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É sempre muito 
bom falar sobre a 
nossa cultura

Festa do Dia das 
Bruxas em Copa 
foi um sucesso

Hotel Nacional 
faz bonito na 
festa de abertura

Preocupação 
com a saúde 
dos jovens

Aras defende 
liberdade de 
imprensa

Bailão 
nordestino 
no futebol

Os bons 
tempos 
voltaram

Ninguém para a 
Fabíula Nascimento 

Praia de Galinhos é 
a pedida do verão

Especialistas em saúde mental 
alertam para o aumento no núme-
ro de tentativas de suicídio entre 
pessoas de 10 a 19 anos. O cres-
cente registro de internações por 
problemas psiquiátricos também 
foi notado entre 2009 e 2018.

Em discurso no aniversário do Jor-
nal Tribuna da Bahia, na primeira 
visita à sua terra natal depois de 
nomeado Procurador-Geral da 
República, Augusto Aras fez a de-
fesa da imprensa livre como uma 
das obrigações do MP.

Representado por três clubes 
na Série A do Brasileirão, o Nor-
deste dá uma verdadeira aula de 
futebol dentro e fora de campo. 
Com salários em dia e projetos 
inovadores, eles são o futuro.

A consagrada dupla do 
teatro brasileiro, Charles 
Möeller & Claudio Botelho, 
traz para o Theatro Net “O 
Despertar da Primavera”, 
musical que fez a cabeça da 
juventude de 2006 na Broa-
dway e no Brasil. Estrelado 
por Rafael Telles e Tabatha 
Almeida, promete emocio-
nar a nova geração.

Atriz curitibana de 41 anos está voando alto. 
Presença certa nas telinhas, ela está em “Bom 
Sucesso”, atual novela das 19h, na reprise da his-
tórica “Avenida Brasil”, na série “Sessão de Tera-
pia” e no cinema, com o terror nacional “Morto 
Não Fala”. Fabíula comenta sobre este momento 
de sucesso na carreira e confidencia que está tor-
cendo pelo amor de sua personagem por Mário.
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Nós gostamos 
de beijar

O isolamento 
político do Brasil
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Eleitorado já crucifica Witzel

A hora do basta na farra da Lamsa

Desabafo de Jair Bolsonaro provoca enxurrada de críticas inéditas ao governador

Concessionária ignorou Diário Oficial e continuou ‘assaltando’ usuários da Linha Amarela 
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Impossível não gostar 
da primeira-dama do Rio
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Palavra do leitor
Alemanha: um sonho lindo

Incrível a matéria sobre o país, mostrando 
o tempo da Guerra Fria e os dias atuais. Como 
professor de história, fiquei feliz ao ver a união 
da informação turística com dados e fatos his-
tóricos que ocorreram na Alemanha, principal-
mente na cidade de Berlim. Tenho um sonho de 
ir para lá, e de conhecer a ilha dos museus.

Guilherme Gomes, 
Rio de Janeiro

Marvel hoje, amanhã e sempre!

Acompanhava a Marvel antes mesmo de 
sua compra realizada pela Disney. Então, posso 
dizer que não sou um “modinha”. Pelo contrário. 
Sempre li as HQs na minha infância, e o meu 
personagem preferido é o Namor. Ah, como eu 
agradeço a vida de Martin Goodman, o criador 
dessa linda marca. Meu lado nerd agradece!

Maria Clara, 
                                                         São Paulo

Óleo não combina com o mar

É surreal o que está acontecendo com o 
litoral do nordeste brasileiro. Algo assustador. 
As autoridades têm que tomar medidas urgen-
tes para podermos ter um desfecho menos pior 
nessa história. Imagina quantos animais estão 
morrendo por dia! Como nordestina e morando 
longe da minha terra, fico bastante angustiada.

Solange da Silva, 
Brasília

A mesma imprensa que é com-
placente com o prejuízo atestado 
pelo TCM acaba também trans-
formando o episódio do último 
domingo em combustível para 
uma fogueira midiática que perde 
o bom senso. 

A imagem da escavadeira que-
brando os vidros é forte. Foi usada 
e abusada até em charge em que 
ela é usada para derrubar o Cristo. 
Uma heresia. Tentam, no sublimi-
nar, associá-la a um histérico pastor 
que chutou uma imagem. Este, ali-
ás, merece o fogo dos infernos de 
forma eterna.

Ninguém se coloca ao lado do 
cidadão. Ninguém, por exemplo, 
percebe que a Lamsa vem desafian-
do o poder concedente por meses 
e meses. Nunca apresentou as suas 
contas, nunca respondeu objetiva-
mente aos pedidos de informação 
da Prefeitura e, mesmo tendo uma 
decisão oficial publicada no Diário 
Oficial, resolveu continuar cobran-
do  R$ 15,00 para quem vai e vol-
ta no seu trajeto. Assim, ignorou 
solenemente o Diário Oficial do 
Município. 

Com a publicação no DO, o 
que os gestores da concessionária 
deveriam fazer era entrar na Justiça 
e, dessa maneira, tentar legalmente 
garantir a operação, e não conti-
nuar cobrando ignorando o ato da 
Prefeitura.

O que ocorreu naquele domin-
go podia ser evitado. Em vez disso,   
acabou produzindo imagens que 
passaram a linha do aceitável. Po-
rém, foi restabelecido – com exage-
ros – a autoridade municipal, que 
estava sendo solenemente ignorada 
pela milionária concessionária.

Os atos cometidos foram leva-
dos a uma jovem juíza de vara de 
família que concedeu uma liminar 
restabelecendo à Lamsa o direito 
de cobrar o pedágio. Essa decisão 
foi tomada a partir de uma petição 
que traçou um quadro de arbitra-
riedade e que esqueceu de citar que 
a empresa estava desobedecendo a 
uma resolução publicada no Diário 
Oficial três dias antes.

A Prefeitura tem poder de 
Polícia para restabelecer a ordem 
urbana e age assim com invasões 
e ambulantes.  Na ótica da autori-
dade municipal estava sendo dado 
um BASTA a um contrato lesivo e 
a um assalto permanentemente ao 
bolso do cidadão.

Outra questão que muita gente 
esquece de noticiar é que, de acor-
do com um estudo da Controla-
doria Geral do Município, a tarifa 
hoje praticada pela concessionária 
na Linha Amarela (R$ 15, ida e 
volta) poderia cair para algo em 
torno de R$ 2 - e sendo cobrada em 
apenas um sentido, como acontece 
na Ponte Rio-Niterói. 

Esses e outros conflitos - que 
fazem a população arcar com os 
prejuízos - podem ser resolvidos 
caso os vereadores aprovem um 
projeto do prefeito que autorizaria 
a encampação da Linha Amarela. 
Trata-se, afinal, de interesse públi-
co, o que justifica totalmente o re-
querimento de Crivella à Câmara 
dos Vereadores. 

Se o projeto de lei seguir adian-
te e tornar-se lei, o valor do pedágio 
será fixado pela própria Prefeitura. 
Que, naturalmente, vai seguir os 
estudos da sua Controladoria Ge-
ral. O projeto também autoriza a 
Prefeitura a contratar empresas ter-
ceirizadas que para a conservação e 
operação da via.

Por essas e por outras, nada jus-
tifica, no atual cenário econômico, 
que a concessionária de um servi-
ço público de suma importância 
se mantenha ao arrepio da lei. A 
Lamsa, desse jeito, se comporta de 
maneira inexplicável. A não ser que 
este seja um comportamento típico 
de uma sociedade onde entidades 
privadas ou públicas fazem o que 
bem entendem, sem qualquer tipo 
de satisfação ao público.

A propósito, ignorar o abuso 
da concessionária ilustra também 
que a imprensa carioca tem capri-
chado em torcer contra a própria 
cidade. Esta, definitivamente, não 
é uma jogada inteligente.

Quem assistiu ao noticiário 
da segunda-feira pela manhã ficou 
perplexo ao ver um jovem jorna-
lista de um telejornal entrevistar 
o conselheiro-presidente do Tri-
bunal de Contas dos Municípios, 
Thiers Vianna Montebello, afir-
mando que o TCM apurou um 
prejuízo de R$ 481 milhões para 
a cidade do Rio, bem diferente do 
R$ 1,5 bilhão que a Prefeitura ale-
gava. O repórter conclui dizendo 
que a Prefeitura estava errada.

A vontade de crucificar o pre-
feito leva a imprensa a cometer 
um ato falho. Faz parecer que um 
prejuízo de R$ 481 milhões é acei-
tável. Estamos falando de US$ 110 
milhões drenados de creches, hos-
pitais e manutenção de ruas.

Entre os cálculos da Prefeitura 
e do TCM há um elo em comum: 
o prejuízo lesivo à cidade. Isso é 
incontroverso. Resta calcular de 
quanto está se falando.

O pior é que a concessioná-
ria Lamsa, por exemplo, pratica o 
maior pedágio urbano do mundo e 
ninguém reclama. O prefeito Mar-
celo Crivella tem estado sozinho na 
luta contra esse abuso. 

Todos nós que passamos na Li-
nha Amarela somos assaltados por 
um contrato prorrogado sem pen-
sar no usuário e que ultrapassa em 
muito o reembolso do consórcio 
da obra.

Prejuízo pouco é bobagem?
EDITORIAL

Manier Sael, imigrante hai-
tiano em São Paulo, deu tocante 
entrevista à Folha há alguns dias. 
Contou que, ao chegar ao Brasil, 
em 2013, e ao começar a namo-
rar a brasileira que se tornaria 
sua mulher e mãe de sua filha, 
disse-lhe que tinha um desejo: 
beijá-la em público, na rua. “No 
Haiti, isso não existe”, ele expli-
cou. “É uma coisa que eu nunca 
tinha visto na vida real, só na te-
levisão. Ela falou que tudo bem. 
Como eu me senti nessa hora [ao 
beijá-la]? Me senti brasileiro”.

É interessante como, às ve-
zes, precisamos que alguém de 
fora venha nos revelar quem so-
mos ou como somos. Haverá coi-
sa mais corriqueira no Brasil do 
que beijar em público? Pelo me-
nos, é o que pensamos – e consi-
derando quantas vezes não fize-
mos isso sem o menor problema, 
será preciso exercício intelectual 
para nos lembrar de que pode ter 
havido exceções à regra.

Duas progressistas cidades 
do interior de São Paulo, São 
Joaquim da Barra e Sorocaba, 
já tiveram juízes que proibiram 
beijos em praça pública. E isso 
não foi no século 19, mas nos 
anos loucos de, respectivamente, 
1980 e 1981. Até a proibição ser 
revogada por ridícula, vários ca-

sais foram parar na cadeia.
Um dos restaurantes mais 

aconchegantes do Rio, a Adega 
Flor de Coimbra, desde 1938 
na rua Theotonio Regadas, na 
Lapa, até hoje ostenta na parede 
um quadro dos velhos tempos: 
“Proibido beijos ousados”. O 
quadro continua lá pelo folclo-
re, claro – mesmo porque, ten-
do pedido sua feijoada à Souza 
Pinto, com feijão-manteiga, 
carnes nobres e farofa de torres-
mo, quem pensará em dar beijos, 
mesmo ousados?

E uma querida senhora que 
conheci, ao ver um casal se bei-
jando na novela da TV, deu um 
profundo suspiro e, do alto de 
seus 90 anos, exclamou, talvez 
sem se dar conta de que todos 
na sala podiam escutá-la: “Eu 
nunca fui beijada!”. Ali, naquele 
momento, todos nos conscienti-
zamos da nossa tremenda fragi-
lidade.

Ruy Castro
Beijos proibidos

É interessante como, 
às vezes, precisamos 

de alguém de fora 
que venha nos 

revelar quem somos

3)  Família Bolsonaro critica a 
democracia do Brasil desde 1990

Montagem com presidente como 
leão atacado por “hienas” do STF e 
da ONU é último capítulo em his-
tórico de atrito com outros Poderes 
da República, analisa João Ker. 
Na tarde desta segunda-feira, 28, o 
presidente Jair Bolsonaro publicou 
uma montagem em sua conta ofi-
cial no Twitter, na qual ele aparece 
como um leão sendo atacado por 
hienas identificadas como o Supre-
mo Tribunal Federal, a ONU, a im-
prensa, partidos de oposição e até a 
Lei Rouanet. 
Esses, entretanto, não são os únicos 
episódios que a família Bolsonaro 
expõe publicamente falas ou atitu-
des consideradas anti-democráti-
cas. Os registros de tais declarações 
começam ainda na década de 1990. 

Questionado se fecharia o Congresso 
Nacional caso um dia caso fosse eleito 
presidente da República, ele respon-
deu: “Não há a menor dúvida! Daria 
golpe no mesmo dia”.
Na mesma sequência, ele afirmou: 
“Através do voto, você não muda 
absolutamente nada no Brasil. Só 
vai mudar quando tivermos uma 
guerra civil aqui dentro”. (...) (O 
Estado de S. Paulo)

4)  Bolsonaro aciona Moro para 
porteiro prestar depoimento à Po-
lícia Federal
Em resposta a TV Globo, Jair Bol-
sonaro deixa em dúvida concessão 
da emissora.

1)  Pastor belga

Cão que participou e foi ferido 
na operação contra o terrorista Al 
Bagdadi recebe os elogios do pre-
sidente Trump, que publicou sua 
foto no Twitter e o convidou à Casa 
Branca, reporta Pablo Guimón.

O mais novo herói americano é 
“belo” e “talentoso”. No subsolo 
de uma remota casa na região sí-
ria de Idlib, perseguiu por um tú-
nel Abubaker al Bagdadi, líder do 
Estado Islâmico (EI), o terrorista 
mais procurado pelos Estados Uni-
dos, até que este, encurralado, de-
tonou seu colete explosivo tirando 
a própria vida. O herói foi ferido, 
mas sobreviveu. Seu nome ainda 
está sob segredo de Estado. Mas já 
recebeu um convite à Casa Bran-
ca, como informa pelo Twitter a 
correspondente do The New York 
Times Katie Rogers. O presidente 
quer conhecê-lo em pessoa. Ou, 
mais exatamente, em cachorro. O 
cachorro é um pastor belga mali-
nois. (...) (El País)

2) Apesar de relação estreita 
entre Trump e Bolsonaro, investi-
mentos americanos no Brasil não 
aumentaram

De um lado “eu te amo”. Do outro 
“ele é um bom homem”. A troca de 
afagos pública entre os dois atu-
ais presidentes de Brasil e Estados 
Unidos, Jair Bolsonaro e Donald 
Trump, é considerada sem prece-
dentes por estudiosos da relação 
entre os dois países, escreve Maria-
na Sanches.

Bolsonaro e Trump partilham o 
posicionamento ideológico de di-
reita, o conservadorismo nos cos-
tumes e o estilo populista e online 
de fazer política. Apesar da retóri-
ca, no entanto, até agora, abraços e 
apertos de mão não se converteram 
em aumento de investimentos ou 
negócios dos EUA no Brasil. (...) 
(BBC News Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
afirmou hoje estar conversando 
com o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, para que o porteiro de con-
domínio onde mantém residência 
no Rio de Janeiro possa ser ouvi-
do novamente em depoimento na 
investigação que apura a morte da 
vereadora carioca Marielle Franco 
(PSOL), mas pela Polícia Federal, 
escreve Luciana Amaral. “O por-
teiro ou se equivocou, ou não leu o 
que assinou’’.(...) (UOL)

5)  ‘A Globo não fez patifaria e 
nem canalhice’, diz comunicado da 
emissora
Rede de TV emitiu comunicado 
em resposta aos ataques de Bolso-
naro em live. Nesta terça, Jornal 
Nacional exibiu menção ao nome 
do presidente no caso Marielle.
Em nota divulgada na madrugada 
desta quarta-feira 30, a TV Globo 
respondeu ao presidente Jair Bol-
sonaro, que em live mais cedo disse 
que emissora faz “patifaria” e fica 
“infernizando sua vida”. Bolsonaro 
reagiu a uma reportagem do Jornal 
Nacional desta terça, que monstra 
menção ao nome do presidente 
na investigação do caso Marielle 
Franco. No posicionamento, lido 
por Renata Lo Prete no Jornal da 
Globo, a emissora declarou que 
“não fez patifaria nem canalhice”, 
mas sim “jornalismo com seriedade 
e responsabilidade”. (...) (Veja)

6)  Bolsonaro admite erro em ví-
deo com hienas

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
admitiu que errou e se desculpou 
nesta terça (29) pelo vídeo com 
hienas e leões publicado em uma 
rede social na véspera. O conteúdo 
foi apagado pouco tempo depois, 
após repercussão negativa. 
No vídeo publicado nesta segunda-
-feira (28), Bolsonaro se compara 
a um leão acossado por hienas que 
o atacam. Uma delas representa o 
STF (Supremo Tribunal Federal).
O vídeo provocou reação no STF. 

O ministro Celso de Mello, deca-
no da corte, disse que a postagem 
evidencia que “o atrevimento presi-
dencial parece não encontrar limi-
tes”. (...) (UOL)
7)   Filho diz que foi o próprio 
Bolsonaro quem postou polêmico 
vídeo da hiena
Em entrevista ao Estado, o presi-
dente afirmou que a publicação do 
filme foi “um erro” e pediu descul-
pas, reporta Vera Rosa. 
O vereador Carlos Bolsonaro (PS-
L-RJ) disse na noite desta terça-fei-
ra (29) que foi seu pai, o presidente 
Jair Bolsonaro, quem postou nas 
redes sociais o vídeo no qual ele 
se compara a um leão atacado por 
“hienas” - sendo uma delas o Supre-
mo Tribunal Federal (STF). (...) 
(O Estado de S.Paulo)

mílias de militares. (...) (Folha de 
S. Paulo)

9)  Justiça ordena a prisão de An-
thony e Rosinha Garotinho

A 2ª Câmara Criminal do TJ do 
Rio derrubou a liminar que con-
cedeu um habeas corpus ao casal 
Anthony e Rosinha Garotinho. Os 
dois, portanto, voltaram a ser pre-
sos, escrevem Ana Cláudia Guima-
rães e Nelson Lima Neto.
Trata do caso de suposta organi-
zação criminosa em que os ex-go-
vernadores são acusados de ilega-
lidades nos contratos celebrados 
entre a Prefeitura de Campos dos 
Goytacazes e a Odebrecht para a 
construção de casas populares, du-
rante os dois mandatos de Rosinha 
como prefeita, entre 2008 e 2016. 
(...) (O Globo)

10)  Fundo soberano da Arábia 
Saudita vai investir US$ 10 bilhões 
no Brasil, diz Onyx
Setores que serão beneficiados pe-
los investimentos serão definidos 
em ‘comum acordo’ pelos dois pa-
íses, de acordo com o ministro das 
Relações Exteriores, escreve Julia 
Lindner e Leticia Pakulski.
Após a viagem do presidente Jair 
Bolsonaro à Arábia Saudita, o 
fundo soberano do país decidiu 
investir US$ 10 bilhões no Brasil. 
O anúncio foi feito pelo chanceler 
Ernesto Araújo e pelo ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ter-
ça-feira, 29. (...) (O Estado de S. 
Paulo)

11)  ‘Não pensamos em romper 
nada com a Argentina’, diz Bolso-
naro
Após a eleição de Alberto Fernan-
dez como presidente da Argentina, 
Bolsonaro disse que o governo bra-
sileiro não pensa em “romper nada” 
com o País, mas espera que o lado 
de lá continue com as mesmas prá-
ticas de Mauricio Macri - abertura, 
liberdade econômica e respeito as 
cláusulas democráticas do Merco-

sul, escreve  Julia Lindner.   (...) (O 
Estado de S. Paulo)

O novo herói norte-americano é um cachorro

Vídeo da presidência 
comparando 

ministros do STF 
a hienas provoca 

polêmica

Texto da Reforma 
da Previdência 
dos militares 
expõe racha 

no PSL

Você já sabe 
quanto custa ver o 
Mengão na final do 
Mundial em Doha, 

em dezembro?

(*)  José Aparecido Miguel, diretor 
da Mais Comunicação-SP  

(www.maiscom.com), jornalista 
e consultor de comunicação, foi 

editor-executivo do Jornal do 
Brasil, entre outros jornais do país. 

(www.outraspaginas.com.br)  

OUTRAS PÁGINAS JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

8) Sob protestos, comissão con-
clui votação da reforma da Previ-
dência dos militares
Destaques foram rejeitados com 
gritos contra o presidente Bolso-
naro, expondo racha no PSL, in-
forma Thiago Resende.
A reforma da Previdência dos mili-
tares avançou na Câmara terça-fei-
ra (29). A comissão que analisa o 
tema concluiu a votação, sob gritos 
contra o presidente Jair Bolsonaro 
e expondo um racha no PSL.
Em março, o presidente Jair Bolso-
naro enviou ao Congresso o proje-
to que endurece os critérios para 
que militares entrem na inativida-
de. Durante a votação de um des-
taque da oposição, a sessão chegou 
a ser temporariamente suspensa 
nesta terça após confusão com fa-

12)  Velório de Jorge Fernando 
tem cenário de espetáculo e home-
nagem de fãs
O diretor Jorge Fernando, 64, foi 
velado na manhã de terça-feira, 
29/10/19, no Teatro do Leblon, 
na zona sul do Rio, escreve Lola 
Ferreira. Ele morreu domingo (27) 
em decorrência de uma parada car-
díaca. Em sua homenagem, o pal-
co da sala Marília Pêra do Teatro 
Leblon emulou um grande cenário 
teatral, com fotos, imagens de TV 
e referências a São Jorge, de quem o 
diretor era devoto. O cenário, do-
ado pelo cantor Zeca Pagodinho, 
continha imagens de São Jorge, 
Cosme e Damião e Ogum, além 
de coroas de flores. (...) (UOL)

13)  Pacote para tentar ver o 
Flamengo no Mundial sai por 12 
vezes de R$ 1.018
Se passar pelo River na Liberta-
dores, dia 23, ingressos mais bara-
tos para jogos do time carioca em 
Doha, hospedagem por seis dias e 
passagem custam à vista R$ 8.217, 
conta Gabriel Martins.  Serão dois 
jogos: a semifinal, em 17 de de-
zembro, e a final (ou a disputa do 
3º lugar), dia 21. (...) (O Globo)
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O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA

H Á  1 0 0  A N O S

Por M. Barros Miranda 

As principais notícias inter-
nacionais publicadas no Cor-
reio da Manhã na semana de 1º 
a 7 de novembro de 1919 esta-
vam relacionadas ao impasse de 
Fiume.  Próximo a um acordo, 
o caso sofreu uma reviravolta 
e, novamente, entrou em pauta 
na Liga das Nações. Inglaterra 
e França elaboraram uma pro-
posta de acordo, enviada aos Es-
tados Unidos, para solucionar a 
crise na província, que busca sua 
independência à Itália.  

Outro assunto mundial que 

rendeu páginas foi a Guerra 
Civil soviética. A Alemanha re-
cusou participação ao bloqueio 
de Inglaterra e França contra os 
bolcheviques, pela disputa do 
soviete de Petrogrado. 

Além disso, os mineiros do 
meio-oeste dos Estados Unidos 
continuavam em greve, e a co-
missão nacional ucraniana pu-
blicou uma declaração solicitan-
do a entrega do ex-ministro das 
Finanças da Áustria na Primeira 
Grande Guerra, Dr. Bilinski.

No dia 4, o jornal publi-
cou uma entrevista com o Papa 
Bento XV, na qual o Pontífice 

comentou as ações da Igreja du-
rante à Guerra

No Brasil, as comissões de 
finanças, diplomática e consti-
tucional analisavam o Tratado 
de Paz da Primeira Guerra Mun-
dial. Juntamente com acordo 
mundial, deputados discutiam o 
orçamento da Fazenda. 

Na coluna política, o des-
taque foi a eleição legislativa 
municipal em São Paulo. Já na 
esportiva, os campeonatos es-
taduais de futebol, tênis e polo 
aquático eram os destaques, as-
sim como as famosas corridas de 
cavalo (turf ).

Comissões na Câmara analisam Tratado de Paz da 1ª Guerra 

H Á  7 5  A N O S

Por M. Barros Miranda 

O noticiário do Correio 
da Manhã na primeira semana 
de novembro, em 1944, estava 
quente. Bem quente, com a Se-
gunda Guerra Mundial pegan-
do fogo. Tanto a Leste quanto 
a Oeste, exércitos de Inglaterra, 
França, Estados Unidos e União 
Soviética estavam cada vez mais 
se aproximando da Alemanha. 

Enquanto tropas soviéticas 
dominam a cidade de Kecske-
met e se aproximavam de Buda-
peste, capital da Hungria, forças 
inglesas desembarcam na Ilha 

de Walcheren, na Bélgica, para 
iniciar avanços e libertar o país 
europeu. 

Pracinhas brasileiros con-
quistam mais uma cidade e 
avançam para o norte da Itália e 
a cidade de Tirana, na Albânia, 
ficava cada vez mais próxima de 
ser libertada do nazifascismo.

