 6 de
maio, que vem a ser o último

dia para emissão do título e alteração de domicílio eleitoral
antes das eleições.
Além de ficar impedido
de votar, o cidadão que teve
o título cancelado sofre várias
restrições em sua vida pessoal.
Fica impedido de tirar passaporte, de tomar posse em
cargos públicos e de efetuar
matrícula em universidades
públicas, por exemplo.
A situação de cada eleitor
pode ser verificada no site do
TSE (www.tse.jus.br).
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Janio de Freitas
O mau cheiro do golpismo

Cláudio Magnavita (à esquerda) defende que funcionamento da Embratur no Rio geraria um olhar diferenciado para a capital fluminense

Apoio à instalação
da Embratur no Rio
Discussão no Senado reconhece importância da cidade para o turismo
Jane de Araújo/Agência Senado

Por sua vez, Gilson Machado Guimarães Neto, presidente da Embratur, resumiu as
ações do governo federal com
foco no papel do turismo na
recuperação econômica nacional. Citando México e Colômbia, entre outros, como países
que são exemplos positivos de
divulgação do turismo, elogiou a conversão da Embratur
em agência.

Por Agência Senado

Especialistas ouvidos terça-feira (3) pela comissão mista
que analisa a medida provisória
(MP) 907/2019, que reformula
a Embratur, ressaltaram o grande potencial inexplorado do
turismo no país. Eles também
elogiaram o protagonismo do
governo federal a favor do setor.
A maioria dos dirigentes e parlamentares presentes na audiência
considera essencial que a nova
Embratur — convertida de empresa em agência — seja instalada no Rio para reafirmar o papel
da cidade como “porta de entrada” do Brasil, além de contribuir
para a recuperação econômica
do estado e do município.
Apelidada de A Hora do
Turismo, a MP modifica a Embratur e inclui várias medidas:
isenta a cobrança de direitos
autorais para execução de músicas em hotéis e embarcações;
aumenta de maneira gradativa
o Imposto de Renda sobre remessas ao exterior de até R$
20 mil; e acaba com a isenção
de Imposto de Renda nas operações de arrendamento (leasing) de aeronaves e motores
de aeronaves de empresas internacionais — a partir do ano
que vem.
A norma também afeta o
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micros e Pequenas Empresas
(Sebrae), que teve mais de 19%
das suas dotações retiradas
para favorecer a nova Embratur: pelo texto, a nova agência
receberá 15,75% das alíquotas
das contribuições sociais pagas
ao Sistema S. A medida provisória ainda transfere contratos
da Embratur para o Ministério
do Turismo, além de devolver
bens móveis e imóveis ao patrimônio da União.
SALVAÇÃO
Ao defender o retorno
da Embratur ao Rio, Mauro
Osório, diretor-presidente
do Instituto Municipal de
Urbanismo Pereira Passos
(IPP), cobrou a defesa dos
“legítimos interesses regionais” em face das dificuldades econômicas e da falta de
compensações ocorridas com
a mudança da capital do Rio
de Janeiro para Brasília.

Clarissa Garotinho: mudança da Embratur para o Rio teria custo baixo

Especialistas lamentam que Brasil
esteja abaixo da sua posição
merecida no turismo mundial
— A volta da Embratur é
uma questão de salvação para
o Estado do Rio. Não estou
exagerando — argumentou.
Para Mauro Osório, que
pediu “justiça, não favor” para
o Rio, o estado fluminense ainda corre o risco de ser prejudicado por uma “irresponsabilidade” do Supremo Tribunal
Federal (STF) no iminente
julgamento da repartição dos
royalties do petróleo.
Pedro Augusto Guimarães, presidente da Associação
de Promotores de Eventos
do Setor de Entretenimento
(Apresenta Rio), considera
que o formato de agência para
a Embratur dará mais força à
promoção do país. Guimarães
espera que o estímulo ao turismo faça o país realizar grandes
eventos, um setor no qual o Rio
de Janeiro tem participação,
segundo ele, preponderante —
ele citou a realização da Copa
do Mundo de 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016, e afirmou
que o Carnaval atraiu R$ 4 bilhões para a cidade.
— O papel da Embratur é
muito importante. Captar os
eventos é um trabalho hercúleo, mas é preciso manter uma
política de atratividade, e o
Rio é a porta de entrada para o
país — disse ele.

Guimarães lamentou que
o Brasil esteja “abaixo” de sua
posição merecida no turismo
mundial, apesar dos esforços
dos empresários, e defendeu a
autorregulação do setor.
Sávio Neves, presidente
da Companhia Trem do Corcovado, reafirmou o destaque
do Rio no turismo nacional,
lembrando que o Cristo Redentor é a atração mais visitada do Brasil. Para ele, a Embratur deve ser fortalecida e
precisa ser instalada no Rio
por uma questão de eficiência operacional.
— Tem que deixar de ser
um órgão burocrático para
ser um órgão eminentemente
executivo. No Rio tratamos
o turismo de frente, podendo
irradiar o turismo para todo o
Brasil — declarou.
Cláudio Magnavita, representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
do Rio de Janeiro (Abih-RJ),
considera plausível para a
Embratur seguir o modelo da
Agência Nacional de Cinema
(Ancine), também sediada no
Rio, para que a Embratur tenha um “olhar diferenciado”
para a capital fluminense.
— Temos a oportunidade
histórica de ter uma agência
com musculatura — avaliou.

QUESTÃO AMBIENTAL
O presidente da Embratur também questionou por
que os recursos naturais do
país não têm contribuído
para o aumento do turismo e
criticou o amplo desconhecimento internacional sobre a
situação ambiental do Brasil
— situação que, para ele, foi
alimentada por uma onda de
“fake news”.
— Hoje a imprensa sabe
que a Amazônia não pegou
fogo. E o povo está vindo ao
Brasil conhecer a Amazônia.
Vamos colocar o Brasil no lugar que o país merece, como
um dos protagonistas do turismo no mundo — disse.
O deputado Newton Cardoso Júnior (MDB-MG), relator
da MP, disse ter respeito pelos
argumentos a favor da transferência da Embratur para o Rio,
mas salientou que se trata de um
“tema nacional”, e que a situação
fiscal é desfavorável para todos
os estados brasileiros.
O parlamentar pediu ênfase ao financiamento da promoção do turismo, com a definição de fontes de recursos.
A deputada Clarissa Garotinho (Pros-RJ) considera
que a mudança da Embratur
teria baixo custo, pois a União
tem, segundo ela, uma grande
quantidade de imóveis no Rio.
Além disso, a parlamentar argumenta que a mudança sinalizaria a importância da cidade
como capital turística.
O deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) citou várias
agências federais que já estão sediadas no Rio de Janeiro, e disse
que não faz sentido a nova Embratur ficar próxima do Ministério do Turismo. Também apoiou
a aprovação da MP o deputado
Felipe Carreras (PSB-PE).

Ao instalar o estado típico de pré-golpe, Jair Bolsonaro viu sair de cena o caso
do miliciano Adriano da Nóbrega. Uma vitória. Parcial,
mas vitória. A possível investigação e a apreensão dos 13
celulares do fugitivo levaram
Bolsonaro a mostrar-se, mais
do que apreensivo, temeroso
mesmo. O miliciano, é claro,
não foi por ele defendido e
homenageado na Câmara senão conveniências especiais
para fazê-lo.
Pelo visto, também a polícia e o Ministério Público
sentiram-se aliviados com o
sumiço do caso. Execuções
para silenciar sempre têm tratamento recalcitrante nas áreas investigativa e judiciária.
São perigosas ou vantajosas.
Outros silêncios, nem
sugiro onde, têm lá suas explicações, nem sugiro quais.
Coisas que ficam muito bem
no recente patamar a que o
desastre nacional nos leva.
O estado típico de golpismo não é a certeza de golpe.
É a situação em que um segmento político ou militar – e
em geral ambos – força circunstâncias contrárias à integridade institucional, cujo
eventual abalo deixa, aí sim,
o caminho aberto para a tentativa de um golpe. A reação
a movimentos nesse sentido
ainda é insuficiente e tímida,
em comparação com a persistência de Bolsonaro e dos seus
próximos na transgressão dos
respectivos limites legais, de
decoro e já constitucionais.
A ocorrência, nos últimos
dias, não de atos isolados por
parte de Bolsonaro e Augusto
Heleno, entre outros, mas de
uma conjugação intencional
e prévia, é uma hipótese indescartável. Se o general não
previu o vazamento de suas
palavras contra o Congresso,
nem por isso é menos certo
que transmitia aos ministros
Paulo Guedes e Luiz Eduardo
Ramos a posição de romper
as negociações com os parlamentares sobre o Orçamento,
elevando a crise. Para a qual
dava em seguida a solução, em
palavra estúpida com o significado de dane-se, ferre-se, arrebente-se o Congresso.
Ao próprio Bolsonaro, em

reunião palaciana a pretexto
do problema criado com parlamentares, o mesmo general
propõe “chamar o povo para
as ruas”. A sugestão não é refutada por nenhum palaciano,
civil ou militar. E é em obediência a ela, com citação explícita ao mesmo general, que
surge o chamado para uma
passeata, em 15 de março, de
apoio a Bolsonaro e contra o
Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Não é crível que
a manifestação e a convocação
tivessem geração espontânea,
tanto mais que difundidas na
internet por um direitista radical ligado a Bolsonaro.
O mais novo problema
criado por Augusto Heleno
exigia de Bolsonaro cuidado
e silêncio sobre a provocação
convocada. Fez o oposto. Não
por desatenção. Estava com
os filhos políticos, e mais um,
em reunião permanente no
Carnaval. A atestar que o chamado contra o Congresso e o
Supremo é para valer, passava
a ser o próprio Bolsonaro a
passá-lo aos habituados a espalhá-lo país afora.
Vinda a repercussão, Bolsonaro faz o que sabe: ataca
a imprensa, acusando-a de
difundir como atual uma
mensagem sua de 2015. Mas
o vídeo inclui citação à facada
que levou em 2018. Faz assim como a afirmação de que
Flávio Bolsonaro condecorou um Adriano da Nóbrega
isento de qualquer condenação – mas Flávio precisou ir
ao presídio para entregar-lhe
a medalha. Desmentidos de
Bolsonaro não são verdades,
são palhaçadas morais.
Quem quiser que duvide,
mas o chamado ao povo contra o Congresso e o Supremo
tem o odor palaciano. Foi
talvez precipitado pelos riscos implícitos no assassinato
emudecedor do miliciano e
também ex-capitão Adriano
da Nóbrega. Se não houve
precipitação intencional, o
efeito colateral prestou o mesmo serviço. Sem diminuir o
efeito principal, de evidenciar
o avanço para a situação típica do golpismo – e a reação
tímida ou intimidada das instituições que podem e devem
reagir mais do que à altura.

IBGE abre mais vagas
temporárias para o Censo
Por Nicola Pamplona (Folhapress)

O IBGE abriu inscrições
para concurso com mais de
200 mil vagas temporárias,
para trabalho no Censo Demográfico de 2020. As vagas
tem duração prevista de três
meses a cinco meses e salários
de até R$ 2.100. Os contratados vão trabalhar na coleta
de informações do Censo, a
maior pesquisa realizada pelo
instituto, que visita a cada dez
anos todos os domicílios do
pais, para traçar um retrato da
população brasileira. Por isso,
há vagas em todo o Brasil.
São três tipos de vagas.
Para o cargo de agente censitário municipal, o responsável de coleta, serão contratados 5.462 pessoas, com
salário de R$ 2.100. Para
agente censitário supervisor,
são 22.676 vagas, com salário

de R$ 1.700. Para esses dois
postos o IBGE exige estudo
de nível médio.
A previsão é que o trabalho dure cinco meses, mas se
houver necessidade e dinheiro, o prazo pode ser estendido. Os aprovados serão convocados no dia 15 de junho.
As vagas restantes são para
recenseador, o responsável
pela coleta das informações
nos municípios. Neste caso,
o salário será por produtividade. Por isso, o cargo não
tem cumprimento de carga
horária - o IBGE recomenda
25 horas semanais. O prazo
de contratação será de cinco
meses, também com possibilidade de extensão. A taxa
de inscrição para a função de
nível médio é de R$ 35,80 e
para o nível fundamental, de
R$ 23,61. As inscrições estão
abertas até 24 de março.
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Espaço cultural está fechado desde 2018, devido a um incêndio

Museu Nacional reabre
parcialmente em 2022
O Museu Nacional
estará parcialmente de
portas abertas em 2022,
quando se comemora o
bicentenário da Independência do Brasil. Essa é a
estimativa dos envolvidos
no projeto de recuperação
do espaço cultural, que
pegou fogo em setembro
de 2018. Já a reabertura
plena, de acordo com o
diretor do museu, Alexan-

der Kellner, só deve acontecer apenas em 2025.
Já foram captados cerca de R$ 164 milhões dos
R$ 340 milhões necessários para a reconstrução
total do museu. Desse valor, R$ 55 milhões são de
emendas parlamentares,
R$ 50 milhões da Vale, R$
21 milhões do BNDES, R$
20 milhões da Alerj e R$
16 milhões do MEC.

Turismo escolar

Vagas abertas

A Alerj aprovou um
projeto de lei que institui o
Projeto Turismo Pedagógico nas escolas da rede
estadual de educação,
com o objetivo de facilitar
o acesso dos alunos aos
acervos culturais, artísticos, patrimoniais e turísticos do estado.

A sede do Centro da
Santa Casa de Misericórdia do Rio está abrindo
novas vagas para pessoas que necessitam de
tratamento de transtornos
de comportamento, como
dependência química, alcoólica e demais compulsões viciantes.

Mais um Dia D contra o sarampo
As secretarias estadual e municipal de Saúde
do Rio promovem nesta
semana campanhas de
vacinação contra o sarampo na estação Carioca até sexta (6), das 8h às
14h, em um ponto próximo à academia Smart Fit,.

e em 20 filiais da rede de
drogarias Venâncio até
sábado (7), das 9h às 16h.
Além disso, no sábado (7),
a prefeitura prepara mais
um Dia D, com todos os
postos de saúde da cidade abertos das 8h às 17h
para imunização.

Cannabis liberada

Casas na Muzema

Deputados do Rio
aprovaram, por uninimidade, um projeto de lei
que autoriza o estado a
implementar uma política
de prevenção da saúde
e produção de pesquisas
científicas com o uso da
cannabis medicinal.

A Prefeitura iniciou na
terça-feira (3) a demolição
de construções irregulares na comunidade da
Muzema, no Itanhangá. A
ação deve começar com
a derrubada de cinco imóveis em construção, que
ainda estão vazios.

Cartões liberados

Sem greve na GM

Para garantir maior
fluidez no embarque dos
passageiros, o MetrôRio
está aceitando o uso de
cartões de débito e pré-pagos das bandeiras
Visa e de dispositivos móveis que contam com a
tecnologia NFC nas catracas das estações.

O Tribunal de Justiça
do Rio (TJ-RJ) negou um
pedido de uma comissão
representante de guardas
municipais para que a categoria pudesse realizar
greve, além de servidores
terem o salário descontado caso aconteça alguma
paralisação.

Carnaval 2021 I

Carnaval 2021 II

A dança das cadeiras
dos carnavalescos das
escolas de samba já começou. São Clemente,
Mocidade Independente,
Imperatriz Leopoldinense
e Paraíso do Tuiuti estão a
procura de responsáveis
para os seus desfiles.

Já a Vila Isabel não
apenas renovou o contrato com o carnavalesco Edson Pereira, como
também revelou o enredo
do próximo ano: o cantor
e compositor Martinho da
Vila, presidente de honra
da escola.

Curtas
 Os servidores aposentados e inativos das
carreiras de Segurança
Pública poderão ter direito a possuir distintivo, de acordo com o
projeto de lei 236/19,
do deputado Delegado
Carlos Augusto (PSD),
aprovado, em primeira
discussão na Alerj.
 Uma proposta que
está em discussão na
Câmara do Rio pro-

põe atualizar a Lei no
2.586/1997, que criou
o Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho do Município,
e criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O temporal que
assolou a zona oeste no último domingo
(1º) provocou diversos
pontos de alagamento
na região.

Legenda

Rio tem maior carnaval
de todos os tempos
Mais de dez milhões de pessoas aproveitaram a folia na cidade, revela Riotur
Por Marcelo Perillier

O carnaval de 2020 vai entrar para a história do Rio. Com
mais de dez milhões de pessoas, curtindo a folia na cidade,
alguns números superaram as
expectativas para o período.
Foram mais de 2,1 milhões de
turistas nacionais e internacionais na cidade, injetando R$ 4
bilhões na economia fluminense. Além disso, mais de 90%
dos quartos dos hotéis estavam
reservados para o período, uma
prova de que o Rio continua
sendo um destino visado pelas
pessoas nesta época do ano.
- O carnaval que acabamos
de entregar confirma a capacidade que temos em fazer um evento tão complexo e tão grandioso.
A movimentação na economia
local e o retorno financeiro para
a cidade confirmam que o turismo é o negócio do Rio. Este
foi, sem dúvidas, não só o maior
como o melhor carnaval de todos os tempos – afirma Marcelo
Alves, presidente da Riotur.

O novo Sambódromo foi aprovado por
66% dos turistas nacionais e por mais
90% dos turistas internacionais
Palco principal da festa, o
novo Sambódromo foi aprovado pela maioria dos 273.500 espectadores que frequentaram a
Marquês de Sapucaí nos quatro
dias de folia. A obra grandiosa
para melhoria da infraestrutura, iluminação e segurança,
orçada em R$ 8,1 milhões, e
que teve o investimento financiado pelo governo federal,
via Ministério do Turismo, foi
avaliada como boa ou ótima
por 66% dos turistas nacionais
e por mais de 90% dos turistas
internacionais.
- Fizemos história para o carnaval da nossa cidade, para o nosso povo e para os nossos turistas. Investimos onde a Prefeitura
acredita que deve investir, que
é no carnaval do povo – disse o
prefeito Marcelo Crivella.

As ruas da cidade ficaram
repletas de foliões durante os
dias de folia. Cerca de sete milhões de pessoas aproveitaram
os blocos em todas as zonas da
cidade. Foram mais de 450 desfiles legalizados com destaque
para os megablocos que desfilam no Centro e dos tradicionais da Zona Sul.
Uma novidade para este ano,
as 24 barreiras de segurança instaladas nos megablocos do Centro, com a presença de PMs e
guardas municipais impedindo
a entrada de ambulantes não autorizados, garrafas de vidro e outros objetos proibidos, deixaram
os cortejos mais seguros. Tanto
que foram poucas as confusões
registradas nos desfiles.
- A barreira de segurança é o
maior legado do carnaval. Tive-

mos princípios de confusões, mas
nenhum incidente grave. Foi um
carnaval popular e muito bonito.
Posso dizer, sem sombra de dúvidas, de que o Carnaval 2020 foi o
maior da história - afirmou Felipe Michel, secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de
Vida e Eventos.
Em todo o carnaval, a
Comlurb recolheu 709 toneladas de lixo, sendo 332,5 toneladas nos seis dias de desfiles na
Marquês de Sapucaí; 119,4 toneladas nos blocos; 81,4 toneladas nos desfiles da Intendente
Magalhães; e 176 toneladas nos
bailes populares em diversas
ruas nos bairros da cidade.
Em relação a multas, foram
aplicadas 1.114 durante a folia.
A maioria delas (1.050) para
pessoas flagradas urinando em
via pública e outras 64 por descarte de pequenos resíduos jogados no chão.
Durante o carnaval, mais
de nove mil guardas municipais trabalharam no Sambódromo e nas ruas.

Consertando o preconceito

No mês da mulher, elas põem a mão na massa e aprendem a usar ferramentas

Divulgação

Quem disse que mulher não
pode mexer ou apredenr a utilizar ferramentas? Pensando no
Dia Internacional da Mulher,
celebrado em 8 de março, que
neste ano cai em um domingo, algumas mulheres participam de de um workshops para
aprender a mexer com algo que
elas sempre mantiveram distência: ferramentas e material de
construção.
Oferecido pelo Palácio das
Ferramentas, o evento chega
à sua 7ª edição e vem conquistando novas alunas no esquema
do boca-a-boca. O número de
inscrições bateu recorde, informa Isabel Gomes, diretora de
marketing do estabelecimento.
- Quando o Mulheres à
Obra nasceu, decidimos inovar sem perder a nossa tradição
como loja de materiais de construção. Foi surpreendente ver a
aceitação e adesão das mulheres. Ficou muito nítido que as
mulheres estavam precisando
de uma experiência como estas.
Para Isabel, resultado do

Mulheres põem a mão na massa manuseando furadeiras em curso oferecido por uma loja de ferramentas

programa é promissor, e o projeto abre uma nova frente de
trabalho, rompendo fronteiras
e o preconceito.
- Ninguém gosta de ficar
dependente de outra pessoa.
As nossas alunas são curiosas e
gostam de chegar, meter a cara
e fazer. A gente conseguiu dar
mais conhecimento, encorajar
e fazer com que elas perdessem
o medo de reparos domésticos

As aulas começam neste sábado (7), com o curso de ferramentas elétricas, em que as mulheres aprendem a manuzear
furadeira, serra tico-tico.
No dia 14, o tema será
impermeabilização e rejunte,
com materiais específicos. No
dia 21, novamente ferramentas elétricas, mas com tupia,
furadeira, entre outros equipamentos.