 No Pacífico, aviões norte-a-
mericanos sobrevoam Tóquio, 
capital do Japão, e exércitos da-
vam mais um passo para a liber-
tação das Filipinas, com a toma-
da de Leyte. 

Ainda em relação às repor-
tagens internacionais, o Primei-

ro-ministro britânico Winston 
Churchill pedia a prorrogação 
do mandato do Parlamento do 
Reino Unido, e Franklin Roose-
velt perto de conquistar o quar-
to mandato de presidente nos 
Estados Unidos. 

O destaque nacional era 
para a procissão do Dia de Fina-
dos. Além disso, o Brasil enviava  
representantes para o Tribunal 
de Haia, na Holanda, para co-
mentar sobre a cultura jurídica 
do país, e uma reportagem sobre 
as ações da Santa Casa de Mise-
ricórdia para combater a pobre-
za nas ruas cariocas. 

Tropas inglesas, soviéticas e francesas próximas a Berlim

London, London

Rachadinha

E se as manchas chegarem?

O governador Wilson Witzel embarca para 
Londres esta semana para participar de 
uma das maiores feiras de turismo do 
mundo, a WTM.  
n O Rio terá um estande próprio na feira 
londrina, de 50 m², com um video wall 
que projetará imagens do turismo flumi-
nense.
n O secretário de Turismo, Otavio Leite,  
já cumpre agenda em Madri e seguirá 
para Londres para encontrar o governa-
dor Witzel.
n É a segunda vez que o estado tem 
espaço próprio em uma feira internacional 
de turismo neste ano. O primeiro foi em 
Buenos Aires - e já há espaço reservado 
para as feiras de Madri, Lisboa e Berlim 
no primeiro trimestre de 2020.
n  Os únicos estados a terem estandes 
próprios nas feiras internacionais eram o 
Ceará e a Bahia, ambos do Nordeste.

A prática da rachadinha está tão escancarada na Câmara 
Municipal que até nobre edil que transita entre o Legisla-
tivo e o municipal fez, em passado recente, uma indeco-
rosa proposta a uma jornalista que tentava contratar para 
a sua assessoria de imprensa.  
n A jornalista não só recusou a oferta como deixou a 
Câmara escandalizada por algo que ela só conhecia no 
notíciario político-policial dos jornais. 
n O risonho vereador, ao se cruzar com a coleguinha na 
rua, deve trocar de calçada.  

O Inea está em estado de vigília com a aproximação das 
manchas de óleo. O mesmo ocorre com a Secretaria de 
Meio Ambiente. Os dois possuem plano de contigência.
n Já na área do turismo, existe um silêncio sobre este 
assunto, principalmente na esfera municipal e em cida-
des que dependem do turismo de sol e praia.
n A exemplo do Nordeste, se as manchas, que já estão 
em Ilhéus, chegarem a Cabo Frio, Búzios e Arraial do 
Cabo, será devastador para a alta temporada de verão.   

MAGNAVITA
claudio.magnavita@gmail.com

Ausência oportuna
Velhas raposas da política carioca consi-
deram que a viagem de Witzel à corte é 
providencial.  
n Ele sai do embate midiático com o  
presidente Bolsonaro em um momento 
delicado e perigoso para um estado que 
está em recuperação fiscal e dependente 
da União. 
n O que tem pesado, segundo uma rapo-
sa decana, é o fato de o governador ter 
tido uma conversa ao pé de ouvido com 
Bolsonaro no último dia 9 de outubro, e 
ter revelado detalhes do inquérito. 

Mercado aquecendo

Descentralizações

Homenagem

Explosiva

Na mira do fuzil

O empresário Luis Oswaldo Leite, pre-
sidente da Performance, está otimista 
com a reativação do mercado imobiliário 
carioca.
n O seu mega empreendimento em 
Botafogo, entre a Rua da Passagem e 
o Canecão, já comercializou 60% das 
unidades, sem que tenha ocorrido o lan-
çamento oficial e, ainda, sem campanha 
publicitária.

Volta na próxima semana a série de 
reportagens do Correio da Manhã 
sobre a operação Cataratas, envol-
vendo a Fundação Leão XIII.
n O alvo agora são as descentra-
lizações realizadas pela Secretaria 
de Educação, comanda por Pedro 
Fernandes, em favor da Fundação.

O empresário José Isaac Peres será o grande homenagendo na festa Líderes 
do Rio, que será realizada pela LIDE- Grupo de Líderes Empresariais do Rio.
n O convite foi realizado por Andreia Repsold, presidente da LIDE-RJ 
(foto) durante a inauguração da árvore do BarraShopping. A entrega será em 
almoço no Copa no dia 4 de dezembro.  

A delação premiada de Lélis 
Teixeira, ex-presidente da 
Fetranspor, além de envolver dois 
membros conhecidos do Judiciário, 
pode ser mais explosiva.
n Quem já gravitou por perto 
aposta até em reflexo direto na 
próxima eleição municipal no Rio.

O presidente do STF, Dias Toffoli, tem per-
dido o sono com a pressão dos militares 
na questão do julgamento da prisão de 
segunda instância.
n Com a temperatura nas alturas, ele 
sairá com uma medida salomônica. Não 
haverá perdidos, nem perdedores, muito 
menos fuzilados. 
n Ele vai jogar o abacaxi para o colo do  
STJ e livra o currículo da sua corte, sain-
do da mira da pressão que vem sofrendo. 
Só depois voltará a dormir tranquilo. 

Flexões salvadoras
O empresário Alan Adler, CEO da IMM Es-
portes e Entretenimento, arrancou riscos 
da plateia do Reage Rio, quando contou 
como resolveu o problema de atraso dos 
executivos do grupo EBX, de Eike Batista.
n Trouxe a ideia de fazer os executivos 
atrasados  “pagarem” com flexões públi-
cas o desleixo com o relógio.
n  A unidade presidida por Adler foi uma 
das poucas que sobreviveu ao colapso 
do grupo de Eike.  

Segurança Presente

Instrutor do chefe! 

Semana quente no Segurança Presente no Governo 
do Rio. Além da troca de comando, com a saída 
de um coronel e a posse de um major, começa a 
faltar recursos para o pagamento dos militares que 
vendem suas folgas para o programa.
n Só as unidades de Copacabana e Niterói não 
enfrentam desgate financeiro, exatamente as duas 
que recebem aporte das prefeituras.
n A solução para normalizar o programa passa pela 
Assembleia Legislativa, e vai demorar.

O coronel-bombeiro Souza Filho, convidado para 
assumir o comando da Defesa Cívil no Rio, além de 
ter um currículo que o habilita para a função, tem 
um laço que poucos conhecem.
Foi o instrutor de mergulho do presidente Bolsona-
ro, com quem mantém laços de grande amizade.   

Samaritano SOS Vitória
A queda da qualidade da 
Rede de Hospitais Samari-
tano é assustadora. 
n Um paciente internado 
devido a uma infecção que 
teve origem em tratamento 
dentário quase entra em 
óbito, se não fosse uma 
decisão radical da família.
n Ele foi transferido na 
marra para o Copa Star 
e 48 horas depois estava 
praticamente recuperado.
n Procedimentos básicos 
e acompanhamento pleno 
dos médicos foram graves.

O Pronto-Socorro do Hos-
pital Vitória, na Barra, 
o braço mais popular 
do Samaritano, virou filial 
do inferno. 
n O atendimento, além 
de demorado e com longas 
filas de espera, só encon-
tradas em hospitais públi-
cos, é líder de queixas.
n Os médicos responsabi-
lizam a atual gestão, que é 
bem diferente da do sau-
doso Dr Edson de Godoy 
Bueno, quando a priorida-
de era o paciente.   

APOSTAS DA SEMANA
1. Será que o Witzel vai pedir para ser recebido pela 

rainha Elizabeth em Londres?
2. Depois do embate com Bolsonaro, será que a embai-

xada brasileira em Londres dará tratamento VIP ao 
governador?

3. Existe realmente um pacto que une WW com a Globo 
contra Crivella e Bolsonaro?

4. Qual será o número de assessores que viajarão com 
WW para Londres? 

CM

Guilherme Paulos, presidente da GJP, foi o anfitrião do Golfe Brasil no Rio, prestigiado pelo 
presidente da Riotur, Marcelo Alves, que tem brilhado como golfista, pelo vereador Michel 
Felipe e Carlos Favoreto do Golf Olímpico, local do torneio. O Rio abriu o circuito nacional
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Bolsonaristas pedem bloqueio 
de fundo partidário do PSL

Limpeza garantida

Curtas

Vinte e quatro mem-
bros do PSL, incluindo o 
presidente Jair Bolsonaro, 
entraram com um pedi-
do de bloqueio do fundo 
partidário da própria si-
gla. Além disso, o pedido 
inclui o afastamento de 
membros do PSL como o 
presidente Luciano Bivar.

Com um fundo con-
tabilizado em R$ 110 mi-
lhões a ser recebido no 
ano de 2019, o PSL en-

n A deputada federal 
do PSL, Carla Zambelli, 
pediu afastamento de 
suas atividades na Câ-
mara para se dedicar à 
gravidez recém-desco-
berta. Zambelli integra 
a ala leal ao presidente 
Bolsonaro.

n O prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), passou pela 
primeira sessão de qui-
mioterapia, no hospital 
Sírio-Libanês. Mesmo 
tendo sido diagnostica-

Segundo o Ministro de 
Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, o governo 
está fazendo “tudo o que 
lhe compete” para limpar 
as praias afetadas pelo 
vazamento de óleo no 
nordeste. O ministro tam-
bém disse que o setor de 
energia não tem culpa.

frenta um movimento de 
divisão interna grave des-
de o distanciamento de 
Bolsonaro e Bivar.

A ala bolsonarista pre-
tende encaminhar ao Pro-
curador-Geral da Repú-
blica, Augusto Aras, uma 
ação civil pública com o 
objetivo de apurar indícios 
de ilegalidade, de modo 
que, segundo o pedido, o 
patrimônio público possa 
ser preservado.

do com câncer no sis-
tema digestivo, Covas 
não pediu afastamento 
do cargo.

n As repercussões 
do vídeo compartilha-
do por Bolsonaro estão 
longe de acabar. O mi-
nistro do STF Celso de 
Mello afirmou que tal 
ação representa total 
falta de estatura presi-
dencial e que tal atrevi-
mento parece não en-
contra limites. De Mello 
é o mais antigo no STF.

Agencia Brasil/Marcelo Camargo 

Presidente Jair Bolsonaro quer raio-x nas contas do partido

Rapidez incomum
O processo relaciona-

do ao ex-presidente Lula 
sobre o sítio de Atibaia 
(SP) foi marcado por uma 
rapidez incomum. Cerca 
de 85% mais rápido do 
que a maioria dos casos 
que também passaram 
pelo TRF-4. Foram gastos 
apenas 71 dias totais.

Descontentamento equilibrado
A divisão resultante 

do racha interno do PSL 
entre bolsonaristas e bi-
varistas se aprofunda até 
níveis pessoais entre os 
integrantes.

Mesmo sendo dito que 
a defesa do Luciano Bi-
var não é, em essência, 
o motivo de rebeldia dos 

opositores ao presidente, 
falas de Bolsonaro como 
afirmar que o partido está 
“queimado pra caramba” 
aprofundam a divergên-
cia.

Já os que permane-
cem leais ao presidente, 
temem que Bivar possa 
intensificar críticas à sigla.

Velho Temer
Informações da Pro-

curadoria-Geral da Repú-
blica indicam que o ex-
-presidente Michel Temer 
autorizou a compra do 
silêncio de delatores en-
volvendo sua ligação com 
a JBS. A medida visava a 
impedir que a investiga-
ção chegasse a ele.

Pelo saneamento
É desejo do governo 

federal oferecer apoio a 
municípios que desejam 
privatizar seus setores de 
água e esgoto. O apoio fe-
deral viria na forma de su-
porte técnico e financeiro. 
Já a postura do governo 
pretende estimular empre-
sas privadas do setor. 

Mea-culpa
O presidente Jair Bol-

sonaro reconheceu que 
errou ao compartilhar em 
uma rede social um vídeo 
no qual um leão (represen-
tando-o) enfrenta hienas 
que simbolizam seus crí-
ticos (dentre eles o STF). 
Segundo ele, haverá uma 
retratação de sua parte.

Isenção de visto
Após sua visita à Chi-

na, Bolsonaro informou 
que chegou a um acordo 
que isenta turistas chine-
ses e indianos da neces-
sidade de visto. O anúncio 
foi recebido com reservas 
pelo corpo diplomático do 
Brasil, sendo que não há 
reciprocidade. 

Grande exemplo 
O bairro do Recanto 

das Águas, na periferia de 
Vitória da Conquista (BA), 
apresenta uma pronta in-
fraestrutura sanitária que 
atende 100% da popula-
ção. Porém há carência 
local com estruturas do-
miciliares carentes e falta 
de asfalto nas ruas.  

Aprovado
Uma comissão do se-

nado aprovou o nome de 
Fabio Kanczuk para o cor-
po diretivo do Banco Cen-
tral. Mesmo tendo passa-
do pela sabatina, Kanczuk 
precisa ter sua indicação 
aprovada pelo senado. Ele 
é engenheiro eletrônico e 
doutor em economia.

Redes sociais explodem 
bolha eleitoral de Witzel
Ataques em 
massa mostram 
que base eleitoral 
do governador 
era volátil e 
dependia da 
família Bolsonaro

Por Cláudio Magnavita

As reações nas redes sociais 
esta semana demonstram que a 
bolha política de Wilson Witzel 
(PSC) foi explodida pelo duro 
ataque que sofreu do presidente 
Jair Bolsonaro, citando-o nomi-
nalmente como o responsável 
pelo vazamento do noticiário que 
o envolvia na apuração do assassi-
nato da vereadora Marielle Franco 
(PSOL), em março de 2018.

O mesmo fenômeno que resul-
tou na eleição de WW ao Governo 
do Rio ocorre agora ao contrário, 
como uma verdadeira onda, fazen-
do disparar em mais de dois mil 
por cento os comentários negati-
vos contra Witzel nas postagens.

O descolamento da família 
Bolsonaro teve efeito imediato 
na página oficial do Facebook. A 
média de comentários nos últimos 
30 dias não ultrapassava duas cen-
tenas. Sempre elogiosos e de visí-
veis fãs. A média de visualizações 
não ultrapassava a faixa de 500 
internautas, com algumas exceções 
- como a postagem de que as mi-
lícias estariam com dias contados, 
com exatas seis mil curtidas e 864 
comentários no dia 16 de outubro. 

O recorde foi no dia 22 de 
outubro, sobre a ida ao jogo do 
Flamengo, com 9.100 curtidas e 
1.900 comentários, todos turbina-
dos pela onda rubro-negra. 

No dia seguinte, a postagem 
fora do clima emocional caiu já 
para 152 comentários. A notícia 
da volta da geral ao Maracanã, no 
dia 23 de outubro, chegou a 1.200 
comentários e 10.300 curtidas, e 

a operação Segurança Presente em 
Nova Iguaçu, novamente surgem 
2.700 comentários, 99% negati-
vos. Nesta nova leva, Erivelton Os-
sos Quebrados, engenheiro civil e 
funcionário da Construtora Pilar 
de Nova Iguaçu, segundo seu perfil 
que está no ar desde 2012, afirma: 

“Governador cuidado com 
seus sonhos, pois podem virar pe-
sadelo, pense primeiro em gover-
nar o Rio de forma correta. Meu 
voto foi justamente pelo apoio do 
presidente na sua campanha.”

Ao tentar voltar ao assunto, 
reproduzindo as manchetes nas 
quais se diz atacado injustamente, 
Witzel é novamente bombardea-
do. São sete mil comentários, to-
dos em clima de desabafo.

O inacreditável é que as res-
postas da #EquipeWitzel passaram 
a ser automáticas e com uma mu-
dança de tom. As últimas desisti-
ram de atacar o presidente e come-
çam a elogiá-lo. E simplesmente 
evaporou o pequeno batalhão de 
admiradores, nunca mais de 200, 
que acompanha suas postagens 
elogiosas. Não há qualquer pessoa 
disposta a fazer o contraponto em 
defesa do governador, além do ”ro-
bozinho” que realiza as postagens 
automáticas das respostas.

A ironia é a visível mudança 
de tom. A #EquipeWitzel passou 
a postar no dia 31: “O governador 
Witzel nunca fez nada para preju-
dicar o presidente Jair Bolsonaro, 
por quem sempre teve respeito. A 
população do RJ precisa de união 
e trabalho. Não de briga política”.   

Até o fechamento desta edição 
os comentários continuam 1.000%  
acima da media da página do go-
vernador, e os ataques mostram o 
lado volátil do eleitorado que vo-
tou no Witzel na onda Bolsonaro. 

Algumas fotos ajudam a agra-
var o este conflito. Witzel não 
contestou a “Veja” e “O Globo”.  
Ele fala em ser contra o vazamen-
to, porém no Clube Naval ele con-
versou com o presidente sobre o 
processo que estava em segredo de 
Justiça. Ao passar da linha e tentar 
administrar uma informação pri-
vilegiada, ele gerou um fato que 
contradiz todo o seu discurso de 
defesa.

novamente o uso da camisa rubro-
-negra turbinou as fotos.

A leitura dos textos mostrava 
que tinha sido criada uma bolha  
repleta de admiradores e de pesso-
as ligadas à estrutura governamen-
tal. Algo porém ocorre já na terça-
-feira, dia 29, quando o Face oficial 
dispara. Sobe para 3,7 mil curtidas 
e mil comentários. Só que, desta 
vez, o governador é colocado nas 
cordas por internautas furiosos, 
não poupando críticas ao quadro 
criado horas antes pelo violento 
desabafo do presidente Bolsonaro.

A mudança de tom é surpre-
endente. É como se uma legião de 
eleitores tivesse instantaneamente 
mudado de posição e tirado o Wit-
zel do pedestal, algo parecido com 
a queda da estátua de Stálin em 
Moscou, só que, agora, via digital.

A reação à primeira postagem, 
de 11h32m, já trazia registros 
como o realizado por Sergio Ro-
drigues Soares: “Enterrou sua car-
reira! Fanfarrão”. Foi o primeiro a 
iniciar a artilharia. Na mesma ter-
ça, às 16h32, a postagem da sole-
nidade de abertura da OTC, tam-
bém teve mil comentários e 1.500 
visualizações. Dois terços de inter-
nautas como o Eurides Almeida: 

“Que horrível você também 
hein, governador! Venceu as elei-
ções graças ao apoio da família do 
nosso presidente e já o traiu falsa-
mente! Já comecei minha campa-
nha junto a minha família e meus 
amigos contra você!”

LENHA NA FOGUEIRA
A resposta da #EquipeWitzel 

não funciona e só atira mais gasoli-
na na fogueira. Eles escrevem: 

“O governador está sendo acu-
sado, sem nenhuma prova, de um 
crime grave: vazar dados de um 
processo que corre em sigilo de 
justiça. Como ex-juiz, o governa-
dor foi eleito para moralizar a ad-
ministração do RJ, devolver a paz 
a população e fazer o Estado vol-
tar a crescer. O governador reafir-
ma seus compromissos e lamenta 
profundamente as acusações feitas 
pelo presidente Jair Bolsonaro por 
quem tem respeito e apreço”. 

A equipe comenta o seu pri-
meiro erro, reconhece que a acusa-

ção é grave e reforça a sua autoria a 
Bolsonaro. Coloca na rede social o 
conflito. Os comentários negativos 
disparam. Andreia Moura escreve 
(e preservamos a grafia original):

“VEREADDE NINGUÉM 
TE CONHECIA MESMO. 
VENCEU A ELEIÇÃO, COM 
APOIO DO NOSSO PRESI-
DENTE, GRAÇAS À ELE, VIL 
GOVERNADOR!!! ME ARRE-
PENDOI MUITO DE TER VO-
TADO EM VC. Ñ TEM NADA 
Ñ, VC Ñ GANHA P/MAIS 
NADA!!!”  

Na mesma sequência, Vanessa 
Santos escreve: 

“Está pensando em lançar voos 
mais altos, não é?  Só lembre de 
quem você era na campanha, nin-
guém! Lembre também que foram 
os eleitores do Bolsonaro que te 
colocaram aí e daí não passará”.

CRISE TURBINADA
O vídeo de Bolsonaro viraliza-

va e, com a divulgação no horário 
nobre das emissoras, a situação fica 
crítica para Witzel. É no auge da 
crise que uma postagem na madru-
gada de terça para quarta só agrava 
a crise. Eles resolvem confrontar o 
presidente, e o texto começa: 

“Lamento profundamente a 
manifestação intempestiva do pre-
sidente Jair Bolsonaro’”. 

Tenta novamente se abrigar no 
fato de ter sido magistrado, técni-
ca usada sempre quando é critica-
do, inclusive usada na forma que 
reagiu a artigo do CORREIO DA 
MANHÃ. Ocorre neste momen-
to o estouro da boiada. Esta posta-
gem teve 14 mil comentários, 99% 
negativos e 11.600 curtidas. 

Além de comentários impubli-
cáveis, alguns são até moderados e 
dão a margem a uma recuperação 
eleitoral como o de Marcelo Gui-
larducci, proprietário da empresa 
Mania de Festas Buffet:

“Votei em vc governador mais 
esta pisando na bola... se vc esta 
realmente comprometido com a 
ética como diz, desmente a rede 
Globo então... farei questão de 
compartilhar sai live.”

Os eleitores continuam com 
seu protesto. Na postagem reali-
zada quarta-feira, às 9h02, sobre 

Por Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) afirmou em postagem nas 
redes sociais quarta-feira (30) 
que o porteiro do condomínio 
onde tem casa no Rio de Janeiro é 
“aquele que tem menos culpa nesse 
crime” - a citação de seu nome no 
caso Marielle Franco (PSOL).

Reportagem do Jornal Nacio-
nal de terça-feira (29) apontou 
que um porteiro (cujo nome não 
foi revelado) disse à Polícia Civil 
que, no dia do assassinato da ve-
readora, Élcio Queiroz, ex-policial 
militar suspeito de envolvimento 
no crime, afirmou na portaria do 
condomínio que iria à casa de Bol-
sonaro, na época deputado federal.

Marielle e o motorista Ander-
son Gomes foram mortos no dia 
14 de março de 2018. A versão foi 
refutada pelo Ministério Público 

do Rio de Janeiro, que afirmou 
que a versão apresentada no depoi-
mento não corresponde aos fatos 
apurados durante a investigação.

No post, Bolsonaro publicou 
uma foto de um despacho da Ad-
vocacia-Geral da União pedindo à 
Procuradoria-Geral da República 
que apure a divulgação de infor-
mações no inquérito sobre a morte 
de Marielle. 

No documento, o ministro 
André Mendonça destacou que 
houve vazamento em investigação 
sob segredo de Justiça, “com possí-
vel envolvimento de agentes públi-
cos neste ilícito”, o que caracteriza-
ria improbidade administrativa.

O ofício fala ainda em ofensa 
à Lei de Segurança Nacional, que 
pune com reclusão de um a quatro 
anos os crimes de calúnia e difama-
ção da figura do presidente da Re-
pública. O documento é endereça-

do ao ministro da Justiça, Sergio 
Moro, para sua ciência.

Na postagem, Bolsonaro dis-
se que o porteiro é quem menos 
tem culpa “nesse novo crime”, em 
referência ao vazamento e a uma 
possível infração à Lei de Seguran-
ça Nacional. Ele também afirmou 
que “muitas autoridades tiveram 
acesso a um processo que corria em 
segredo de Justiça”.

“Com áudios da portaria nas 
mãos, os responsáveis pela investi-
gação não poderiam citar o então 
deputado Jair Bolsonaro como 
possível mandante do crime”, es-
creveu. 

No dia do assassinato de Ma-
rielle, Bolsonaro estava em Brasí-
lia, segundo a lista de presença da 
Câmara dos Deputados.

Na postagem, Bolsonaro afir-
mou que “querer responsabilizar o 
porteiro” como único culpado em 

uma nova investigação em curso, 
sobre a informação falsa, “não é 
justo”.

“Por ser uma pessoa humilde 
pode ter sido induzido a assinar 
o depoimento”, escreveu. “Muitas 
autoridades tiveram acesso a um 
processo que corria em segredo de 
Justiça.”

No dia da veiculação da repor-
tagem no Jornal Nacional, o pre-
sidente acusou o governador do 
Rio, Wilson Witzel (PSC), de ter 
vazado a informação à TV Globo.

Witzel nega e diz que não teve 
acesso ao inquérito. 

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, classificou a 
divulgação do episódio como um 
“factoide”. 

O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, ordenou, na quinta-feira 
(31), a abertura de uma investiga-
ção a respeito do caso. 

Vazamento sem sentido
Bolsonaro diz que porteiro do condomínio é o que tem menos culpa no caso
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Janio de Freitas

A festa da direita está chegan-
do ao fim. “O mundo se vira para 
a direita” veio a ser uma ideia que 
encobriu todo o planeta. E trouxe 
uma onda de voracidade material 
e prepotência antissocial proje-
tadas como um ódio sem razão 
nem controle. Nada sugeria essa 
irrupção: os ricos continuavam se 
fazendo mais ricos, o fantasma do 
comunismo destruíra-se, as guerras 
eram o de sempre. Onde o desejo 
de menos injustiça social chegara 
ao poder, não houve um só caso 
de cobrança à riqueza particular 
por seu débito humanitário. Mas a 
onda veio, voraz e feroz, planejada 
por teorias econômicas forjadas 
(nos dois sentidos da palavra) onde 
maiores são a riqueza e seu poder.

O retrocesso da onda diz res-
peito ao Brasil de modo particular. 
Com referências diretas e indiretas 
ao risco de “contaminação”, Bolso-
naro mostra o mesmo medo disse-
minado no poder empresarial pelo 
levante do povo chileno. Bem de 
acordo com sua capacidade de com-
preensão, ao mesmo tempo ele ame-
aça isolar a Argentina se a direita lá 
perder a presidência. E faz dessa elei-
ção o pretexto para retirar o Brasil 
do Mercosul – intenção, na verdade, 
já exposta como candidato e adequa-
da a reiterado desejo de Trump.

O isolamento que se prenuncia 
é, porém, o que Bolsonaro não per-
cebe. No Chile, Sebastián Piñera, 
de centro-direita, se afasta do Bra-
sil de Bolsonaro, forçado a aban-
donar suas políticas afinadas só 
com o capital, estopins da explo-
são agressiva que o surpreendeu. O 
plano de aproximar o Brasil mais 
de Uruguai e Paraguai, para isolar 
a Argentina, revela desinforma-
ção patética: os uruguaios podem 
eleger Daniel Martínez, definido 
como “o oposto de Bolsonaro”.

Na Bolívia, Evo Morales já ba-
teu Carlos Mesa e deve derrotar a 
articulação internacional para im-
pedi-lo de tomar posse. Negócios 
com o Brasil, sim; com Bolsonaro, 
nada. No Equador, Lenín More-
no, eleito pelo antecessor Rafael 
Correa, traiu-o depressa, traiu seus 
eleitores e entregou-se ao FMI, 
que, mais uma vez, provocou vio-
lenta revolta de massa. Lenín agora 
vai trair a si mesmo, para conter a 
revolta. Da Venezuela, nem se fale.

Na Europa que vale bom enten-
dimento, a imagem do Brasil pode 
ser encontrada em certos latões nas 
calçadas da madrugada. Nos EUA, 

o amado dos Bolsonaros recebe a 
cada dia nova acusação, já em trâ-
mite o processo de impeachment. 
Além disso, tem a disputa eleitoral a 
assoberbá-lo por antecipação, com 
a vantagem inicial dos democratas.

O Brasil em breve estará iso-
lado por Bolsonaro. Na duvidosa 
companhia apenas de Peru, Co-
lômbia e, olhe lá, Paraguai. O bom 
vizinho, conceito que o Brasil se 
deu com orgulho, está empesteado.

As violentas insurreições e os 
resultados eleitorais, em nossa vi-
zinhança, têm em comum a sua 
causa: as políticas antissociais, de 
arrocho, de desemprego, de apo-
sentadorias degradantes, de trans-
porte caro, de preços altos e salários 
baixos. Apesar disso, a alienação 
política e mental do governo Bol-
sonaro iguala o ministro da Econo-
mia aos napoleões de hospício.

Sua cogitação mais recente é 
nada menos do que a liberação dos 
governadores para cortar venci-
mentos dos funcionários e demitir 
à vontade, como redução de custo. 
Paulo Guedes ignora a realidade à 
sua volta, não conhece a Consti-
tuição e imagina que o Congresso 
aderiria ao seu delírio.

O Chile era o paraíso procla-
mado por Paulo Guedes. Os gover-
nos chileno, do Equador e da Ar-
gentina praticaram as políticas que 
Guedes quer no Brasil. E perce-
biam a realidade tanto quanto ele.

O IRRESPONSÁVEL
O ministro do Meio Ambiente 

só acionou o Plano de Contingên-
cia para Incidentes de Poluição por 
Óleo em Água (PNC) mais de 40 
dias depois de constatada a presen-
ça de petróleo em praias nordesti-
nas. E só o fez porque o Ministério 
Público Federal exigiu-o. Enquan-
to mais e mais praias eram atingi-
das, Ricardo Salles viajava por aí.

São necessárias mais iniciativas 
do Ministério Público – o federal 
e o estadual das áreas atingidas. O 
governo Bolsonaro extinguiu mais 
de 50 conselhos e dois comitês do 
PNC no começo do ano, o que 
mutilou o dispositivo de ação con-
tra desastres ambientais como o 
atual. Verificada a disseminação do 
petróleo, não tomou as providên-
cias convencionadas. São muitos, 
portanto, os indícios de crime de 
prevaricação a merecerem um in-
quérito criminal para as responsa-
bilidades de Ricardo Salles, incluí-
das suas mentiras públicas.

Sozinho e empesteadoAugusto Aras defende 
liberdade de imprensa 
Procurador Geral 
da Republica foi 
o palestrante 
dos 50 anos da 
Tribuna da Bahia 
comemorado na 
capital baiana

Por Cláudio Magnavita

Baiano de nascença, Augusto 
Aras retorna à terra natal depois 
de nomeado como Procurador 
-Geral da República, para a so-
lenidade de 50 anos da Tribuna 
da Bahia, realizada no dia 21 de 
outubro na Associação Comer-
cial da Bahia. No evento, Aras fez 
uma defesa à liberdade de impren-
sa, comentou sobre a canonização 
da Irmã Dulce e o atual momento 
político que vive o país.  

CM: O seu discurso fala 
sobre liberdade de imprensa. 
O senhor poderia repetir a im-
portância do Procurador-Geral 
como guardião da liberdade de 
imprensa?

AG: Todo Ministério Público 
brasileiro, não só o Procurador-
-Geral mas todos os seus mem-
bros, deve zelar, deve guardar a 
liberdade de expressão por ser um 
atributo inerente a uma autêntica 
democracia. Onde não há liber-
dade de expressão, não há demo-
cracia, ao menos no seu conteúdo 
substancial. 

CM: O senhor poderia falar 
sobre a Tribuna da Bahia e a im-
portância deste evento e da aula 
de jornalismo que deu? 

Para um jornalista experien-
te como você, Magnavita, é um 
verdadeiro elogio em ouvir isso. 
Primeiro porque não tenho for-
mação jornalística, mas leio jornal 
desde que aprendi a ler. E a im-
prensa é como eu tenho dito sem-

zindo esse grande sentimento de 
confraternização e fraternidade. 

CM: Os valores da Irmã 
Dulce são importantes para esse 
momento de cisão nacional?

AG: Os valores da Irmã Dulce 
podem se concentrar na caridade. 
Ela era a obra do próprio cristia-
nismo na sua essência. Só se pode 
falar em Cristo e a sua doutrina se 
falar em amor ao próximo.

CM: O senhor viajou a 
Roma  com recursos próprios?

AG: Paguei as minhas despe-
sas e da minha esposa, indepen-
dentemente de qualquer ônus do 
Estado brasileiro. Todavia, eu fiz 
parte da comitiva oficial. 

CM: A revista “Veja” deu 
que o senhor não vai aceitar no-
vas delações até que todas este-
jam ali, na gaveta da PGE.

AG: Eu jamais disse isso. Ali-
ás, quero registrar minha felicida-
de em ver o lema da Tribuna, que 
garante o que se lê, pois 90% ou 
mais do que se fala em meu nome 
não é o que realmente é.

pre: eu me sinto mais comprome-
tido em garantir o dever que tem 
a imprensa de informar verdades, 
do que censurar em qualquer for-
ma a imprensa. 

CM: A imprensa nacional 
disse que o senhor se reuniu 
com o presidente Bolsonaro e 
trataram dessa crise no PSL. 
Vocês chegaram a falar sobre 
isso?

AG: Em hipótese alguma. A 
minha conversa foi o retorno de 
Roma e uma cortesia para agrade-
cer o convite para integrar a comi-
tiva oficial. 

CM: E sobre a crise entre o 
presidente e o PSL?

AG: Isso é uma questão par-

tidária. O presidente pode falar 
sobre ela e o seu grupo, mas é uma 
questão interna do partido. O 
Procurador-Geral não pode cui-
dar de um assunto partidário.  

CM: O senhor foi a Roma 
para a canonização da Irmã 
Dulce. Qual a importância para 
o país em ter uma santa neste 
momento?

AG: O ambiente de fé en-
contra na baianidade a sua maior 
expressão. A Bahia tem o privilé-
gio de ter nas suas raízes culturais 
uma forte influência de diversas 
culturas e diversas religiões. Isso 
faz com que na nossa cerimônia 
de canonização, víssemos baia-
nas vestidas a caráter, pessoas de 
todos os credos e religiões, tradu-

CM

O procurador-geral, Augusto Aras: defesa impertinente da liberdade de imprensa e da democracia

Quero registrar minha felicidade 
em ver o lema da Tribuna, que garante o 

que se lê, pois 90% ou mais do que se fala 
em meu nome não é o que realmente é

A  Tribuna da Bahia celebrou 
seus 50 anos de fundação, na As-
sociação Comercial da Bahia, no 
último 21 de outubro. Na soleni-
dade, o presidente Walter Pinhei-
ro destacou que o veículo acom-
panhou de perto a evolução da 
sociedade baiana neste período. 

Já o vice-presidente, Marcelo 
Sacramento, salientou o prestígio 
do jornal, pois a cúpula política 
baiana estava em peso no evento. 
Diretor de redação, Paulo Rober-
to Sampaio lembrou sua trajetória 
no veículo, dizendo que a Tribuna 
sempre preservou os valores de in-
dependência e veracidade dos fatos. 

Convidado ilustre da festa, o 
Procurador-Geral, Augusto Aras, 
disse que o jornal sobreviveu com 
louvor aos tempos da ditadura 
civil-militar, citando até que, em 
algumas edições, espaços em bran-
cos eram deixados de propósito, 
para mostrar a censura. 

O Correio da Manhã esteve 
representado pelo seu diretor- pre-
sidente, o jornalista Cláudio Mag-
navita, que, na década de 90, foi 
colunista do jornal baiano. 

- Poucos jornais possuem um 
história de vanguarda como a 
Tribuna, que sempre foi um con-
traponto importante na imprensa 
baiana e nacional. A Tribuna foi 
uma grande escola para muitos jor-
nalistas que hoje atuam nacional-
mente e foi importante na minha 
vida profissional - afirmou Magna-
vita - Walter Pinheiro é uma refe-
rencia na condução de um jornal, 
e esta prestigiada festa de 50 anos 
é uma demonstração viva deste 
trabalho. 

Como palestrante principal, 
Augusto Aras apresentou uma tra-
jetória dos principais fatos da his-
tória nos últimos 50 anos, dentro 
da ótica da Tribuna. 

Tribuna da Bahia completa 50 anos
Jornal dá demonstração de força da imprensa escrita em concorrido evento em Salvador

Fotos: CM

Aras com o casal Joaci Gois, fundador da Tribuna Solenidade lotou auditório nobre da Associação Comercial

Raul Chaves Filho, Paulo Vianna e Fernando Chagas Benito Gama ladeado por Marco Cidrera e Antonio Sérgio Carneiro

O abraço da equipe do Correio da Manhã a Walter Pinheiro O publicitário Sydnei Rezende com Silvia e Frederic Santoro

Osvaldo Lyra, colunista da Tribuna, e Magnavita

Gel e Walter Pinheiro com o filho Waltinho

Mauro Cardim abraça Augusto Aras
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CORREIO CARIOCA

Ministra Damares Alves 
recebe Medalha Tiradentes

Ocupação do solo

Curtas

A Alerj concedeu a Me-
dalha Tiradentes, maior 
honraria da Casa, para a 
ministra da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos, 
Damares Alves. A home-
nagem foi proposta pelos 
deputados Rosane Félix 
(PSD) e Rodrigo Amorim 
(PSL). Além dela, outros 
dois policiais militares 
também foram homena-
geados. O soldado refor-
mado da PM André Rios 

n A Associação Bra-
sileira de Imprensa rea-
liza no dia 4 de novem-
bro um show no Circo 
Voador, na Lapa, para 
angariar fundos e tentar 
reverter a grave crise 
financeira na entidade. 
Mais de 30 artistas já 
confirmaram participa-
ção no espetáculo. 

n Em função do tra-
balho desenvolvido, 
conselheiros do Tribu-
nal de Contas do Es-
tados aprovaram por 

A secretária municipal de 
Urbanismo, Fernanda Te-
jada, e técnicos do órgão 
estiveram na Câmara para 
detalhar o projeto de lei 
que estabelece normas 
adicionais de uso e ocu-
pação do solo no municí-
pio e atualiza a legislação 
urbanística. 

- paraplégico desde 2003, 
depois de ter sido baleado 
por assaltantes, e a Supe-
rintendente da PM, Ad-
neia Trubat, pelos serviços 
prestados à corporação. 

Durante a sessão, 
houve apresentação do 
coro dos polos Hélio Smi-
dt e Honório Gurgel, do 
Programa Orquestra nas 
Escolas e da Orquestra 
Sinfônica Juvenil Carioca 
Rivadávia Corrêa.

unanimidade as contas 
do prefeito de Campos, 
Rafael Diniz, referentes 
ao exercício de 2018. 

n O hotel Novo Mun-
do, no Flamengo, está 
sendo reformado para 
se tornar uma hospeda-
gem estudantil. A em-
presa Uliving, que é re-
ferência no ramo, está 
reformando o espaço, e 
deve reabrir o local em 
janeiro de 2020, com 
capacidade para abri-
gar até 413 estudantes. 

Rafael Wallace/Alerj

Deputados Rosane Félix e Rodrigo Amorim com a homenageada    

Niterói Presente
O prefeito Rodrigo Neves, 
de Niterói,  anunciou que 
vai solicitar ao Governo 
do Estado a expansão do 
programa Niterói Presente 
para o bairro do Barreto. 
Será o oitavo a ser con-
templado com o projeto,  
cujo investimento é de R$ 
50 milhões por ano.

Rádio Roquette Pinto reformula grade
A emissora dirigida 

pela jornalista e radialista 
Cristiane Almeida agora 
foca no segmento popular, 
com notícias e prestação 
de serviço, formadores 
de opinião e transmissões 
esportivas, sem perder 
sua característica musi-
cal. A nova marca da rádio 

traz a frequência FM 94,1 
em destaque e aposta na 
fixação do dial para repo-
sicionamento no mercado 
carioca.

A nova grade tem es-
treia marcada para o dia 
4 de novembro e promete 
focar no tripé música, es-
porte e informação.

De volta à Câmara
O vereador Felipe Mi-

chel (PSDB) deixa a se-
cretaria de Eventos e En-
velhecimento Saudável 
retoma seus trabalhos na 
Câmara com a missão 
de ajudar a aprovação de 
pautas de Crivella. Em seu 
lugar, assume o secretário 
-adjunto, Thiago Almeida.  

PM secretária
A tenente-coronel Pris-

cila Azevedo, que coman-
dava o 6º BPM (Tijuca),  é 
a nova secretária estadual 
de Vitimização e Amparo 
às Pessoas com Deficiên-
cia. A antiga titular, major 
Fabiana (PSL), reassumiu 
o mandato de deputada 
federal em Brasília

VAR em xeque
A câmara municipal vai 

analisar o projeto de lei 
do vereador Zico Bacana 
(PTB), que proíbe o uso do 
VAR em jogos de futebol 
na cidade. O projeto ha-
via sido barrado por Jorge 
Felippe (MDB), alegando 
que este não seria assun-
to da Casa.  

Lei da fibromialgia
Foi sancionada por 

Wilson Witzel a lei que ins-
titui no Rio o Programa de 
Cuidados para Pessoas 
com Fibromialgia. O texto 
é de autoria do deputado 
Welberth Rezende (PPS) e 
prevê melhora nos servi-
ços de diagnóstico e tra-
tamento da doença. 

Ceia de Natal cara
Uma pesquisa da Con-

federação Nacional do 
Comércio mostra que os 
brasileiros devem gastar 
mais na ceia de Natal des-
te ano. E no Rio, os custos 
devem ser ainda maiores. 
Enquanto a estimativa na-
cional está em R$ 224,76, 
a carioca está R$ 257,50.

Juíza das saias
Em nota divulgada pela 

Associação dos Magistra-
dos do Estado do Rio, a 
juíza Maíra Valéria Veiga 
de Oliveira, do Fórum de 
Iguaba Grande, na Região 
dos Lagos, nega o uso de 
régua para medir as saias 
das advogadas que en-
tram no local. 

Campanha pela saúde 
toma as ruas da cidade
Grupo de médicos alerta para prevenção contra diabetes, hipertensão e AVC

Por Guilherme Cosenza

Aproximadamente 80% da 
carga de mortalidade no Brasil e 
no mundo são causadas por do-
enças crônicas, garante o médico 
responsável da MedLevensohn, 
Alexandre Chieppe. Foi esse o pon-
to de partida que levou a equipe da 
empresa, com 18 anos no mercado 
da saúde, a criar um posto de atendi-
mento e prevenção móvel. 

Assim, para começar o traba-
lho, o grupo fez uma parceria com 
CAARJ e a OAB/RJ e trouxe para 
o Fórum Regional da Barra da Ti-
juca, o atendimento especial para 
advogados e passantes. 

- A gente está fazendo o que 
nós chamamos de diagnóstico por 
oportunidade. Assim, pegamos 
pessoas que não estão sentindo 
nada e fazemos os dois principais 
exames que detectam o AVC: a 
hipertensão e a fibrilação arterial - 
explica o médico. 

A equipe ainda conta com um 
aparelho inédito no país: 

- Importamos o aparelho 
AFIB, que detecta a fibrilação ar-
terial, que detecta uma propensão 
ao AVC - contou o diretor de pro-
jeto, Francisco Guarisa, que ainda 

explica os motivos que levaram a 
empresa a criar os testes de preven-
ção móvel: 

- a  ideia é levar essa possibili-
dade para diversos outros lugares e 
estados, dessa forma, levar o DNA 
da empresa que a prevenção, longe-
vidade e custo benefício - disse. 

O diretor ainda expõe que os 

trabalhos de prevenção podem ser 
os mais variados: 

- Ainda temos ações com testes 
rápidos de glicemia e colesterol. Cada 
local podemos levar diferentes testes.

Os testes podem levar, no má-
ximo, cinco minutos, e o atendi-
mento móvel tem capacidade para 
cerca de 500 pacientes ao dia. 

Chieppe é quem ressalta a im-
portância de conseguir descobrir 
doenças ainda antes de se agravar: 

- Identificar esses problemas 
antes dá a oportunidade para que 
a pessoa se cuide antes da evolu-
ção desses quadros. Dando mais 
chances de viver com qualidade 
de vida.

Guilherme Cosenza

Por André Richter (Agência Brasil)

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Leopoldo de 
Arruda Raposo negou o pedido 
de liberdade aos ex-governadores 
do Rio de Janeiro Anthony Ga-
rotinho e Rosinha Matheus. Eles 
foram presos na manhã de quar-
ta-feira (30), por determinação da 
2ª Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça. O ministro rejeitou um 
pedido de habeas corpus protoco-

lado pela defesa do casal. 
O colegiado do TJ-RJ derru-

bou uma liminar que havia conce-
dido habeas corpus a Garotinho 
e Rosinha, que são acusados de 
fraudes em contratos celebrados 
entre a prefeitura de Campos dos 
Goytacazes, no norte fluminense, 
e a construtora Odebrecht, para a 
construção de casas populares.

  Os acordos foram feitos du-
rante os dois mandatos de Rosi-
nha como prefeita da cidade, en-

tre os anos de 2009 e 2016.
A defesa sustenta que a or-

dem de prisão é ilegal e arbitrária, 
“pautada apenas em suposições e 
conjecturas genéricas sobre fatos 
extemporâneos, que supostamen-
te teriam ocorrido entre os anos 
2008 e 2014”.

Anthony Garotinho foi go-
vernador do Rio entre os anos de 
1999 e 2002. Já sua esposa, Rosi-
nha, comandou o estado de 2003 
até 2006.

Garotinho continua preso
Ex-governador e a mulher, Rosinha, são acusados de fraudes em Campos

Agência Brasil/Renato Araujo

Garotinho: ainda na cadeia

Equipe de MedLevensohn usa atendimento móvel para fazer testes de glicemia e colesterol, entre outras
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Lamsa descumpre ordem do DO
Prefeitura calcula que pedágio da Linha Amarela poderia cair de R$ 15 para apenas R$ 2

A edição extra do Diário Ofi-
cial na sexta-feira (25) registrou o 
encerramento do contrato entre a 
Prefeitura do Rio e a Lamsa, res-
ponsável pela operação da Linha 
Amarela. No entanto, a conces-
sionária não acatou a decisão legal 
publicada no DO, que determina-
va a suspensão da cobrança, e re-
solveu desafiar a prefeitura. 

Foi a partir disso que o prefeito 
Marcelo Crivella, em uma atitude 
inédita, decidiu pela tomada da 
Linha Amarela. Assim na madru-
gada de domingo para segunda, 
o prefeito enviou operários que 
destruíram as cabines da praça de 
pedágio, restando assim, apenas o 
esqueleto da antiga estrutura.

Segundo o prefeito, a decisão 
veio após uma CPI que afirma um 
lucro indevido de R$ 1,6 bilhão 
por parte da concessionária Lam-
sa. Crivella afirma que a Lamsa co-
bra mais caro do que deveria. 

Ainda de acordo com o prefei-
to, a concessionária, após um adi-
tivo no contrato em 2011, causou 
prejuízo de R$ 250 milhões para o 
erário, com obras que teriam sido 
superfaturadas.

Assim, desde dezembro de 
2018 que o prefeito tentou impe-
dir a cobrança, mas sem êxito. Cri-
vella ainda argumentou, na época, 
que a Lamsa cobrou até 60 vezes 
mais pelo serviço - fato que acaba 
onerando ainda mais o bolso do 
contribuinte que necessita da via, 
muitas vezes diariamente, para po-
der ir e voltar do trabalho. 

Em janeiro desse ano, o prefei-
to negou reajuste de R$ 0,30 no 
valor cobrado no pedágio de quem 
usa a Linha Amarela; em fevereiro, 
a Justiça derrubou a liminar que 
impedia a cobrança do pedágio.

Mas recentemente uma co-
missão parlamentar de inquérito 
(CPI) na Câmara dos Vereadores 
apontou esse lucro indevido da 
concessão. Segundo a CPI, foram 
sugeridos três pontos possíveis a 
serem determinados pelo Poder 
Executivo: a redução da concessão 
de 30 para 10 anos; diminuição 
do valor do pedágio; suspensão de 
cobrança até o reequilíbrio finan-
ceiro. 

Porém, até o momento, ne-
nhuma dessas medidas foram to-

madas de fato. Por conta disso, o 
prefeito decidiu então abrir a via 
para os motoristas. No mesmo dia 
da abertura dos pedágios, um re-
presentante da concessionária che-
gou até a Linha Amarela com uma 
liminar para impedir a destruição, 
mas já era tarde demais, as cabines 
já haviam sido destruídas. 

Com isso, a Justiça determi-
nou que a prefeitura pague R$ 100 
mil diários pela inatividade dos 
pedágios. Por sua vez, a Prefeitura 
afirmou que irá continuar contes-
tando o valor abusivo cobrado pela 
concessionária.

Na terça-feira (22), Crivella 
falou sobre a discordância com a 
Lamsa em uma entrevista coletiva: 

- Foi uma decisão (a liminar 
que determinou a volta da cobran-
ça) que trouxe imenso desalento, 
até porque o Ministério Público 
tinha decidido junto com a Prefei-
tura. Decidiu a nosso favor. O que 
alega a juíza? Que o processo ad-
ministrativo não tinha encerrado. 
Mas isso não desobriga o prefeito 
de tomar uma decisão, na medi-
da em que todo o parecer técnico 
comprovava que havia grave preju-
ízo à economia popular, às pessoas, 
e foi o que fiz. Estamos tentando 
(derrubar a decisão judicial), e se 
não conseguirmos, vamos pedir a 
suspensão da liminar ao presidente 
do TJ (Tribunal de Justiça).

Logo após, o prefeito fez ques-
tão de salientar a importância da 
população estar ciente e junto da 
prefeitura nesse momento: 

- Importante é que o povo in-
teiro do Rio sabe que é uma causa 
justa, não é possível pedágio a R$ 
15, é muito caro. E se comparar-
mos com a Ponte Rio-Niterói, a 
discrepância é ainda maior. Tenho 
certeza de que vamos vencer essa 
batalha, para o bem do povo do 
Rio - completou o prefeito antes 
das medidas do fim de semana.