O curso se encerra no dia
28, com a aula de tintas, com
técnicas e preparo de paredes
para pinturas.
O programa acontece aos sábados, das 10h às 14h, na Escola
Técnica Centro Rio, que fica na
Rua Camerino, nº 130. As inscrições podem ser feitas por telefone
(2103-7373) ou pelo site da Palácio da Ferramenta, ao custo de R$
100 de taxa por cada aula. (M.P.)
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Ao atingir a região dos manguezais, verdadeiros berços da natureza, a poluição da Baía de Guanabara ameaça a existência de milhares de espécies e afetam diretamente a economia local

Plástico asfixia a Baía
Poluição desenfreada atinge a área dos manguezais, o que afeta toda a biodiversidade e economia da região
Divulgação/Maqua/UERJ

Carlos Monteiro

Por Pedro Sobreiro

Motivo de fascínio dos navegadores portugueses, a Baía
de Guanabara agoniza aos
poucos e pede socorro. Descrita pelo Padre Fernão Cardim,
próximo ao fim do século XVI,
como “uma baía que bem parece que a pintou o supremo arquiteto do mundo, Deus Nosso
Senhor”, a Guanabara está bem
longe das águas límpidas e repletas de vida de 500 anos atrás.
De acordo com uma pesquisa do Movimento Baía
Viva, a poluição da baía causa
cerca de R$ 50 bilhões de prejuízo anual.
A situação fica ainda mais
complicada porque fora o lixo
industrial e os problemas de
saneamento, a Baía de Guanabara é assolada pelo despejo de
lixo flutuante, que consiste em
peças de plástico, como sacolas
e garrafas pet. Fora estruturas
de sofás e eletrodomésticos
erroneamente descartados nas
águas. Esse lixo flutuante é
confundido com alimento pela
vida marinha.
- Nós temos algumas espécies
ameaçadas de extinção, como a
tartaruga verde e o boto cinza,
que é símbolo da cidade do Rio
de Janeiro, e está até no brasão da
cidade. As espécies marinhas acabam comendo esse lixo - alerta o
ambientalista Sérgio Ricardo, do
Movimento Baía Viva.
DESPEJO DIÁRIO
De acordo com dados da
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe), a
Baía recebe diariamente 90 toneladas de lixo, que é transportado por rios, canais e valões.
Eles acabam se concentrando
principalmente nas ilhas do
Fundão, do Governador e de
Paquetá, nas suas orlas, praias e
áreas de manguezal.
- Os manguezais têm uma
importância muito grande na
biodiversidade, porque eles são
berçários naturais de diversas
espécies. Lá é produzido todo
o alimento do peixe, camarão,
pro caranguejo. Então, se os
manguezais estão poluídos por
lixo, isso afeta diretamente a
produtividade pesqueira - completa Sérgio.

O Boto Cinza, mamífero símbolo do Rio de Janeiro, está praticamente extinto nas águas da Baía de Guanabara
Carlos Monteiro

A poluição prejudica centenas de famílias de pescadores artesanais

Uma baía que
bem parece
que a pintou
o supremo
arquiteto do
mundo, Deus”
O lixo e o esgoto na água vitimam milhares de animais que habitam e se reproduzem na Baía de Guanabara

Além de desempenharem
papel fundamental contra o
aquecimento global, já que
eles sugam muito carbono do
ar enquanto realizam sua respiração. Sem contar que eles
impedem a erosão sedimentar
de encostas.
Estima-se que cerca de 200
famílias sustentadas pela pesca
artesanal sejam diretamente
afetadas por essa poluição.
Isso é apenas um dos diversos problemas econômicos que
envolvem a Baía de Guanabara.
O principal são as carências em
saneamento básico e coleta seleti-

va no entorno das águas. Os moradores da região não vão deixar
de ir ao banheiro por conta do
péssimo trabalho governamental
na região, então a Baía recebe vários litros de esgoto não tratado
diariamente. O governo deveria
investir urgentemente no saneamento e na coleta de lixo, porque
só traria vantagens.
- Além dos problemas de
saúde pública e dos impactos
ambientais, nós temos uma
grande perda econômica, porque a reciclagem desse lixo urbano poderia estar gerando emprego e ajudando a melhorar as

condições do meio ambiente
- afirma o ambientalista.
Usufruindo desses dois serviços básicos para viver, as comunidades teriam melhorias
absurdas na qualidade de vida,
chegando até mesmo a reduzir os números de doenças em
crianças e adultos.
- Nós temos problema com
saneamento básico, sendo que
dois programas estão paralisados desde 2016 - afirma Sérgio
Ricardo, referindo-se ao programa de despoluição da Baía
de Guanabara, iniciado em
1995, e também ao Programa

Nós tivemos
uma Olimpíada
sem um legado
ambiental para
a cidade do Rio
de Janeiro”

Padre Fernão Cardim

Sérgio Ricardo

de Saneamento Ambiental dos
Municípios, que foi um novo
financiamento do governo do
estado para cumprir a promessa
Olímpica de despoluir 80% da
Baía de Gunabara.
- Nós tivemos uma Olimpíada sem um legado ambiental para a cidade do Rio de
Janeiro - conclui.
Visando não só reduzir o
plástico na Baía de Guanabara, mas conscientizar o povo
do entorno a não descartar lixo
na água, o Projeto Mar Sem
Lixo, em parceria com a UFRJ
e o Movimento Baía Viva, vai

realizar de 19 a 21 de março,
no setor de Educação Física da
UFRJ, na Ilha do Fundão, o
evento “Guanabara Vive - Mutirão do Plástico”.
O Mutirão será o primeiro
de dois eventos para conscientizar os moradores. Esse primeiro
evento trará exibições de filmes,
atividades culturais e o mutirão
de limpeza. Seu foco será mais
nos habitantes da Ilha do Fundão. O segundo evento será
realizado em 5 de junho, em
homenagem à Semana do Meio
Ambiente, e abrangerá toda a
região da Baía de Guanabara.
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O FED anunciou o corte nas taxas atendendo a pedido de Trump

Fed anuncia corte na taxa
de juros dos Estados Unidos
O Federal Reserve Banco Central dos EUA promoveu na terça-feira (3)
uma reunião extraordinária,
na qual decidiu cortar em
0,5 ponto percentual a taxa
de juros norte-americana.
Com isso, os juros nos EUA
passam a valer entre 1% e
1,25%.
O comunicado do Fomc
- estilo Copom no Brasil -

diz que a economia norte-americana segue forte, mas
que a atual situação financeira do mundo traz riscos
para o país, obrigando-o a
se precaver de possíveis
colapsos econômicos.
O presidente Donald
Trump já havia solicitado o
corte na taxa de juros, para
colocar o país novamente
no mercado.

Meta da inflação

Juros mantidos

As instituições financeiras consultadas pelo BC
também reduziram a previsão para a inflação para este
ano: de 3,20% para 3,19%.
Para 2021, a estimativa se
mantém em 3,75%, assim
como para os anos seguintes (2022 e 2023): 3,50%.

Já em relação à taxa de
juros, o mercado prevê a
manutenção da Selic para
4,25% até o fim de 2020.
No entanto, para 2021,
a tendência é de que ela
suba para 5,75% ao ano,
subindo para 6,5% em
2022.

PIB brasileiro desacelera em 2020
De acordo com o último boletim Focus, pesquisa semanal do Banco
Central, o mercado financeiro reduziu a estimativa do PIB brasileiro de
2020 – a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país – de 2,20%

para 2,17. Já as previsões
do mercado para o PIB
dos anos seguintes, 2021,
2022 e 2023, continuam
em 2,50%.
Em relação ao dólar, o
BC prevê que a cotação
da moeda americana encerra o ano em R$ 4,20.

Imóveis em alta

Fúria em 4 rodas

Um levantamento divulgado pela da Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção mostra que
a venda de imóveis residenciais no país cresceu
9,7%. Em 2019, 130.434
unidades, contra 118.893
em 2018.

Em fevereiro, a venda
de veículos novos no Brasil cresceu 1,48% sobre
fevereiro do ano no passado e 4,63% sobre janeiro deste ano, com o emplacamento de 192.639
unidades, segundo dados
divulgados da Fenabrave.

Dívida pública

Efeito temporário

De acordo com o Tesouro Nacional, dívida pública federal fechou o mês
de janeiro em R$ 4,23
trilhões. O valor é 0,45%
menor em comparação
com o resultado de dezembro de 2019, que foi
de R$ 4,25 trilhões.

Impulsionada
pelas
contratações
temporárias das festas de fim de
ano, a taxa de desemprego caiu de 11,6% para
11,2%. Segundo dados
do IBGE, 11,9 milhões de
brasileiros estão em busca de emprego no país.

Sob nova direção

Voos suspensos

A Petrobras anunciou
a nomeação da engenheira naval Cristiane Marsillac para a presidência
da Transpetro. Ela entra
no lugar de Rubens Silvino, que desde 2015 comandava a subsidiária de
transporte da estatal.

A Latam suspendeu
até o dia 16 de abril os
sete voos semanais entre São Paulo e Milão, na
Itália. Segundo a aérea, a
medida foi tomada devido a queda da demanda,
resultante da propagação
do novo coronavírus.

Curtas

A Hypera Pharma
fechou acordo com a
Takeda Pharmaceutical International para a
aquisição de portfólio
de 18 medicamentos
isentos de prescrição
na América Latina por
US$ 825 milhões.
 A produção de gás
natural registrou a média de 139 milhões de
metros cúbicos por
dia em janeiro, alta de
0,7% comparado com
dezembro de 2019 e

de 22,6% comparado
com janeiro de 2019.
 A Uber passou a
oferecer, na cidade de
São Paulo, um serviço
de empréstimo de patinetes elétricas a R$
0,90 por minuto, sem
taxa de desbloqueio. A
área do serviço vai da
marginal Pinheiros ao
parque do Ibirapuera,
e engloba Vila Olímpia,
Vila Nova Conceição e
parte da avenida Brigadeiro Faria Lima.

Aposentados de volta
ao batente no INSS

Rivaldo Gomes/Folhapress

MP autoriza
a contratação
de servidores
de outros
órgãos federais
em casos de
emergência
Por Wellton Máximo (Agência Brasil)

Para reduzir a fila de 1,3
milhão de pessoas à espera de
benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
o governo editou uma Medida
Provisória (MP) que autoriza a
contratação temporária de servidores civis federais aposentados. O texto também permite a
contratação por outros órgãos
federais em caso de emergência.
Entre as ocupações abrangidas pelas contratações temporárias estão professores para
aperfeiçoamento de médicos
de Atenção Básica em saúde em
regiões prioritárias e profissionais para assistência humanitária a estrangeiros que entram
no país.
A MP enquadra como necessidade temporária de excepcional interesse público situações de aumento transitório no
volume de trabalho e atividades
como tecnologia da informação,
comunicação e revisão de processos de trabalho, pesquisadores e técnicos para o desenvolvimento de produtos e serviços
em projetos com prazo determinado e atividades relacionadas à
redução de passivos processuais.

Cerca de 1,3 milhão de pessoas estão na fila pela concessão de benefícios do INSS. Postos estão sempre lotados

MP substitui decreto que previa
contratação de militares para a função.
Medida foi questionada pelo TCU
A contratação temporária
também abrange ações preventivas para conter situações de risco
à sociedade, incidentes de calamidade pública, danos e crimes
ambientais e emergências humanitárias ou de saúde pública.
Dessa forma, a MP abre caminho para a contratações temporárias relacionadas ao controle
do coronavírus no Brasil.
No fim de janeiro, o governo tinha publicado um decreto para contratar militares
da reserva para reforçarem o
atendimento no INSS, ganhando adicional de 30% sobre a
remuneração recebida na inatividade. O texto previa a contratação para outras atividades
em órgãos públicos. O decreto,
no entanto, enfrenta questiona-

mentos no Tribunal de Contas
da União (TCU).
Os trabalhadores temporários serão contratados por
meio de um processo seletivo
simplificado, sem concurso público, apenas por meio de edital
de chamamento. No entanto, a
MP dispensa o processo seletivo nas seguintes situações: calamidade pública, emergência
em saúde pública, emergência
e crime ambiental, emergência
humanitária e situações de iminente risco à sociedade.
Os temporários só poderão
ser novamente admitidos 24
meses depois do fim do contrato, exceto quando a contratação
decorrer de processo seletivo
simplificado de provas ou de
títulos, como nas universidades

federais e nos institutos de pesquisa. Pessoas com mais de 75
anos e aposentados por incapacidade permanente não poderão ser contratadas.
No caso de contratação
temporária para pesquisa e
desenvolvimento, os contratos
terão prazo de até quatro anos,
podendo ser prorrogados por
mais oito anos. A MP autoriza
a contratação de profissionais
para atividades que se tornarão
obsoletas no curto ou médio
prazo, nas quais o governo considere desvantajosa a realização
de concursos. Um decreto regulamentará esse ponto.
A MP estabelece que o servidor aposentado contratado
terá direito a auxílio transporte,
auxílio alimentação e diárias. O
contrato de trabalho terá metas
de produtividade, com o pagamento de uma parcela fixa e outra vinculada ao desempenho.
A remuneração – fixa e variável
– não será incorporada à aposentadoria nem estará sujeita à
contribuição previdenciária.
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O presidente americano tenta acordo histórico com extremistas

Trump e líder do Talibã
alinham acordo bilateral
O Talibã afirmou que
uma de suas principais
autoridades conversou ao
telefone com o presidente
norte-americano, Donald
Trump, para confirmar a
implementação de um
acordo de paz bilateral. O
telefonema seria a primeira conversação realizada
entre um presidente dos
EUA e um líder do Talibã.
Trump declarou à im-

prensa que o governo
teve uma boa conversa e
que ambos os lados queriam dar fim à violência.
Ainda não está claro,
no entanto, se os dois lados irão se reunir à mesa
de negociações, pois eles
continuam a discordar
quanto à libertação de
prisioneiros em ambos os
lados, uma pré-condição
para as discussões.

Tornados nos EUA

Saída à francesa

Pelo menos oito tornados atingiram na madrugada de terça-feira (3) os
estados americanos do
Missouri, do Kentucky e
do Tennesse. Neste último, dezenas de casas foram arrasadas e quase 50
mil pessoas ficaram sem
eletricidade.

Com o objetivo de “virar a página e seguir em
frente”, o primeiro-ministro francês, Édouard
Phillipe, recorreu a um
polêmico artigo da Constituição para a Assembleia
Nacional aprovar, de maneira forçada, a Reforma
da Previdência francesa.

Crise de migrantes afeta relações na UE
As organizações humanitárias não governamentais Anistia Internacional e
Human Rights Watch pediram aos Estados-membros
da União Europeia (UE)
uma solução para a crise
de migrantes na fronteira
entre a Turquia e a Grécia.

Desde o anúncio da
Turquia de que ia abrir
fronteiras, feito em 28 de
fevereiro, a chegada de
migrantes às ilhas gregas
aumentou consideravelmente e os confrontos entres estrangeiros e gregos
têm se multiplicado.

Contra o abuso

Aborto rejeitado

Após o caso de um estupro brutal de uma jovem
no país, o governo espanhol apresentou um projeto de lei contra agressões
sexuais. O texto introduz
a necessidade de que
haja consentimento explícito para o ato sexual.

O Tribunal Constitucional da Colômbia rejeitou a
legalização do aborto até
as primeiras 16 semanas
de gestação e decidiu que
o procedimento só pode
acontecer nos três casos
já permitidos pela constituição local.

Eleição em Israel

Medida barrada

Com mais de 90% das
urnas apuradas, a coalização de direita, liderada
pelo partido Likud, do premiê Benjamim Netanyahu,
conquistou 58 cadeiras
no parlamento israelense,
três a menos para obter
maioria no congresso.

O tribunal de San
Francisco (EUA) barrou
uma das principais medidas de Trump para conter
a imigração irregular do
México: de imigrantes esperarem no país latino a
decisão de seus processos na justiça americana.

Visto gratuito

Papa resfriado

O presidente Jair Bolsonaro promulgou acordo
que garante a estudantes
e docentes dos países do
Mercosul gratuidade na
emissão de vistos para
residência temporária em
algum país do bloco, para
fins educacionais.

Por conta do surto de
Covid-19, o papa Francisco, que está há dias
resfriado, realizou exames
para saber se contrariou
o coronavírus ou não. O
pontífice desistiu do retiro
quaresmal de seis dias em
Ariccia, no sul da Itália.

Curtas

Segundo o jornal
britânico The Sun, a
rainha Elizabeth II e o
príncipe Harry se encontraram no castelo
de Windsor para um
almoço e a rainha disse
que Harry “sempre será
bem-vindo de volta” à
família real.
 A ministra da Olimpíada de Tóquio-2020,
Seiko Hashimoto, afirmou ao parlamento
japonês que existe a
possibilidade de que
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os Jogos sejam adiados para o fim do ano,
já que o contrato com
o COI determina que o
evento ocorra em 2020.
 Morreu na quarta-feira (5) aos 100 anos de
idade, Pérez de Cuéllar,
antigo secretário-geral
da Organização das Nações Unidas. Nascido
em 1920 em Lima, capital do Peru, Javier Pérez
de Cuéllar foi o quinto
secretário-geral da ONU,
entre 1982 e 1991.

Votação na Super Terça
derruba Bloomberg

Fotos Divulgação

Bernie Sanders
e Joe Biden
dominam disputa
democrata.
Partido trabalha
pelo ex-vice de
Barack Obama
Por: Marcelo Perillier (Correio da
Manhã) e Marina Dias (Folhapress)

Se a eleição americana fosse
uma casa de apostas, Michael
Bloomberg teria perdido muito
dinheiro. Ou melhor, já perdeu.
O ex-prefeito de Nova York
apostou demais na Super Terça,
mas os mais de US$ 500 milhões
injetados do próprio bolso na
campanha foram em vão, pois
o candidato venceu apenas no
território de Samoa Americana
e, com isso, se retirou da disputa
de ser indicado do Partido Democrata para a Casa Branca.
Quem se saiu bem na Super-terça foi o ex-vice-presidente Joe Biden, que venceu em
10 estados, incluindo o Texas,
e faturou 596 delegados, precisando de mais 1.395 para ser
consolidado pelo partido.
No entanto, o progressista
Bernie Sanders, diferentemente
de quatro anos atrás, está com
mais fôlego na disputa. Mesmo
vencendo em apenas qautro estados, Bernie venceu a Califórnia, o que lha garantiu 531 delegados, faltando apenas 1.460
para enfrentar Donald Trump
na eleição geral. Tecnicamente,
os dois estão embolados. A senadora Elizabeth Warren, com
apenas 61 delegados, foi a última postulante a sair da disputa.
Ancorado no voto dos negros, o ex-vice de Barack Obama
apostou todas as fichas na Super
Terça para se consolidar como
a alternativa a Sanders. Rapidamente, ele uniu o centro demo-

O milionário Michael Bloomberg tirou recursos do próprio bolso para uma campanha que não decolou nas prévias

Agenda progressista de Sanders assusta cúpula

Biden é visto como a solução conciliadora no partido

Candidato precisa atingir 1.991 dos
3.979 delegados durante as primárias
para ser indicado do partido
crata em uma articulação bem
montada, que começou com a
desistência de Pete Buttigieg e
Amy Klobuchar às vésperas da
Super Terça e desaguou com a
saída de Michael Bloomberg.
A decisão de Bloomberg se
alinha ao desejo do establish-

ment do partido. Lideranças
tradicionais da sigla temem
que a agenda de justiça social
e igualdade econômica de Sanders afaste eleitores moderados que, em 2018, ajudaram os
democratas a recuperar maioria na Câmara.

Figurões da legenda já se
mostraram dispostos a se mexer
para impedir a nomeação de
Sanders, mas a disputa deve ser
no voto a voto até julho, quando acontece a convenção nacional do partido. Isso, é claro, se
ele ou Biden não conquistarem
antes os 1.991 dos 3.979 delegados durante a fase das eleições primárias, além de grande
parte dos dos 771 superdelegados, que entram em cena caso
ninguém consiga o número
mágico de delegados.

Cartas de Pio XII reveladas
Vaticano libera para domínio público arquivos da Segunda Guerra Mundial
Reprodução

Por Agência Brasil

Os arquivos do Vaticano,
que conservam a documentação
do Papa Pio XII (1939-1958),
vão virar públicos, permitindo
que se esclareça o silêncio do
líder da igreja católica contra o
nazifascismo durante a II Guerra Mundial (1939-1945).
“A Igreja não tem medo da
História. Pelo contrário”, disse
o Papa Francisco no dia 04 de
março de 2019 quando anunciou a abertura da documentação relativa ao pontificado de
Eugenio Pacelli (Papa Pio XII)
que se prolongou entre 1939 e
1958.
Oitenta e cinco investigadores estão já inscritos para
poderem pesquisar 16 milhões
de documentos pertencentes ao
“arquivo secreto”, mas também
de diferentes instituições do Estado do Vaticano que foram organizados nos últimos 14 anos.
Entre os investigadores estão historiadores do Museu do
Holocausto dos Estados Unidos, assim como de Israel, Alemanha, Itália, França, Rússia,
Espanha e de vários países da
América do Sul.

O conteúdo das cartas esclarecerá a posição de Pio XII durante a guerra

A decisão de abrir os arquivos tem sido comentada por
historiadores e organizações
judias que teorizam sobre um
Papa acusado de se ter calado
perante ao nazifascimo.

A poucos metros da cidade
do Vaticano, no dia 16 de outubro de 1943, soldados nazistas
capturaram 1.022 judeus, entre
os quais 200 crianças e adolescentes, que poucos dias depois

foram enviados para o campo
de concentração de Auschwitz,
na Polônia.
Destes 1.022 judeus capturados perto da cidade do Vaticano sobrevieram 17 pessoas.
Até ao momento, o Vaticano apenas liberou, em 2004,
abrir consulta a “Inter Arma
Caritas”, o gabinete de informação sobre os prisioneiros de
guerra instituído por Pio XII e
que recolheu entre 1939 e 1947
fichas de 2,1 milhões de prisioneiros de guerra.
Em 1965, o Vaticano publicou documentação que acabou
por ser coligida em 12 volumes
- “Atos e documentos da Santa
Sé relativos à II Guerra Mundial” - que continha material de
arquivo sobre o pontificado de
Pio XII.
Luis Manuel Cuña Ramos,
um dos membros da equipe dos
arquivos do Vaticano, disse que
“este é o momento de deixar os
historiadores tirarem conclusões a respeito de Pio XII”.
No final do ano passado, o
Papa Francisco alterou formalmente o nome - Arquivo Secreto do Vaticano, por - Arquivo
Apostólico do Vaticano.
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Lucas Figueiredo/ CBF

A seleção feminina brilha nos gramados do mundo; já a CBF...

Gafe internacional da CBF
revela machismo no futebol
Em pleno mês da mulher, o Brasil deu um péssimo exemplo no meio
meio esportivo. A CBF
conseguiu a proeza de
enviar uma delegação só
de homens para apresentar o projeto de trazer a
Copa do Mundo Feminina para o Brasil em 2023.
Enquanto isso, as concor-

rentes, Japão, Austrália e
Colômbia, praticamente
só enviaram mulheres.
A gafe viralizou depois
de um jornalista do New
York Times apontar a mancada. Em suas redes sociais, o senador Romário
disse que a entidade sempre tratou a seleção feminina como “patinho feio”.

Regularizado

Novo 10 na Colina

O japonês Keisuke
Honda já está registrado
no BID da CBF e já pode
jogar. O Botafogo, no entanto, ainda não confirmou a data de estreia do
craque japonês, apesar
de boatos apontarem que
ele estreie neste sábado
(7), contra o Flamengo.

O meia-atacante argentino Martín Benítez foi
apresentado oficialmente
no Vasco. O Gigante da
Colina aguarda os documentos do Independiente
para regularizar o jogador,
que está fazendo um treino físico para se adaptar
ao time de Abel Braga.

Caso ‘Bruno Henrique’ segue rendendo
O VP de futebol flamenguista, Marcos Braz,
comentou a situação de
Bruno Henrique, que foi
parado em uma blitz, se
recusou a fazer o teste do
bafômetro e está com sua
CNH sendo investigada.
Ele disse que o jogador
está “chateado com o

que aconteceu” e ainda
afirmou que o Flamengo
está disposto a colaborar:
“É um assunto que não
pode ser diminuído. É sério, é trânsito. A Lei Seca
é importante para o Brasil
inteiro, em especial para o
Rio de Janeiro, na prevenção de acidentes”.

Time a ser batido

De volta ao Brasil

Segundo elenco mais
caro da Libertadores, o
Palmeiras espera sair com
a taça neste ano. Referência do time, o volante Felipe Melo, no entanto, não
coloca o Alviverde como
time a ser batido. Para
ele, é o Flamengo.

A atacante Millene
voltou ao Corinthians por
empréstimo de seis meses, após passar maus
bocados na China. Isso
porque ela é jogadora do
Wuhan Xinjiyuan, time da
cidade em que surgiu o
Coronavírus.

Abençoados

Não vai aposentar

O Santos realizou um
ensaio fotográfico com
gerações campeãs da Libertadores “abençoando”
o atual elenco. Jogadores
como Mengálvio e Pepe,
bicampeões nos anos 60,
e Leo, campeão em 2011,
se uniram a Sánchez, Marinho e cia.

O lateral Juanfran, do
São Paulo, disse: “não
vou sair do Brasil sem ganhar uma taça, não posso voltar para a Espanha
sem nada, não posso”.
A declaração virou piada
online, por conta do jejum
tricolor, que não ganha títulos desde 2012.

Bons duelos nas areia da Urca
Estrelas do vôlei de
praia feminino desembarcam na Urca no próximo
dia 15.
O Super Vôlei vai reunir o Time Brasil de vôlei
de praia feminino, composto por Agatha (bicampeão mundial e prata na
Rio 2016) e Duda (campeã

mundial em 2018), e Ana
Patricia (campeã sul-americanos) e Rebecca (bicampeã sul-americana), enfrentando as Alemãs Laura
Ludwig (ouro na Rio 2016) e
Maggie Kozuch, e as italianas Menegatti e Orsi.
O evento será disputado no CCFEx, às 9h.

Curtas

A CBF alterou o
formato de disputa da
Série C do Brasileirão.
Agora, os times são divididos em duas chaves
de 10 times, cada, que
se enfrentam entre si
em jogos de ida e volta.
Os quatro melhores colocados de cada chave
jogarão dois quadrangulares. Os dois melhores colocados de cada
quadrangular vão ocu-

par as quatro vagas de
acesso à Série B.

O SBT anunciou
que vai voltar a exibir
conteúdo da WWE na
TV aberta. O esporte
fez bastante sucesso
no final dos anos 2000.
Agora, 12 anos depois,
o canal comandado por
Silvio Santos voltará a
exibir o RAW a partir de
sábado, 11 de abril.

E a bolha mineira deve
estourar outra vez...

Reprodução/ Twitter

Contratação do
técnico Sampaoli
mostra que o
Atlético Mineiro
está gastando o
que não tem sem
pensar no futuro
Por Pedro Sobreiro

O futebol mineiro sofreu
um duro golpe na última temporada com o rebaixamento
inédito do Cruzeiro, maior
campeão nacional de Minas,
no Campeonato Brasileiro.
Após muitos debates e reportagens, a conclusão sobre o
caso Cruzeiro foi de gestões temerárias, gastando valores absurdos, que o clube não poderia
pagar, e até mesmo suspeitas de
corrupção.
A gestão irresponsável financeiramente da diretoria
cruzeirense vinha inflando
uma bolha econômica desde
2013, quando a Raposa começou a enfilaeirar títulos com
seus elencos milionários. Mas,
como toda bolha, uma hora ela
estourou e deixou a situação do
clube insustentável, resultando
no rebaixamento para a segunda divisão nacional em campo
e ainda correndo risco de ser
rebaixado para a série C nos
tribunais por conta de dívidas
milionárias com a Fifa.
Em vez de se espelhar no

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, anunciou Jorge Sampaoli em sua conta pessoal do Twitter

“Não vamos ‘Cruzeirar’”, disse Sette
Câmara antes de contratar Sampaoli
por mais de R$ 1 milhão por mês
fracasso do rival e adotar uma
política de austeridade, o Atlético parece seguir os mesmos
passos do Cruzeiro rumo à insustentabilidade financeira.
Atualmente, o Galo é o clube com a segunda maior dívida
com a União. São impressionantes R$ 356,7 milhões em
débito, perdendo apenas para o
Corinthians, que deve absurdos
R$ 737,7 milhões.
Além disso, a diretoria
atleticana traçou seu planejamento econômico para a
temporada 2020 levando em
conta que conquistaria até R$

57.964.750,00 em premiações
por classificações nos torneios
que viria a disputar no ano e
com arrecadação em bilheterias. Só que o início de ano do
clube foi o pior possível.
Sob o comando do técnico
venezuelano Rafael Dudamel,
o time foi eliminado da Copa
Sul-Americana ainda na primeira fase, para o Unión Santa
Fé, além de ter caído nos pênaltis para o Afogados, de Pernambuco, na segunda fase da Copa
do Brasil, competição com as
maiores premiações da América do Sul.

Agora, resta ao Galo o Brasileirão. Para tentar chegar ao
valor previsto no planejamento, a equipe teria que vencer a
competição, mas ainda ficaria
cerca de R$ 25 milhões abaixo
do previsto.
Como se não fosse o bastante, a demissão de Dudamel,
que ficou menos de dois meses
no cargo, vai custar alguns bons
milhões ao Atlético, que correu
para anunciar Jorge Sampaoli
como seu novo treinador. O
Argentino chega a Minas recebendo pouco mais de R$ 1 milhão por mês.
Não se sabe o que está passando pela cabeça da diretoria
atleticana. A conta atual já não
fecha, mas ainda assim continuam se endividando. A situação
deve ficar feia quando a bolha
estourar.

Um vírus detém os Jogos?
Coronavírus é ameaça real, mas adiar competição não está nos planos do COI
Gabriel Souza

O Comitê Olímpico Internacional vai esperar até o
último instante, rezando pelos
avanços da medicina, para dizer que sempre confiou na realização dos Jogos Olímpicos
de Tóquio 2020. Reafirmando,
ainda, que o espírito olímpico
a tudo supera, inclusive a uma
possível pandemia.

Por Vicente Dattoli
Especial para o Correio da Manhã

O coronavírus continua a fazer estragos. Estragos em todas as
áreas: o turismo caiu, a atividade
econômica está parando, hospitais cada vez mais cheios... Claro
que o esporte não ficaria fora desta escalada de problemas. Várias
competições foram adiadas ou
canceladas.
Um pré-olímpico feminino
de basquete, marcado para a China, mudou de lugar. O grande
prêmio de Fórmula da China,
até agora, adiado – mas pode ser
cancelado. O mesmo acontece
com a corrida no Vietnã (que
seria a primeira naquele país).
Nesta semana, um evento-teste
de rugby em cadeira de rodas foi
cancelado no Japão.
Estudam-se práticas para
evitar aglomerações durante
provas de rua nos Jogos Olímpicos, como a maratona (que
não será mais em Tóquio).
Mas é só isso? Claro que
não. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 correm, sim, o risco
de serem cancelados. Não é alarmismo. E o Comitê Olímpico
Internacional joga com o tempo
– tempo, tempo, dos minutos,
horas e dias até a data prevista
para seu início oficial (24 de julho) – e com o tempo “estações
do ano”, contando com a chegada do verão no hemisfério Norte.
Sempre que há uma grande
competição esportiva são feitos
diversos seguros. Contra catástrofes naturais, por exemplo.

Até problemas políticos costumam ser previstos (daí não se
imaginar uma Olimpíada, por
exemplo, em países conturbados politicamente).
NOVA PREOCUPAÇÃO
Mas uma epidemia é uma
nova preocupação. Como imaginar um evento que movimenta
200 países, com diversos “sub-eventos” acontecendo paralelamente, sendo cancelado?
Sem falar que a televisão já
vendeu (e recebeu) milhões de
dólares das empresas pela publicidade e separou horários em
satélites e nas suas programações para exibir os recordes que
certamente serão batidos.
Escrito assim, parece algo
fácil, mas adiar uma semana,
um mês, não parece nada drástico. Mas é. Milhares de voos
estão lotados por conta dos
Jogos Olímpicos; hotéis estão

recusando pedidos de reservas
por falta de quartos.
Restaurantes se mobilizam para atender os milhares
de turistas, de todo o mundo,
que estarão no Japão em julho/
agosto (temos a Paralimpíada,
a seguir).
Como adiar ou cancelar?
Até hoje, apenas as duas guerras mundiais foram capazes de
interromper os Jogos Olímpicos. Cogitaram realizar competições sem a presença de público, o que seria uma loucura.
Além de os ingressos já estarem
vendidos (só para a população
japonesa houve procura superior a dois bilhões de tíquetes),
como imaginar arquibancadas
vazias nos estádios, ginásios ou
parque aquáticos? Na Europa,
algumas partidas de futebol
têm sido realizadas assim. E é
triste. Um contraponto ao chamado “espírito olímpico”.

UM POUCO DE HISTÓRIA
Esta será a segunda Olimpíada (de verão) no Japão –
Jogos Olímpicos de Inverno
já tivemos dois, em 1972 (Sapporo) e 1998 (Nagano). A
segunda em Tóquio e poderia
ser a terceira. Em 1940 estava
programada uma edição dos
Jogos Olímpicos para a capital
japonesa. Não aconteceu em
função da II Guerra Mundial.
Foi, então, oficialmente, a segunda vez que uma Olimpíada deixou de ser realizada - a a
primeira foi em 1916, quando
se esperavam os Jogos Olímpicos de Berlim. Impedidos pela
I Guerra Mundial.
Falando de esportes, Tóquio costuma ser inovadora.
Em 1964, quando aconteceram, até agora, os únicos Jogos Olímpicos naquela cidade, tivemos a estreia do judô e
do vôlei – esportes que costumam dar muitas alegrias para
o Brasil.
Este ano, teremos surfe
(onde somos francos favoritos), skate e escalada. Novidades para movimentar uma
Olimpíada que promete.

De 6 a 12 de março de 2020
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Rio registra o
primeiro caso
de coronavírus

Fernando Frazão/Agência Brasil

Já chega a oito o número de pacientes com o
covid-19 no país.
Por Natália Cancian (Folhapress)

Subiu para oito o número
de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no
Brasil. As informações são da
plataforma do Ministério da
Saúde criada para monitorar
dados sobre a doença. Entre os
casos, seis ocorreram em São
Paulo, um no Espírito Santo e
um no Rio de Janeiro.
A secretaria estadual de
Saúde do Rio informou quinta-feira (5) que o coronavírus
foi detectado numa paciente
que voltou recentemente da
Itália. Ela tem 27 anos, vive em
Barra Mansa, no sul do estado,
e seu nome não foi informado.
Ainda segundo a secretaria, a
vítima do coronavírus está em
tratamento domiciliar e passa
bem.
De acordo com o secretário
de Vigilância e Saúde, do governo federal, Wanderson de Oliveira, o caso do Espírito Santo

foi confirmado pela Fundação
Oswaldo Cruz. Trata-se de uma
mulher de 37 anos que esteve
recentemente na Itália.
O secretário informou também que subiu para 636 o número de possíveis casos ainda
em investigação. Outros 378 já
foram descartados após exames.
Em São Paulo, o resultado
do teste de contraprova de uma
adolescente que vive na capital
deu positivo para o novo coronavírus, informou quinta-feira
(5) o Ministério da Saúde. Inicialmente, o ministério havia
informado que o registro não
entraria na lista de confirmados
por não se enquadra na definição de caso de covid-19. O motivo era o fato da adolescente
não ter apresentado sintomas.
Após reunião com especialistas nesta quinta-feira, a pasta recuou da decisão e decidiu
classificar o registro como confirmado. A avaliação ocorreu
devido a quatro pontos: 1) o

fato de ter dado exame positivo
para o vírus, 2) o histórico de
viagem da adolescente a uma
área de alta transmissão, 3) o
uso de medicamentos que podem ter escondido sintomas,
como febre e 4) a possibilidade
de que a adolescente ainda tenha sintomas.
Em nota, o ministério diz
que estuda uma infecção assintomática pelo coronavírus. A
pasta qualifica a situação como
atípica. A previsão é que sejam
feitas agora análises para observar carga viral e potencial de
transmissão e se houve supressão de sintomas por uso de medicamentos.
O caso era analisado desde
quarta-feira (4), quando resultado de um primeiro exame
feito pela adolescente na rede
privada deu positivo para o
novo coronavírus. Trata-se de
uma estudante de 13 anos que
esteve na Itália. Lá, ela esteve
em Milão e depois na região de

Uso de máscaras de proteção começa a se tornar mais popular nos aeroportos mais movimentados do país

Dolomitas, onde ficou internada em um hospital por causa de
uma lesão no joelho.
O retorno ao Brasil ocorreu
no domingo (1º). Na terça (3),
ela esteve na Beneficência Portuguesa, onde coletou amostras
para exames, que deram positivo. Teste de contraprova feito
pelo instituto Adolfo Lutz confirmou a análise.
A adolescente, porém, não
teve sintomas desde que chegou ao país. Segundo equipes
do Ministério da Saúde, a probabilidade é que ela tenha feito
o teste por ter estado internada
em um área onde há transmissão
do novo vírus e para possíveis
novos procedimentos médicos.

A pasta diz que irá avaliar
ase um eventual medicamento
usado para tratamento da lesão
no joelho pode ter levado a estudante a não ter sintomas. O
histórico dos familiares que a
acompanharam na viagem também deve ser analisado. Adolescente e contatos são monitorados, diz o ministério.
Atualmente, não há recomendação para que casos sem
sintomas sejam testados para
o novo vírus. Nesta quarta, ao
ser questionado sobre o caso,
ainda em investigação naquele
momento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
negou mudanças na orientação
atual da pasta.

“Do ponto de vista da saúde
pública, não vamos fazer exame
de todo mundo para, numa loteria esportiva, saber se alguém
teve o vírus”, disse ele, para
quem a medida seria ineficaz na
contenção do vírus.
Ainda na quarta, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso de covid-19 no Brasil. O paciente é um homem de
46 anos nascido na Colômbia,
mas que vive em São Paulo e fez
viagens recentes à Espanha, Itália, Áustria e Alemanha.
Ele foi atendido no hospital
Albert Einstein e teve o caso
confirmado em exames. Em
seguida, foi encaminhado para
isolamento domiciliar.

TECNOLOGIA

Sem medo de desbloquear o celular
Pequeno guia prático sob medida para quem costuma esquecer senhas não entrar em pânico
Caio Rocha/FramePhoto/Folhapress

Por UOL/Folhapress/Correio da Manhã

Toda vez que você se cadastra em um aplicativo ou site,
precisa criar uma senha. Mas
são tantas combinações que
certamente você já esqueceu
de uma ou outra, certo? Agora, e quando a senha esquecida
é a do celular? Se você acidentalmente esquecer sua senha e
ficar preso do lado de fora do
aparelho, não precisa entrar em
pânico. Existem algumas formas para tentar a recuperação
do acesso, tanto para Android
quanto para iOS.
Como esta época de carnaval é propícia a súbitos esquecimentos, vale a pena guardar as
instruções a seguir. Você pode
até não precisar delas, mas algum amigo, mais cedo ou mais
tarde, vai pedir socorro.
Também é bom ter em
mente que o principal é ter
muita calma, em vez de sair
teclando a esmo, achando que
vai resolver o problema na sorte. Não vai, e corre o risco de
perder todos os dados armazenados no aparelho. Portanto,
todo cuidado é pouco.
ANDROID
Os aparelhos com Android
4.4 ou anterior a ele possuem
a opção “Esqueci a senha”. Ela
aparecerá no canto inferior da
tela após cinco tentativas incorretas de acessar o smartphone.
Basta tocar nela e preencher
com seu login e senha do Google para recuperar o acesso.
Caso a opção anterior não
dê certo ou seu smartphone
tenha uma versão mais nova
do Android, a alternativa será

Desbloquear o celular não é difícil, mas é importante manter a calma e seguir direitinho as instruções, para evitar surpresas desagradáveis

restaurar o aparelho para as
configurações de fábrica. Isso
significa que todas as informações presentes em seu celular
serão perdidas. Por esse e outros
motivos é sempre bom ter o backup em dia.
Você pode restaurar o padrão de fábrica pelo Gerenciador de Dispositivos do Google.
Para isso:
- Acesse esse site (https://
myaccount.google.com/find-your-phone?pli=1).
- Preencha com os dados de
sua conta do Google.
- Clique em “Considerar a
limpeza do dispositivo”.
- Confirme clicando em
“Sim, apagar”.
Vale ressaltar que o procedi-

mento deve ser realizado com o
smartphone conectado à internet. Óbvio, mas o povo esquece.
RESTAURAÇÃO
A restauração pode ser feita
manualmente também:
- Desligue o aparelho;
- Pressione os botões de
liga/desliga e diminuir volume
ao mesmo tempo;
- Para navegar nessa tela, use
os botões de volume.
- Encontre a opção “Recovery” ou “Recovery Mode” e selecione-a usando o botão liga/
desliga;
- Usando os botões de volume vá até a opção “Wipe Data/
Factory Reset” e selecione com
o botão liga/desliga;

- Novamente, use os botões
de volume para selecionar a
opção “Yes delete all user data”
ou “User Data Only” e clique
no botão liga/desliga para
confirmar;
- Selecione a opção “Wipe
cache partition”; Pressione o
botão liga/desliga e selecione a
opção “Reboot System Now”.
USANDO O ITUNES
Se o seu dispositivo estiver
sincronizado com o iTunes,
restaure o celular por ele. Esse
procedimento fará com que o
iPhone volte para a configuração de fábrica e, portanto, sem
a senha de bloqueio.
- Conecte o iPhone ao computador para sincronizarem;

- Abra o iTunes. Se for solicitado uma senha, use o modo
de recuperação;
- O iTunes irá sincronizar
automaticamente o dispositivo. Após a conclusão, faça o
backup;
- Quando ambos estiverem
concluídos, clique em “Restaurar iPhone”;
- Na tela de configuração,
durante a restauração do dispositivo, clique em “Restaurar de
um Backup do iTunes”;
- Por fim, selecione o seu
dispositivo no iTunes e clique
no backup recém-criado;
- Após esse procedimento, seu
aparelho estará da mesma forma
que antes, com todos os arquivos,
porém sem a senha de acesso.