A Polícia Civil fez uma perícia 
para analisar os estragos causados, 
que segundo a concessionária che-
gam a R$ 3 milhões, além da falta 
da cobrança, que gera prejuízo de 
R$ 1 milhão por dia. Para con-
sertar e trazer a normalidade do 
serviço a concessionária prevê a 
paralisação de um mês dos ganhos 
diários. Porém, na madrugada de 

terça-feira, cem funcionários da 
Lamsa se juntaram em mutirão 
para consertar a praça de pedágio.

BREVES BENEFÍCIOS
Muito reclamado pelos mo-

toristas que precisam da via, a 
cobrança alta do pedágio beira o 
absurdo. Uma análise publicada 
pelos Jornal da Barra mostrou que 
a linha Amarela possui o pedágio 
urbano mais caro do mundo, fi-
cando à frente da AI 5, de Lisboa: 

“A AI 5 cobra 1,20 euros (R$ 
5,19) a Lamsa cobra R$ 7,50 (1,73 
Euros) ou R$ 15, contando uma 
ida e volta, ou seja 3,47 euros. No 
caso português, é uma autoestra-
da que liga municípios diferentes, 
mas está dentro do perímetro da 
Grande Lisboa. No nosso caso é 
100% dentro do mesmo municí-
pio. O absurdo é quando dividi-
mos o valor cobrado pela a exten-
são da Linha Amarela, que tem 
25 km. Pagamos R$ 0,30 por km 
rodado.”

Uma amostra da necessida-
de das pessoas de usar a Linha 
Amarela, mas precisam desviar o 
caminho para evitar o alto gasto, 
foi a segunda-feira à tarde dentro 
da Barra da Tijuca. O bairro, que 
normalmente tem um trânsito 
tranquilo no começo da noite nas 
segundas, teve um fluxo intenso 
em direção à Linha Amarela. De-

cobrados. Para se ter uma ideia, o 
gasto mensal de alguém que ne-
cessita utilizar a via para ir e vir, 
apenas nos dias úteis, pode chegar 
a R$ 300. Se somarmos esse valor 
aos gastos com combustível, a con-
servação e manutenção de um au-
tomóvel, não fica difícil entender 
porque muitos acabam fazendo 
rotas alternativas ao invés de usar 
a Linha Amarela. 

Em nota, a ABCR afirmou 
que repudia enfaticamente a des-
truição pela prefeitura do Rio de 
Janeiro de uma praça de pedágio 
da concessionária Linha Amarela, 
sem autorização judicial, colocan-
do em risco a vida de usuários e 
operadores. Não é concebível que 
tal atitude parta justamente de 
um governante, um prefeito, que 
instiga e autoriza a destruição de 
patrimônio público. Já não se trata 
somente de uma insegurança ju-
rídica, que afasta investimentos e 
inviabiliza projetos fundamentais 
para a infraestrutura da cidade do 
Rio de Janeiro, do estado e do país. 
Trata-se de um ‘vandalismo de es-
tado’, com o descumprimento de 
preceitos mínimos de cidadania”.

Porém, a ABCR esquece o 
vandalismo causado nos cofres pú-
blicos e no bolso do contribuinte 
que tem seu direito de ir e vir blo-
queado por R$ 15 ao dia. Essa, no 
entanto, é mais um capítulo na bri-

vido à liberação do pedágio, mui-
tos motoristas, que normalmente 
não usam a via por conta dos va-
lores, acabaram utilizando e se be-
neficiando, indo mais rápido para 
suas casas, sem precisar, muitas 
vezes, demorar o dobro de tempo 
para conseguir chegar. 

Já na terça-feira, o reflexo po-
sitivo da falta do pedágio também 
foi visto no trânsito: repetiu -se o 
fluxo alto de carros, porém sem o 
trânsito comumente parado no 
ponto de cobrança, o fluxo livre 
não deixou as longas filas na Linha 
Amarela  e possibilitou acesso mais 
rápido ao trabalho. 

Contudo esse benefício que a 
prefeitura conseguiu para quem 
pega seu carro e atravessa a via que 
liga a Barra da Tijuca até a Ilha do 
Fundão pode acabar não sendo 
muito longo, pois o Ministério 
Público concedeu uma liminar 
favorável à cobrança, que deverá 
voltar a ser válida na sexta-feira, no 
mesmo valor de R$ 7,50.

ABCR CONTRA A POPULAÇÃO?
A Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias 
(ABCR) fez uma nota de repú-
dio à ação do Prefeito Crivella em 
relação às cabines da Linha Ama-
rela. Mostrando parecer negativo 
ao fato, não comentou sobre os 
valores abusivos que vêm sendo 

ga do prefeito para regularizar os 
valores gastos na Linha Amarela. 

CRIVELLA QUER ASSUMIR 
A LINHA AMARELA

Ainda na terça-feira (29), o 
prefeito do Rio encaminhou um 
projeto de Lei à Câmara dos Vere-
adores. Em regime de urgência, o 
projeto, baseado no artigo 37 da 
Lei de Concessões, autoriza a en-
campação da Linha Amarela. A lei 
prevê a tomada do serviço durante 
o prazo da concessão por motivo 
de interesse público, mediante lei 
autorizando a decisão e após paga-
mento de indenização.

Crivella ainda pede que a inde-
nização prevista pela Lei de Con-
cessões seja reconhecida como 
amortizada, já que a concessioná-
ria causou prejuízos de R$ 1,6 bi-
lhão aos cofres públicos. 

- Diante desse quadro desleal e 
tão desvantajoso para a sociedade 
carioca, outra medida não se pode 
tomar que não seja a retomada da 
operação e conservação da via, 
como ato mais solene e majesto-
so de revogação da exploração do 
povo pela ganância desmedida e  
insaciável. É o povo tomando de 
volta o que é seu - afirma.

Se a lei for aceita, caberá à Pre-
feitura fixar o novo valor do pe-
dágio. Segundo cálculos da Con-
troladoria Geral do Município, 
a tarifa hoje praticada, de R$ 15, 
ida e volta, poderia ser em torno 
R$ 2, cobrada em apenas um senti-
do. Um vitória para quem precisa 
utilizar a via. A lei também acalma 
quem se preocupa com as questões 
de infraestrutura da via, pois pro-
jeto de lei autoriza a Prefeitura a 
contratar empresas terceirizadas 
que hoje operam na conservação e 
operação da via, desde que os cus-
tos se enquadrem no SCO (Siste-
ma de Custo de Obras da Prefeitu-
ra), de forma a evitar a demissão de 
trabalhadores.

Uma análise feita pela CGM 
constatou que a Taxa Interna de 
Retorno (TIR) aplicada pela con-
cessionária é de 30,57%, bem aci-
ma dos 10,90% previstos no 11º 
Termo Aditivo, o que comprova 
que a Lamsa vem obtendo rentabi-
lidade superior à estabelecida con-
tratualmente.

Agência Brasil

Tráfego intenso na Linha Amarela: concessionária não cumpriu determinação publicada no Diário Oficial

Por: Gabriel Moses

A Corregedoria do Detran do 
Rio está investigando a relação de que 
servidores estariam passando infor-
mações de motoristas para empresas 
que buscam solucionar multas em 
carteiras de habilitação.

De acordo com reportagem do 
portal G1, pessoas com camisas de 
empresas não identificadas estavam na 
entrada do posto, no Centro do Rio, 
prometendo resolver os problemas da 
carteira de habilitação. 

Um dos indivíduos que oferece o 
serviço afirmou que pessoas de dentro 
do Detran estariam participando do 
suposto esquema ilegal.

Essa mesma pessoa, que não foi 
identificada, explicou ao portal G1, 
do Globo.com, como o esquema fun-
ciona. 

Segundo ele, o banco de dados é 
feito em São Paulo e posteriormente 
vendido para essas empresas, também 
não identificadas. 

Entre as informações armazena-
das, constam dados da CNH e CPF. 
Desse modo, bastaria a empresa colo-
car neste sistema os dados da pessoa, e 
viriam à tona o nome do pai, da mãe, 
local de trabalho, inclusive o número 
do celular.

De acordo com a Corregedoria, 
um servidor foi penalizado e está 
afastado do cargo. O mesmo foi 
identificado com 16 processos de 
despachantes, e foi conduzido à del-
egacia.

Segundo o presidente do De-
tran-RJ, Marcelo Bertolucci, a aborda-
gem na porta da instituição é indevida. 

No entanto, ele diz que é inviável 
descer e “sair prendendo todo mundo”. 
Bertolucci afirmou que já adotou as 
medidas cabíveis e que entrou em con-
tato 14 vezes com a Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

Com o intuito de eliminar as 
abordagens, o órgão de trânsito estu-
da instalar uma grade de segurança na 
calçada, como uma medida preventiva 
aos aliciadores.

Muitos motoristas e taxistas têm 
sofrido assédios de funcionários des-
sas empresas, que oferecem o serviço 
de assistência jurídica para eliminar 
os pontos da CNH. A mesma condu-
ta infracionária pode ocrrer também 
via celular, onde é trazido o número 
do processo do indivíduo. Um taxis-
ta disse que recebeu algumas multas, 
mas o próprio Detran não entrou em 
contato. Quem entrou foi uma supos-
ta assessoria jurídica, que resolveria o 
problema em menos de 15 dias. 

Detran-RJ investiga 
possível fraude interna

Reprodução/Internet

Sede do Detran, no Centro do Rio: suspeitas de fraudes
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Banco Central corta 
taxa de juros para 5% ao ano

Fed corta juros

Curtas

O Banco Central anun-
ciou um novo corte na 
taxa básica de juros. Em 
decisão unânime do Co-
pom, a Selic caiu de 5,5% 
para 5% ao ano, menor 
patamar desde que pas-
sou a ser utilizada como 
instrumento de política 
monetária, em 1999. 

 A nova rodada de cor-
tes da taxa básica se dá 
em um contexto de fraco 
de crescimento da eco-

n Uma pesquisa da 
consultoria Deloitte, di-
vulgada na feira de tec-
nologia Futurecom, em 
São Paulo, mostra que 
38% dos entrevistados 
usam telefone enquan-
to dirigem, 24% se 
distraem no trabalho e, 
na contradição, 66% o 
usam depois do expe-
diente com finalidade 
profissional. 

n Ficar milionário na 
base da sorte ficou mais 
caro. É que o preço das 
apostas das loterias so-

Pela terceira vez segui-
da, o Comitê de Política 
Monetária do Fed - Banco 
Central dos EUA - cortou 
a taxa de juros, que agora 
está entre 1,5% e 1,75% 
ao ano. A decisão não foi 
unânime, já que dois dire-
tores votaram pela manu-
tenção da taxa. 

nomia, inflação abaixo da 
meta, desemprego eleva-
do e queda de juros em 
países desenvolvidos e 
emergentes. 

A expectativa dos ana-
listas é de outra redução 
dos juros na reunião mar-
cada para os dias 10 e 11 
de dezembro. 

Algumas instituições 
projetam que a Selic pos-
sa chegar a 4% no início 
de 2020.

freu reajuste. A medida, 
autorizada pelo minis-
tério da Economia, au-
menta, por exemplo, a 
Mega Sena dos R$ 3,50 
para R$ 4,50. 

n O aplicativo de de-
livery IFood deve incluir 
robôs na etapa inicial 
ou final das entregas. 
Segundo a empresa, a 
operação está prevista 
para o segundo semes-
tre de 2020, mas de-
penderá que parceiros 
regulamentem a opera-
ção dos automatizados.     

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

BC faz Selic cair para o menor valor desde sua criação, em 1999

Risco-país cai
Com o cenário de que-

da de juros e a Reforma 
da Previdência aprova-
da, o risco-país do Brasil 
chegou aos 117 pontos, o 
menor desde 2013. O ín-
dice é um derivativo que 
mede o custo de proteção 
contra um calote da dívida 
soberana.

Contas públicas em déficit de R$ 20 bi
O Tesouro Nacional 

informou que as contas 
do governo federal regis-
traram déficit de R$ 20,4 
bi em setembro. Embora 
negativo, o dado é o me-
lhor observado em qua-
tro anos. O resultado foi 
proporcionado por um 
aumento na arrecada-

ção, principalmente de 
dividendos. O número do 
governo central engloba 
os resultados do Tesouro 
Nacional, da Previdência 
Social e do Banco Central. 
No acumulado de janeiro 
a setembro, o déficit nas 
contas do governo federal 
está em R$ 72,5 bi. 

BRF na Arábia
A BRF, dona das mar-

cas Sadia e Perdigão, vai 
instalar uma fábrica de 
processados de carne de 
frango na Arábia Saudita. 
O investimento é de US$ 
120 milhões (R$ 477,4 
milhões) e a unidade está 
prevista para começar a 
operar em 2021.

Informalidade
A informalidade conti-

nua batendo recordes no 
país, informou quinta-fei-
ra (31) o IBGE. São 11,8 
milhões de pessoas sem 
carteira de trabalho assi-
nada no setor privado, um 
crescimento de 2,9% (338 
mil pessoas) com relação 
ao trimestre anterior.

Gol de placa
A Gol anunciou parce-

ria com a Avianca colom-
biana, para o comparti-
lhamento de voos entre 
as duas empresas. Estão 
contemplados 60 destinos 
nacionais e 16 internacio-
nais da Gol, e 26 destinos 
da Avianca na Colômbia e 
outros 50 internacionais. 

Boeing em crise
Considerado revolucio-

nário, o Boeing 737 Max 
vem sendo o calcanhar de 
Aquiles da Boeing. Depois 
de dois acidentes com a 
aeronave, cerca de 200 
aviões se acumulam nos 
pátios da empresa, pois 
ela não parou de fabricar 
o modelo.  

Santander no azul
O Santander Brasil en-

cerrou o terceiro trimes-
tre com lucro líquido d e 
quase R$ 4 bi. A alta de 
mais de 19%, em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado, se deve ao 
crescimento nas receitas 
com empréstimos, tarifas 
e serviços. 

Bradesco no lucro
O lucro líquido recor-

rente do Bradesco to-
talizou R$ 6,5 bi no ter-
ceiro trimestre, avanço 
de 19,6% em relação ao 
mesmo trimestre de 2018. 
Segundo o relatório, o au-
mento veio das operações 
de seguros, previdência e 
capitalização. 

Veja como mudar a 
data de aposentadoria
Trabalhador 
pode trocar o 
dia do pedido 
para quando 
completou 
condições mais 
vantajosas

Por Ana Paula Branco (Folhapress)

O segurado que aguarda a 
análise da Justiça para conseguir 
se aposentar conquistou mais um 
direito na última semana. O Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ)
garantiu que os trabalhadores que 
processam o INSS podem pedir a 
alteração da data de sua aposen-
tadoria enquanto o caso não tiver 
sido concluído no Judiciário.

A decisão pode render uma 
aposentadoria mais vantajosa. O 
Agora mostra como fazer o pedido 
e quando ele é benéfico para o fu-
turo aposentado.

A reafirmação da Data de En-
trada do Requerimento (DER), 
como é chamado o pedido, já é 
aceita de forma administrativa, 
pelo INSS. Na Justiça, o segurado 
que continua na ativa enquanto 
aguarda a concessão da aposen-
tadoria deve anexar o pedido ao 
processo em andamento, com do-
cumentos que comprovem a nova 
condição. 

Se o segurado está movendo o 
processo sem advogado, pode ir à 
secretaria do tribunal, com a docu-
mentação, e fazer o pedido. Ao op-
tar pela troca da DER, o segurado 
vai ter de abrir mão de pelo menos 
parte dos atrasados.

A recomendação é que o se-
gurado solicite a mudança de data 
na etapa de cálculos, a chamada 
de execução da sentença, segundo 
o advogado Fernando Gonçalves 
Dias. 

Assim, será possível calcular o 
que será mais vantajoso durante 
todo o período de espera.

Por Dante Ferrasoli (Folhapress)

 É caro fazer MBA no Brasil. A 
média de preço dos programas em 
2017 (último dado disponível) era 
de R$ 31.788, de acordo com nú-
meros da NOZ - Pesquisa e Inte-
ligência e da Associação Nacional 
de MBA (Anamba).

Segundo Rafael Souto, di-
retor-executivo da Produtive, 
empresa de recolocação, alguns 
profissionais esperam, após o alto 
dispêndio, uma valorização ime-
diata da carreira, o que não costu-
ma ocorrer. Ele frisa que profissio-
nal com MBA tem uma pequena 
vantagem na disputa de vaga, mas 
apenas se a experiência dos candi-
datos for a mesma. 

- Investimentos acadêmicos 
dão retorno a médio prazo. E o 
ganho vem pela entrega que a pes-
soa dá no trabalho, não necessaria-
mente pelo título. No MBA, você 
aprende ferramentas para conse-
guir gerar resultados - explica. 

Vanessa Lopes, superintenden-
te de educação executiva da FGV, 
concorda. 

- O ganho do MBA, além do 
conteúdo em si, é a troca com os 
colegas de classe. Se a turma é ho-
mogênea, formada por profissio-
nais que já estão no mercado há 
algum tempo, as trocas tendem a 
ser melhores - afirma.

De um universo de 15 mil pes-
soas, que fizeram os programas na 
FGV entre 2012 e 2017, o resul-
tado foi que, em média, o ganho 
mensal do profissional aumentou 
24% depois da pós-graduação. 

A pesquisa foca apenas a titu-
lação, excluindo demais variáveis. 
Um curso de MBA na FGV de São 
Paulo custa, em média, R$ 35 mil. 

Um outro levantamento, este 
feito pela Produtive em 2016, 
mostrou que profissionais pós-gra-

duados (em qualquer tipo de pós) 
ganhavam em média R$ 10.620 
por mês em 2015, enquanto a mé-
dia salarial dos que só tinham gra-
duação era de R$ 6.096.

Segundo Rina Pereira, gerente 
geral do Ibmec, uma forma de ser 
notado pela sua empresa e, conse-
quentemente, obter um aumento, 
é fazer o TCC do MBA sobre pro-
blemas reais da companhia. Meta-
de dos alunos da faculdade Ibmec 

tem os cursos pagos por seus em-
pregadores. 

- É importante fechar a pós 
com algo diferente. Pensar em so-
luções de problemas que realmente 
existem, que teriam retorno visível 
para o local onde trabalham” - diz.

Guilherme Filgueiras, gerente 
sênior da empresa de recrutamen-
to e seleção Michael Page, por 
outro lado, não enxerga o MBA 
como um diferencial que tende a 

garantir recolocação rápida ou va-
lorização profissional.

 - É importante se você foca só 
uma área e se especializar apenas 
nela, mas hoje se valoriza o profis-
sional multitarefas. Não precisa ter 
uma profundidade extrema num 
determinado tema para atuar”, diz.

Segundo ele, quem faz várias 
pós-graduações, em áreas correla-
tas, tende a ter mais oportunidades 
de crescer na carreira.

MBA turbina a carreira
Pesquisa mostra alta de salário após investimento na formação acadêmica
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Até os adversários de Crivella 
aplaudem a primeira-dama
Em entrevista exclusiva, Sylvia Jane Hodge Crivella fala sobre a vida dedicada ao espírito de servir

Primeiro, vamos falar desse 
trabalho que a senhora desen-
volve, porque a senhora é muito 
conhecida como escritora, ra-
dialista, tem uma linha de au-
toajuda  e de preocupação que 
transcende esse momento hoje 
da vida do casal, que é o fato do 
Marcelo ser prefeito. Me fala so-
bre como é compartilhar a infor-
mação, sabendo que isso pode 
mudar a vida das pessoas.

Em primeiro lugar, muito 
obrigada, Cláudio, por essa opor-
tunidade. Eu gostaria de falar que, 
para chegar aonde cheguei, tenho 
uma história. Meus avós foram 
missionários, e eu cresci com as 
histórias dos meus avós de sempre 
se doarem para o próximo. Meus 
pais sempre tiveram a casa aberta 
para missionários e para pessoas 
que estavam em necessidade. En-
tão, cresci com muito desejo de 
fazer o mesmo. E muito cedo na 
minha vida eu tomei uma decisão: 
também quero ser missionária! 
Eu quero ir para os lugares mais 
inóspitos da Terra, na minha in-
fantilidade, para servir aqueles que 
precisam. Mas eu era uma criança, 
tinha 13 anos quando decidi isso, e 
demorou muito até encontrar um 
parceiro, um grande parceiro que 
é o meu marido. Nós nos conhe-
cemos ainda adolescentes e juntos 
tivemos o mesmo coração de servir 
ao próximo.

Eu queria agora mergulhar 
na família, porque a questão do 
DNA da família diz muito do 
nosso futuro. Quem respeita 
e sabe de onde veio, sabe para 
onde vai. E a senhora é neta de 
missionários que se estabelece-
ram em Pernambuco. Me conta 
um pouco dessa história. Vamos 
entrar nessa origem, nessa se-
mentinha que tanto germinou.

Olha, essa é uma história até 
um pouquinho longa que eu vou 
tentar resumir. O meu avô era mis-
sionário, mas antes de ser missio-
nário, ele veio ao Brasil como enge-
nheiro químico. Ele trabalhou nas 
minas de ouro de Morro Velho, 
hoje Nova Lima. Ele era natural da 
Inglaterra, mas como havia poucos 
químicos naquela época, ele veio 
para cá trabalhar nas minas de 
ouro. Por um descuido no labora-
tório, ele foi envenenado com arsê-
nico e iria morrer. Então o pessoal 
da mina dizia que ele tinha que 
voltar para a Inglaterra, porque 
aqui ele não teria tratamento. Aí 
ele fez um voto com Deus e disse: 
“Se o Senhor me curar, eu quero 
voltar para o Brasil, mas de outra 
maneira. Eu quero ser missioná-
rio, quero trabalhar no meio desse 
povo”, porque ele amava o Brasil. E 
assim foi à Inglaterra, se recuperou 
e voltou para o Brasil com a minha 
avó e cinco filhos. E aqui no Brasil 
nasceu a minha mãe. A minha mãe 
é a única brasileira, nascida no in-
terior de Pernambuco. 

E a sua família, é inglesa?
Inglesa! E aos 10 anos a minha 

mãe foi para a Inglaterra estudar 
porque achavam que um dia volta-
riam para a Inglaterra. Mas nunca 
voltaram. Morreram aqui, e aqui 
foram sepultados.

Qual foi a influência dessa 
missão deles no Brasil, nos netos 
e nas gerações seguintes?

Para mim, foi muito impac-
tante, pois ouvi as histórias. Meu 
avô faleceu e eu era muito peque-
na ainda. Eu tinha pouco contato 
com ele, mas minha avó era muito 
próxima. Ela chegou a conhecer 
o Marcelo, quando a gente estava 
namorando...

Ela falava português com so-
taque?

Tinha muito (risos). Ela fa-
lava: “Are you triste?” (Você está 

triste?). Então ela misturava o in-
glês com português, sabe? Mas ela 
era uma mulher extraordinária. As 
lembranças que eu tenho dela são 
uma grande inspiração para mim.

Ou seja, a família veio para 
o Brasil por conta de uma graça, 
pois ele se curou e veio cumprir 
uma promessa?

Exatamente. Então, essa graça 
foi multiplicada através dele na 
vida de muitas pessoas. Hoje, in-
clusive, eu recebi notícia de que 
lá em Goiás, em uma cidade que 
o meu avô ajudou a fundar, cha-
mada Cristianópolis, vão fazer 
uma homenagem para ele! Me 
ligaram dizendo que iriam fazer 
uma homenagem para o meu avô, 
que fez parte da fundação dessa 
cidade. Então, ele foi desbravando 
o Brasil, porque andava muito em 
jumentinho, levava um fardo de 
carne seca e farinha... E um inglês 
comendo carne seca e farinha era 
algo bem curioso. Mas ele amava 
o Brasil. Escreveu dois livros que 

são a tradução da selva com o livro, 
que era a Bíblia, e as aventuras com 
a Bíblia no Brasil. São com livros 
assim que valeria a pena fazer um 
filme, porque o jeito que ele des-
creve o Brasil é uma coisa linda.

Está aí o gene de escritora, 
que  a senhora acabou herdando, 
não é?

Desde pequena eu gostava de 
escrever minhas memórias, meus 
pensamentos... Enfim, eu acho que 
está bem no DNA mesmo.

E os seus pais? O que a se-
nhora poderia falar do seu nú-
cleo familiar? Pai, mãe e suas 
irmãs?

Minha mãe é a filha desse casal 

inglês, e meu pai é filho de outro 
casal inglês. Eles se conheceram 
em Minas, quando minha mãe foi 
trabalhar como professora lá. Os 
dois me criaram juntamente com 
minhas irmãs, sou a caçula das três. 
Sempre aprendíamos português 
e inglês. Em casa, era inglês toda 
hora. À mesa, só podia ser inglês, 
porque eles achavam que isso iria 
ajudar no futuro. E ajudou muito, 
principalmente quando fui para 
a África. O meu pai e minha mãe 
sempre foram pessoas que sabia 
que eu podia contar. A minha mãe 
é viva. Ela está com 92 anos, e o 
meu pai já tem 13 anos de falecido, 
mas o Marcelo sempre dizia que eu 
não tinha um pai, que eu tinha 
duas mães, porque meu pai era um 

amigo de toda hora, sempre com 
a mão estendida, compreensivo. 
Nunca o meu pai me bateu, sabe? 
Sempre com energia, mas com 
muito amor, misericórdia e respei-
to. E isso me impressionou muito.

E aceitaram bem o Marcelo?
Então, o Marcelo foi o meu 

primeiro namorado, sabia? Meu 
primeiro namorado. E se encanta-
ram com ele. Eu era muito jovem. 
Conheci o Marcelo quando eu ti-
nha 14 anos. Ele tinha 15. Nós co-
meçamos a namorar depois. A gen-
te se conheceu na igreja, no grupo 
jovem. A gente era muito criança, 
mas aquilo foi amadurecendo e a 
gente começou a namorar quan-
do eu tinha 17 anos e ele, 18. E os 
meus pais o receberam muito bem. 
Era algo que me preocupava por-
que eu nunca tinha tido um namo-
rado antes, então... Isso para mim, 
me trazia muita paz, pois os meus 
pais estavam de acordo. 

E
 os pais do Marcelo?

Ele é filho único. E casar com 
filho único é um desafio. Você 
pode imaginar, né? As pessoas fa-
lavam: “Você é maluca, vai casar 
com filho único”. E quem dizia isso 
não era nem a minha família, mas 
as amigas que achavam que ele po-
deria ser um “filhinho de mamãe”. 
Muito pelo contrário! Minha so-
gra o criou com medo de deixá-lo 
mimado, e foi com muita dureza. 
Ele foi trabalhar cedo, aos 14 anos, 
como office-boy. Aos 18 anos, 
passou a ser motorista de táxi. Ele 
sempre foi muito responsável, tra-
balhava de dia e estudava à noite. 
Então, meus sogros souberam edu-
cá-lo.

Agora, quem tem uma re-
lação duradoura e privilegiada, 
que vem desde o primeiro na-
moro, acaba tendo a chance de 
acompanhar a evolução do par-
ceiro. Como é que a senhora vê 
o crescimento do Marcelo? Do 
garotinho que a senhora conhe-
ceu ao homem público que ele é 
hoje?

A essência dele é a mesma. O 
mesmo rapaz que tinha amor ao 
próximo, que tirava a roupa do cor-
po para dar para aquele que neces-
sitava. Ele é até hoje assim. Ele não 
consegue ver ninguém em necessi-
dade que aquilo não o incomode 
de tomar alguma atitude. Agora, 
nós crescemos praticamente jun-
tos. De adolescentes a adultos, e 
depois nos tornamos pais, depois 
avós. É uma jornada, realmente. 
Mas a gente amadurece, a gente 
sofre. Faz parte do processo, é ine-
vitável. Nenhum relacionamento é 
um mar de rosas. Aliás, é um mar 
de rosas, mas tem espinhos. Isso é 
normal. O grande desafio é a gente 
superar isso. Vencer, olhar a visão 
macro, não o detalhe. Eu sempre 
falo assim: “Eu concentro nas qua-
lidades”. Se a gente for concentrar 
os defeitos, ninguém aguenta nin-
guém. Ele tem muitas qualidades, 
e é nelas que eu vou focar. E vamos 
em frente!

Eu estava vendo a foto dele 
com a primeira filha. E agora 
você tem a foto dele com a pri-
meira neta, ou primeiro neto. 
Como é esse primeiro lado do 
seu marido? Primeiro falamos 
como é que foi depois de ser pai, 
e  logo em seguida  entramos 
como foi de ser avô.

Olha, Marcelo é filho único. 
Então, o sonho dele era ter uma 
família enorme. Ele queria muitos 
filhos. O primeiro móvel que ele 
comprou para a gente, quando nos 
casamos, foi uma mesa de banque-
te. Não tinha lugar para mais nada, 
e ele dizia: “Nós vamos encher isso 
aqui de filhos”. Quando nasceu a 
primeira filha, ele ficou tão bobo. 
Ele não sabia o que fazer, ele bei-
java, ele me ajudou muito, trocava 
fralda, me deixava dormir para fi-
car com a criança. Ele foi um pai-
zão. Realmente me surpreendeu. 
Quando nasceu o neto, aí ele ba-
bou de vez. Porque os netos são a 
sobremesa da vida. Com filho, eu 
e ele éramos muito inexperientes. 
Nunca havíamos pego um recém-
-nascido. A minha filha foi a pri-
meira bebezinha que eu segurei. 
Então, eu tive que aprender. A 
gente aprendeu junto. Mas quando 
vieram os netos, veio a recompen-
sa. Já tínhamos cumprido a nossa 
missão, e agora é só curtir. Antes, 
a gente tem a responsabilidade de 
educar, né?

 
O Marcelo passou a gostar 

da política e da possibilidade de 
fazer, porque ser prefeito do Rio 
é ter a possibilidade de mudar a 
vida das pessoas, e a senhora é a 
primeira-dama, tem um progra-
ma social, mas, sobretudo, tem 
uma ocupação de ser o lastro de 
tranquilidade em que o nosso 

Por Cláudio Magnavita

O Correio da Manhã este-
ve na residência do casal 
Sylvia e Marcelo Crivella, 

prefeito do Rio. O foco foi uma 
entrevista com  Sylvia Jane Hodge 
Crivella, Dona Sylvia, como é cha-

mada pelos auxiliares do prefeito e 
colaboradores das obras assisten-
ciais que comanda como primeira-
-dama. Ela tem suma importância 
na vida do marido. Foi sua primei-
ra namorada, sonhava com a vida 
missionária que acabaram tendo 
juntos na África, e desenvolveram 

uma grande obra assistencial na 
Bahia. Até na vida política ela é 
unanimidade. Podem discordar 
do marido, criticar a sua gestão, 
mas todos concordam: ela é uma 
pessoa muito especial. Até o mari-
do usa um termo ecumênico para 
definir a esposa: “Ela é uma santa”.

Na eleição passada teve uma 
breve incursão política, sendo 
candidata a suplente de senadora 
na chapa do candidato a reeleição 
Eduardo Lopes. Conseguiu passar 
por um processo eleitoral sem ma-
cular a sua essência. Para se preser-
var, não assiste televisão e lê pou-

cos jornais. Tem três filhos, duas 
meninas e um rapaz, Marcelinho, 
que está cada dia mais parecido 
com o pai fisicamente. 

De família inglesa pelos dois 
lados, foi o DNA da família Ho-
dge que pesou na hora de o casal 
ser escalado para ampliar a Iurd na 

África do Sul. Eles falavam inglês, 
e os dois desejavam a vida de mis-
sionário dos avós de Sylvia.

Nesta entrevista, o Correio 
apresenta o lado humano,  fatos 
que marcaram a vida de Dona Syl-
via e os princípios que norteiam os 
seus pensamentos e suas ações.

CM

Meus avôs eram missionários, e 
eu cresci com essa história de eles 
sempre se doarem para o próximo
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prefeito recarrega as baterias. O 
que tem dado mais prazer ao seu 
marido ao enfrentar essas difi-
culdades de gerir a cidade?

O mais fundamental para a 
gente é a família. É a gente estar em 
paz com a família, em comunhão, 
sempre nos comunicando com 
os netos, que não moram aqui, 
moram fora - mas as novas tecno-
logias hoje facilitam isso. Então, 
família é fundamental. Eu aprendi 
muito cedo que a nossa casa tem 
que ser um pedacinho do céu. Eu 
não posso trazer os problemas 
para dentro de casa e nem sobre-
carregá-lo com mais problemas. 
Na posição que ocupo hoje, que é 
transitória, eu não sou, eu estou, e 
as pessoas acham que chegando a 
mim vão chegar mais rápido a ele, 
então me bombardeiam com um 
monte de coisa, mas vou filtrando 
o que acho que só ele pode resolver 
para passar para ele, mas vou dele-
gando, passando para secretários.

Qual momento nessa vida 
política que a senhora teve um 
grande orgulho do Marcelo? 
Quando a senhora disse “Está 
valendo a pena”.

Toda vez que vejo uma pessoa 
humilde com lágrima nos olhos 
agradecendo, com o crachá do 
ambulante legal, ou porque re-
cebeu um tratamento digno no 
hospital ou que o filho foi bem 
atendido na escola. Isso me deixa 
com uma alegria muito grande. A 
gente tem vivido lutas e não tem 
sido fácil, às vezes a gente fica pen-
sando se é isso que a gente tem 
que fazer mesmo, continuar nesse 
caminho... Mas o realizar na vida 
dessas pessoas que foram esqueci-
das, desprezadas até, dá muito or-
gulho, muita satisfação do homem 
que ele é. Porque tem a sensibili-
dade do homem missionário.

É o missionário com tinta na 
caneta.

A política para a gente é uma 
missão, continua sendo uma mis-
são de vida.

Com relação aos filhos, va-
mos falar do Marcelinho, que é 
um rapaz de inteligência privi-
legiada. Dá muito orgulho ver 
os filhos ocupando esse espaço, 
montando suas famílias, sendo a 
segunda geração?

Sem dúvida, dá muito orgulho, 
sim. Eu costumo dizer que tudo isso 
que meus filhos são é graças à expe-
riência que tivemos na África, por-
que foram momentos difíceis, de 
adaptação, com novos amigos, ten-
do que aprender uma nova língua...

Um momento de muita 
união familiar...

Exatamente. Eu acho que foi 
uma experiência difícil, mas muito 
especial.

Não é uma viagem ao exte-
rior, mas ao interior.

A volta de vocês para lá foi 
emocionante, uma consagração.

Eu nem acreditei. Nós entra-
mos no FNB Stadium (África 
do Sul) e estava aquela multidão. 
Quando souberam que o meu 
marido ia entrar, o estádio veio 
abaixo. Eu não consegui nem ca-
minhar, não sabia se eu caía ou 
ficava em pé, porque eu fiquei tão 
emocionada que falei: “Eles lem-
bram da gente ainda, Marcelo. Isso 
é lindo”. Impactou a vida deles. 
Eu recebo mensagens de mulhe-
res da África e elas me chamam 

Isso. E a gente descobre os 
nossos valores, nossas raízes, 
aquilo que realmente faz sen-
tido. Isso foi um marco para 
vida deles. Quando chegamos 
na África não tinha nada lá, foi 
um trabalho que nós tínhamos 
começado, desbravando mesmo, 
e saímos de lá deixando muitas 
igrejas estabelecidas, e voltamos 
dez anos depois e essas igrejas 
estavam maiores. Pessoas que 
antes estavam com a vida des-
truída, agora estavam com a vida 
reconstruída. 

de “mama” até hoje. Porque eles 
chamavam o Marcelo de “baba”, 
que é pai, e a mim de “mama”, que 
é mãe. Na África, mais especifica-
mente na África do Sul, não existe 
conceito de família, pois elas são 
muito destruídas. Então, quando 
encontram alguém que os orienta, 
recebem e passam a ouvir a voz do 
coração. E eles passaram a nos cha-
mar de “mama” e “baba”. E é assim 
até hoje.

Eu queria falar dos seus li-
vros. Temos o “Relações Peri-
gosas”, com a Eliana Ovalle, que 
é minha colega da Rede CNT, 
uma pessoa maravilhosa. O seu 
primeiro foi “O Desafio de Criar 
Filhos: Princípios Bíblicos para 
Orientar os Filhos nos Caminhos 
de Deus”. A senhora também pu-
blicou “Tempo de Pausa” e a fic-
ção “Encontro das Barrigas”, que 
faz com que pessoas possam re-
construir suas vidas. Me fale so-
bre “O Desafio de Criar Filhos”, 
que foi seu primeiro trabalho. 
Fale especificamente sobre essa 
obra, que deve ter influenciado 
muitas famílias a ter os princí-
pios bíblicos em casa.

Recentemente eu encontrei um 
radialista que disse: “Minha mãe 
comprou esse livro e me ajudou 
muito na minha educação”. É grati-
ficante saber que você ajudou pesso-
as. Quem é pai e mãe sabe do desa-
fio de criar filhos, porque você pode 
ter toda a estrutura familiar, mas 
as influências do mundo exterior 
são muito fortes, ainda mais hoje 
com as mídias sociais. As crianças 
são bombardeadas o tempo inteiro. 
Elas não têm mais o direito de serem 
crianças. Elas precisam fazer opções 
muito cedo na vida e isso provoca 
uma ansiedade, uma angústia.

Vou finalizar com a pergun-
ta do repórter, porque eu tive o 

prazer de trabalhar no início da 
Rede Record, convivi com os 
bastidores e a gente observa al-
gumas coisas muito interessan-
tes. Até pego um paralelo com 
o Thiago Abravanel, que é neto 
do Silvio Santos, mas que fez 
uma carreira solo. O Marcelo é 
sobrinho do fundador da Igreja, 
Edir Macedo, mas ele cria uma 
identidade própria e uma mar-
ca independente por meio dessa 
relação, que geralmente é citada 
de forma pejorativa. Mas ele tem 
um compromisso em relação aos 
princípios dele. Isso é muito raro 
e muito difícil.

Eu penso que o Marcelo é 
um escolhido. Com todos os de-
feitos que todo ser humano tem, 
as intenções do nosso coração é 
que falam mais alto. E eu conhe-
ço o coração do meu marido. Ele 
ajuda as pessoas, doa, e esse é o 
diferencial. As pessoas percebem 
isso. Não é só o fato de ele ser um 
cantor, porque ele compôs mais de 
200 canções, mas é de uma inspi-
ração que realmente impressiona. 
As pessoas falam: “Essa canção 
mudou a minha vida, ouço desde 
criança”.  Mas não é que ele tenha 
escolhido fazer uma carreira solo. 
Aconteceu.

Está no DNA dele. E vocês 
sentem isso, que o casal é um 
só? Marcelo e Sylvia, além dos 
filhos...

Sem dúvida, as pessoas falam 
que quando olham para o Marce-
lo me veem, e quando me olham 
enxergam ele. A gente está muito 
unido, a gente é parceiro, unido, 
companheiro, confidente... A gen-
te chora junto e ri junto. Temos 
uma história. Uma coisa que a gen-
te gosta de fazer é caminhar. Aqui 
é um lugar muito agradável para 
caminhar, saímos antes das 6h, e 
vamos conversar, colocar as ideias 
em dia, e depois ele tem a agenda 
dele, que não é pouca. E com a 
obra social “Abrace o Rio”, da pre-
feitura, também estou à frente de 
vários trabalhos, então acabamos 
nos separando, mas ao final do dia 
estamos juntos de novo.

Muito obrigado pelo seu 
tempo e por esta sua entrevis-
ta. E gostaria de encerrar com 
uma mensagem  sua para to-
das as mulheres. É importante 
mostrar esse lado humano e a 
essência das pessoas que fazem 
o nosso dia a dia, que é mui-
to diferente da política e das 
maldades políticas, mas a im-
portância de mostrar esse valor 
real, de essência e de bondade, 
e que isso em um mundo cheio 
de personagens e magia, é uma 
diferença abismal.

Tenho amigas de infância com 
quem eu conservo amizade até 
hoje, e elas falam que eu não mu-
dei a essência. Claro, mudei o visu-
al, mas na essência eu permaneço a 
mesma coisa. Mantenho meus pés 
no chão e não me deslumbro com 
poder, posição, título, prestígio...
Nada disso enche a minha cabeça, 
o que me enche a cabeça é ajudar 
o próximo, a possibilidade de ser-
vir. Sabe aquela frase de caminhão: 
“Quem não vive para servir, não 
serve para viver”? Então, é por 
aí. Eu tenho prazer nisso. Me dá 
muito prazer ajudar as pessoas que 
mais precisam.

Eu recebo mensagens de mulheres da África 
e elas me chamam de ‘mama’ até hoje. 
E chamam o Marcelo de ‘baba’, que significa ‘pai’. 

Tenho amigas de infância com 
quem conservei a amizade, e elas 
falam que não mudei a essência. 
Mudei o visual, mas não a essência

A jornalista 
Liana Ovalle 
com Dona 
Sylvia, amiga 
de longa 
data. Capa do 
primeiro livro

Dona Sylvia e o filho Marcelo:
‘Tudo que meus filhos são é graças 
à experiência que tivemos na África’
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Registros de uma trajetória de vida dedicada a ajudar o próximo

Winifred Jean Glass Hodge (mãe) e  David Silas Hodge (pai), com as 

filhas Sylvia Jane Hodge, Susan Doreen Hodge e Lilian Jean Hodge

George Glass (tio), Winifred Jean Glass (mãe), Fanny Glass (avó) e Fredrick Charles Glass (avô)

A vida de missionário começou com os avós Fanny e Fredrick

O prefeito em visita a uma creche: assistência permanente

O sonho de Crivella era ter uma família grande

Crivella e Sylvia estão juntos desde a adolescência

A família Crivella aproveitando a vista do Pão de Açúcar

Crivella e um trabalhador em um de seus projetos beneficentes

Dona Sylvia gosta de lembrar do tempo em que viveu fora do país
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INTERNACIONAL

CORREIO NO MUNDO
GUSTAVO BARRETO

Estabilidade do Mercosul se 
desintegra aos poucos

Perseguição

Curtas

Dentre a consequên-
cias da vitória do kirchne-
rista Alberto Fernandez 
nas eleições argentinas 
está a reprovação expres-
sa pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

De início, o mandatário 
disse que não parabeniza-
ria Fernandez pela vitória 
e que achava que o povo 
argentino havia escolhido 

n Uma camisa está 
causando polêmica na 
Itália por ter estampada  
uma imagem que reme-
te a um ato de feminicí-
dio. Segundo mostrado 
na estampa, a agressão 
sofrida pela mulher era 
uma solução aceitavel a  
uma discussão. O esta-
belecimento retirou de 
circulação a camisa.

n O acadêmico guie-
neense, Carlos Lopes, 
previu um quadro po-
sitivo para a África em 

O governo chinês com-
parou materiais religiosos 
não autorizados pelo Par-
tido Comunista à porno-
grafia. A ação faz parte de 
tentativas do estado em 
conter manifestações re-
ligiosas não autorizadas, 
estendendo-se para pro-
duções audiovisuais.

mal seu novo presidente. 
Agora, Bolsonaro reitera 
a possibilidade de o Brasil 
abandonar o Mercosul.

Segundo ele: 
- Nós sabemos que a 

volta do pessoal do Foro 
de São Paulo e da Chris-
tina Kirchner (vice-pre-
sidente) para o governo 
argentino põe todo o Mer-
cosul em risco.

um futuro próximo. Se-
gundo ele, o continente 
será “um reservatório da 
juventude mundial, de 
tal maneira que uma em 
cada duas crianças no 
mundo será africana”. 
Isso a partir de 2040.

n O governo dos Es-
tados Unidos anunciou a 
morte do líder do Estado 
Islâmico, Abu Bakr al-
-Baghdadi, durante uma 
operação militar dos Es-
tados Unidos. Ele teria 
se suicidado.

Presidência da Argentina/Divulgação

Com papel chave no bloco, Argentina terá transição de governo

Mudança digital
O banco da Rússia 

mudará seu sistema de 
comunicação financeira 
para se integrar ao siste-
ma utilizado pelo banco 
da China. Junto à Rússia, 
a Índia deve passar a uti-
lizar o mesmo sistema de 
comunicação, sendo to-
dos do Brics.

Velhas acusações ao estilo Bush filho
O primeiro-ministro 

israelense, Benjamin Ne-
tanyahu, afirmou que o Irã 
está desenvolvendo mís-
seis cruzeiro com capaci-
dade de atingir qualquer 
região do Oriente Médio. 
Ainda, segundo ele, Israel 
estaria entre os alvos po-
tenciais da arma iraniana.

A alegação de Ne-
tanyahu surge na esteira 
da velha rivalidade já co-
nhecida entre os persas 
e os israelenses, geran-
do comparações com 
as antigas acusações de 
George W. Bush contra o 
Iraque, logo após o 11 de 
Setembro.

Convocação
A missão das Nações 

Unidas para a República 
da África Central convo-
cou os aliados e parceiros 
da missão em “transfor-
mar em realidade os so-
nhos de paz, prosperida-
de e desenvolvimento dos 
milhões de centro-africa-
nos”.

Esticando
A União Europeia con-

cordou em prorrogar no-
vamente a data limite para 
a execução do Brexit, não 
sendo mais no dia 31 de 
outubro, como defendido 
pelo premiê britânico Bo-
ris Johnson mas passan-
do para 31 de janeiro de 
2020.

Colocação terrível
Segundo o último le-

vantamento do Índice Glo-
bal da Fome, o Timor-Les-
te ficou em oitavo lugar 
no ranking de países com 
mais casos de desnutri-
ção. O país asiático ocupa 
assim o terceiro grau mais 
sério do levantamento, 
com o valor de 34,5. 

Maior salário
O primeiro-ministro 

português, António Costa, 
prometeu elevar a média 
do salário mínimo ao pa-
tamar comum na Europa. 
Para isso, seria necessá-
rio um aumento de 50% 
no valor atual de 600 eu-
ros por mês. O objetivo é 
chegar a 750 até 2023.

Retorno de Mujica
O ex-presidente do 

Uruguai José Mujica foi 
eleito para o senado uru-
guaio com recorde de vo-
tos favoráveis, cerca de 
280 mil. José Mujica foi 
presidente durante 2010 e 
2015, e ganhou notorieda-
de no continente.

Vitória ampla
Donatella Tesei, can-

didata do partido de ex-
trema direita Liga Nord, 
tornou-se a nova pre-
sidente da Úmbria com 
57,55%. A localidade é 
bastião de grupos de es-
querda desde a década 
de 70.

Por Érica Fraga (Folhapress)

 Em 1970, um trabalhador chi-
leno produzia o triplo do que um 
sul-coreano por ano. Desde então, 
essa relação mudou. Em 2019, um 
funcionário empregado no país 
asiático deverá adicionar, em mé-
dia, US$ 80,6 mil dólares (cerca de 
R$ 323 mil) à economia, contra 
uma contribuição de US$ 58,3 mil 
(R$ 234 mil), no Chile.

Esses dados ilustram as dife-
rentes rotas que essas duas nações 
tomaram nas últimas décadas.

O caminho trilhado pela Co-
reia e por outros asiáticos tem leva-
do ao desenvolvimento. Já o Chile 
e seus vizinhos na América Latina - 
incluindo o Brasil - ficaram presos 
na chamada “armadilha da renda 
média”.

A falta de dinamismo das eco-
nomias da região tem limitado o 
tamanho do bolo da produção que 
é dividida pela população -a renda 
per capita. Esse é um fator prepon-
derante da tensão social que explo-
diu sob a forma de protestos vio-
lentos no Chile na última semana.

Segundo projeções do FMI 
(Fundo Monetário Internacional), 
a renda per capita (ajustada pelas 
diferenças nos custos de vida) deve 
chegar a US$ 26,3 mil (R$ 105, 5 
mil) no Chile neste ano, nível mais 
alto da América do Sul. No entan-
to , muito inferior aos US$ 44 mil 
(R$ 176,6 mil) aferidos por um 
cidadão da Coreia do Sul.

O padrão de renda média da 
América Latina disfarça ainda de-
sigualdades marcantes em sua dis-

tribuição, que estão entre as mais 
acentuadas do mundo e fazem 
com que o rendimento de muitos 
cidadãos seja baixíssimo.

Parte do problema da região 
tem sido sua incapacidade de sus-
tentar taxas elevadas de cresci-
mento da produtividade, medida 
importante da eficiência com que 
máquinas, equipamentos e capital 
humano são combinados para im-
pulsionar a atividade econômica.

Brasil e México, onde a produ-
tividade do trabalho está próxima 
de zero nesta década, são casos tão 
dramáticos que fazem o cresci-
mento médio de 1,5% na Colôm-
bia e 0,9% no Chile até parecerem 
elevados.

Mas uma análise dos dados de 
uma amostra mais ampla de países 
revela o quão para trás a região 

como um todo tem ficado (veja 
dados nesta página).

Mesmo já sendo considerado 
um país desenvolvido, a Coreia do 
Sul sustenta uma taxa de expansão 
média da eficiência do trabalho de 
1,9% na década atual. 

O mesmo vale para Singapura, 
onde essa medida cresce a 2,5% ao 
ano, desde 2010.

Baixa produtividade é sinô-
nimo de um severo limite para o 
crescimento da renda.

Especialistas têm destacado 
que parte do problema é a inca-
pacidade da região de diversificar 
e sofisticar sua pauta exportadora.

Um relatório recente da Unc-
tad (Conferência das Nações Uni-
das sobre Comércio e Desenvol-
vimento) mostra uma tendência 
de forte aumento da dependência 

da exportação de matérias-primas 
(commodities) na América Latina 
nos últimos anos.

Outro trabalho do Banco 
Mundial - com o sugestivo título 
“Quando os sonhos encontram 
a realidade” - indicou há poucos 
meses que boa parte da queda da 
pobreza na região durante a déca-
da passada se deveu ao boom nos 
preços de commodities.

Na ausência desse “choque po-
sitivo”, a tendência é de piora dos 
indicadores sociais.