MODO DE RECUPERAÇÃO
Caso, por algum motivo,
não dê certo ou você nunca
tenha sincronizado o aparelho com o iTunes, a saída é
tentar o modo recuperação.
Vale lembrar que o Modo
de Recuperação apagará todos os dados do dispositivo,
portanto, novamente, é importante estar sempre com
backup em dia. Não se esqueça dessa recomendação.
Para começar, conecte o
dispositivo ao computador
e abra o iTunes. Com ele
conectado, force a reinicialização:
- Nos iPhone 6S e anterior: mantenha os botões de
início e superior (ou lateral)
pressionados ao mesmo tempo até a tela do modo de recuperação aparecer;
- Nos iPhone 7 ou iPhone
7 Plus: mantenha os botões
lateral e diminuir volume
pressionados
simultaneamente até a tela do modo de
recuperação aparecer;
- Nos iPhone X, iPhone
8 ou iPhone 8 Plus: pressione e solte rapidamente o botão aumentar volume. Pressione e solte rapidamente
o botão diminuir volume.
Feito isso, mantenha pressionado o botão lateral até
a tela do modo de recuperação aparecer;
- Ao aparecer as opções
“Restaurar” ou “Atualizar”,
selecione “Restaurar”;
- Espere o iTunes fazer o
download do software para
o dispositivo;
- Feito isso, configure novamente o aparelho.
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T

rês cidades localizadas
na
Zona da Mata
e no agreste do
estado,
todas
a menos de duas horas de carro da capital, Recife, cultuam
suas festas típicas, com ensaios
e espaços culturais dedicados
a apresentá-las aos turistas em
qualquer mês do ano.
Entre os três Carnavais, o
que mais atrai visitantes é o
maracatu rural, surgido no fim
do século 19, na Zona da Mata,
que reúne traços das culturas
europeia, indígena e africana.
Foram os trabalhadores das lavouras que deram início a essa
festa, no tempo em que a atividade canavieira era predominante na região.
Hoje, há mais de cem grupos de maracatu rural e 14 mil
brincantes distribuídos pelo
estado, segundo o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), que registrou essa manifestação folclórica como patrimônio cultural
em 2014.
Mesmo com a chegada de
outras indústrias na região, a
cana continua dominando a
paisagem. E a maior parte dos
participantes ainda trabalha em
usinas de açúcar, segundo Giorge Bessoni, cientista social do
Iphan de Pernambuco.
A maioria dos grupos fica
na região da mata norte, onde
está Nazaré da Mata, cidade
que é considerada o berço desse
folguedo – palavra usada para
descrever festas populares de
caráter lúdico.
A cidade, a 66 km do Recife, tem 17 grupos. Entre eles
está o Cambinda Brasileira.
Criado em 1918, é o que está
em atividade há mais tempo de
forma ininterrupta no estado.
Com uma orquestra de percussão e sopro, o cortejo de um
único grupo pode ter mais de
cem integrantes. Todos são comandados por um mestre.
A cada som de apito emitido por ele, o grupo faz uma reverência e escuta as loas –como
são chamadas as trovas cantadas pelo mestre. Ao fim delas,
os integrantes voltam a se agitar, enquanto tomam conta do
espaço os sons de instrumentos
como caixa, surdo e mineiro –
uma espécie de ganzá grande.
Antes, o dia a dia do canavial dominava os temas das
loas, sempre improvisadas.
Hoje, a inspiração também
vem do que ocorre fora da zona
rural. “A gente fala do presidente, do Lula, da enchente de
Minas, do coronavírus”, diz o
mestre João Paulo, 70, do grupo Leão Misterioso.
O cortejo do maracatu rural
tem rei, rainha e baianas, que
vão na linha de frente. Mas o
que mais o identifica são os caboclos de lança.
Essas figuras são vistas só
nesse tipo de folguedo, conhe-
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Tem festa o ano
todo na Zona da
Mata e no agreste
Folias centenárias como o maracatu seduzem os visitantes
Adriano Vizoni/Folhapress

Igreja Nossa Senhora do Carmo, construída em 1580, no centro histórico de Olinda (alto): cidade oferece muitas atrações o ano inteiro

cido também como maracatu
de baque solto. Já o maracatu
de baque virado, ou “nação”,
comum em áreas urbanas, se
diferencia por ter orquestra formada só por instrumentos de
percussão.
É fácil reconhecer os caboclos. Usam chapéus grandes
com fitas longas e finas feitas de material brilhante, que
lembram uma cabeleira. Na
mão, empunham lanças. Sob
o manto bordado e colorido,
levam sacos de chocalhos presos ao corpo –cada um representa um ano em que o participante desfilou.
A antropóloga Laure Garrabé, da Universidade Federal
de Pernambuco, explica que
os caboclos foram as primeiras

figuras da festa. No século 19,
já batucavam nas casas grandes
pedindo dinheiro para o carnaval.
Hoje, quando chega essa
época do ano, 60 desses grupos
se reúnem em Nazaré da Mata,
no Parque dos Lanceiros, nas
margens da BR-408.
Não é só no Carnaval que os
grupos tomam o local. O anfiteatro do parque recebe apresentações o ano todo. No espaço, há exposição permanente
dos principais personagens da
festa e de seus figurinos.
De setembro até a Páscoa,
caboclos de lança ensaiam pelas
ruas da cidade. Há também as
sambadas, espécie de torneios
entre mestres de maracatu. Esses treinos reúnem mais de mil

pessoas, atravessam a madrugada e vão até o amanhecer, diz o
mestre João Paulo.
O centro cultural Mauro
Mota, em Nazaré, tem exposição permanente de trajes usados no cortejo e cartazes sobre
a história do folguedo.
Tão velha quanto o maracatu rural é a festa dos papangus,
atração de Bezerros, cidade a
100 km de Recife.
Diz a lenda que familiares dos senhores de engenho
saiam mascarados para visitar
amigos nos entrudos, celebrações trazidas pelos portugueses no século 17. Esses
folguedos ocorriam na véspera
da Quaresma e desaguaram no
Carnaval popular de rua.
Já os blocos de papangus

surgiram no só nos anos 1930.
Ao som do frevo, os brincantes
desfilam vestidos dos pés à cabeça, com luvas e máscaras.
Antigamente, os papangus
cobriam o rosto com um capuz
de três furos, para olhos e boca.
As máscaras, hoje muito elaboradas, ainda são o principal
símbolo da festa.
Em Bezerros, que tem 50
grupos de papangus, o artista
Lula Vassoureiro, 75, é um dos
maiores produtores de máscaras. É a terceira geração da família a se dedicar ao ofício.
Em seu ateliê aberto a visitação Lula umedece tiras de
jornais velhos na água e as gruda com uma cola feita de trigo
em um molde de máscara. “De
vez em quando eu faço isso, ó”,

diz, levando um punhado da
cola à boca. “É feito canjica.”
O artesão leva cinco minutos
para montar uma máscara, sem
a pintura.
Na Estação da Cultura,
instalada em antiga estação de
trem no centro de Bezerros,
há uma mostra permanente de
fantasias e máscaras de papangus. O curador, Roberval Lima,
50, conta que o nome papangu
se refere ao comedor de angu,
prato preparado com fubá,
água e sal, que até hoje é servido
aos foliões.
Além dos papangus, a cultura dos cordéis arrasta turistas a
Bezerros. Trata-se da terra natal
de J. Borges, 84, cujas xilogravuras são conhecidas mundialmente. Seu ateliê é aberto: se
você der sorte, verá o próprio
trabalhando.
Há xilogravuras de Borges
à venda também no Centro de
Artesanato. O espaço tem um
museu do artesanato pernambucano que inclui bonecos e a
famosa renda Renascença. A visita vale a começar da entrada,
com jardim de plantas típicas
do agreste e do sertão.
Em São Lourenço da Mata,
a 21 km de Recife, resiste um
outro folguedo de tradição
europeia medieval no qual foliões fantasiados de ursos saem
à rua pedindo dinheiro. “A La
Ursa quer dinheiro, quem não
dá é pirangueiro”, diz o verso
da marchinha (pirangueiro
significa pão-duro). No passado, grupos ciganos pediam
esmola com ursos reais amarrados. Aqui, o costume virou
Carnaval e ganhou uma orquestra de percussão.
A cidade tem cinco grupos
de urso que brincam durante
todo o ano. O bairro do Pixete
reúne a maioria deles.
Conceição Roberta, 50,
presidente do grupo Marrom
Teimoso, conta que também
há sambadas de urso, no mesmo espírito de competição das
sambadas de maracatu.
Os ursos dançam em frente aos músicos, ao som de batuques. Seus movimentos dão
a sensação de que a pelagem
da fantasia está vibrando. Na
orquestra, destaca-se o “treme-terra”, espécie de surdo. No
momento da “rajada”, o encerramento do folguedo, os músicos aceleram o ritmo. Vale ver e
ouvir de perto: nas batidas mais
agressivas você sente, de fato, o
solo tremer.
O principal ponto da cidade
é o Alto da Igreja, praça central
em uma área elevada com bancos, coreto, a paróquia de São
Lourenço Mártir e uma ótima
vista dos morros da região.
A 500 m da praça, outro
lugar com vista é o Belisco’s
Café, que diz se inspirar na
culinária francesa sem perder
o sotaque pernambucano. O
carro-chefe é o crepe Chico
Science (R$ 19,90), com carne
de sol, abacaxi, queijo coalho e
mel de engenho.

Artesanato é um ótimo motivo para visitar cidades

Arte/Folhapress

Quem gosta de arte popular
vai se divertir em Tracunhaém
(“formigueiro”, em tupi-guarani), município na Zona da
Mata pernambucana que se tornou um polo famoso de produção de peças de barro. Há desde
objetos utilitários até obras decorativas.
O Centro de Artesanato da
cidade reúne trabalhos feitos
por mais de 20 artesãos locais.
Durante a visita, é possível observar os artistas trabalhando
na área equipada com fornos.
A 13 quilômetros dali fica
Lagoa do Carro, conhecida
também como a terra do tape-

te. Criada há 30 anos, a associação de tapeceiras da cidade,
aberta ao público, comercializa, além de seu produto principal, almofadas, pesos de porta e bolsas, tudo produzido à
mão. As artesãs se orgulham
de ter criado o ponto jasmim e
se preocupam com a formação
de novas gerações de tapeceiras, garantindo a sustentabilidade de um estilo de vida..
Em Bezerros, o Centro de
Artesanato é composto por
loja, museu, auditório e um
jardim de plantas características do agreste e do sertão.
Ali, há mais de cinco mil pe-

ças artesanais, confeccionadas em diferentes partes de
Pernambuco, à venda, como
os objetos de barro da região
de Caruaru.
O museu apresenta um panorama da produção artesanal
no estado e destaca os ofícios
mais emblemáticos.
Vizinha a Bezerros, Gravatá tem a Estação do Artesão,
ideal para escolher um suvenir
e apoiar a cultura popular do
agreste. Esculturas de alumínio e bonequinhas da sorte
– feitas de pano com pouco
mais de um centímetro – são
os itens mais tradicionais.
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Hong Sangsoo comprova
o excelente momento do
cinema sul-coreano

Jornalista conta como
sobreviveu a ataque
terrorista em 2015

Chuva forte não
assustou os famosos
do Desfile das Campeãs

Página 7

Página 9

NINA KAUFFMANN - Página 11

Renato Mangolin/Divulgação

Gilson de
Barros vive
o ex-jagunço
Riobaldo,
personagem
do universo
roseano

Antes de
tudo, um
FORTE
Júlia Limp/Divulgação

Passado o carnaval, a temporada teatral carioca chega
com tudo. São mais de 40 espetáculos em cartaz,
e o ‘Correio’ monta um roteiro para todos os gostos

desigualdades urbanas: o transporte
público. Quinta a domingo, às 18h.
Sala Multiuso do Sesc Copacabana
(R. Domingos Ferreira, 160).
Bordados: o mais novo espetáculo
do Amok Teatro, traz um momento de
conversa entre mulheres árabes, ao longo de uma sessão de chá. Quarta a domingo, às 19h30. Teatro III do CCBB
(Rua Primeiro de Março, 66 - Centro).

Paula Kossatz/Divulgação

Por Cláudia Chaves
Especial para o Correio da Manhã

ATO 1 - Vamos invadir sua praia
Augusto Matraga: O espetáculo da Companhia do Sopro, de São
Paulo, conta a história de Augusto
Matraga, o Nhô Augusto, personagem emblemático de Guimarães
Rosa. Sexta e sábado, às 21h, e Domingo, às 19h. Teatro Poeirinha (R.
São João Batista, 104 - Botafogo).
Ato 2 - Estreias
O baterista: comédia dramática musical escrita pelo dramaturgo e
roteirista Celso Taddei, interpretada
por Antônio Fragoso. Terças e quartas, às 21h. Teatro Poeira (R. São João
Batista, 104 - Botafogo).
Trintões e solteiros: a comédia

Mulher multidão: espetáculo feminista que mostra as forças e fragilidades da mulher contemporânea. Terças e quartas, às 19h. Casa de Cultura
Laura Alvim / Espaço Rogério Cardoso (Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema).
Em ‘Pá de cal’, uma reunião de família provocada após o suicídio de um parente

‘Bordados’: mulheres no mundo islâmico

Nathalia dos Anjos/Divulgação

O mês de março traz, como há
tempos não se via , uma forte atividade no Teatro Carioca. São mais de 40
peças em cartaz. Remontagens como
o Método Grönholm, dois espetáculos homenageando os 100 anos de
Clarice Lispector, musicais, experimentos, site-specific, veteranos, estreantes, uma colcha de retalhos que
abarcar absolutamente todas as tendências. Comédias, dramas, clássicos,
espetáculos premiados demonstram
como é forte ainda a arte dramatúrgica na capital cultural do Brasil.
E mais importante ainda, a maioria não tem qualquer patrocínio, mas
a qualidade artística é garantida pelo
esforço dos artistas que continuam
preocupados em discutir temas atuais
como racismo, feminismo, injustiça
social mas também trazer os clássicos
para reflexão e comédias para fazer
com que as plateias possam participar dessa experiência fascinante.
Esta seleção é dividida em três atos:
as companhias de fora que trazem
seus espetáculos à cidade, estreias e
remontagens que valem à pena ser
vistas. Obrigado, turma. Avante!

Maravilhoso escândalo: Adaptação do romance Água Viva, de Clarice
Lispector, Sexta a segunda, às 19h30.
Teatro Gláucio Gill (Praça Cardeal
Arcoverde, s/nº - Copacabana).
Aquilo que acontece entre nascer e morrer: o texto de Fabrício Moser investe no cruzamento de diferentes linguagens artísticas para abordar
questões fundamentais sobre a vida.
Sábados e domingos, às 20h. Casa
136 Laranjeiras (Rua Ipiranga, 136 Laranjeiras).

Com referências à cultura iorubá e aos orixás, ‘Yabás’ dialoga sobre o racismo e as diversas faces das mulheres negras
Águeda Amaral/Divulgação

fala de amor, fala de equívocos, encontros e desencontros, padrões, da
mulher moderna, do homem contemporâneo, das buscas afetivas, de sexualidade, de nossa atual sociedade. Sexta
a domingo, às 19h. Castelinho do Flamengo (Praia do Flamengo, 158).
Esperança na caixa de chicletes
Ping Pong: inspirado na obra poético-musical de Zeca Baleiro, o texto
de Clarice Niskier, com supervisão
de Amir Haddad, faz uma declaração
de amor à cultura popular brasileira.
Sexta, sábado e domingo, às 20h. Teatro Petra Gold (Rua Conde de Bernadotte, 26 - Leblon).
Método Gronholm – em busca
de um emprego: texto do dramaturgo catalão Jordi Galceran, tradução e
direção de Lázaro Ramos, com Luís
Lobianco, George Sauma, Raphael

Logam e Anna Sophia Folch, traz
um assunto mais do que atual: como
ter um bom emprego e sobreviver
em meio a mais dura competição
do mundo contemporâneo. Sexta e
sábado, às 21h, e domingo, às 20h.
Teatro Prudential (Rua do Russel,
804 - Glória).

Ao redor da mesa, com Clarice
Lispector: espetáculo promove o encontro da escritora consigo mesma,
em dois momentos de sua vida, e traz
à tona questões sobre arte, política e
gênero. Quinta a domingo, às 20h.
Mezanino do Sesc Copacabana (R.
Domingos Ferreira, 160).

Pá de cal: gira em torno do suicídio do personagem central, o membro mais jovem de uma família e de
como serão terceirizadas as responsabilidades nas decisões 2auintes ao
trágico acontecimento. Quinta a segunda, às 20h. CCBB (Rua Primeiro
de Março, 66 - Centro).
O clássico êxodo: nova criação
do Coletivo Arame Farpado que se
debruça sobre um dos temas que
mais impactam as grandes cidades e
que contribuem fortemente para as

Quarta-feira, sem falta, lá em
casa: comédia com Nicette Bruno
e Suely Franco, que conta a história
de Alcina e Laura, duas amigas que
se reúnem semanlamente para jogar
conversa fora e tomar um chá. Sextas,
às 20h30, sábados, às 18h, e domingos, às 17h. Teatro Claro Rio (Rua
Siqueira Campos, Nº 143 - 2º PisoCopacabana).

‘Augusto Matraga’, em cartaz no Poeirinha

Yabá - mulheres negras: espetáculo repleto de referências à cultura iorubá
e a seus orixás, dialoga sobre o racismo
e as diversas faces das mulheres negras.
Quintas, sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 18h. Teatro Firjan Sesi Centro (Av. Graça Aranha, 1 - Centro).
Continua na página 2
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CONTINUAÇÃO DA CAPA
Divulgação

Zé Rosendo/Divulgação

SERGIO FONTA

Clarice
Niskier:
monólogo e
músicas na
nova peça
da atriz

Entreato com Clarice Niskier
Depois de uma década
com “A alma imoral”, ela
estreia “A esperança na
caixa de chicletes Ping
Pong” no Teatro Petra
Gold-Sala Marília Pêra.
Dá ansiedade voltar com
um novo monólogo e com
música? Você canta?
CN – Dá, parece sempre
a primeira vez. O escritor Pedro Nava dizia que
a experiência “é um farol
voltado para trás”, isso é
a pura verdade. Sim, canto um rap, “Desesperança”, de Zeca Baleiro. E um
trecho da canção “Tudo
passará”, de Nelson Ned.
Na maioria das músicas,
vamos escutar na voz de
Zeca Baleiro, melhor... rs.
No espetáculo você se
coloca ao lado da cultura brasileira. É um ato
político?
CN – Sim, mas, principalmente, é um ato. É a pri-

meira vez que consigo falar sobre o meu amor por
esse continente. Onde vivem muitos povos, onde
se falam muitas línguas,
ainda que queiram provar
o contrário. Um lugar belo
e dilapidado, que ainda
se sustenta energeticamente como um dos melhores lugares do mundo
para se viver.
É seu terceiro solo. Uma
opção de vida como
atriz ou deseja, um dia,
fazer uma peça com
elenco grande?
CN – Com elenco grande e,
principalmente, como produtora. Produzo meus monólogos, ao lado de José
Maria Braga, que é o diretor de produção da Alma,
da Lista e da Esperança.
Quero ter cancha pra dirigir
e produzir uma peça com
vários atores. Os amigos
dizem que vou pirar. Mas
vai ser sensacional.

TEATRO-MEMÓRIA/Mara Rúbia (1919-1991)
Reprodução

Foi uma das
vedetes mais famosas e aplaudidas do Brasil. Osmarina Lameira
Cintra, paraense,
é batizada artisticamente Mara
Rúbia pelo empresário do teatro de revista, o
rei da noite, Walter Pinto. E
ganha também uma quase
logomarca: “Mara Rúbia,
a loura infernal”. Trabalha
com as maiores comediantes daquele período, como
Alda Garrido e Dercy Gonçalves, ao lado de Oscarito
e Grande Otelo.
Em 1947 já é o principal
nome feminino dos elencos
da Praça Tiradentes e segue
assim até os anos 1960 –
mesmo quando divide o palco com Virginia Lane na revista “Eu quero sassaricar!”,
enorme sucesso. Mas tinha
também um lado diferenciado de atriz e isso, de certa
forma, a preserva da decadência do gênero revista.
Desde os anos 1940, atua
em peças com Dulcina de
Moraes e em grandes pro-

duções dos anos
1970. Faz novelas
e também 15 filmes, alguns com
diretores como
Ruy Guerra, em
“Os deuses e os
mortos”, quando
ganha o prêmio
Coruja de Ouro
de melhor atriz
coadjuvante.
Há uma excelente biografia sobre ela: “Mara Rúbia, a
loura infernal”, escrita pela
dramaturga e jornalista Isis
Baião junto com Therezinha
Marçal, filha de Mara.
Depois de passar por
problemas de alcoolismo,
Mara morre em 1991. Quando eu era um jovem jornalista
a entrevistei para o “Jornal
de Letras”. Ela me recebeu
em sua cobertura, em Copacabana, na Rua Santa Clara,
em uma sala com grandes
espelhos e paredes... verdes.
Ela estava bem. Embora seu
rosto já trouxesse algumas
marcas do tempo, ainda era
Mara Rúbia, a loura infernal.
E tinha luz em seus olhos.
Mara Rúbia, memória iluminada do teatro nacional.

Refletor
 No dia 9 de março,
na Academia Carioca de
Letras, Geraldo Carneiro
recebe o Grande Prêmio
Cidade do Rio de Janeiro. Apesar de mineiro, o
poeta e dramaturgo foi
escolhido como o escritor do ano por sua alma
carioca e por sua bela
tradução de “Hamlet”, de
Shakespeare.
 Já no dia 17, acontece a cerimônia do 32º
Prêmio Shell, no Golden
Room do Copacabana

Palace. O homenageado
de 2020 é o ator Pedro
Paulo Rangel por seus 50
anos de carreira.
 Inicialmente programadas para março, as
oficinas teatrais da Casa
de Cultura Laura Alvim,
em Ipanema, foram
transferidas para abril,
a partir do dia 2. Mas
o time de professores
continua o mesmo: Ana
Velloso, Vera Novello,
Édio Nunes e Ricardo
Rente.

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

‘Hamlet’, o clássico shakesperiano que aborda loucura e vingança, está em cartaz de sexta a domingo no Teatro Riachuelo

Montagens que valem
a pena o repeteco

Dramas, comédias, musicais e até peça-filme são as opções para este mês
Cláudia Ribeiro/Divulgação

Tomas DaCosta/Divulgação

Neste terceiro ato de nossa
seleção de espetáculos teatrais em
cartaz na cidade, chegou a hora
de apresentar montagens que já
foram apresentadas nas últimas
temporadas mas que valem à pena
ver de novo.
ATO 3 - Vale a pena ver de novo
Hamlet: Espetáculo da Armazém Companhia de Teatro.
Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 17h. Teatro Riachuelo (Rua
do Passeio, 38 - Centro).
A cor púrpura: Premiado
musical , baseado no romance de
Alice Walker. Sextas, às 20h, sábados, às 16h e 20h, e domingos, às
17h. Teatro Riachuelo (Rua do
Passeio, 38 - Centro).

Cláudio Mendes vive o compositor Antônio Maria

Em ‘Os únicos’, músicos investigam sucesso pop

Divulgação

Divulgação

Maria: ode ao cronista e
compositor Antônio Maria, com
o ator Cláudio Mendes. Sextas,
às 17h, sábados e domingos, às
20h. Espaço II do Teatro Solar de
Botafogo (Rua General Polidoro,
180).
Em crimes delicados’ (acima), um casal trama a morte de sua empregada,
e em ‘455 Macbeth’, o nobre mata a todos que se opõem à sua ambição

Meu sangue ferve por você:
comédia musical que passeia por
situações divertidas sobre as armadilhas do amor, com arranjos
vocais sofisticados e interpretações inusitadas, reunindo romance, paixão, briga, melodrama e
humor. Sextas e sábados, às 21h,
e domingos, às 20h. Teatro Clara
Nunes (Rua Marquês de São Vicente, 52).

Adriana Prado/Divulgação

Furdunço do Fiofó do Judas:
opereta popular com dramaturgia
da Cia. Bagagem Ilimitada. Quartas e quintas, às 18h30. Teatro Maison de France (Av. Pres. Antônio
Carlos, 58 - 4° andar - Centro).
Simples assim: comédia,
com Julia Lemmertz, Georgiana
Góes e Pedroca Monteiro, adaptada da obra de Martha Medeiros.
Sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 19h. Teatro Clara Nunes.
(R. Marquês de São Vicente, 52
- Shopping da Gávea).
Naitsu - os tempos da noite:
peça-filme, com imagens cinematográficas de Cavi Borges e interpretação de Marina Salomon,
num monólogo coreográfico criado por Regina Miranda. Terças, às
20h. Ocupação Sala 4 Espaço Botafogo (Praia de Botafogo, 316).
Riobaldo: adaptação do
romance “Grande sertão, veredas”, de João Guimarães Rosa,
escrita e interpretada por Gilson
de Barros, com direção de Amir

‘Meu sangue ferve por você’ é uma comédia musical impreganada de situações que só o amor proporciona

Haddad. Sextas e sábados, às 20h.
Domingos, às 19h. Espaço Sergio
Porto (Rua Humaitá, 163).
Lazarus: escrito pelo cantor e
compositor inglês David Bowie em
conjunto com o dramaturgo Enda
Walsh. Narra a vida atormentada
de Thomas Newton, um alienígena
que viaja para a terra para salvar seu
planeta. Quintas, sextas e sábados,
às 21h. Domingos, às 19h30. Teatro Multiplan (Av. das Américas,
3900 - Barra da Tijuca).
Crimes delicados: texto de
José Antônio Souza, com elenco
masculino formado por André
Junqueira, Daniel Dantas e Well

Aguiar dá vida ao casal Lila e
Hugo, que trama o assassinato da
a empregada. Segundas, às 20h.
Teatro Petra Gold (Rua Conde de
Bernadotte, 26 - Leblon).
Os únicos: espetáculo apresenta uma dupla de pesquisadores
eruditos, especialistas num fenômeno musical fabricado. Terças,
às 19h. Teatro Prudential (Rua do
Russel, 804 - Glória).
Leopoldina, independência e morte: retrata a imperatriz
Leopoldina, que foi além do papel que lhe cabia em seu tempo
histórico. de setembro. Sábados
e domgos, às 17h. Teatro Petra

Gold (Rua Conde de Bernadotte,
26 - Leblon).
455 Macbeth: uma performance cênica itinerante criada
a partir da tragédia Macbeth de
William Shakespeare. Segundas e
terças, às 19h. Castelinho do Flamengo (Praia do Flamengo, 158).
Se não agora, quando?: espetáculo solo com idealização, dramaturgia e interpretação de Marcélii Oliveira, abordando, com bom
humor, temas contemporâneos
delicados, como falta de perspectivas, solidão e suicídio. Sexta a domingo, às 19h. Sesc Tijuca – Teatro II (R. Barão de Mesquita, 539).
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Aviso dos céus
O maestro João Carlos Martins, que ajudou a reger a bateria da escola de samba Vai Vai,
no desfile do grupo de Acesso,
em São Paulo, comemorou a
vitória da escola, que voltou ao

Première

Samba com Beethoven

Mina Nercessian com o tio
Stepan Nercessian durante a
pré-estreia do filme “Solteira
quase surtando”, do diretor
Caco Sousa. Também estão
no elenco do longa que conta a história de uma mulher
solteira convicta, de 35 anos e
viciada em trabalho, Leandro
Lima, Leticia Birkheuer e Lui
Mendes.

Letícia Birkheuer

grupo Especial. Ele contou à
coluna que, na véspera do desfile, sonhou com sua mãe, Alay,
e que no sonho ela garantia a
vitória da escola mesmo sem
patrocinador.

Tema do enredo que deu
a vitória à Vai Vai em 2011, o
maestro João Carlos Martins
homenageou a escola no concerto que lembrou os 250 anos

de Beethoven, no dia 4 de março, no Teatro Municipal de São
Paulo, com a regência do samba "A música venceu", feita pela
agremiação em sua homenagem.

No prelo
Mina e Stepan Nercessian

José Sarney aproveitou o feriado de carnaval para concluir
seu novo livro, “O Brasil no seu
labirinto”. A história, de acordo
com o ex-presidente, começa na
era Vargas e comenta os últimos

acontecimentos no país, como
o impeachment de Dilma Rousseff, a eleição de Bolsonaro,
entre outros assuntos. O livro
vai para a gráfica em abril, e o
lançamento será em junho.

Mônica Ramalho

Tim
Maia
Racional

Janelas abertas
O Jardim Botânico, que
desde o fechamento da saudosíssima Ponte de Tábuas, não
tinha uma livraria, agora tem.
Martha Ribas e Letícia Bosisio, duas bonitas jovens, inauguram oficialmente, dia 13, na
badalada Rua Maria Angélica,
a Janela Livraria, que tem acoplado um café com comidi-

nhas e também bebidinhas. No
dia da inauguração, as presenças confirmadas do casal 20 da
literatura brasileira: Heloisa
Seixas e Ruy Castro.
As donas da casa pretendem que a Janela seja um point
onde todos se sintam em casa,
troquem, ensinem, aprendam e
acolham as diferenças.

Amigo do músico, desde a década
de 70, e produtor da
Banda do Síndico,
Lula Moura finaliza
livro e documentário
sobre a fase em que
o cantor enveredou-se pela doutrina da
Cultura Racional,
quando seguiu o
mestre Manuel Jacinto Coelho, em 1974.
Nessa época, Tim
não bebia e só se vestia de branco.
O título do livro
e do documentário,
claro, é “Tim Maia
Racional”.

Idioma indígena
O trio de realizadores do
documentário “A cabeça do
cachorro - Terra de índio”,
Luiz Abramo (diretor de
fotografia), Juliana de Carvalho (produtora), e Vicente Ferraz (diretor), posa às
margens do Rio Negro em

São Gabriel da Cachoeira,
cidade indígena com 23 etnias no interior do Amazonas. A equipe esteve na
cidade e em comunidades
do alto Rio Negro para as
últimas entrevistas do documentário, que é falado em

línguas indígenas e apresenta a história e perspectivas de
diversos indígenas da região.
O filme, que tem patrocínio
master da Americanas, está
com previsão para estrear
nos cinemas no início do
próximo ano.

CRÔNICA DA SEMANA

A enluarada Elizeth ilumina os dias de chuva
Arquivo

Depois de dez dias de sossego na casa de Búzios dos
queridos Regina e João Elísio,
hospedagem dez estrelas, muitas e muitas gargalhadas com a
turma divertidíssima e apenas
dois dias de sol, cheguei ao
Rio na sexta-feira, debaixo de
chuva. Debaixo de chuva continuamos todos os cariocas até
ontem, dia em que chorei de me
acabar vendo pela TV as cenas
dramáticas dos moradores da
zona oeste atingidos pelo temporal e duplamente agredidos
– pela fúria das águas somada
à incompetência e arrogância
do prefeito Marcello Crivella.
E pensar que este homem é
pastor, jura pela Bíblia, invoca Deus a cada segundo. Seria
taxado de fariseu hipócrita estivesse Jesus Cristo ainda entre
nós. Infelizmente não está – e
estamos literalmente e mais
uma vez largados ao Deus dará.
A bola de lama que o morador
jogou nele foi pouco. Deveria
ter sido atirado no esgoto de
cocô e xixi que acusa os pobres
de criarem para fazer economia. Impressionante como um
cristão pode dizer uma barbari-

dade desse tamanho sem corar
de vergonha.
Sou católica apostólica romana praticante e juro: se eu
chegar no céu dos eleitos e encontrar por lá a deletéria figura do Crivella, vou arrumar a
maior quizumba com o Criador. Mas tenho certeza que não
encontrarei: Deus, além de Pai,
tem olho vivo e muito bom gosto. Não vai querer em seu celeste ambiente um homem que
não respeita o maior dos mandamentos do Senhor: “Amai ao
próximo como a ti mesmo”.
Outubro está chegando. Senhor, tende piedade de nós!
***
Aproveitando a chuvarada e
curtindo a companhia sempre
tão fiel e amorosa de Juca e Bibi
– os cães – e de Brasil, o papagaio que só fala de manhã, passei o fim de semana lendo, ouvindo música – no streaming,
porque afinal sou uma velhota
antenada com o meu tempo –
e, de noite, assistindo a TV.
Casualmente, enquanto lia
ainda os jornais, entra em minha playlist os maiores sucessos

nista, um tal de João Gilberto.
Divina, Enluarada Elizeth,
muito obrigada por ter existido.
Sua voz é eterna.
***

Elizeth Cardoso, a Divina, a Enluarada, tinha voz única: potente e personalíssima

da saudosa Elizeth Cardoso.
No dia seguinte, li que este ano
se comemora seu centenário de
nascimento. Feliz coincidência.
Fazia tempo que não ouvia a
voz da Divina, a Enluarada (na
definição de Hermínio Bello de
Carvalho, seu grande amigo),
uma cantora extraordinária
pela extensão vocal, o bom gosto do repertório, e pela elegância na postura, no vestir. Elizeth
era um charme de mulher. No
domingo chuvoso, ouvi de Mu-

lata Assanhada a “Bachianas”
de Villa-Lobos, na inconfundível voz da cantora e seus R sempre prolongados, a sua marca
registrada. Pude ouvir ali faixas
de um dos melhores discos que
já tive na vida: Elizeth acompanhada pelo Zimbo Trio, por Jacob do Bandolim e o conjunto
Época de Ouro, que meu querido amigo Ricardo Cravo Albin mandou gravar, num show
no Teatro João Caetano, em
1968, quando era presidente do

Museu da Imagem e do Som.
A grande época do MIS sem
o menor favor. Hoje, o prédio
se arrasta e sabe-se lá quando a
modernosa construção da Avenida Atlântica ficará pronta.
Elizeth foi a voz que fez a
ponte entre a velha guarda da
MPB e a modernidade, a partir
da bossa nova. O LP Canção do
Amor Demais, marco da BN,
era só de músicas de Tom e Vinicius e a diva era acompanhada por um desconhecido violo-

Maratonei também nesses
dias. Assisti na Globoplay à
minissérie “Nada será como
antes”, de Guel Arraes e Jorge
Furtado, com direção de José
Luiz Villamarim. Mais uma
vez a constatação de como é
bem feita a nossa televisão,
com seus afiados roteiristas
e espetaculares atores. Nesta
minissérie, brilham – como
sempre, aliás – Debora Falabella, Leticia Colin, Murilo
Benício e Daniel Oliveira. Pra
não falar de Bruna Marquezine, linda e sensual, que dá
show de interpretação como
uma atriz amoral, e de Jesuíta
Barbosa, ator com A maiúsculo. Quem não viu, sugiro que
o faça. É muito boa!
***
Acorda, Rio de Janeiro!
Outubro vem aí. #FORACRIVELLA
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Grandes vozes no Municipal

Uma viagem no tempo
Divulgação

Por Aquiles Rique Reis

Divulgação

A soprano americana Sondra Radvanovsky vai abrir,
no próximo dia 13,às
20h, os recitais da
Série Grandes Vozes
no Theatro Municipal.
Considerada pela crítica internacional uma
das maiores cantoras
líricas da atualidade,
Sondra já havia encantado o público carioca em 2011, quando se apresentou na
ópera Tosca.
No dia 10, Sondra
vai ministrar master
classes gratuitas para A cantora lírica Sondra Radvanovsky
cantores com formação lírica.
(Itália) e a mezzo - soprano
Além da americana, as Anita Rachvelishvili (Geórsopranos Pretty Yende (Áfri- gia) estão confirmadas na
ca do Sul) e Maria Agresta temporada do Municipal.

Nova temporada

Álbum no forno

Francis Hime e sua afiadíssima banda apresentam
na terça-feira (10) o show
“Hoje”, com repertório do
novo álbum de inéditas
do compositor. Francis receberá Zélia Duncan, sua
parceira na bela “Valsa sedutora”, uma das 12 faixas
do novo trabalho.

Radicado em Vitória
(ES), o sambista Tunico da
Vila acaba de lançar pela
Sony um EP digital com
quatro músicas: “Cadê
você cavaquinho” (com a
participação de Péricles),
“Rio de fé”, “Iakalaiá” e De
fato e de direito”. O álbum
completo sai em abril.

CelloSam3aTrio na Cecília Meireles
A Sala Cecília Meireles apresenta no próximo sábado (14) o CelloSam3aTrio, formado por
Jaques
Morelenbaum
(violoncelo), Lula Galvão
(violão) e Rafael Barata
(percussão).

E no dia 12, na mesma
sala, o duo formado por
Alexandre Debrus (violoncelo) e Sylvia Thereza
(piano) executará peças
de Schumann, Brahms,
Rachmaninoff e Shostakovich.

Novidades

Voltando à rotina

Na reta final de lançamento do primeiro álbum em sete anos, The
Strokes soltou nas plataformas o single “Bad
decisions”. Com nove
faixas, o álbum “The new
abnormal” chefará às lojas no dia 10 de abril.

Após se afastar da família real britânica, Meghan
Markle, retoma a carreira
de atriz. Depois de assinar
contrato de dublagem para
uma nova animação da
Disney (com cachê doado),
revelou que deseja atuar
num filme de super-herói.

Compositor mostra seus trabalhos
O cantor e compositor
Antonio Velleroy apresenta o show Luz Acesa no
proximo dia 21 no Solar de
Botafogo. O espetáculo já
passou por várias capitais
brasileiras e por cidades em
Portugal, Espanha, França,

Áustria, Alemanha e República Tcheca.
Villeroy já teve musicas
gravadas por Gal Costa,
Ivan Lins, João Donato, Maria Bethânia,Maria Gadú,
Mart’nália, Moska, Preta
Gil, Seu Jorge e Zizi Possi.

Em conexão

Lançamento

O pernambucano Geraldo Azevedo e o paraibano Chico César preparam
o novo show “Violivoz”,
com estreia agendada
para maio, em Natal. A
turnê passará pelas principais capitais do Norte e
do Nordeste. No segundo
semestre, os shows chegarão às demais regiões
do país.

O cantor e compositor Marcos Almeida sobe
ao palco do Solar de Botafogo no dia 14 de março, sábado, às 21h, para
apresentar o show do álbum “Lá de Casa”, recém
lançado. Os ingressos
podem ser adquiridos no
site da Sympla e os valores são R$ 30 (meia) R$
60 (inteira).

Curtas
 Depois de animar as
noites do Clube Manouche nas segundas
de janeiro e fevereiro,
a big band Orquestra
Imperial está de volta,
mensalmente. A primeira delas é na quarta-feira (11). A banda
preparou um novo repertório, mais intimista
e em sintonia com o
espaço.

 O Grupo Bestas Urbanas fará uma leitura
dramatizada e gratuita
da peça “Só percebo
que estou correndo
quando vejo que estou caindo”, de Lane
Lopes, na quinta-feira
(12), no Centro Cultural
da Justiça Federal. A
montagem do espetáculo tem estreia prevista para junho.