Mais uma explicação para a cri-
se atual no Chile, deflagrada pelo 
anúncio de reajuste da passagem 
de metrô, e para os protestos que 
ocorreram no início de outubro 
no Equador, contra o cancelamen-
to de subsídios aos combustíveis e 
medidas de ajuste fiscal.

O risco de uma nova recessão 
global aumenta o perigo de novas 
tensões sociais em toda a região.

Economistas ressaltam que a 
maior dependência de commodi-
ties poderia não ser um problema 
se os países estivessem demons-
trando capacidade de tornar esses 
produtos mais sofisticados, ven-
dendo-os no mercado externo a 
preços maiores.

A própria Coreia do Sul tam-
bém registrou um aumento do 
peso de produtos básicos em sua 
pauta exportadora nas últimas 
décadas. Mas isso não impediu o 
país de sofisticá-la, como mostra 
um ranking de complexidade dos 
produtos comercializados pelos 
países, calculado por pesquisado-
res da Universidade Harvard.

Por Daniel Avelar (Folhapress)

Outubro de 2019 deverá ficar 
marcado como um dos meses mais 
turbulentos da história recente da 
América do Sul.

Ao longo do último mês, crises 
pipocaram em diferentes cantos 
do subcontinente, chacoalhando 
as peças do tabuleiro regional e re-
acendendo temores sobre o estado 
de saúde da democracia em alguns 
países sul-americanos.

O ritmo acelerado das trans-
formações em curso na região 
torna mais difícil acompanhar o 

noticiário e pode gerar confusão. 
Tendo isso em vista, a reportagem 
preparou um resumo dos últimos 
acontecimentos na vizinhança.

 Relembre as principais crises 
do mês de outubro na América do 
Sul:

Primeiramente, as Revoltas 
populares encurralaram os gover-
nos do Equador e do Chile

No dia 3 de outubro, uma onda 
de protestos eclodiu no Equador 
após o governo extinguir subsídios 
sobre combustíveis, atendendo a 
exigências de ajuste fiscal em troca 
de empréstimos do FMI (Fundo 

Monetário Internacional). Assim 
como em outros momentos de tur-
bulência, foram os grupos indíge-
nas que ocuparam a linha de frente 
das mobilizações.

Em meio aos enfrentamentos 
entre manifestantes e policiais, o 
presidente Lenín Moreno decre-
tou um estado de emergência e 
transferiu a capital do país de Qui-
to para Guayaquil. Mas os mani-
festantes não cederam, e Moreno 
se viu forçado a suspender a retira-
da dos subsídios no dia 14.

Outro exemplo foi quando Lí-
deres de Peru e Bolívia esgarçaram 

os limites da ordem constitucio-
nal. O Congresso do Peru ama-
nheceu fechado em 1º de outubro, 
um dia depois de o presidente 
Martín Vizcarra acionar um dispo-
sitivo constitucional que permite a 
suspensão do poder Legislativo. A 
medida foi uma resposta aos esfor-
ços da oposição fujimorista, que 
tentava emplacar juízes alinhados 
a seu projeto político no Tribunal 
Constitucional do país.

O Congresso não reconheceu 
a legitimidade da decisão de Viz-
carra e votou por seu afastamento 
em meio a um impasse nacional.

Ingredientes explosivos
Sintomas da crise no Chile são perceptíveis em toda a América Latina

América do Sul vive outubro caótico. Relembre as crises em curso na região

Reprodução Instagram/Susana Hidalgo 

Manifestante com a bandeira Mapuche virou símbolo da crise chilena

-
PARA OFERECER A MELHOR CONEXÃO 
RIO DE JANEIRO–EUROPA A TAP 
SE CONECTOU PRIMEIRO COM VOCÊ. 
-
Estar conectado com você é oferecer 15 voos semanais 
saindo do Rio de Janeiro para Portugal e de lá para mais de 50 destinos europeus. 

É permitir uma parada de até 5 noites em Lisboa ou Porto, na ida ou na volta, 
sem custo adicional na tarifa e com benefícios exclusivos por meio do Programa Stopover.

TAP. A melhor conexão Brasil–Europa

-
Telas 
individuais para 
entretenimento

-
Gastronomia 
diferenciada 
com chefs 
renomados

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

Por Fernando Pedroso (Folha-
press)

Lançado há 45 anos, o 
Volkswagen Golf chegou à sua 
oitava geração quinta-feira (24). 
O carro foi apresentado na Ale-
manha com o lema de ser “mais 
digital, mais conectado e fácil de 
operar”, segundo a marca. 

Para conquistar essas mar-
cas, o carro trocou os inúmeros 

botões por duas telas digitais no 
painel, operadas por poucos ins-
trumentos físicos. O minimalis-
mo facilitou a operação e limpou 
o visual no interior. Até a alavanca 
de câmbio, nas versões automáti-
cas, ficou menor.

O visual pode não causar tan-
to impacto, mas nenhum Golf ja-
mais teve essa intenção ao longo 
das outras sete gerações. O forma-
to quadrado existe desde 1974, 

quando o modelo foi lançado 
para substituir o Fusca na Europa. 
A última coluna mais larga virou 
marca registrada que acompanha 
o carro desde então.

Mas o visual sem novidades 
não significa pouca tecnologia. 
Faróis e lanternas de LED permi-
tem diversas configurações. 

Versões híbridas desde o 
lançamento mostram compro-
metimento com a eletrificação 

da indústria automotiva. Com o 
segmento de hatchs médios em 
baixa no mundo todo, mas princi-
palmente aqui no Brasil, a versão 
GTE deverá ser a única a desem-
barcar por aqui. 

Salvo outra decisão da marca 
que traga configurações mais sim-
ples, que usam sistema elétrico de 
48V ou outra versão plug-in (hí-
brido que pode ser carregado na 
tomada) além da esportiva.

Tradição não sai da moda
Lançado há 45 anos para substituir o Fusca, Golf chega à oitava geração

Conhecido pela valentia em 
trilhas, o Suzuki Jimny ganhou 
uma nova geração e um sobreno-
me: Sierra. Com essa nova identi-
ficação, consegue se diferenciar da 
versão atual que continua à venda 
(a partir de R$ 74.490).

É bom mesmo não fazer con-
fusão na hora de pagar. Em nova 
embalagem, o preço do novo jipi-
nho sobe bastante. O Jimny Sierra 
mais barato custa nada menos que 
R$ 103.990 e vem com o novo 
motor 1.5 de 108 cv, sempre com 
tração 4x4.

Com transmissão automáti-
ca, o valor sobe para R$ 111.990. 
A versão topo de linha 4Style, 

que ganha faróis de LED, central 
multimídia com Android Auto e 
Apple Carplay, entre outros, custa 
R$ 122.990.

O pacote luxuoso não tira a 
valentia do utilitário. Ele continua 
tendo carroceria sobre o chassi, 
suspensão de eixo rígido e tração 
4x4 com reduzida.

O tamanho reduzido também 
favorece a vida do Suzuki Jimny 
Sierra fora do asfalto. 

O visual perdeu as linhas mais 
arredondadas do antigo, dando 
um estilo mais quadrado e retrô 
ao novo Jimny, que ainda pode ter 
cores de destaque, como o amarelo 
da foto, ou um azul mais claro.

Jimny Sierra é luxo só, 
mas não perde a valentia

Divulgação/Suzuki

Fotos de Divulgação

Jipinho mantém atributos off-road e agora pode ter câmbio automático

Saudade tem idade: o velho Golf, ainda quadradão na década de 1970, e a versão atual, mais arredondada e muita tecnologia embarcada
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ESPORTES

CORREIO ESPORTIVO
PEDRO SOBREIRO

Corinthians bate a Ferroviária 
e leva a Libertadores Feminina

Inimigo do VAR

Curtas

A final brasileira da 
Copa Libertadores femini-
na de futebol ficou com o 
Corinthians.

No duelo da maior riva-
lidade brasileira no futebol 
feminino, deu Corinthians. 
As meninas do alvine-
gro paulista dominaram 
as adversárias desde o 
primeiro tempo, quando 
Tamires marcou um gol in-
corretamente anulado.

n A passagem do go-
leiro Bruno pelo Poços de 
Caldas acabou após dois 
meses de contrato por ter 
salário incompatível com 
a capacidade do clube. 
Seu destino deve ser o 
Barbalha, do Ceará, com 
quem tem acordo verbal. 
A contratação depende 
da liberação da Justiça.

n Cristiano Ronaldo 
Jr. apelidado pelos fãs 
de Robozinho, está se-
guindo os passos do 

Em situação dramática 
no Campeonato Brasilei-
ro, o Fluminense integra 
um grupo indigesto. O Tri-
color das Laranjeiras teve 
quatro gols anulados pelo 
árbitro de vídeo, mesmo 
número que Vasco e Pal-
meiras, complicando ain-
da mais a situação do Flu.

Se no primeiro tempo 
só deu Coringão, no se-
gundo não foi diferente.

Crivelari abriu o placar 
aos 28 minutos e Julie-
te bateu cruzado aos 44, 
fechando o placar. Corin-
thians 2, Ferroviária 0.

Por conta da parceria 
com o Audax, que venceu 
a Liberta em 2017, o Co-
rinthians levou sua segun-
da Libertadores feminina.

pai e faz uma tempora-
da espetacular no time 
sub-9 da Juventus. São 
23 jogos na temporada, 
58 gols marcados e 18 
assistências.

n O chefe da McLaren, 
Andreas Seidl, negou 
que a parceria entre a 
equipe inglesa e a Pe-
trobras tenha termina-
do. Isso surgiu após o 
Ministério da Economia 
anunciar o fim do acor-
do, firmado até 2023.

Bruno Teixeira/Corinthians

As meninas do Corinthians comemoram a conquista da América

Pesou no bolso
O Botafogo sofreu um 

duro golpe nos tribunais. 
Vivendo grave crise fi-
nanceira, o Glorioso foi 
condenado a pagar R$1,5 
milhão para o volante ar-
gentino Mario Bolatti.

Não há como recorrer 
e o Fogão tem 15 dias 
para pagar sem multas.

Melhorias na educação vascaína
Um dos projetos mais 

elogiados do futebol bra-
sileiro, o Colégio Vasco da 
Gama formou craques da 
bola, como Philippe Cou-
tinho e Alex Teixeira, além 
de diversas crianças que 
não seguiram na profis-
são de atleta.

Agora, o colégio será 

reformado e passará por 
um processo de moder-
nização. As obras serão 
feitas em parceria com a 
agência de soluções digi-
tais Fattoria e tem previ-
são de terminar antes do 
início das aulas de 2020. 
É o compromisso social 
do Gigante da Colina.

Seguindo o líder
O zagueiro do vice-lí-

der Palmeiras, Gustavo 
Gómez, vê o título brasi-
leiro mais distante, mas 
prometeu que o elenco 
não vai se entregar e vai 
brigar até o fim pela vira-
da. Para ele, a distância 
se deu por conta dos se-
guidos empates do time. 

De saída?
Um dos principais no-

mes do Santos na briga 
pelo G-4, o zagueiro Gus-
tavo Henrique tem con-
trato até janeiro de 2020 
e vem enfrentando dificul-
dades para tentar renovar 
o vínculo. O Palmeiras 
vem monitorando o caso 
e quer contratá-lo.

 Quer ficar
Destaque do São Pau-

lo na temporada, o goleiro 
Tiago Volpi afirmou seu 
desejo de permanecer no 
Tricolor Paulista em 2020.

A negociação não é 
fácil, já que os brasileiros 
terão de negociar os direi-
tos com o Querétaro, do 
México. Jeitão de novela.

Podia ser pior
Criticado pela torci-

da, o lateral-esquerdo do 
Corinthians, Danilo Avelar, 
entende as críticas, mas 
não vê a situação tão ruim 
quanto dizem: “O Corin-
thians não é para estar 
nessa situação e, acredi-
to eu, não é uma situação 
tão escandalosa assim”

Contrariou o MP
O Cruzeiro descum-

priu o pedido do Minis-
tério Público de Minas 
de recolher os ingressos 
dados para a Máfia Azul 
e o Pavilhão Independen-
te. As organizadas estão 
proibidas de ir aos jogos 
do Cruzeiro por conta das 
confusões violentas.

De olho no Z-4
Próximo da zona de 

rebaixamento, o Atléti-
co Mineiro ligou o alerta. 
A temporada, que tinha 
como meta o título da Li-
bertadores, pode terminar 
de forma trágica. Jogado-
res, como Fábio Santos e 
Guga, já comentaram so-
bre o risco de queda.

Futebol do Nordeste 
dá um baile no Sudeste
Com três 
representantes 
na Série A do 
Brasileirão, os 
times nordestinos 
são a melhor 
surpresa do ano

Por Pedro Sobreiro

Geralmente preteridos pela 
imprensa tradicional, indepen-
dentemente de suas campanhas, os 
times do nordeste decidiram usar 
2019 como um verdadeiro divisor 
de águas para suas realidades den-
tro do futebol nacional.

Decididos a marcar presença 
nos principais noticiários espor-
tivos do país não apenas pelos re-
sultados dentro de campo, Bahia, 
Fortaleza e Ceará estão apostando 
em gestões transparentes, demo-
cráticas e focadas nos seus torce-
dores para crescerem cada dia mais 
e aumentarem o patrimônio dos 
clubes. Em outras palavras: estão 
buscando a modernização do tra-
balho e criando condições para 
transformar a região nordeste em 
um mercado atrativo para grandes 
técnicos, torcedores e jogadores do 
Brasil.

Então, diferentemente de mui-
tos clubes gigantes da região su-
deste, os três nordestinos da Série 
A estão com salários em dia, inves-
tindo em construções e moderni-
zações de centros de treinamentos, 
em divulgações pesadíssimas nas 
redes sociais e uma campanha cres-
cente de engajamento de novos só-
cios e torcedores.

Talvez o principal represen-
tante dessa nova fase brilhante do 

explorar mercados mais humildes, 
como o interior.

A torcida chamou a atenção do 
país ao usar uma imagem do Cris-
to Redentor trajado com a camisa 
tricolor, no jogo contra o Flamen-
go, para criticar os nordestinos que 
apoiam clubes de outras regiões. 
Foi uma forma espetacular de va-
lorizar o futebol da região.

Enquanto isso, seu maior rival, 
o Ceará, que conquistou o acesso à 
elite em 2017, fez uma campanha 
heroica em 2018 e conquistou o 
país com o carisma de sua torcida.

Em 2019, o Vozão mantém a 
oitava melhor média de público 
do Brasileirão e, apesar de estar 
sofrendo nessa reta final de cam-
peonato, mantém seus salários em 
dia e fez uma campanha fantástica 
contra a xenofobia, após seus joga-
dores serem xingados no jogo con-
tra o Santos, em São Paulo.

Aos poucos, o Nordeste mos-
tra seu valor e se impõe na van-
guarda do futebol moderno, dan-
do aula aos “clubes tradicionais”. 
Os adversários que corram atrás.

futebol nordestino seja o Bahia. 
Bicampeão Brasileiro, o Tricolor 
Baiano viveu em baixa por muitos 
anos, enquanto enfrentava a pior 
crise financeira de sua história.

Nas mãos de uma péssima 
gestão, que trabalhava de forma 
obscura e se endividava cada vez 
mais, o clube respirava por apare-
lhos. Então, a torcida começou um 
processo demorado, mas efetivo, 
chamado de “Bahia da Torcida”, 
que tinha como principal objetivo 
trazer respeito ao Tricolor e o mais 
importante: democracia.

 Em 17 de agosto de 2013, os 
sócios do Bahia aprovaram o novo 
Estatuto do clube, possibilitan-
do eleições presidenciais diretas 
e a instauração de um Conselho 
Deliberativo equivalente aos vo-
tos das chapas. De 2013 até aqui, 
o Esquadrão de Aço conseguiu 
colocar as contas em dia, montar 
elencos competitivos e investir em 
melhorias de estrutura para o clu-
be. Além, claro, de conquistar uma 
Copa do Nordeste e quatro Cam-
peonatos Baianos.

Em 2019, o clube passou a se 
engajar socialmente de forma pio-
neira no século. Foram campanhas 
em peso contra o racismo, a xeno-
fobia, a questão indígena, a ho-
mofobia e a mais recente foi uma 
campanha em prol da limpeza das 
praias nordestinas, afetadas pelo 
vazamento de óleo. É um traba-
lho espetacular de uma gestão que 
mira o futuro.  

Outro Tricolor a viver dias 
de glória é o Fortaleza. O Leão 
do Pici equilibrou as contas com 
transparência e apoio de sua apai-
xonada torcida, que lotou estádios 
mesmo nas épocas ruins. 

Após conquistar seu primeiro 
título nacional, o Brasileirão da 
Série B, em 2018, no Centenário, 
o Fortaleza retornou à elite do 
futebol nacional e chegou com as 
credenciais de grande campeão da 
Copa do Nordeste 2019.

Atualmente, o Tricolor do Pici 
tem a quarta melhor média de 
público do campeonato, e vai co-
meçar a vender camisas populares 
por R$ 60 para evitar a pirataria e 

Reprodução/Twitter

Mosaico 3D da torcida do Fortaleza. Eles ostentam a quarta melhor média de público do Campeonato Brasileiro

Por Pedro Sobreiro

Conforme publicado na últi-
ma edição do Correio da Manhã, 
o Vasco da Gama passou por um 
momento turbulento no último 
mês. Se dentro de campo o time 
foi bem, o extracampo foi bastante 
conturbado.

Com quase quatro meses de 
salários atrasados, a polêmica em 
torno da aceitação ou não de no-
vos sócios votantes e o vazamento 
de uma viagem de férias ao Chile 
em meio ao caos político, o pre-
sidente Cruzmaltino, Alexandre 
Campello, teve um fim de mês 
agitado.

Entretanto, a chegada de no-
vembro parece trazer um pouco de 
tranquilidade para a disputa dessa 
reta final de Campeonato Brasilei-
ro na Colina Histórica.

Alegando suspeitar de um 

mensalão eleitoral para as vota-
ção de 2020, Campello havia re-
cusado ou deixado em análise os 
pedidos de milhares de possíveis 
novos sócios votantes. Como ele 
é candidato à reeleição - e o clube 
necessita de dinheiro -, a questão 
ficou muito mal vista pela torcida, 
membros da oposição e até mesmo 
aliados do Presidente. E o que po-
deria ter sido resolvido de forma 
transparente, acabou virando um 
problemão que afetou e mobilizou 
torcedores de todo o país.

Com a polêmica, o dirigen-
te convocou uma reunião com o 
Conselho Deliberativo para dialo-
garem sobre o que deveria ser feito 
em relação a esses pedidos. 

A princípio, a ideia de Cam-
pello era passar para os conselhei-
ros a decisão sobre a adesão dos 
sócios, o que não aconteceu. Deci-
diu-se então pela formação de uma 

comissão de análise dos pedidos.
Porém, ao final do dia 28/10, 

Alexandre Campello voltou atrás 
em sua decisão inicial e optou 
por aceitar os novos sócios. Todos 
aqueles que pagaram as mensa-
lidades serão aceitos no quadro, 
os que estiverem inadimplentes 
só precisam quitar o valor devido 
para se tornarem ativos, e até mes-
mo os pedidos que haviam sido 
recusados, mas seguiram pagando 
as mensalidades acabarão sendo 
aceitos.

É uma medida encontrada 
meio a contragosto pelo Presiden-
te para tentar amenizar o clima 
político nos bastidores e melhorar 
sua imagem nos arredores de São 
Januário. Uma forma de tentar fi-
nalizar o ano de forma mais tran-
quila.

Nessa reta final de outubro, 
também foram pagos três meses 

de direitos de imagem aos atletas e 
dois meses de salários para funcio-
nários e atletas do clube.

Com a promessa de quitação 
de mais um mês salarial neste iní-
cio de novembro, a diretoria vas-
caína aproveita a boa fase no cam-
peonato para negociar a renovação 
de contrato do técnico Vanderlei 
Luxemburgo, que assinou com 
o clube até dezembro de 2019, e 
já conversa com os responsáveis 
sobre o planejamento para 2020, 
dando bastante tempo para o di-
retor de futebol, André Mazzuco, 
poder pensar nas contratações 
para o próximo ano e garimpar jo-
gadores na montagem de um elen-
co forte e competitivo.

Praticamente garantido na Sé-
rie A do ano que vem, Campello 
espera dias de calmaria na Colina 
e sonha com uma vaga na Liberta-
dores da América 2020.

A volta dos que não foram
Após reunião, presidente do Vasco muda de ideia e vai aceitar novos sócios

Por Pedro Sobreiro

Eleito melhor jogador do 
mundo pela sexta vez, em 2019, 
pela FIFA, o argentino Lionel 
Messi é também um dos melhores 
cobradores de faltas do planeta.

O craque do Barcelona e da 
Seleção Argentina está voando 
em campo. Ao longo de sua glo-
riosa história com as chuteiras, 
Messi anotou incríveis 608 gols, 
sendo 50 de falta . Destes, 43 
foram marcados nos últimos dez 
anos, em competições como o 
Campeonato Espanhol, Cham-
pions League, Mundial de Clubes 
FIFA, Copa América e Copa do 
Mundo.

Utilizando o recorte dos últi-
mos dez anos, o “etzão” argentino 
supera muitos clubes gigantes 
europeus no quesito gols de falta. 
A nível de comparação, o atual 
campeão da Champions League, 
Liverpool, tem “apenas” 32 gols 

anotados em cobranças de falta 
na última década. Ele também su-
pera Manchester City e United, 
Bayern de Munique, Inter de Mi-
lão, Milan, Roma, Lyon, Arsenal 
e Tottenham.

Rivalidade do Século 
Rivais dentro de campo, 

Messi e Cristiano foram finalis-
tas de todas as últimas eleições 
de melhor do mundo. Com nú-
meros assustadores, o argentino 
e o português travam uma ba-
talha pessoal em praticamente 
todos os números futebolísticos. 
Apesar de ter mais de 700 gols 
na carreira e ostentar incríveis 54 
gols em cobranças de faltas, Cris-
tiano foi ultrapassado por Messi 
no jogo contra o Real Valladolid. 
Com os dois tentos marcados, 
Messi chegou aos 608 gols por 
clubes, superando os 606 de 
CR7. É uma ótima época para 
ser fã de futebol.

Por Pedro Sobreiro

A tão esperada final da Liber-
tadores entre Flamengo e River 
Plate já está dando o que falar 
antes mesmo de acontecer. O 
jogo marca a primeira final única 
da história da Copa Libertadores 
da América e deve ser disputado 
no estádio Nacional do Chile, 
estádio onde o Brasil venceu sua 
segunda Copa do Mundo, em 
1962.

No entanto, a guerra civil 
que está acontecendo no Chile 
preocupa não apenas a CON-
MEBOL, mas o próprio governo 
chileno e os torcedores que já ga-
rantiram seus ingressos.

Apesar da CONMEBOL já 
ter afirmado publicamente que a 
final está mantida para o Chile, o 
comentário da Federação Chile-
na sobre o campeonato nacional 
ligou o alerta na Confederação: 
- Estamos conversando com as 

autoridades e eles nos disseram 
ontem que ainda não há condi-
ções para retomar o campeonato 
chileno neste final de semana. 
Entendendo isso e suspendemos a 
rodada. A avaliação é permanente 
e retomaremos o futebol quando 
tivermos condições, mas não a 
qualquer custo - disse Sebastián 
Moreno.

Com isso, o jornalista da 
TNT Sports, Nicolás Distasio, 
afirmou que a CONMEBOL 
está estudando alternativas para a 
final caso a situação no Chile não 
melhore até o meio de novembro.

Segundo ele, a principal op-
ção é disputar a final em dois 
jogos, sendo a primeira partida 
disputada no Monumental de 
Núñez e a segunda seria jogada no 
Maracanã, que vai receber a final 
única da Libertadores de 2020.

Por enquanto, o jogo único 
está mantido para o dia 23/11, 
em Santiago, no Chile.

Lionel Messi supera clubes 
europeus em gols de falta

Indefinição na final da 
Copa Libertadores 2019
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Os cinco anos de ‘El 
Pistolero’ no Barça
Uruguaio 
Luis Suárez 
alcança marca 
mirando o pódio 
na artilharia 
histórica no 
clube espanhol

Por Ive Ribeiro

São 185 gols em 257 jogos. 
Números que levam o atacante 
“Luisito” Suarez ao posto de quar-
to maior artilheiro da história do 
Barcelona, ficando atrás apenas 
do companheiro Lionel Messi 
(607), do espanhol César Rodrí-
guez (232) e do húngaro Ladislao 
Kubula (194).

São 137 gols no Campeonato 
Espanhol, 22 na Champions Lea-
gue, 19 na Copa do Rei e cinco no 
Mundial de Clubes da Fifa. Além 
de um na Supercopa da Europa e 
outro na Supercopa da Espanha.