Vamos ao CD de um de
nossos grandes bateras: Cenários (independente), o quarto
álbum solo de Di Stéffano. Ao
ouvi-lo, voltei no tempo. Senti o que já sentira ao ouvir seus
dois álbuns anteriores – ambos igualmente comentados
por mim.
Hoje tomo a liberdade de
resumir livremente alguns trechos das dicas de então: “(...)
Di Stéffano é um baterista nato.
(...) Daqueles para quem não
existe ruído impertinente, mas
sim música vinda do corpo ou
de qualquer objeto, com textura, peso ou tamanho díspares
(...) Hábil improvisador, sua bateria sabe que, se tocar é preciso, harmonizar é fundamental”.
Sigo citando: “(...) A bateria de Di Stéffano está ainda
mais harmonizadora, expandindo substancialmente o dom
de entremear instrumentos,
liberando-os para solos e improvisos. Consciente de seu
talento, dividindo compassos
com a mestria de um hábil improvisador, o batera sabe que,
se tocar é preciso, harmonizar é
fundamental (...).”
Hoje, mais uma vez, Di Stéffano confirma a sua indiscutível
capacidade de harmonizar a
batera com os instrumentos de
harmonia.
Outras virtudes a salientar
são o talento de Di Stéffano, não
só como batera, mas também
como arranjador e compositor.
Com exceção de duas parcerias
com Glauco Luz, as outras dez
músicas são de sua autoria, bem
como dele são os arranjos. As linhas melódicas fluem na cadên-

Mais que um ritmista,
Di Stéffano é um
talentoso arranjador
e compositor, como
pode ser visto em
‘Cenários’, seu mais
novo trabalho

cia de harmonias criativas, levadas à frente por ritmos díspares
que revelam a intensidade de sua
veia rítmica.
E assim, a cada faixa, o som
torna mais nítida a competência que tem Di Stéffano para
valorizar suas composições.
Nelas, a sabedoria de como ele
se vale dos pratos e a consciência de como escolhe as peças de
couro a serem tocadas são dignas de louvores.
À batera acrescentemos um
time de grandes instrumentistas: assim é com a delicada
“Porto de Esperança”. O arranjo
abre compassos para o solo do

sax soprano de Marcelo Martins e traz o violão acústico de
Lula Galvão para o proscênio,
enquanto o baixo acústico de
Bruno Rejan se ajunta à batera
para suingar.
Em “Meu Chegado”, o trompete de Fabinho Costa, o piano
acústico de Cristóvão Bastos e o
violão acústico de Lula Galvão
arrepiam em altos improvisos.
A batera apresenta a perícia de
quem sabe a força que tem o instrumento. E ainda tem a percussão de Marco Lobo...
“Rosa e Anjo” (Di e Glauco
Luz) tem Di Stéffano cantando – canta bem o cara! –, can-

to que ele divide com Vinícius
Cantuária (o arranjo é dele). O
baixo fretless de Marcelo Mariano abre. Com direito a intermezzo, a batera improvisa. Zé
Nogueira vem na flauta...
Com arranjo intenso, “Pisando Leve” tem apenas a batera de Di Stéffano e o baixo
acústico de Jorge Helder. Vixi!
E chega “Tá Na Mão”. Di
Stéffano guardou para si um
tema em que a batera é a única protagonista. Uma aula de
quem conhece o instrumento e
o conduz com rara lucidez.
Cenários é um CD que merece atenção. Mas não apenas
isso, é um álbum que carece e
deve ser ouvido por quem ama
a música instrumental.
* Aquiles Rique Reis é crítico
musical, escritor e fundador do
MPB-4
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Luiz Antônio Mello
Divulgação

Ian Anderson (E) critica Barre (D) e adverte os fãs que uma banda pode tocar o repertório da banda, mas sem a sua presença não é o Jethro Tull

Ian Anderson cutuca
Barre com flauta curta

Líder do Jethro Tull critica ex-colega por turnê-tributo à banda
Por Affonso Nunes

Temperamental e incendiário nos palcos, Ian Anderson repete o figurino quando não está
tocando sua flauta. Nos últimos
dias, o criador do Jethro Tull
veio a público dar uma cutucada
em seu ex-companheiro de banda Martin Barre. Guitarrista do
Jethro emtre 1969 e 2011, ele
juntou-se ao baterista Barriemore Barlow para fazer uma série de
shows tributo a uma das maiores
bandas do rock progressivo.
“Nossos velhos amigos ao
longo dos anos no Tull (cerca de
36 membros no geral) ocasionalmente fazem shows - aliás como
é seu direito absoluto - utilizando
parte do repertório do Tull. Mais
especificamente, Martin Barre,
há algum tempo, aceitou minha
sugestão de muito tempo atrás
para formar sua própria banda e
oferecer sua versão sobre os trabalhos do Tull dos quais ele era uma
parte tão importante. A Martin
Barre Band está atualmente em
turnê em um teatro perto de
você em várias partes do mundo,
com Martin, sem dúvida, tendo
a satisfação finalmente de ser seu
próprio chefe. Mas houve alguma
confusão por parte dos promotores e do público sobre quem ou
o que Jethro Tull atualmente é”,

Ian Anderson e Martin Barre em ação quando os tempos eram outros

disse Anderson num comunicado oficial em que reitera que os
diretitos sobre o nome e marca
Jethro Tull estão registrados em
seu nome.
“O próprio Martin sempre
foi claro no que diz respeito à cobrança de seus shows como Martin Barre e/ou banda The Martin
Barre. Se ele está tocando um repertório completo, o dele próprio
ou uma mistura dos dois, tenho

certeza de que ele nunca desejaria
que o público pensasse que eles foram enganados esperando que Ian
Anderson estivesse lá agitando sua
flauta”, conclui o criador da banda.
Polêmicas à parte, Barre foi
peça fundamental na repaginação da sonoridade do Jetrho Tull.
A banda foi criada em 1967, mas
até sua chegada, dois anos depois,
a indefinição da proposta musical
da banda era grande.

Vários críticos musicais atritribuem a Barre a criação da desnidade sonora nas composições da
banda ao lado de Ian Anderson.
Dessa união criou-se um som
inigualável e complexo, capaz de
alternar lirismo e força numa mesma canção. Barre é reconhecido
como um dos guitarristas mais influentes da história do rock.
Sua turnê-tributo ao Jethro
Tull está rodando o Brasil e neste domingo (8) teremos uma
apresentação uma apresentação
no Vivo Rio. Serão duas horas
de execução de clássicos do repertório do Tull. Com ou sem
Anderson, vale cada centavo.
Aliás, Ian Anderson que, em
2011, disse que o Jethro Tull era
hoje apenas história, anunciou
uma turnê com o que seria formação atual da banda, que faz
apresentações ocasionais. Curitiba, Porto Alegre e São Paulo já
têm apresentações confirmadas
para os dias 25, 26 e 27 de junho,
respectivamente.
SERVIÇO

MARTIN BARRE - TRIBUTO AO
JETHRO TULL
Vivo Rio (Av. Infante D. Henrique s/nº Aterro). 8/3, às 20h. Ingressos: R$
180 e R$ 90

Os Paralamas da estrada
Banda apresenta clássicos de sua trajetória em duas noites no Circo Voador
Barone, Bi e
Herbert lembram
as canções mais
marcantes da
fase inicial dos
Paralamas

Divulgação

“Os Paralamas do Sucesso
vão tocar na capital / Minha prima já está lá / E é por isso que eu
também vou”. Com esse refrão
despretensioso, os Paralamas do
Sucesso saltaram das ondas da
Rádio Fluminense FM para ganhar o Brasil. E um dos palcos
onde essa magia acontecia era o
Circo Voador. Nos próximos dias
13 e 14, a banda apresenta nas lonas da Lapa um show compilando o repertório da fase inicial da
banda, o “Paralamas Clássicos”.
- Quando o Circo chegou
na Lapa, no final de 1982, agente
ia aos shows lá e nossa maior ambição como banda era tocar lá, o
que aconreceu no ano seguinte,
abrindo para o Lulu Santos - lembra o baterista João Barone.
Embora boa parte dos grupos
evite cair demais em repertório
antigo, preferindo focar mais nos
trabalhos mais recente, em particular o último álbum, Barone
revela que não há nos Paralamas
qualquer constrangimento de fazer a vontade do público e tocar
somente as canções “conhecidas”.
- Já resolvemos isso internamente. Assumimos que somos
uma banda de estrada, de palco,
e nos deparamos com um desa-

SERVIÇO

PARALAMAS CLÁSSICOS
Circo Voador (Rua dos Arcos s/nº - Lapa)
13 e 14/3, a partir das 22h. Ingressos: R$ 120 e R$ 60* (1º lote), R$ 140
e R$ 70* (2º lote) e R$ 160 e R$ 80* (3º lote)
* Meia entrada e ingresso solidário (1 kg de alimento não perecível)

fio que toda banda com uma certa longevidade encontra numa
certa hora, que é fazer um equilíbrio e conviver numa boa com
sua obra pregressa. E não temos
porque ficar medindo o sucesso
de nossa produçao atual com os
êxitos de tantos álbuns das fases
anteriores da banda - destaca Barone, acrescentando que tanto

ele quanto Herbert Viana e Bi
Ribeiro concluíram que é isso
que eles gostam de fazer.
- É como o Herbert fala:
“enquanto a gente tiver forças,
estaremos na estrada”. E quando
acharamos que for a hora, agente vai e grava um disco. Não nos
sentimos obrigados a gravar de
dois em dois anos - completa.

Os fatos falam por si. A turnê
nê do último álbum, “Sinais do
sim” (2017) durou cerca de dois
anos e os paralamas não planejam,
por enquanto, voltar ao estúdio.
A banda surgiu em 1982 com
uma sonoridade própria em que
misturava rock, reggae e ska. Os
fãs daquela época até faziam analogias com o The Police. Graças ao
fotógrafo e DJ Maurício Valadares, o single “Vital e sua moto” começou a tocar na Fluminense FM
em seu programa Ronca-Ronca.
- A gente deve muito ao
Maurício que, inclusive, tornou-se o nosso primeiro fotógrafo
oficial oficial. De tocar na rádio
para fazer nosso primeiro show
no Circo foi tudo muito rápido.
Um executivo da EMI estava lá e
saímos de lá com nosso primeiro
contrato assinado - conta Barone.
O músico vê com muito otimismo o atual mercado musical
com as plataformas de streaming.
- Hoje tem muita gente fazendo coisa boa e diferente e
nem sempre temos tempo de conhecer essa produção. A tecnologia permite que todo mundo
possa gravar seu disco e criar seus
canais de difusão. É a democracia na música - conclui. (A.N.)

O fim está próximo: a clássica apresentação no terraço

Vem aí o novo ‘Let it be’.
‘Fake movie’?

A

cabei de assistir
pela 44ª vez o filme “Let it be”, de
Michael
Lindsay-Hogg,
que está fazendo 50 anos de
idade. O filme que iria registrar animadas gravações do
álbum homônimo dos Beatles, acidentalmente se tornou o testemunho da pá de
cal da maior banda de rock
de todos os tempos. Inclusive os atuais.
Celebrando esses 50
anos (inclusive do fim da
banda), ano passado o diretor de “Senhor dos anéis”,
Peter Jackson, pegou 50 horas de filme que sobrou, e
mais uma centena de horas
de áudio e partiu para uma
nova versão de “Let it be”,
com a supervisão e, naturalmente, tesouras de Paul,
Yoko, Ringo e Olivia Harrison que foram, digamos,
“consultores” do diretor.
Estranhamente
não
li nada sobre reações (ou
não) de Michael Lindsay-Hogg, o diretor da primeira versão. Paul diz que
o filme será mais solar, mais
pra cima, animado. Ringo
comentou que não achou
o filme de 1970 esse baixo
astral todo. Enfim, suspeito que querem transformar
“Apocalypse now” em “Sítio do pica-pau amarelo” e
talvez por isso o pai do filme original, Lindsay-Hogg, esteja mudo, calado.
Apesar de fora do mercado, é fácil comprar um
DVD de “Let it be” nesses
sites de classificados digitais,
e o documentário é sensacional porque não penteia o
gorila. É hiperrealismo puro,
tapa na cara, chute nos glúteos. Não foi à toa que Lennon
e Yoko choraram compulsivamente quando assistiram
em um cinema de San Francisco (Califórnia) na semana
do lançamento, ao lado do
fundador da revista “Rolling
Stone”, Jann Wenner, e sua
mulher Jane, que também se
debulharam.
As sinuosas câmeras de
Hogg se movem pelo estúdio como serpentes camufladas, e como ele evita spots
de iluminação (a luz natural
do estúdio dramatizou ainda
mais) os Beatles esqueceram
que tudo o que faziam, pensavam, todos os milésimos
de segundo estavam sendo
registrados em acetato, 70
milímetros.
O historicamente agregador Ringo Starr, que dá
uma boiada para não entrar
numa briga e uma dúzia de
Porsches 917 para sair fora,
aparece entediado 90% do
filme. Sentado na bateria, fumando, olhado para o nada,
só se animou quando a pequena Heather Louise McCartney (acho que foi ela),
enteada de Macca, foi visitar
o pai. Ringo brincou com a

menina e até sorriu de leve.
George, com a maior
tromba, parecia um bode
torpe. Aliás, há quem imagine que o George era paz
e amor, hare Krishna, hare
hare e tal, mas o bicho eventualmente virava um bisão
enfurecido. A cena em que
Paul pede para ele fazer um
acorde (ou coisa parecida) e
ouve “ah, você diz o que quer
que eu toco, cara”, como se
dissesse “tô de saco cheio,
toco qualquer coisa pra isso
acabar e eu ir embora”, foi
mais para raquetada do que
para incenso de camomila.
John e Yoko dançando
valsa pelo estúdio, enquanto o abatido e devastado de
cansaço Macca tira sangue
fazendo arranjos no piano é
um irritante capítulo à parte.
Quando o filme estreou
no Brasil (entrei pela porta
de saída porque era menor
de idade), o que mais me perguntei vendo aquele climão
foi “como é que esses caras
gravaram aquele disco, ainda
por cima sensacional?”.
Leitores, se ainda duvidam da genialidade dos
quatro, o filme mostra que
eles dominavam, também, a
arte de transformar caos em
cosmos, porque só faltou
cusparada e tapa na cara nas
gravações.
Lembro que a saída do
cinema parecia uma procissão. Só faltou Zé Ramalho
cantando “eeeôôô vida de
gado” porque o público, em
silêncio, parecia um rebanho
a caminho do abate. Apesar
do final ter sido totalmente up com aquele show que
eles fizeram no terraço da
Apple quando pareciam ter
sublimado todo o mal-estar
anterior. Pode ser que a tal
animação comentada por
Ringo tenha sido essa parte,
lembrando que na época o
grande baterista estava nadando em manguaça.
O filme foi lançado em
cima do dia em que Paul
anunciou o fim da banda. Os
fãs que assistiram não precisaram perguntar por quê. “Let
it be”, o filme, é o atestado de
óbito. Muito bem feito. “Let
it be”, o disco, é o diploma de
genialidade dos caras.
E vem aí (sem data ainda) o outro “Let it be”. Estou
giga curioso para saber o
que há nessas 50 horas não
utilizadas. Mais: para que
tipo de magia o diretor Peter Jackson vai apelar para
transformar aquele climão
de nevoeiro em piscinão no
Hyde Park.
Se bem que, convenhamos, a essa altura da vida,
por tudo o que fizeram pela
humanidade, Paul McCartney (78 anos em junho) e
Ringo Starr (80 em julho)
podem até jogar lama de
Crivella na tela que a gente
aplaude. Com muito prazer.
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HQ

O ‘esquecido’ da história nacional
Kaled Kanbour e Kris Zullo retratam a luta abolicionista de Luiz Gama na história em quadrinhos Província Negra
Fotos Divulgação

Por Marcelo Perillier

“Presa nos elos de uma só
cadeia, a multidão faminta
cambaleia; e chora e dança ali!
Um de raiva delira, outro enlouquece, outro, que martírios
embrutece; cantando, geme e
ri!”. Esses versos são do poema
“Navio negreiro”, de Castro Alves, um baiano que lutou pelo
abolicionismo no Brasil. Assim
como ele, outro grande personagem (esquecido) da história
também batalhou pelo fim da
escravidão no país: Luiz Gama.
Foi inspirado nele que o roteirista em animação e quadrinhos
Kaled Kanbour fez, junto com o
desenhista Kris Zullo, a história
em quadrinhos “Província negra”.
- Quando conheci a história
do Luiz Gama me apaixonei de
imediato, principalmente por
sua luta pela liberdade dos escravizados, dentro dos parâmetros
legais da época. É absurdo não
conhecermos Luiz Gama. Sua
história é emocionante e única.
Todavia, ao pesquisar o período em que Gama viveu (final do
século XIX), Kaled entrou em
contato com a história da escravidão. Por isso, a trama se passa na
São Paulo de 1869 no entorno do

assassinato de um escravagista,
no qual Luiz Gama é acusado de
ter sido o mandante.
- Na pesquisa do período,
tomei contato com a história da
escravidão, em todos os seus detalhes. Então, falar de Gama era,
portanto, no final, falar de abolição da escravidão. Com isso, tentei criar uma jurisprudência que
levaria gradativamente à abolição
da escravidão - conta Kaled.
No entanto, Kaled frisa que
o tema central da história não é
o abolicionismo em si, e sim as
ideologias que levaram a escravidão a ser aceita no país.
- A HQ não tem, como tema
central, o abolicionismo. O abolicionismo é um dos vetores. A
coluna que sustenta a narrativa é
a ideologia que justificou a escravidão. É isso que representa Martim Crasso, o vilão da história.
Além de “Província negra”,
Kaled é conhecido por montar,
junto com outros artistas e educadores, as HQs do Senninha, personagem infanto-juvenil do ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna.
Para ele, mesmo sendo trabalhos
diferentes, ambos possuem um carinho especial em sua carreira.
- É um trabalho absolutamente diferente, mas no qual

QUEM FOI LUIZ GAMA

me sinto igualmente realizado.
É uma grande responsabilidade falar do Ayrton Senna de
forma lúdica.
Com mais de 30 anos de carreira, Kaled já produziu várias
obras para revistas, quadrinhos
e TV. Porém, sempre existe alguma trama na qual gostaria de
ter feito. E ele não titubeou em
dizer seu sonho de consumo:
- Meu sonho é escrever um
roteiro do Asterix.

Os autores
da obra:
Kaled Kambour
(acima, à
esquerda)
e Kris Zullo
(abaixo, à
esquerda),
como
personagem
de HQ

Filho de Luiza Mahin, uma
das líderes da Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, na
Bahia, Luiz Gama foi vendido
pelo próprio pai aos 9 anos,
como dívida de jogo.
Foi comprado pelo alferes Antônio Pereira Cardoso, que o levou para sua fazenda em Limeira
(SP), onde recebia visitas do hóspede Antônio Rodrigues do Prado, que o ensinou a ler e escrever.
Aos 20 anos, frequentou a
faculdade de direito do Largo
de São Francisco como ouvinte, por ser negro. Mesmo sem
o ter o título de advogado, os
conhecimentos adquiridos na
faculdade o fizeram ter embasamento jurídico para lutar nos
tribunais, em pleno regime de
escravidão, pela alforria de centenas de escravizados.
Amigo de Ruy Barbosa, Castro Alves, Angelo Agostini, Paulo
Eiró, Raul Pompéia e outros, era
uma figura admirada em São Paulo. Contudo, era o grande inimigo
dos escravagistas, fazendo da advocacia a sua trincheira. Morreu
jovem, aos 50 anos, em virtude de
complicações da diabetes.

NAS BANCAS

Cascão em apuros

Stranger Comics

Divulgação/Panini

Divulgação/Panini

Começou
a pré-venda do
próximo sucesso
da Mauricio de
Sousa Produções.
É a graphic novel
“Cascão: Temporal”, que mostra o
sujinho favorito
do Limoeiro indo
passar três dias
com seu estranho
tio Gerson, enquanto seus pais saem em um
cruzeiro. Tudo fica mais sinistro quando começa a cair um temporal.

Fenômeno
mundial da Netflix,
Stranger
Things chega aos
quadrinhos
em
“Stranger Things:
O outro lado”, que
conta a história do
menino Will Byers
enquanto estava
perdido no misterioso Mundo Invertido. O material é um bom complemento para os fãs da série e acaba expandindo o
universo das telas.
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CINEMA

Berlinale coroa cinema coreano
Por Rodrigo Fonseca
Especial para o Correio da Manhã

Vinte dias após ter levado
quatro Oscars para casa, graças a
Bong Joon-Ho e seu “Parasita”, a
“imparável” Coreia do Sul confirmou sua vocação para se tornar
“a” potência cinematográfica do
amanhã ao sair do 70º Festival
de Berlim, no sábado (29), com
o prêmio de melhor direção para
um de seus mais cultuados mas jamais imitados realizadores: Hong
Sangsoo. Uma história construída nos trópicos da simplicidade
(aparente) garantiu o prêmio ao
realizador de 59 anos: “The woman who ran”, já adquirido para o
Brasil, pela distribuidora Pandora.
Prêmio que o artista responsável por joias como “Você e os
Seus” (2016) e “A visitante francesa” (2012) recebeu das mãos do
pernambucano Kleber Mendonça
Filho, diretor de “Bacurau”, que integrava o time de jurados presidido
pelo ator inglês Jeremy Irons. Kleber usou o adjetivo “o grande” para
se definir ao realizador, cuja carreira
começou em 1996, com “O dia em
que o porco caiu no poço”.
A láurea principal do evento, o Urso de Ouro, ficou com o
Irã e seu devastador “There is no
evil”, de Mohammad Rasoulof,
que, impedido pelo governo de
seu país de viajar, não pôde buscar seu troféu. O trabalho dele, de
uma distensão de tempo singular,
acompanha quatro histórias paralelas de pessoas ligadas a execuções
de inimigos do Estado iraniano.
Foi o último título a ser projetado,
mas angariou um fã-clube automático, por sua denúncia política
e por sua radiografia da Censura.
Mas, historicamente, a Berlinale é conhecida por mandar recados em seus resultados oficiais.
O Urso dourado vai para um gesto
de provocação. O Urso prateado
de Melhor Direção vai para quem
está fazendo a roda da estética audiovisual girar por rotas inusitadas.
- Generalizações de sentido,
de significados, não me servem.
O cinema que eu faço não obedece nenhuma lógica teórica
prévia que engesse o meu senso
de descoberta. A questão que
me interessa é observar a vida e

Fotos de Divulgação

Um dos cineastas mais
admirados da atualidade,
Hong Sangsso, de 59
anos, confirma a boa safra
de seu país nas telas ao
vencer o prêmio de direção

O sul-coreano
Hong Sangsoo
recebe o Urso
das mãos
de Kleber
Mendonça
Filho:
consagração

Cenas do premiado ‘The woman who ran’: ‘Cinema é aquilo eu eu encontro quando ligo a câmera e deixo as coisas acontecerem’, diz o diretor coreano Hong Sangsoo

valorizar aquilo que o momento
possa me trazer - disse Sangsoo ao
CORREIO DA MANHÃ. - Se
você me pergunta sobre “amizade”, que é uma questão em “The
woman who ran”, posso até dizer
o que entendo dessa palavra, mas
o que disser só serve para a minha experiência individual. Não é
cinema. Cinema é aquilo que eu
encontro quando ligo a câmera e
deixo as coisas acontecerem.
Cozido num banho-maria
que contagia, “The woman who
ran” é um estudo sobre companheirismo. Parceira de vida e de
obra do diretor, a premiada atriz
Kim Ninhee vive Gamhee, mulher de um tradutor que um dia
vai visitar amigas. Comendo,
bebendo, rindo e trocando confidências (numa cena, uma mulher
lhe pergunta “Você ama seu mari-

CRÍTICA FILME/DOIS IRMÃOS
Divulgação/ Disney

do?” e ela dá um riso azedo e um
tempo de silêncio como resposta),
Gamhee disseca a lógica mais redentora da desatenção, encarando
uma solidão existencial.
- Rodo meus filmes de modo
rápido e penso a montagem já na

filmagem, pois tento concentrar
ao máximo aquilo que desejo
contar - disse Sangsoo. - Não
saberia dizer se Gamhee é a “mulher que foge” ou “a que corre”
do título. Esse nome me veio à
cabeça. Gostei dele e usei nesse

O S P R E M I A D O S D O 7 0 º F E S T I VA L D E B E R L I M
Urso de Ouro: “There is no evil”, de
Mohammad Rasoulof
Grande Prêmio do Júri: “Effacer
L’Historique”, de Benoît Delépine e
Gustave Kervern
Direção: Hong Sangsoo, por “The
Woman Who Ran”
Atriz: Paula Beer, por “Undine”
Ator: Elio Germano, por “Volevo
Nascondermi”
Roteiro: Fabio e Damiano

D’Innocenzo, por “Favolecce”
Contribuição artística: Jürgen
Jürges, pela fotografia de “Dau. Natasha”
Documentário: “Irradiés”, de
Rithy Panh (Camboja/ França), com
menção honrosa para “Notes From
The Underground”, de Tizza Covi e
Rainer Frimmel (Alemanha)
Urso de Ouro de Curta-metragem:
“T”, de Keisha Rae Witherspoon (EUA)
Prêmio do Júri de Curta-

Aventura no mundo mágico
traz de volta a Pixar ‘raiz’
Por Pedro Sobreiro

A Pixar usou a última década para fazer filmes que fazem
o público chorar. O estúdio estava em um ostracismo de fazer
sequências de suas franquias
famosas, com exceção de alguns
poucos conteúdos originais,
como o fantástico Viva (2017).
Em “Dois Irmãos - Uma
Jornada Fantástica”, o diretor
Dan Scanlon traz uma aventura de mão cheia ambientada em
uma metrópole dominada pelas
criaturas mágicas, que perdeream suas tradições e gosto pela
aventura com a chegada da tecnologia. Na trama, os irmãos

Ian e Barley Lightfoot (Tom
Holland e Chris Pratt, respectivamente) ganham um cajado
que pode trazer o pai morto
de volta a vida por 24 horas. Só
que tudo dá errado e eles se envolvem em uma viagem mágica
para conseguir trazer o pai de
volta.
O longa é uma grande homenagem ao universo dos jogos
de RPG, fazendo da trama uma
grande “quest” de jogos como
Dungeons & Dragons. E mesmo com toda a adrenalina, o
filme tem um toque intimista e
deixa claro que a maior aventura de todas é viver.
Nota: 9

metragem: “Filipiñana”, de Rafael
Manuel (Filipinas)
Prêmio Audi de Curtas: “Genius
Loci”, de Adrien Mérigeau (França)
Melhor longa-metragem de estreia:
“Los Conductos”, de Camilo Restrepo
(Colômbia/ Brasil), com menção
honrosa pra “Naked animals”, de
Melanie Waelde (Alemanha)
Prêmio da Crítica (Fipresci):
“Undine”, de Chtistian Petzold

com as amigas. A dona da casa
abre e escuta o vizinho a reclamar do fato de ela alimentar gatos que por ali passam. Segundo
ele, os felinos são predadores. A
maneira como a jovem usando
retórica e silogismos, rebate os
argumentos do sujeito levou Berlim às gargalhadas e a uma salva
de aplausos.
- Detectei o gato que queria
usar, concentrei a câmera nele e
rodei o que precisava. Quando se
está atento, as respostas nos chegam - explica o cineasta.
Antes de “The woman who
ran”, a Coreia de Sangsoo brilhou
na Berlinale com “Time to hunt”,
de Toon Sung-hyun. É difícil encontrar um filme com voltagem
mais alta do que “Sa-nyang-eui-si-gan”, cuja projeção abarrotou
salas no 70º Festival de Berlim.

CRÍTICA SÉRIE/HUNTERS

O pesadelo dos nazistas
Divulgação/Amazon Prime Video

Por Pedro Sobreiro

‘Dois Irmãos’ homenageia o universo RPG em uma aventura fantástica

contexto. Talvez ele se revele para
nós mais adiante.
Logo no início de seu “The
woman who ran”, talvez a mais
divertida de sua trajetória recente, um homem bate na porta da
casa onde Gamhee está bebendo

A maior aposta recente do
Amazon Prime Video traz o melhor que o serviço de streaming
tem a oferecer. Com um elenco
dourado vindo, em sua grande
maioria, das produções americanas de comédia da última década, e com ninguém menos que
o lendário Al Pacino, “Hunters”
é uma história que mistura ação
com drama e humor para trazer
um tipo de “Vingadores” judeus
do século XX.
Na trama, os membros do
alto escalão nazista se infiltraram
nos Estados Unidos e fizeram
vida nova com suas novas identidades. Porém, um grupo de judeus, encabeçado por Meyer Offerman (Al Pacino), forma uma
liga cuja proposta é identificar e
acabar com a raça dos nazistas de
Nova York.
Quando uma das fundadoras
do grupo morre, seu neto Jonah
Heidelbaum (Logan Lerman)
começa a investigar o assassinato da avó e acaba se juntando ao

Os ‘Vingadores’ judeus botam nazistas pra correr em série da Amazon

grupo. A transição de Jonah de
menino excluído da escola para
assassino de nazistas é conduzida
de forma interessante, ao som de
uma trilha sonora incrível e muitas, muitas referências ao universo dos quadrinhos.
Falando nisso, muita gente
foi perguntar nas redes sociais
se a série era baseada em alguma
HQ ou algo do tipo. Isso porque
a direção apresenta personagens
e cria momentos que utilizam
um formato que remete bastante a uma história em quadrinho.

Apesar das semelhanças, o material é original, optando por homenagear a nona arte.
Outro ponto que trabalha a
homenagem é a caracterização.
Todo o visual dos personagens
parece ter saído de uma graphic novel dos anos 80. Eles expressam bem a personalidade
e toda a loucura dos personagens. Até mesmo os flashbacks
dos campos de concentração
retraram de uma forma que remete bastante à identidade dos
quadrinhos.

O roteiro tem uma pegada ao
estilo da franquia “Kingsman”, de
Matthew Vaughn, e consegue parodiar os seguidores de Hitler de
um jeito meio tarantinesco, apesar de ter sua identidade própria.
No quesito atuação, o grande destaque é mesmo Al Pacino,
que estreia no mundo das séries.
Mas Josh Radnor e Jerrika Hinton fazem trabalhos incríveis, seja
no humor ou no drama. Outro
nome que precisa ser exaltado é
o vilão frio e sanguinário Travis
Leich, que é interpretado brilhantemente por Greg Austin. O
personagem foi baseado no serial
killer Ted Bundy, e o ator dá um
show na pele do malfeitor.
A produção, encabeçada por
Jordan Peele (diretor de “Corra!”) é fantástica, seguindo o padrão dos conteúdos originais do
Prime Video. O criador da série,
David Weil, já disse que planejou
a história em cinco temporadas,
inclusive já sabendo como termina. Tudo depende do sinal verde
da Amazon.
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DICAS

TELEVISÃO
Divulgação

Patrick Stewart avalia
futuro da série ‘Star Trek’

CBS/Divulgação

Por Fabiana Schiavon (Folhapress)

John Goodman interpreta Eli Gemstone, patriarca de uma família de pregadores que sai em turnês evangelizadoras mundo afora

Tudo em nome de Deus

The Righteous Gemstones mostra lado ganancioso de família televangelista
Por Canal Like

Quando o ator,
diretor e roteirista
Danny McBride se
mudou pra Charleston, uma
cidade portuária da Carolina
do Sul, ele rapidamente notou
a enorme quantidade de igrejas
que existe no lugar. E foi aí que
ele teve a inspiração pra criar a
série “The righteous Gemstones”. A série sobre uma família
de televangelistas mundialmente famosa por trabalhos
de caridade, mas que, apesar de
trazer o adjetivo “virtuosos”, righteous, no título, eles têm uma
tradição de desvios e ganância,
tudo em nome de Deus.
McBride é Jesse, o primogê-

nito dos Gemstones. O caçula, Kelvin, é vivido por Adam
Devine. John Goodman faz o
patriarca Eli. Os três voltam de
uma desastrosa maratona de
batismos na China e não encontram um cenário melhor
quando chegam em casa. Edi
Patterson interpreta a filha de
Eli, Judy, que, por ser mulher
nesse meio machista, não sai
nas turnês de evangelização dos
Gemstones. Então, com razão,
ela é um pote até aqui de mágoa.
Mas a Judy é muito mais ajuizada que o Jesse e o Kelvin combinados, porque os dois vivem às
turras. E Jesse recebe um vídeo de
chantagistas com imagens comprometedoras, que podem manchar sua reputação e prejudicar

a imagem dos Gemstones como
um todo. Ainda mais quando Eli
pretende expandir o império religioso, englobando outras congregações, pra fazer jus ao legado de
sua falecida esposa Aimee-Leigh.
Enfim, não há nada mais
divertidamente profano que
The righteous Gemstones. Mas
Danny McBride já declarou que
não tinha nenhuma intenção de
criticar religiões com essa série.
A ideia dele era ridicularizar a hipocrisia. Afinal, McBride cresceu
indo à igreja e viu nessa série uma
chance de seguir um caminho
diferente do que Hollywood tem
trilhado ao fazer comédias sobre
crenças religiosas. Ele quer fazer
rir dos exageros das pessoas e não
da fé em si.

McBride também assina a
produção executiva da série junto
com Jody Hill e David Gordon
Green, com quem escreveu o roteiro do remake de Halloween.
Quer dizer, eles entendem tanto
de assuntos sublimes quanto de
tretas infernais.
E o Danny falou que sempre
quis fazer uma comédia de situações sobre família. Bom, ele conseguiu realizar seu sonho com a
demolidora The righteous Gemstones. Confira a série e, por favor, não
pratique o que eles pregam. Ah!
Mais uma dica. Você pode assistir a
série inteira no Now da Net Claro.
* Confira dicas de filmes,
séries e streaming em
www.canallike.com.br

Após 16 anos do último episódio da série “Jornada nas Estrelas:
A Nova Geração”, Patrick Stewart,
79 anos, volta a interpretar o capitão Jean-Luc Picard, em uma
nova temporada. Os produtores
temiam que o ator rejeitasse o
convite, após tanto tempo, mas o
próprio Stewart afirma que ele foi
convencido facilmente.
- O mundo que retratamos
agora é totalmente diferente daquele do ‘Next Generation’, e
Picard não é mais oficialmente
um capitão. Ele está com raiva,
frustrado e também se sentindo
culpado pela morte de seu amigo
Data [Brent Spiner], que ocorreu
no final de ‘Nêmesis’. A estranheza
desse novo Picard é o que me fez
estar a bordo novamente - alegou.
Conhecido pelo papel de
Professor Xavier, da saga X-Men,
Stewart diz ainda ser apaixonado
pelo personagem e que, depois de
tantos anos, já não sabe “onde eu
começo e onde ele termina”.
- Acabamos nos fundindo e,
como eu o admiro muito, não vejo
problemas que isso ocorra. Aliás,
ele me mudou muito. Me tornei
um melhor ouvinte.
Sem sinais de cansaço, o ator
comemora a confirmação da segunda temporada, oficializada
pela CBS, produtora da série. Nos
primeiros episódios de “Star Trek:
Picard”, na Amazon Prime Video,
o ex-capitão da USS Enterprise
está cuidando de seu vinhedo, na
Terra, quando é procurado por
Dahj (Isa Briones), uma menina
que está em apuros e que, estranhamente, sabe que encontra
segurança ao lado do ex-capitão.
Mesmo afastado da frota estelar, é
claro que Jean-Luc se verá comovi-

Stewart: paixão pelo personagem

do pela história da jovem e embarcará em missão não oficial.
Divulgada como uma continuação do filme “Jornada nas
Estrelas: Nêmesis”, a nova série faz
referências ao último episódio da
sétima temporada de “Next Generation”, em que Picard faz viagens ao passado e ao futuro, se vê
aposentado trabalhando em um
vinhedo e prevê que ele sofreria de
uma doença mental degenerativa.
Para o roteirista Michael Chabon, há uma riqueza em criar um
personagem próximo dos 80 anos
de idade.
- Há muitas possibilidades de
trabalhar memórias, arrependimentos, discutir a mortalidade.
Lançada nos anos 1960, a série
“Jornada nas Estrelas” teve uma
nova versão no fim dos 1980, que
apresentou a “Nova Geração” da
Enterprise. Mas foi criticada pelos
fracos efeitos visuais. As novas tecnologias salvaram a equipe do Star
Trek dos anos 2000.
- A série já tem muita tecnologia disponível com que se pode
trabalhar. Há os replicadores que
fazem os objetos surgirem, o que
facilita muito, mas criamos algumas tecnologias também - anima-se Stewart.

JORNALISMO

CNN Brasil anuncia início
das transmissões no dia 15
Por Cesar Ferreira e Folhapress

Acabou o mistério: a CNN
Brasil anunciou na última segunda-feira, em suas redes sociais, que vai entrar no ar em 15
de março. A emissora informou
que o início das transmissões
inclui a TV convencional e as
plataformas digitais.
“Ainda nesta semana vamos
divulgar o número do nosso canal nas operadoras de TV por
assinatura, além de todos os detalhes da nossa presença multiplataforma”, diz o comunicado
postado pelo grupo.
Em outubro, o canal pago
divulgou que sua programação
estaria disponível para assinantes da operadora Claro, com
planos a partir do Mix HD.
O pacote em questão, no momento, já conta com outros três
canais de notícias: BandNews,
GloboNews e Record News.
Mesmo antes do início das
transmisssões, a CNN Brasil
chamou a atenção do mercado e
do público em geral ao anunciar
a contratação de diversos apresentadores e jornalistas. Entre
eles, alguns com passagens marcantes pela TV Globo, como
Monalisa Perrone, William
Waack e Evaristo Costa.
Ex-apresentador do Jornal
Hoje, da Globo, Evaristo foi um
dos primeiros contratados pela
CNN Brasil - o anúncio foi feito
com pompa e circusnstância em
junho. Ele comandará um programa que mescla jornalismo
e entretenimento, o qual será
apresentado de Londres.

O principal telejornal da
CNN Brasil será ancorado por
William Waack, outro ex-Globo. O anúncio de sua contratação foi feito também em junho
de 2019. E Monalisa deverá fazer companhia ao jornalista na
bancada. Segundo ela, um dos
motivos que a levou a aceitar o
convite do novo canal foi a possibilidade de ser “titular de um
telejornal diário”.
Também farão parte do
time da CNN os jornalistas
Reinaldo Gottino (ex-Record),
Cris Dias, Mari Palma, Taís Lopes e Phelipe Siani (ex-Globo),
Luciana Barreto (ex-Futura),
Daniela Lima (ex-Cultura),
Cassius Zeilmann e Daniel Adjuto (ex-SBT). Filho do jornalista Marcelo Rezendo, morto
em 2017, Diego Rezende será o
correspondente da emissora em
Buenos Aires.
O lançamento da emissora
no Brasil vai ocorrer em meio
às comemorações de 40 anos da
CNN nos Estados Unidos.
Prinicipal concorrente da
CNN Brasil, a GloboNews resolveu mexer em toda programação para competir de frente com
a estreante. A programação diária
ao vivo foi ampliada dando mais
espaço para análises e entrevistas
no fim da noite.
- Nossa postura sempre foi
de respeito à concorrência - disse o diretor da GloboNews, Miguel Athayde, ao ser questionado se as mudanças são por conta
da aproximação do lançamento
do canal americano no país.

De 6 a 12 de março de 2020
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Memórias de um sobrevivente
Francês narra sua experiência após escapar do atentado terrorista ao jornal ‘Charlie Hebdo’
Catherine Hélie/Editions Gallimard

jornal “Libération”, entre outras publicações. Mais que isso
(e como bom francês), espalha
sobre essas memórias precoces várias pitadas de filosofia
e, sobretudo, de “Em busca do
tempo perdido”, a obra-prima
de Marcel Proust (1871-1922)
que “brinca” com a memória e é
uma referência literária há quase um século. É um clássico a
que Lançon recorre várias vezes
durante sua narrativa, sempre
com parcimônia.