Os números individuais ex-
pressivos são acompanhados por 
uma trajetória de conquistas du-
rante essas cinco temporadas. O 
atacante uruguaio acumula 13 tí-
tulos conquistados, com destaque 
para a campanha vencedora na 
edição 2014/15 da Champions 
League quando o jogador formou 
um ataque infernal com Messi e 
Neymar, conhecido como o “trio 
MSN”.

Logo em sua estreia, no dia 25 
de outubro de 2014, Luis Suárez 
enfrentou de cara o principal rival 
do Barcelona, em uma derrota por 
3 a 1 para o Real Madrid, no San-
tiago Bernabéu, no Él Clássico.

Mas antes disso, bem longe 
dos gramados estrelados do Cam-
peonato Espanhol, Suárez deu 
seus primeiros chutes na bola nos 
campos do desconhecido Urreta 
FC, ainda com sete anos de idade. 

Mais tarde, já com a família 
projetando uma possível carreira 

Nacional, e em 2005 sagrou-se 
campeão do Campeonato Uru-
guaio. Este foi o passaporte dele 
para a Europa. A primeira parada 
foi na Holanda, no Groningen. 
Mas ele logo se destacou e em 
2007 foi contratado pelo gigante 
Ajax. A essa altura o mundo do 
futebol já havia unido Luis e So-
fia e, em 2009, eles se casaram em 
Amsterdã.

Sonho de amor perfeito reali-
zado, faltavam outros. O mundo 
da bola ainda tinha mais a ofere-
cer ao jogador, e após uma grande 
Copa do Mundo em 2010, ele foi 
contratado para jogar na Premier 
League, pelo Liverpool. No clube 
inglês, Suárez alcançou o status 
como um dos melhores atacantes 
do mundo, sendo artilheiro e dis-
putado pelos clubes mais ricos do 
mundo. 

Pronto! Suárez estava prepa-
rado. Chegara a hora dele e seu 
segundo amor se reunirem. Em 
2014 o Barcelona desembolsou 
€ 81 milhões (R$ 245 milhões) 
pela sua contratação. Começava a 
passagem vitoriosa de Luisito no 
clube em que ele prometeu jogar 
para ficar ao lado da mulher que 
ele amava. 

no esporte, o jovem artilheiro e 
seus pais se mudaram para a capi-
tal Montevidéu em busca de mais 
oportunidades. 

A vida na capital uruguaia, en-
tretanto, passou longe de ser fácil. 
De origem humilde, o premiado 
artilheiro de hoje em dia, ia a pé 
para os treinos e por vezes jogava 
com chuteiras emprestadas. Mas a 
qualidade de Suárez já se mostrava 
diferenciada, o que fez com que 
ele driblasse os problemas e che-
gasse ao Nacional, um dos maiores 
times do país, ainda com 14 anos.

Quando parecia que deslan-
charia, Suárez viu a separação dos 
país e passou por uma fase difícil 
que quase o fez deixar  o Nacional. 
Em entrevista à ESPN Brasil, em 
2013, ele admitiu que viveu uma 
fase “rebelde”, mas que uma pai-
xão o fez mudar de rumo.

Sofia Balbi, adolescente na 
época, e Suárez, que tinha 15 
anos, se apaixonaram, e o jogador 

começou a entrar na linha e re-
tomar a promissora carreira. Um 
ano depois, um novo baque. A 
família da amada resolveu deixar 
o Uruguai e se mudou para Barce-
lona em busca de melhores opor-
tunidades de vida. 

Mais uma dura entrada do 
destino, mas quem quase recebeu 
o cartão vermelho foi Suárez, que 
por um momento se abateu e reto-
mou a rotina de irresponsabilida-
de no Nacional. O apoio de Sofia, 
mesmo à distancia, foi a salvação. 
Ela, através de mensagens pela 
internet insistia para que Suárez 
permanecesse focado. Foi quando 
ele percebeu que a grande chance 
de reencontrar a namorada era 
justamente brilhando no futebol, 
desse modo o atacante teria as 
maiores chances de encontrar o 
amor da vida. estabeleceu-se uma 
meta: jogar no Barcelona.

O “El Pistolero”, então, tor-
nou-se um grande destaque do 

Victor Salgado/FC Barcelona 

Perfil inconfundível: artilheiro comemora seu gol marcado na goleada de 5 a 1 contra o Valladolid

Sonho em jogar no Barcelona começou 
com história de amor à primeira vista

Novidade na primeira divisão 
do futebol inglês nesta temporada, 
o árbitro de vídeo está longe de ser 
uma unanimidade. Na última ter-
ça-feira, o jornal “The Guardian” 
revelou um encontro entre a FSA, 
que é a maior associação de torce-
dores do país, com a organização 
da Premier League.

Os torcedores cobram explica-
ções sobre algumas decisões toma-
das. Além disso, há uma reclama-
ção sobre a falta de comunicação 
da arbitragem com quem está nas 
arquibancadas.

- Muitos fãs sentem atual-
mente que o VAR está tendo um 
impacto negativo no jogo, in-
dependentemente se a decisão é 
a favor ou contra sua equipe. O 
VAR, além de ajudar o jogo em si, 
também tem que ajudar quem vai 
às partidas, declarou um porta-voz 
da FSA.

Apesar da reclamação dos 
torcedores ingleses, atualmente, 
as decisões tomadas pelo árbitro 
de vídeo são expostas nos telões 
dos estádios com um gráfico que 
aponta o que está sendo analisado, 
como possíveis pênaltis ou cartões 
vermelhos e, posteriormente, se a 
decisão inicial for modificada, um 

vídeo é exibido para explicar os 
motivos da alteração.

Mesmo assim, manifestações 
anti-VAR são comuns nos está-
dios, a ponto de torcidas criarem 
músicas para se manifestarem con-
tra a tecnologia. 

A gota d’água para essa in-
satisfação se deu após dois jogos 
que aconteceram na 10ª rodada da 
competição: Arsenal x Crystal Pa-
lace, que teve um gol anulado para 
os Gunners e Manchester United 
vs Norwich, em que dois pênaltis 
foram marcados para os Red De-
vils.

MILNER: “NÃO SOU FÃ”
Além de torcedores, o VAR 

também recebeu críticas do meia 
inglês do Liverpool, James Milner. 
Para o jogador, a novidade não en-
cerrou com todas as polêmicas de 
arbitragem e limaram um pouco 
da emoção do jogo. Ele, entretan-
to, se mostrou favorável à tecnolo-
gia em lances exatos: 

- Você faz o gol, há uma ex-
plosão de som e aí você olha para 
o monitor... E o VAR está sendo 
consultado. Você espera. ‘Será que 
foi gol?’ - exemplificou o jogador 
em entrevista ao “The Guardian’”

Por Pedro Sobreiro

O futebol americano tem con-
quistado cada dia mais fãs no Bra-
sil. Seja pelo alto nível dos even-
tos internacionais, como o Super 
Bowl, ou pelo simples prazer de 
praticar e assistir uma atividade 
diferente e emocionante, o esporte 
está crescendo.  O Rio de Janeiro 
tem alguns representantes na elite 
brasileira do esporte, como Vasco, 
Flamengo e Olaria.

Buscando o acesso aos melho-
res do país, o Blaze segue como 
único representante do Rio na di-
visão de acesso e está classificado 
para a semifinal. O time bateu o  
Tatuapé Monsters em sua primeira 
partida dos playoffs do acesso.

Na partida, a excelente atuação 
do quarterback Bernardo Teixeira 
e a consistência defensiva da equi-
pe carioca garantiram o placar de 
21 a 12 e a vaga na semifinal da 
conferência sudeste.

Os pontos do Blaze no jogo 
foram marcados pelos recebedores 
Lucas Klayn e Tomás Gonçalves, 
duas vezes, e pelo defensor Diogo 
Braga, após retornar um bloqueio 
de ponto extra do Monsters e con-
verter um safety.

Para o coordenador ofensivo, 
Kevin Azevedo, além do desgaste 
da viagem, o Blaze enfrentou mui-
tos desfalques:

- A equipe se comportou do 
jeito que pôde. Foi o jogo com 
mais Punts realizados em toda a 
BFA. Muitos drops e erros em exe-
cuções de rotas. O meio da defesa 
adversária estava cheio, impedindo 
a maioria de nossas corridas, disse 
o coach Kevin.

Já para o Rodrigo Macnabb, 
coordenador de defesa do Blaze, a 
equipe teve dificuldade no início 
do jogo, mas no fim o trabalho foi 
ajustado e o time conseguiu ter 
domínio do jogo, defensivamente 
falando, no  segundo tempo.

- Estudamos muito o Monsters 
e isso facilitou muito nosso traba-
lho defensivo na partida. Conse-
guimos fazer uma ótima pressão 
no quarterback, conseguindo qua-
tro sacks e diversos tackles for loss 
- pontuou Rodrigo.

Com a vitória, o time de Re-
alengo permanece como a única 
equipe do Rio de Janeiro a perma-
necer na briga pelo acesso à elite da 
Liga Brasil de Futebol Americano.

O jogo da próxima fase é 
contra o Rio Preto Weilers, atual 
campeão paulista, no estádio Tei-
xeirão, em São José do Rio Preto - 
interior de São Paulo -, no dia 10 
de novembro, às 14h.

A equipe paulista tem como 
destaque o quarterback americano 
Cody Lamoreaux, que possui 11 
touchdowns na competição, mes-
mo número do wide receiver  do 
Blaze, Tomás Gonçalves.

- As duas equipes possuem ata-
ques excepcionais. A defesa deles 
só tomou 1 TD em toda compe-
tição e nossa defesa vem em uma 
crescente desde o jogo contra o In-
confidentes em Minas. Creio que 
o Rio Preto Weilers pela primeira 
vez vai enfrentar um adversário 
a sua altura. Eles não poderão se 
dar ao luxo de errar, assim como 
nós também não. A promessa é 
que esse pode ser o melhor jogo da 
BFA Acesso - opina Tomás Gon-
çalves.

Torcedores protestam 
contra o VAR na Inglaterra 

Futebol americano ganha 
espaço no coração carioca

Premier League

Divulgação/Blaze

É a primeira temporada da tecnologia na liga inglesa causa polêmica

Meninos de Realengo sonham com vaga na elite do futebol americano



Por Cláudia Collucci (Folhapress)

 “É uma tristeza constan-
te, que não passa. Eu não vejo 
futuro. O agora é frustrante e 
o amanhã parece que nem vai 
acontecer. Você tenta se agarrar 
em alguma coisa, mas parece que 
não há nada que valha a pena.”

A fala contundente é de Laís 
(o nome é fictício), 14. Aluna do 
nono ano de um colégio particu-
lar na zona sul de São Paulo, ela 
tem depressão grave e tentou o 
suicídio há um mês, após suces-
sivos episódios de automutilação 
iniciados aos 12 anos.

Após três lavagens gástricas 
e quatro dias no hospital, Laís 
segue agora em internação do-
miciliar. É cuidada pela mãe Ro-
sângela, 38, servidora pública, 
que a vigia o tempo todo.

“É um medo permanente. Dá 
uma enorme sensação de impo-
tência, porque nada do que faço 
parece ser o bastante”, afirma a 
mãe com os olhos marejados. A 
menina também é acompanhada 
por psicólogo, psiquiatra e usa 
antidepressivo e ansiolítico.

O caso de Laís é um exem-
plo de um problema que tem 
preocupado os profissionais de 
saúde: o aumento do número de 
internações de crianças e adoles-
centes por transtornos mentais.

Após estabilização nos pata-
mares das taxas dessas hospitali-
zações nos últimos cinco anos, 
em 2018 houve um salto. Entre 
crianças de 10 e 14 anos, a taxa 
passou de 14 para 19 por 100 
mil (36% de aumento). Na faixa 
etária dos 15-19 anos, foi de 75 
para 85 por 100 mil no mesmo 
período (alta de 12%).

Os dados obtidos pela re-
portagem são do Ministério da 
Saúde e foram extraídos de le-
vantamento da SBP (Sociedade 
Brasileira de Pediatra) sobre in-

ternações psiquiátricas infanto-
juvenis.

Nos primeiros anos, porém, 
o sistema de notificação estava 
em processo de consolidação, o 
que pode comprometer a análise.

Para os especialistas con-
sultados, o problema é com-
plexo e não pode ser explicado 
por um só fator. Uma hipóte-
se é a de que as tentativas de 
suicídio, que invariavelmente 
demandam internações, pos-
sam estar impulsionando esse 
aumento.

Entre 2013 e 2017 (os dados 
de 2018 não estão consolidados, 
mas apontam aumento), o cres-
cimento das notificações de ten-
tativas de suicídio entre crianças 
de 10 a 14 anos foi de 225% (de 
1.719 casos para 5.596). Entre 
15 e 19 anos, de 192% (de 4.605 
para 13.443 casos).

Em nota, o Ministério da 
Saúde diz que, apesar do cres-
cimento registrado, do ponto 
de vista epidemiológico não dá 
para dizer que há uma tendên-
cia de aumento (seria necessá-
ria uma série histórica maior 
para tal).

O ministério afirma que tem 
buscado atuar na prevenção da 
saúde mental, atendendo preco-
cemente adolescentes nos servi-
ços de saúde da atenção primária 
ou mesmo na Rede de Atenção 
Psicossocial (Raps) para evitar 
a evolução para quadros mais 
graves e que precisem de inter-
nação.

A rede privada não possui 
dados de internações psiqui-
átricas por faixa etária, mas a 
percepção de profissionais é de 
que também haja uma escalada. 
Entre outras hipóteses para o 
crescimento estão o aumento do 
diagnóstico, mais encaminha-
mentos para internação e uma 
eventual alta real da prevalência.
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Crise? Não há crise para startups

Waze depende de voluntários

Número de empresas iniciantes financiadas por capital de risco dobrou em dois anos

Aplicativo conta com colaboração de 30 mil editores que trabalham de graça para usuários

Por Paula Soprana (Folhapress)

Enquanto companhias tradi-
cionais postergam investimentos, 
o mundo das startups mantém 
o clima de entusiasmo de 2018, 
quando o Brasil presenciou seus 
primeiros unicórnios (empresas 
iniciantes que valem mais de US$ 
1 bilhão). 

O otimismo não está presente 
apenas nos discursos motivacio-
nais que costumam caracterizar 
a nova economia (baseada em 
serviços e modelos de negócios 
digitais e distante da indústria pe-
sada), mas em números e perspec-
tivas para que uma fila de startups 
galgue ao valor de 99, Gympass, 
Nubank ou iFood.

Investidores e especialistas des-
se mercado dividem o Brasil em 
dois: o dependente da macroeco-
nomia e das incertezas políticas e o 
que se descola, ao menos em parte, 
para viver um ciclo paralelo.

- Nunca tivemos tanto dinhei-
ro para startup como hoje - diz Ed-
son Rigonatti, fundador do Astella 
Investimentos, de venture capital 
(capital de risco). 

Ele ressalta que, além do Sof-
tBank, cuja abertura do fundo de 
US$ 5 bilhões para a América La-
tina foi um marco, cresce a quanti-
dade de empreendedores que fun-
dam empresas pela segunda vez. 

- Saltou o número de empresas 
que miram Europa, México e Tur-
quia nos últimos 18 meses - afirma 
Rigonatti.

Desde o boom de startups, 
há cerca de quatro anos, 2018 e 
2019 têm sido considerados espe-
cialmente prósperos. Neste ano, 
foram mais 150 investimentos de 
venture capital. Somam-se aos 320 
de 2018, que movimentaram R$ 5 
bilhões, de acordo com a Distrito, 
empresa de inovação aberta, e a La-
vca (associação latino-americana 
de fundos do tipo).

Em 2017, o país tinha 5.147 
startups, segundo a associação bra-
sileira do setor. Hoje, contabiliza 
12.715, das quais 2.800 fundadas 
em 2019.

- Comparando com os EUA, 
o Brasil vive algo semelhante ao 
momento pré-bolha da internet, 
de 2001. Não em relação à bolha, 
mas ao tipo de investidor, de níveis 
de valoração e de maturidade das 
empresas - diz Humberto Matsu-
da, coordenador na Abvcap (Asso-
ciação Brasileira de Private Equity 
e Venture Capital).

Segundo Matsuda, a presença 
de alguns fundos diminuiu, mas a 
solidez das startups cresceu de for-
ma robusta.

Outro fenômeno que mede a 
temperatura do setor é a recente 
disseminação de eventos de em-

preendedorismo fora do eixo Rio-
-São Paulo. 

Além de áreas maduras para 
a inovação, como Recife (PE) e 
Florianópolis (SC), cidades do 
interior de Minas Gerais e do Rio 
Grande do Sul têm promovido en-
contros com a promessa de novos 
polos -são os estados com maior 
participação de startup, ao lado de 
Rio e São Paulo.

As grandes empresas buscam 
se vincular à pesquisa acadêmica e 
às soluções que nascem dessas regi-
ões. Santa Rita do Sapucaí, cidade 
de 40 mil habitantes que sediou 
em setembro o evento Hacktown, 
foi o local escolhido pela TIM 
para testes de 5G, tecnologia alvo 
de disputa global e que gera uma 
corrida no país com a proximidade 
do leilão da Anatel em 2020.

Com dinheiro de outras com-
panhias, como Google e Xiaomi, a 
cidade bucólica virou cenário para 
discussão sobre inovação (e para a 
geração Z pintar o rosto com neon 
em festa matinal de ioga).

- Há otimismo nesse setor 
porque o que acontece no mundo 
é irreversível e o investidor sabe 
disso, vê oportunidade - afirmou 
Leonardo Capdeville, chefe de tec-

Por Paula Soprana (Folhapress)

 Apesar de pertencer a uma das 
empresas mais valiosas do mundo, 
a atividade do Waze depende do 
trabalho gratuito de mais de 30 
mil pessoas, que colaboram para 
garantir o funcionamento dos ma-
pas e da plataforma. O aplicativo 
aumentou a participação no mer-
cado de serviços de mapas graças 
à informação em tempo real –é o 
diferencial frente ao irmão e com-
petidor Google Maps.

A base do funcionamento do 
Waze é crowdsourcing, colabora-
ção coletiva para alimentar a plata-
forma com informações. Quando 
ligado no smartphone, o aplicativo 
coleta um ponto de GPS do mo-
torista a cada dez metros ou um 
segundo. Com os dados de vários 

condutores, consegue detectar se 
uma via está congestionada ou li-
vre de carros.

Acima da base de usuários que 
disponibiliza a geolocalização, há 
uma camada de editores cujo papel 
é monitorar o sistema e organizar 
as informações. O Waze chama 
esse grupo de “comunidade”. Eles 
criam e corrigem nomes de ruas e 
estabelecimentos, alteram a dire-
ção das vias, reportam desastres e 
protegem o mapa de agentes mal-
-intencionados. Também divul-
gam produtos, auxiliam na tradu-
ção e no suporte tecnológico.

São como porta-vozes de suas 
regiões e mantêm uma ponte de 
diálogo direta com funcionários e 
até diretores da companhia.

Com mais de 53 milhões de 
alterações em mapas por mês, os 

editores não recebem dinheiro. O 
Waze apenas cobre alguns custos 
de reuniões e convida os mais en-
gajados a uma conferência anual. 
Este ano, ela ocorreu em Tel Aviv, 
Israel, onde nasceu o app.

Editores ouvidos pela Folha 
em encontro do último dia 22 re-
chaçaram a possibilidade de rece-
ber pelo trabalho, mesmo que na 
outra ponta não esteja uma ONG, 
mas uma empresa privada de US$ 
800 bilhões. Criado há 13 anos, o 
produto foi adquirido pela Alpha-
bet, dona do Google, em 2013.

- A base de sucesso do Waze é 
o crowdsourcing. Voluntários que 
se preocupam com as condições 
da suas cidades e estão dispostos a 
melhorá-las - diz Lucas Lima, 33, 
de Fortaleza (CE), um dos coorde-
nadores da comunidade brasileira, 

que tem mil pessoas.
Gerente de projetos de TI, 

Lima é um dos 120 “campeões 
globais”, usuários que alcançam o 
título máximo de edição. Já par-
ticipou de 21 eventos, sendo sete 
internacionais.

O organograma de voluntários 
é formado por editores locais, ge-
rentes de área, gerentes de países e 
campeões globais. Como em um 
videogame, cada fase da edição exi-
ge um nível maior de habilidades, 
o que motiva os editores a conse-
guirem espaço e confiança entre 
seus pares.

- Eles se sentem parte de algo, 
de uma iniciativa, de uma amizade 
com pessoas ao redor do mundo. 
Alguns estão conosco desde o iní-
cio - afirma Hila Roth, gerente de 
Comunidades.

nologia da TIM, durante o evento 
realizado na cidade mineira.

- O mercado reconhece o valor 
da TIM como R$ 600 por clien-
te. Nas fintechs, o mercado vê de 
R$ 4.000 a R$ 10 mil por cliente 
- compara.

Para ficarem menos sujeitas à 
inércia econômica, as maiores em-
presas do país se engajaram nesse 
movimento na última década. 

Além de todo o setor finan-
ceiro, que apesar da concentração 
acompanha o crescimento expo-
nencial do Nubank, grupos como 
Raízen, Pão de Açúcar, Votoran-
tim e Magazine Luiza investem 
em startups ou braços próprios de 
tecnologia.

- Há três anos, a gente falava 
‘olha o que está acontecendo’, e 
as empresas entendiam que era 
o futuro, não o presente. Hoje se 
sentem tranquilas para fazer uma 
transição. Quem pode afirmar que 
o modelo de supermercado vai du-
rar 15 anos? - diz Pedro Englert, 
presidente da Startse, de educação 
corporativa.

Apesar da fase promissora, 
analistas lembram que a classe de 
ativos globais para startups tem 
um ciclo próprio e que suas mu-
danças têm o poder de afetar as 
empresas diretamente, assim como 
a alta das commodities impacta a 
“velha economia”.

Banco de Imagens

Folhapress

Folhapress

A base de funcinários do Waze é, em grande parte, de voluntários

Saúde infantil em alerta
Aumento de tentativas de suicídio entre jovens preocupa especialistas 

Por Phillippe Watanabe
(Folhapress)

Lembra da dica da vovó para 
sempre tomar um café da manhã 
reforçado? Ela estava certa e isso 
pode até ajudar na manutenção e 
perda de peso.

- O café da manhã, ou desje-
jum, é a principal refeição do dia 
- afirma Sonia Trecco, nutricionis-
ta-chefe do serviço ambulatorial 
do Hospital das Clínicas da USP.

A importância se dá por ela 
ocorrer logo após um longo perío-
do de jejum – a noite anterior, caso 
não tenha havido nenhum assalto 
à geladeira (evite isso).

E o hábito de acordar de supe-
tão, trocar de roupa rápido e sair 
correndo de casa para o trabalho 
ou para a academia? Também é 
melhor evitar.

Segundo Trecco, há dois ris-
cos principais associados a pular o 
café. O primeiro está ligado a pos-
síveis episódios de hipoglicemia, 
que podem levar até mesmo a des-
maios. Outro perigo é a fome levar 
a consumir um alimento qualquer 
na rua – o risco de a escolha não 
ser saudável é imenso.

A nutricionista afirma que ca-
fés da manhã com leite e seus de-
rivados – pelo menos para quem 
não tem intolerância –, pão e fru-
tas é o recomendado. 

- Não pule o café da manhã - 
reforça Trecco.

E quanto ao horário das outras 
refeições? 

- Ao longo do dia nosso meta-
bolismo se torna mais lento - afir-
ma Érika Suiter, coordenadora do 
serviço de alimentação do Hospi-
tal Sírio-Libanês.

Isso indica que grandes refei-
ções à noite, quando o dispêndio 
energético se aproxima de um 
mínimo, podem dificultar a ma-
nutenção ou a perda de peso, con-
siderando que a energia se tornará 
reserva.

Trocando em miúdos, o que 
o metabolismo faz nessas circuns-
tâncias é transformar comida em 
estoque energético –gordura–, já 
que a energia ali contida não se faz 
necessária naquele instante.

Além do café reforçado, as nu-
tricionistas indicam que as pessoas 
façam refeições fracionadas e evi-
tem grandes intervalos de tempo 
sem comer: o ideal é se alimentar a 
cada duas ou três horas. “É melhor 
dar preferência para carboidratos 
com fibras –produtos integrais– 
ou frutas, que contribuem para o 
funcionamento intestinal”, diz Éri-
ka Suiter.

Consumir os alimentos de-
vagar e em ambientes tranquilos 
ajuda a manter uma alimentação 
saudável, tendo em mente que a 
digestão começa na boca.

Portanto, o ideal é que se siga 
alguns passos fáceis para manter 
uma boa alimentação: Tome o café 
da manhã (concentre-se em lati-
cínios, pães e frutas), coma a cada 
duas ou três horas e... Nada de re-
feições pesadas no jantar!