Por Nelson Vasconcelos
Especial para o Correio da Manhã

Foi no dia 7 de janeiro de
2015 que dois terroristas islâmicos invadiram a redação do
jornal satírico francês “Charlie
Hebdo”, em Paris, e abriram
fogo contra quem estivesse no
caminho. Dois minutinhos depois, tinham deixado 12 mortos e quatro feridos - na fuga,
ainda executaram um policial.
Entre os sobreviventes estava
o jornalista Philippe Lançon,
colaborador do “Charlie” que
só passava por lá de vez em
quando e, naquele dia, ficara
um tempinho a mais para trocar ideias com um dos amigos.
Lugar errado, hora errada.
Mas a vida continua – mesmo que seja em câmera lenta,
como no caso de Lançon. Caído por trás de uma das mesas
da redação, com o rosto parcialmente dilacerado por um tiro,
coube-lhe observar a ação terrorista que ele revive em “O retalho” (Ed. Todavia/R$ 79,90).
E ele o fez atentamente, mesmo
em estado de choque.
Os poucos minutos da bárbarie no “Charlie Hebdo” tomam dezenas das 464 páginas

Philippe Lançon: atentado em 2015 destruiu parte do seu rosto, reconstituído após dezenas de cirurgias

de “O retalho”, e nem poderia
ser diferente. Foi um momento-chave para a história da imprensa mundial e, claro, para a
própria vida de Lançon.
Violência à parte, o atentado foi um episódio riquíssimo, fazendo do jornalista um
espectador privilegiado do seu
tempo. Azarado, diriam, mas
ele não cai nessa. Sua narrativa é absolutamente límpida,
sem qualquer pingo de mimi-

mi, lamento, autocomiseração,
armadilhas assim. O choque
de realidade é objetivo, e não
artificialmente provocado por
questões subjetivas - religiosas
ou ideológicas, por exemplo.
Lançon trata o episódio
brutal com distanciamento
surpreendente. Sabe que está
no meio de um episódio histórico e encarna o discurso do
repórter - aquele que está no
entorno da notícia, em vez de

colocar-se como A notícia ou
como A vítima, duas personagens que seriam exploradas à
exaustão por repórteres bastante propensos a sentir-se o
centro das atenções.
Não é de se estranhar, a
propósito, que “O retalho” seja
bem escrito e pegue o leitor
pelo pé desde a primeira página.
Aos 57 anos, Lançon é jornalista experiente, tendo percorrido
o mundo em coberturas para o

Os segredos de cada um de nós
Novo romance de Javier Marías, ‘Berta Isla’ discute o mistério dos relacionamentos
Divulgação

Por Nelson Vasconcelos
Especial para o Correio da Manhã

O espanhol Javier Marías é
certamente um dos melhores
escritores europeus em atividade - o que é uma grande responsabilidade quando se pensa que
ele é contemporâneo do britânico Ian McEwan, da polonesa Olga Tokarczuk, Nobel de
Literatura de 2018, e de muita
gente boa e menos badalada.
Não que suas obras sejam de
leitura fácil. De certa maneira,
pode-se comparar o jeitão de
Marías ao de José Saramago:
parágrafos longos, pensamentos se embolando por linhas e
linhas, palavras puxando palavras e, sobretudo, surpresas
atrás de surpresas. Não é sempre que a gente está devidamente concentrado no texto. No
caso das histórias de Marías (ou
de Saramago), é um erro bobo.
Daí comemorar a chegada
de “Berta Isla”, o mais recente
romance do escritor espanhol,
de 68 anos, autor de obras obrigatórias como “Os enamoramentos” e “Amanhã na batalha
pensa em mim”, entre outras.
Marías ambienta a história
em Madri, anos 1970, de um
casal apaixonado já na adolescência. Ele é Tom Nevinson,
um belo rapaz de dupla cidadania, filho de pai inglês e mãe
espanhola. Ela é Berta Isla, madrilenha de longa estirpe, uma
graça de menina, chegada ao
mundo das letras e, sobretudo,
romântica. Tudo o que planejam para a vida é constituir uma
família feliz.
Mas, como bem sabemos
depois de certa idade, nem tudo
sai como o planejado. Tom passa uns anos na universidade de
Oxford, na Inglaterra, e volta
para casa um tanto diferente,
talvez deveras maduro. Tornara-se funcionário do corpo di-

SINTONIA
A parceria com Proust tem
tudo a ver. A “reportagem-memória” que Lançon nos apresenta está no centro de sua própria sobrevivência. Ele apura
as informações com todos os
sentidos - e, literalmente, com
a própria carne. O livro é também um diário sobre a recuperação do terço inferior do seu
rosto. O jornalista ficou internado sete meses após o ataque,
sendo submetido a dezenas de
cirurgias para reconstituir a
mandíbula, os dentes, a pele.
Todo esse movimento implica, naturalmente, muito
tempo para reflexão. É a partir
das cenas de terror que, olhada

em retrospecto, sua vida ganha
novas releituras, considerações
extemporâneas, enquanto toma
novas perspectivas.
Lançon nos faz ver isso
quando, ainda caído na redação do “Charlie Hebdo”, começa a se referir a ele mesmo ora
como “aquele que ainda vive”,
ora como “aquele que está
morrendo”. É a tal da situação-limite, em que as experiências
começam a ser relativizadas
e, até mesmo, desacreditadas.
Crer nos próprios olhos é uma
atividade sadia, mas tem horas
que não é uma obrigação. Em
momentos assim, não é de se estranhar que muita gente pensa
em renascimento.
Essas e outras tantas reflexões fazem do livro, mais do
que uma reportagem bem documentada, um “quase-romance”
(diria Cony) de alta qualidade
literária. Crítico e professor de
literatura latino-americana, aliás, Lançon tem inúmeras referências que subsidiam seu texto
elegante e, na medida do possível, até bem-humorado.
Fica, portanto, a dica: se
você só tem tempo para se dedicar a um livro este mês, que seja
“O retalho”. Vale cada página.

N A E S TA N T E

Vida longa
Num cenário cultural e
econômico catastrófico, temos que comemorar muito
a abertura de uma livraria
no Rio. Que seja bem-vinda,
portanto, a Janela Livraria,
na Rua Maria Angélica 171
B, no Jardim Botânico. É
uma bela sacada da psicóloga
Leticia Bosisio e da editora
Martha Ribas - que capricharam não só na escolha dos
títulos disponíveis como nos
serviços de cafés, vinhos e comidinhas. Tudo a ver com o
Rio. O espaço também estará

disponível para festas e eventos de qualquer tipo. A Janela
estará aberta a partir de 13 de
março. (Tel: 3547-7883)

Imprescindível

Detalhe da capa de ‘Berta Isla’: romance sobre os segredos que cada um de nós esconde dos parceiros da vida

plomático britânico e tem que
dividir seu tempo entre Madri e
Londres. Berta, por sua vez, entra na carreira acadêmica. Eles
se casam, como mandava o figurino, e têm um casal de filhos.
Com o tempo e as ausências cada vez mais prolongadas
do marido, Berta vai descobrir
que seu amado é nada menos
que um agente do serviço secreto britânico. Naquela época, não era um ofício tão raro.
Lembremos que os anos 1970
foram divertidos para a política
internacional, com muitos conflitos econômicos e, portanto,
políticos. Certo é que Tom tem
bastante trabalho.
É óbvio que faz parte da
natureza dos espiões não falar
sobre seu trabalho. Mas Berta
insiste, claro. Tom sempre desconversa mas acaba sucumbindo ao interrogatório feminino e
confirma que sim, é um agente
secreto a serviço da Coroa. E
fim de papo. Não comenta mais
nada, e Berta que imagine o que
ele faz mundo afora.

Os anos se passam e eles tocam sua vidinha, até que, durante a guerra das Falklands/Malvinas, ele desaparece. Fica sem
dar notícias mais tempo que o
normal. Para saber o que acontece com ele e com Berta Isla, há
que se ler o livro. É mirabolante,
surpreendente, sedutor.
Marías constrói uma série de reflexões a respeito de o
que realmente sabemos sobre
a vida da pessoa que está ao
nosso lado, dia após dia, noite
após noite. Retratar um casal
lidando com identidades secretas nada mais é do que discutir
os segredos que temos na vida
em comum. E eles são muitos,
como sabemos todos com um
mínimo de honestidade.
Ou você tem certeza de que
sabe tudo sobre a vida do seu
parceiro ou parceira?
Ou você tem certeza de que
sabe tudo o que seu parceiro
pensa sobre você?
No dia a dia acelerado da
vida de um casal com filhos
e tantas tarefas administrati-

vas de uma empresa chamada
Família S.A., essas questões
passam em branco, e não raro
ficam germinando durante décadas, sem vingar.
Mas, em situações extremas,
elas podem vir à tona de uma
maneira torturante, a ponto
de um sujeito mandar para as
calendas a ética e os bons costumes.
Basta imaginar que, num
repente, você pode se pegar espionando a correspondência
pessoal, o e-mail ou (o grande
pecado) o whatsapp do companheiro. E poderá ter surpresas
nada agradáveis.
Javier Marías é mestre na
discussão sobre relacionamentos. Foi assim, por exemplo, em
“Coração tão branco” (1992),
em que um sujeito tem que lidar o enfarte fulminante da
amante na casa dela, justamente durante uma visita fortuita.
Olha que situação.
Enfim, pode deixar na lista
mais este. Javier Marías sempre
merece uma espiada. Sem pressa.

Um dos mais escandalosos episódios políticos do
governo militar deu-se em
1982. Estávamos elegendo
governadores pela primeira
vez desde 1965. No Rio, Brizola (PDT) concorria com
Moreira Franco (PDS, ex-Arena), e o TRE tentou fraudar a apuração. É disso que
trata “O caso Proconsult:
A história da tentativa de
fraude que caiu no esquecimento”, do mestre Mauro Silveira. O lançamento será dia
9 de março, a partir de 18h,

na Livraria da Travessa (Rua
Voluntários da Pátria 97 Botafogo Tel. 3195-0200).
Estaremos lá.

Crescer, crescer
Com mais de 3,5 milhões
de exemplares vendidos nos
EUA, a jovem cartunista Raina Telgemeier lança no Brasil
uma história em quadrinhos
autobiográfica sobre as dores
do crescimento. Raina é fenômeno, e já ganhou três Eisner
Awards. Coisa fina. Em “Coragem”, que está saindo pela
Editora Intrínseca (R$ 39,90),
ela conta sua experiência sobre
o difícil - e inevitável - processo
de amadurecimento. Dói, mas
é bom. É bom, mas dói. De
qualquer maneira, para quem

está de fora, é bastante divertido. E a gente sempre aprende
alguma coisinha.
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EXPOSIÇÃO
Fotos Divulgação

Detalhes da peça ‘Museu de história (des)matural’, de Priscila Rocha

A ritualística fúnebre judaica é a tônica deste objeto de Ilana Zisman

A memória como
rastro ou insinuação

A exposição traz uma série de nanquins de Maria Amélia Raeder

Z42 Arte, no Cosme Velho, abre espaço para quatro artistas

Por Affonso Nunes

Obras inéditas das artistas
Ilana Zisman, Maria Amélia
Raeder, Mariana Sussekind e
Priscila Rocha ocuparão todo o
espaço da Z42 Arte, no Cosme
Velho, a partir de quinta-feira
(12). A mostra traz o tema da
memória, em diferentes aspectos, através de obras produzidas
em diversos suportes, como fotografia, instalação, desenho,
pintura e objeto.
- A exposição apresenta possibilidades de estudo sobre a
memória. Muitas vezes ela aparece como rastro, pista ou insinuação - argumenta a curadora
Fernanda Lopes.
A ideia da mostra surgiu a

Soldados
partidos num
front cortado
na instalação
de Priscila
Rocha
‘Favor não brincar’, de Priscila Rocha

Fotografia de Mariana Sussekind

Papéis de seda tingidos por Ilana

partir de um grupo de estudo
das artistas com a curadora.
Elas se encontraram para discutir seus trabalhos e questões relacionadas a eles e identificaram
que todas vinham, mesmo que

de formas diferentes, tratando
do mesmo tema.
No hall de entrada do belo
casarão da década de 1930
que abriga a Z42 Arte estará uma única obra: “Museu

de História (Des)natural”
(2019), de Priscila Rocha.
As quatro salas seguintes dedicam espaço às obras das quatro artistas, cada uma com suas
suas técnicas e linguagens.

SERVIÇO

COMO OLHAR PARA TRÁS
Z42 Arte (R. Filinto de Almeida, 42, Cosme Velho). Vernissage: 12/3. De 13/3 a
11/4. Segunda a sexta, das 13h às 18h. Sábado, das 11h às 16h. Entrada franca

Fotos Paul Ronald/Divulgação

Bastidores de ‘8½’, longa aclamado de Fellini, sob as lentes de Paul Ronald

Um itinerário imagético
em obra-prima felliniana
Por Cesar Ferreira

Na celebrção do centenário
de nascimento do cineasta Federico Fellini (1920-1993), o
MAM Rio e Instituto Italiano de
Cultura do Rio de Janeiro apresentam ao público um conjunto
de fotografias da obra-prima “8
½”, lançado pelo mestre em 1963.
O longa retrata a crise criativa vivida por um cineasta chamado Guido Anselmi, que decide recolher-se a uma estação
de águas para buscar inspiração.
para muitos críticos, o filme seria autobiográfico.
O curador Hernani Heffner
selecionou para a exposição fotos que mostram os bastidores
de filmagem dessa produção.
As imagens são da Coleção
Antonio Maraldi, dedicada ao
acervo de Paul Ronald (1924–
2015), o fotógrafo de cena que
trabalhou na produção do longa-metragem.
- Ao contrário das poses clássicas de divulgação e dos stills de
cenas específicas dessa ou daquela

sequência do filme, as fotografias
de cena de Paul Ronald, e dos
outros fotógrafos com menor
acuidade, além de registrarem
intervalos de filmagem, procuram apreender essa potência de
movimento que irá construir a
imagem da personagem-tipo do
ator ou atriz - defende.
Para o curador, o visitante
deve investigar cada imagem
não como se fosse uma pintura/
tradução dos artistas/personagens, mas como um fotograma.
- Esse fotograma vai se
mentalmente se inserir no
movimento pressuposto da
cena que devemos nós mesmos criar - diz.
SERVIÇO

“O CÉREBRO (E A CAMINHADA)
DE GUIDO ANSELMI”
MAM Rio (Av. Infante D. Henrique,
85). De terça a sexta, das 12h às
18h. Sábados, domingos e feriados,
das 11h às 18h.
Até 15/3. Entrada franca às quartas.
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Fotos: Bruno Ryfer/Fred Pontes/Luke Garcia/RT Fotografia/Thiago Cardoso/Divulgação

Arara: Alex Atala e Fabio Carvalho

Nº 1: André Marques, Alok, Latino e Álvaro Garnero

Nosso Camarote: Murilo Rosa e Fernanda Tavares

Desfile das Campeãs
Mesmo com muita chuva, não faltou animação no Desfile das Campeãs, na Marquês de
Sapucaí. Passaram pela avenida Mangueira,

Salgueiro, Beija-Flor, Mocidade, Grande Rio e
Viradouro. Muita gente bacana esteve presente
nos camarotes. Confira as fotos :

Allegria: Gabriel O Pensador

Arara: Mariana Ximenes

Arpoador: Henri Castelli e Jakelyne Oliveira

Rio Praia: Drika e André Marinho

Nº 1: As sisters Marcella e Lu Tranchesi

Nº 1: Livia Andrade e Sabrina Sato

Allegria: Diogo Melim, Delão, Gabriela e Rodrigo Melim

Arpoador: José Loreto

Rio Praia: Alan Victor e Nany People

Nosso Camarote:
Leo Santana, Danton Mello e Bruno Belutti

Rio Praia: Aílton Graça e Rachel Drodowsky

O Dia: Renata e Paulo Fraga

Nosso Camarote: Larissa Manoela

Arara: Augusto de Arruda Botelho e Ana Claudia Michels

Rio Praia: Mart’nália

Arara: Juliana Santos e Daniela Falcão
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GASTRONOMIA
Fotos Divulgação

Pastéis de Belém (R$ 8,70, a unidade)

Estrela (R$ 8,70, a unidade)

Tarte de morango (R$ 8,70, a unidade)

160 anos
de

DOÇURAS

Argolas douradas (R$ 8,90/100 gramas, ao lado), ovos moles de Aveiro (R$
11,80, acima) e bem casados de doce
de leite (R$ 4,50, a unidade abaixo)

Casa Cavé, no Centro, é a
confeitaria mais antiga do Rio
Por Affonso Nunes

Personalidades como Olavo Bilac, Chiquinha Gonzaga,
Carlos Drummond de Andrade,
Tarsila do Amaral e o ex-presidente Juscelino Kubitschek eram
frequentadores da Casa Cavé.
Há mais de um século e meio a
confeitaria é parada obrigatória
numa visita ao Centro do Rio.
Com gosto de volta ao passado.

Embora a casa tenha sido fundada por um francês e lembre os
cafés parisienses, os destaques do
cardápio sempre foi a secular doceria portuguesa. Os pastéis de
Belém (folhado com creme especial de ovos) da Cavé são quase um
patrimônio carioca e dividem com
o Toucinho do céu (de amêndoas)
e o Dom Rodrigo (fios de ovos e
canela) o posto de mais antigos e
representativos da confeitaria. A
loja matriz adotou um cardápio
de almoço gourmet com grelhados, saladas e sanduíches.
Diariamente, são produzidos cerca de mil doces nas duas
unidades que a Cavé mantém
na Sete de Setembro. Façam as
contas de quantas delícias açucaradas foram feitas na cozinha
da casa ao longo de 160 anos!
Vale a pena conhecer esse pedaço suculento de nossa história.

Aberta em 5 de março de
1860, no número 133 da Rua
Sete de Setembro, a Cavé é a
mais antiga confeitaria da cidade. Foi fundada pelo francês
Charles Auguste Cavé, que
ficou a frente do negócio até
1922. A arquitetura e decoração marcantes sempre deram o
ar de sofisticação ao espaço, mas
a Cavé não sobreviveria se não
fossem seu cardápio.

SERVIÇO
CASA CAVÉ
Rua Sete de Setembro, 137
Abre de segunda a sexta, das
9h30 às 18h30.
Rua Sete de Setembro, 133
Abre de segunda a sexta, das
8h30 às 19h30, e sábado, das
9h a 14h.

Divulgação

R E C E I TA S

TÁ N A M E S A -

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

Gurumê faz cinco anos e renova cardápio
Tomas Rangel/Divulgação

O restaurante japonês
Gurumê faz cinco anos
e, para comemorar, traz
uma série de novidades
ao menu. Os novos pratos
fazem uma incursão pela
cozinha asiática e se destacam pelos sabores marcantes das especiarias. De
olho no público vegano, a
casa investe também em
opções sem origem animal como o Hot Chevre,
oito rolls empanados na
farinha panko, recheados

com queijo chèvre vegano
e finalizados com cebola roxa caramelizada no
shoyu cítrico (foto, R$ 29)
e o Black Roll, oito rolls de
arroz negro, shitake defumado, caviar de beterraba
e pupunha grelhado (R$
27). Nos combinados, destaque para a nova seleção
do chef feita com as peças
mais pedidas pelos clientes de suas unidades (R$
135 – 36 peças), e o Vegano (R$ 49 -20 peças).

Le Cordon Bleu abre o primeiro restaurante da América Latina
Lipe Borges/Divulgação

A Le Cordon Bleu,
maior escola de gastronomia do mundo, acaba de
inaugurar em Botafogo o
primeiro restaurante da
América Latina e o segundo
da marca, chamado Le Cordon Bleu Signature (Rua da
Passagem 179). O espaço
possui três ambientes com
70 lugares no total e tem
em seu cardápio pratos que

Do jeito que a gente gosta
Em função do aniversário
de 455 do Rio de Janeiro, o
bartender Laércio Zulu desenvolveu para a Cachaça da
Quinta um drink que, segundo ele, expressa a cultura e o estilo carioca de ser, de evidente
leveza, descontração e charme.
- Tenho vindo com frequência ao Rio e o hábito do
carioca se deliciar com mate
gelado, mel em combinações
variadas e suco de laranja fresco foram os elementos que

associei à Cachaça Da Quinta
para conectar essas paixões, de
forma simples. O resultado é
um coquetel sofisticado, que
só poderia receber o nome dos
inspiradores: Cariocas – conta o bartender, falando de seu
processo criativo.
De fácil preparo em casa
e muito refrescante também
para o verão. É uma ótima
opção para quem quiser
fugir da tradicional cervejinha. (AN)

Cariocas
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

50 ml Cachaça Da Quinta Branca
30 ml infusão de mate
20 ml suco de laranja
10 ml mel

Sirva os ingredientes em copo
longo, misture com colher para
homogeneizar o mel com os ingredientes. Adicione gelo. Decore
com fatia de laranja e casca.

unem a gastronomia local
com as técnicas francesas.
Entre eles, destaque para a
vieira grelhada com purée
de couve flor, couve crispy, chips de arroz e óleo de
salsa (R$ 68) e o mignon
feito a 59°C no sous-vide,
que chega à mesa com duas
texturas de polenta, sálvia e
mini legumes (foto, R$ 78).
Telefone: (21) 3189-3450.

Coltivi lança mesa de aperitivo
Inspirado nos italianos,
que se reúnem sempre ao
entardecer para tomar
drinques e degustar bons
petiscos, a pizzaria Coltivi
(Rua Conde de Irajá 53),
que fica em um casarão a
céu aberto em Botafogo,
acaba de lançar o Aperitivo Coltivi. Sempre quintas-feiras, das 18h às 20h,
entre o fim do expediente

e o jantar, quem comprar
um dos oito drinques oferecidos pela casa todos a
R$ 30, o cliente pode desfrutar da mesa de aperitivos, recheada de opções de
frios, pastas, saladas frias e
pães artesanais. Nada melhor do que deixar o tempo passar devagar entre
taças e quitutes. Telefone:
(21) 96532-5353.

Guilherme Fonseca/Divulgação