Qual a hora ideal para fazer 
refeições corretamente?
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Espetáculo que marcou uma 
geração volta aos palcos
Musical ‘O Despertar da Primavera’ ganha nova versão com a grife Charles Möeller & Claudio Botelho

Por Guilherme Cosenza

Charles Möeller & 
Claudio Botelho, 
que assinam alguns 

dos mais importantes espetá-
culos apresentados no Brasil 
nas últimas décadas, chegam 
ao Rio com mais uma mon-
tagem, a versão musical de 
“O Despertar da Primavera”. 
Sucesso de crítica e público, 
o espetáculo chegou aos pal-
cos brasileiros em 2009 e ar-
rematou dezenas de prêmios 
na época. Agora, exatamente 
uma década após a estreia, os 
diretores voltam ao musical, 
que ocupará o palco do The-
atro Net Rio a partir de 1 de 
novembro. O espetáculo é 
uma adaptação da versão da 
Broadway de 2006, um ele-
trizante musical de rock ven-
cedor de oito prêmios Tony, 
o mais importante do teatro 
americano. 

Baseado na obra de 
1891 do dramaturgo alemão 
Frank Wedekind, um dos 
precursores do movimento 
expressionista, o espetácu-
lo aborda o universo de um 
grupo de adolescentes que 
vivencia situações de desco-
berta pessoal, sexual e opres-
são, entre outras questões 
que rondavam a cabeça dos 
adolescentes. “O Despertar 
da Primavera” se passa na 
Alemanha no final do sécu-
lo XIX e conta a história de 
Melchior e Wendla. 

Ele, um jovem brilhante 
e rebelde que ousa questio-
nar os dogmas vigentes. Ela, 
integrante de uma família de 
classe média alta, educada 
por uma mãe com rígidos 
princípios morais e religio-
sos. O encontro dos dois irá 
provocar a explosão do dese-
jo, da vontade de conhecer o 
sexo e o amor. 

A história deles se cru-
za com a de vários outros 
jovens, como o oprimido 
e trágico Moritz ou a bela 
Ilse, que tem a coragem de 
usufruir de sua liberdade e se 
aventurar pelo mundo. 

Com isso, todos pre-
cisam enfrentar o peso da 
repressão e do conservado-
rismo, nos mais diversos es-
tágios da sociedade. 

Questões como abuso 
sexual, violência doméstica, 
gravidez na adolescência, 
suicídio e homossexualida-
de, entre outros, vêm à tona 
na vida desses jovens.

“O Despertar da Prima-
vera” conseguiu autorização, 
desde 2009, para ser a pri-
meira non-replica no mun-

do. Assim, usando o mesmo 
texto e canções, Möeller e 
Botelho realizaram a pri-
meira direção e concepção 
artística diferente da origi-
nal, obtendo um resultado 
primoroso e grande reper-
cussão. 

- Foi um fato inédito 
montarmos uma produção 
tão recente da Broadway 
com a autorização para uma 
direção autoral. Geralmen-
te, os espetáculos de grande 
sucesso levam muitos anos 
para que comecem a ser ‘li-
cenciados’ pelos autores sem 
a obrigatoriedade da cópia. 
Tive total liberdade para a 
tradução dos textos e as ver-
sões das canções - revelou 
Botelho.

Apaixonado pela obra de 
Wedekind, ele conta que o 
espetáculo musical mantém 
o mesmo brilho e força que a 
montagem original tem: 

- Eu já era muito apaixo-
nado pela peça, antes mesmo 
de virar um musical. Várias 
vezes, em adaptações para 
musicais, perde-se a força do 
texto, mas o caso do “Des-
pertar da Primavera” é uma 
coisa raríssima, pois o musi-
cal consegue ser ainda mais 
contundente do que o origi-
nal - diz Botelho.

Em sua primeira versão 
no Brasil, o espetáculo foi 
considerado um fenômeno 
cultural, sucesso de público e 
crítica, colecionou fãs e con-
quistou diversos prêmios. 

A grande maioria do seu 
público era de jovens e ado-
lescentes, indo pela primeira 
vez ao teatro.

Como já é de praxe dos 
espetáculos musicais da du-
pla, o elenco é formado de 
atores e cantores jovens e es-
colhidos a dedo nas audições 
exclusivas para a montagem. 
Entres os novos nomes estão 
Rafael Telles, Tabatha Al-
meida, João Felipe Saldanha, 
Maria Brasil, Bia Lomelino, 
Carol Pita, Daniele Tho-
maselli, Davi Pithon, Diego 
Martins e grande elenco. 

Mas “O Despertar da 
Primavera” também conta 
com estrelas de peso do tea-
tro, como Bel Kutner e Au-
gusto Zacchi, que ajudam a 
dar o tom dramático. 

 Com texto de Steven 
Sater e direção musical de 
Marcelo Castro, a peça ficará 
no Theatro Net Rio, Copa-
cabana, de 1 de novembro a 
22 dezembro. Sextas (20h), 
sábados (19h) e domingo 
(19h), com classificação etá-
ria de 16 anos.

Dan Coelho/Divulgação

‘O musical é ainda mais 
contundente que o original’, 
diz Claudio Botelho
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Coro da Associação de Canto Coral se apresenta na Cidade das Artes

Por Pedro Sobreiro

Não se trata de uma única história, 
mas de muitas, narradas por meio 
de obras, feitas por mulheres que 
viveram na África, nas Améri-
cas, na Ásia e na Europa. E para 
explicar um pouco mais sobre os 
trabalhos, entrevistamos a curado-
ra assistente Mariana Leme.

 PS: Qual o objetivo do 
Masp ao escolher o universo fe-
minino como tema de 2019?

Mariana Leme: Embora mui-
to citada, a expressão “universo 
feminino” é vaga e de difícil de-
finição. O tema “Histórias das 
mulheres, histórias feministas”  
procura mostrar justamente o 
contrário: que as mulheres parti-
ciparam ativamente de inúmeros 
movimentos artísticos, mesmo 
que os manuais de história da arte 
tenham omitido seus trabalhos. 
A exposição traz também artistas 
que fizeram parte das correntes 
tradicionais das belas-artes, como 
Elisabeth Louise Vigée Le Brun 
(1755-1842), Angelica Kauf-
fmann (1741-1804), Lavinia Fon-
tana (1552-1614) e Abigail de 
Andrade (1864-1889).  

PS: Quais movimentos ar-
tísticos estão representados na 
exposição?

ML: Praticamente todos os 
grandes movimentos artísticos 
da tradição das belas-artes estão 
representados: Renascimento 
(Sofonisba Anguissola, Lavinia 
Fontana), Barroco (Artemisia 
Gentileschi, Micaelina Wautier), 
Rococó (Élisabeth Louise Vigée 
Le Brun, Marie Guillemine Be-
noist), Neoclassicismo (Angelica 
Kauffmann), Realismo (Rosa Bo-
nheur, Berthe Worms) e Impres-
sionismo (Mary Cassatt, Berthe 
Morisot, Eva Gonzales).  

PS: Quase não se fala sobre 
artistas mulheres ao longo da 
história da arte. Por quê? 

ML: Se a história da arte 
ocidental foi fundada a partir do 

Por Pedro Sobreiro

Esta exposição reúne 30 artis-
tas e coletivos que emergiram no 
século XXI e que trabalham com 
base em perspectivas feministas, 
ampliando um debate que ganhou 
visibilidade nas artes visuais entre 
os anos 1960 e 1980.  Em entre-
vista, a curadora Isabella Rjeille 
deu mais detalhes sobre o evento. 

PS: Por que esse nome, 
“Histórias feministas”?

Todos os anos, a programação 
do MASP é organizada em torno 
de histórias. Em português, o ter-
mo, empregado sempre no plural, 
pode se referir tanto à ficção como 
à não-ficção, abrangendo histó-
rias pessoais, coletivas, políticas, 
econômicas, mitológicas. Entre os 
programas anuais e as exposições 
passadas, podemos citar: Histó-
rias da infância (2016), Histórias 
da sexualidade (2017) e Histórias 
afroatlânticas (2018). 

PS: A mostra é sobre obras 
feitas por artistas feministas ou 
sobre a história do feminismo 
em obras de arte?

Não se trata de uma mostra 
sobre a “história do feminismo”, 
mas sim sobre diversas histórias 
contadas a partir de uma pers-
pectiva feminista no presente. 
São artistas que lançam um olhar 
crítico e analítico às narrativas 

discurso da diferença ao longo do 
tempo, os diversos historiadores e 
críticos publicaram versões da his-
tória da arte que lhes interessava. 
Por exemplo, o primeiro diretor 
do MoMA, Alfred Barr (1902-
1981), além de omitir de seus ca-
tálogos todas as artistas mulheres, 
disse que o museu foi inovador 
ao expor as obras num espaço 
“moderno”, com uma planta livre 
que permitiria uma “nova” relação 
com as obras. Mas, se olharmos 
com cuidado, o Palácio de Cristal, 
que abrigou a grande exposição de 
1851, em Londres, já trabalhava 
com esse tipo de arquitetura. O 
que é preciso ter em mente é que 
os artistas, historiadores e críti-
cos buscam afirmar seu trabalho 
como “originais” e “pioneiros” na 
história global, e muitas vezes seus 
relatos são enviesados ou só con-
tam uma parte da história. 

PS: Você diria que as mulhe-
res foram “apagadas” da histó-
ria da arte?

ML: Sim, pode-se dizer que 
as mulheres foram “apagadas”, 
mas não de maneira linear; isso 
ocorreu principalmente no século 
20. Por exemplo, Giorgio Vasari 
(1511-1554), cita artistas mulhe-
res em seu livro “As vidas dos mais 

excelentes pintores, escultores e 
arquitetos”. O próprio pintor Mi-
chelângelo (1475-1564) elogiou 
publicamente o trabalho de Sofo-
nisba Anguissola. 

PS: Qual a origem das peças 
expostas na mostra?

ML: A origem é muito diver-
sa: há obras de coleções europeias, 
dos Estados Unidos, do Brasil, 
Chile e México, do território da 
América Latina antes da coloni-
zação, da Índia, do antigo Império 
Otomano, de Marrocos, do Egito, 
das Filipinas e do Uzbequistão.

PS: É verdade que algumas 
delas estavam guardadas em re-
servas sem exposição? 

ML: Sim, muitas delas. Além 
disso, é notável a grande quanti-
dade de obras em coleções parti-
culares e galerias. Parece-me que 
há uma espécie de círculo vicioso: 
as obras das artistas mulheres são 
pouco expostas e representam 
uma pequena parte das coleções 
institucionais, de modo que se 
fala pouco sobre elas. Isso contri-
bui para que as obras sejam vistas 
como “menores” e, portanto, não 
merecedoras de figurarem nas ex-
posições, e então continuam nas 
reservas e coleções privadas. 

criadas por sistemas de poder que 
estabeleceram (e estabelecem) 
hierarquias de gênero, colocando 
tudo relacionado às mulheres e ao 
feminino como inferior. 

PS: Qual o principal objeti-
vo da exposição: conscientizar 
ou debater?  

O feminismo é entendido nes-
se projeto a partir de seu potencial 
de transformação não apenas ma-
terial, mas simbólico, na proposi-
ção de outras narrativas e formas 
de conhecimento, de relação, de 
poder e de imaginação. Abordar 
este tema em um museu agrega a 
um debate que vem acontecendo 
há algum tempo em diversos es-
paços – da rua à universidade –, 
além de chamar atenção para o 
lugar ainda problemático atribuí-
do às mulheres e ao feminino na 
sociedade.

PS: A exposição acontece de 
forma simultânea a “Histórias 
das Mulheres: artistas antes de 
1900”. Elas dialogam entre si ou 
são opostas?

As exposições foram criadas 
em diálogo uma com a outra. Em-
bora seja difícil usar o termo “fe-
minismo” antes de 1900, projetos 
como este só são possíveis graças 
à atuação, pesquisa e influência de 
ativistas, teóricas e historiadoras 
da arte feministas. É interessante 
notar que várias das obras presen-

tes em Histórias feministas fazem 
referência a algumas artistas pre-
sentes em Histórias das mulheres, 
como Sobre: as páginas brancas, 
de EvaMarie Lindahl e Ditte Ejler-
skov. Ao constatar a ausência de 
mulheres artistas em uma famosa 
coleção de livros de história da arte 
de uma editora estrangeira, a dupla 
resolveu questionar os métodos de 
escolha e seleção da série. 

PS: Mesmo sendo um tema 
muito comentado e debatido 
nos dias de hoje, não há muitas 
exposições feministas com es-
paço em grandes museus e ga-
lerias. Essa questão ainda é um 
tabu na esfera das artes?

Nos últimos anos, foram reali-
zadas diversas exposições que bus-
caram abordar a relação entre arte 
e feminismo e/ou que partiram de 
premissas feministas para realizar 
um consistente levantamento da 
produção de artistas mulheres sis-
tematicamente apagadas de uma 
história da arte entendida como 
“oficial”. Entre elas, podemos citar 
Mulheres radicais: arte latino-a-
mericana 1960-1985, de Andrea 
Giunta e Cecilia Fajardo-Hill, em 
2017-18, e Mulheres na coleção 
do MAR, que contou com obras 
de mais de 150 artistas brasileiras 
e internacionais e uma inovadora 
curadoria de 30 mulheres de dife-
rentes setores do Museu de Arte 
do Rio.

A Cidade das Artes, coração 
cultural da Barra da Tijuca, pre-
para-se para receber uma parceria 
entre o Coro da Associação de 
Canto Coral e a Orquestra Sinfô-
nica Jovem do Rio de Janeiro para 
apresentação única, na qual será 
executada umas das obras mais po-
pulares do mito da música barroca 
italiana, Antonio Vivaldi: “Gloria, 
RV 589”. 

A apresentação acontece no 
dia 10 de novembro, um domin-
go, às 17h. A programação tam-
bém inclui uma obra belíssima de 
Antonín Dvořák: a “Serenata das 
Cordas, op 22”. A regência fica a 
cargo do maestro e diretor musical 
da Associação de Canto e Coral, 
Jésus Figueiredo. 

A classificação indicativa é 
livre para todos os públicos e o 
preço dos ingressos é R$ 40,00 a 
inteira e R$ 20,00 a meia entrada.

Sobre “Gloria”, Vivaldi escre-
veu o hino por volta de 1715 e 
faz parte de suas obras sagradas. 
O “RV589” é uma peça bastante 
popular por ter uma pegada meio 
família, apesar de ser concluída de 
forma chocante.

Ela foi escrita para o Ospedale 
della Pietà, um famoso convento 
criado em 1346 pelo governo de 
Veneza, que ganhou uma popula-

ridade gigantesca no século XVIII, 
já que também funcionava como 
orfanato e ministrava aulas de mú-
sica em alto nível para mulheres.

Vivaldi passou a dar aulas de 
violino para as moças, em 1704, 
e se tornou maestro e compositor 
oficial do convento. Suas obras, 
dentre elas a “Gloria RV589”, eram 
compostas basicamente para in-
terpretação do coro feminino, que 
atingiu um nível de qualidade in-
comum para a época enquanto ele 
lá ensinava.

 Gênio do estilo barroco tar-
dio, Antonio Vivaldi é um nome 
consagrado da história da música 
mundial.

Pai de 770 obras, sendo 477 
concertos e 46 óperas, Vivaldi 
compôs músicas enérgicas, con-
tundentes, dramáticas e alegres. 
Ele foi pioneiro no uso de contínu-
as repetições de um mesmo tema 
como técnica de composição so-
nora. Um movimento que só viria 
ganhar força na segunda metade 
do Século XX, com compositores 
como Philip Glass, Steve Reich e 
John Adams.

A apresentação do Coro da 
ACC e da Orquestra Sinfônica Jo-
vem do Rio de Janeiro é uma opor-
tunidade única para quem gosta de 
cultura e boa música.

Vivaldi na Barra: música 
boa na Cidade das Artes

O universo feminino no Masp
Museu de São Paulo abre espaço para duas exposições sobre a presença da mulher na arte 

H I S T Ó R I A S  D A S  M U L H E R E S :  A R T I S T A S  A T É  1 9 0 0 H I S T Ó R I A S  F E M I N I S T A S :  A R T I S T A S  D E P O I S  D E  2 0 0 0
Eduardo Ortega Eduardo Ortega

A exposição reúne pinturas, desenhos e tecidos dos séculos I ao XIX

A amostra aproxima a arte com feminismo, procurando confrontar imaginários, histórias e narrativas
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 com Luiz Claudio de Almeida

A indigência mental e cultural 
aninhou-se aqui neste Brasil do B. 
O que de mais notável há – sem 
contar com a casaca abre-alas que 
o capitão usou todo-todo e o mio-
jo sabor churrasco que levou na 
mala para o Japão, dois momentos 
únicos de  vergonha interplanetá-
ria – é o palavreado chulo, vulgar, 
que permeia os diálogos do notó-
rio Queiroz.

O baixo nível vernacular só 
perde para o que se alinhava nas 
entranhas daquelas conversas es-
quisitas, nas quais os Bolsonaro 
estão sempre na berlinda de uma 
maneira ou de outra. “Uns vinte 
continho aí pra gente caia bem pra 
c......”.  Poesia pura, né, não?

É claro que esse tipo de gen-
te só pode ignorar a Cultura, dar 
emprego e nenhum puxão de ore-
lha naquele idiota que ofendeu 
Fernanda Montenegro, ofender os 
japoneses com comentários boçais 

incomodou, mexeu comigo. In-
felizmente vemos muito daquela 
violência por aqui. O desprezo 
pelos desassistidos, os vulneráveis, 
aqueles em que claramente falta 
um parafuso – por falta de amor, 
por desatenção, por descaso. Joa-
quin Phoenix faz um Joker deses-
perado, sempre no limite, mesmo 
quando não está fazendo uso da 
gargalhada assustadora. O Corin-
ga é mesmo um loser – e a gente já 
vê isso em seus dentes tortos. Que 
outra personagem hollywoodiana 
teria dentes amarelados e desali-
nhados?

(A turma do Projac tá exage-
rando. Os dentes são tão brancos e 
são tantos que mudam a feição das 
pessoas. Suzana Vieira, por exem-
plo, ficou dentuça de tanto dente 
que consertou. Juliana Paes, que 
sempre teve dentes lindos, exage-
rou no último porcelanato).

Amo “Downton Abbey” des-

com classe uma casaca, uma farda 
de gala e, de quebra, como bater 
uma continência com toda a cate-
goria e reverência. Lord Crawley 
dá aula de etiqueta, é a epítome da 
elegância que, infelizmente, jamais 
veremos no Jair.

***
É imperdível o Ricardo III 

de Gustavo Gasparani, dirigido e 
interpretado por ele.  Está no bo-
nitíssimo e super bem montado 
Teatro Cesgranrio, presente do 
professor Carlos Alberto Serpa à 
sua cidade. Gasparani faz monó-
logo revolucionário que, tenho 
certeza, o Bardo aplaudiria de pé.

Daqui pra frente, quero mais e 
mais ir ao cinema, ao teatro, conti-
nuar lendo muito e ouvindo muita 
música boa. Preciso muito para 
aguentar o rojão.

A Cultura consola a alma 
quando só se enxerga à frente a es-
curidão.

sobre a gastronomia do país, carre-
gar para viagem importante e lon-
ga uma comitiva de amiguinhos 
do peito sem a menor importân-
cia, e iniciar a semana dando pata-
da no novo presidente da Argenti-
na e fazendo ameaças ao Mercosul 
que seriam cômicas se não fossem 
sérias. Jair versão internacional é 
uma verdadeira piada de mau gos-
to. Ele só agrada aos seus fanáticos 
seguidores e consegue a proeza de 
não ser respeitado por ninguém 
que se dê ao respeito no cenário 
internacional.

***
Mudando o rumo da prosa. 

Tão bom falar de cultura!
Fui ao cinema em dois dias 

seguidos: pra ver “Coringa” e 
“Downton Abbey”. Emoções tão 
distintas quanto distintos são os 
temas dos filmes.

Amei os dois. “Coringa” me 

de o primeiro capítulo da série te-
levisiva. Amo os personagens – os 
nobres e os plebeus – com especial 
predileção pela grande Maggie 
Smith, cuja Lady Violet é dos me-
lhores personagens de ficção  de 
todos os tempos. No filme, ri e 
chorei com ela.

Nesses tempos vulgares que 
vivemos, é um alento assistir a esse 
filme. Uma produção impecável 
com cenários maravilhosos, dire-
ção de arte sem erros, reconstitui-
ção de época primorosa, figurino 
luxuoso, uma festa para os olhos e 
o coração. Poder ficar quase duas 
horas vivendo naquele mundo, tão 
longe dessa baixaria que corta o 
Brasil do Oiapoque ao Chuí, não 
tem preço. Serei eternamente grata 
aos Crawley e à monarquia britâ-
nica. God save the Queen.

Nosso presidente deveria as-
sistir Downton Abbey. Assim, 
poderia ver de perto como se veste 

Precisamos falar de cultura
CRÔNICA DA SEMANA

 A sempre elegante e antenada Regina Martelli - 
ex-editora de moda e que por muitos anos cuidou do 
visual do jornalismo da TV Globo com competência 
e bom gosto - foi ver a mostra no  Brooklyn Museum  
em Nova York, em honra à moda eterna de Pierre Car-
din.  Saiu de lá impactada. Fotografou e mandou para 
a coluna com recado claro:

“ Muito linda a exposição. Deu saudade do tempo 
em que a moda era realmente de vanguarda e feita por 
autênticos criadores”.

Pierre Cardin encanta
em Nova York 

Viúva de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, Flo-
rinda Barbosa, que completou  99 anos  no último 
dia 17 de outubro, vai ganhar livro sobre sua vida.

Com o título de Velha Guerreira, mas ainda 
sem autor à vista, o  projeto foi lançado pelos fi-
lhos  e netos do casal.

Paulo Paim, senador pelo PT de São Paulo, 
lança dia 31,  na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, a Frente Ampla Brasil, que dará apoio à 
pré-candidatura de Manuela D’Avila à prefeitura 
de Porto Alegre. 

Possível pré-candidato do PT à Prefeitura de 
São Paulo, Eduardo Suplicy - atual vereador pelo 
Partido dos Trabalhadores em São Paulo - disse 
que prefere não comentar a possibilidade de vir a 
disputar a eleição de 2020 com a ex-mulher, Mar-
tha Suplicy.

Convidada por Carlos Lupi para ir para o 
PDT e  ser a candidata do pertido à sucessão mu-
nicipal paulista , Martha foi citada recentemente 
por Lula, que disse não ter mágoas dela e que o 
PT,  também, a receberia de braços abertos, caso 
ela quisesse voltar. 

Ângela Vieira - boni-
tona, com tudo em cima, 
67 anos assumidos - vai vi-
ver a mãe (mãe !!!!!) de He-
lena Fernandes, que segundo 
a Wikipédia tem 51 anos, mas 
parece muito mais. Helena representa a antipá-
tica Eugênia na novela Bom Sucesso.  Não é por 
nada, não, mas já no século 20 era muito raro mu-
lher ter filho com 16 anos. Não seria o caso de ter 
chamado Nicete Bruno, Araci Balabanian, alguém 
dessa faixa, para mãe da Fernandes? Eu, hein?!

Yvonne Bezerra de Mello e Fernando Tostes reu-
niram amigos no bonito apartamento do Morro da 
Viúva para jantar em homenagem a alguns dos mui-
tos embaixadores do Rio, nomeados pelo professor 
Bayard Boiteux. O jantar, muito elogiado, foi do chef 
Christiano Ramalho.  

Cenas do elegante casamento da bonita espanhola 
Angie Dominguez Moreno com Caetano Penna, na pro-
priedade Jardins do Alto, no Alto da Boa Vista, sábado. 
Festa animada, que começou de tarde e varou a noite. 

Velha Guerreira

Frente pela candidata 

Dois ex nas urnas
de Sampa

 A Globo pirou

Jantar no Morro da Viúva

Casório no jardim em 
tarde Brasil-Espanha

Fotos Regina Martelli

Fotos Yvonne Bezerra de Mello

Fotos Anna Ramalho

Angie e a mãe Maria Dolores

Yvonne e Cristina Aboim
Francisco Barreira e 
Alice Tamborindeguy

Alice Tamborindeguy 
e Zizi Magalhães

Marco 
Rodrigues, 

Alicinha 
Silveira e 
Fernando 

Tostes

Angie e Caetano trocam alianças Eliza e Manoela Penna, irmãs do noivo

O noivo e seu pai Carlos Leonam

João Carlos Aleixo, Claudia Saladini, 
Cristina Gurjão e Celeste Vasconcellos

Raquel Alfano, Rô Lacerda e 
Micheline Christophe, mãe do noivo



Por João Victor Ferreira

 Rubem Fischer volta dez anos 
após “Zumbilândia” para continu-
ar a história da saga mais thrash do 
universo de zumbis. “Zumbilândia 
- Atire Duas Vezes” conta com os 
mesmos elementos que tornaram o 
antecessor um sucesso e a pergunta 
que fica é: isso ainda funciona?

Na trama, Columbus ( Jesse 
Eisenberg), Tallahassee (Woody 
Harrelson), Wichita (Emma Sto-
ne) e Little Rock (Abigail Bres-
lin) seguem procurando um lugar 
para viver. Quando Little Rock se 
separa dos seus amigos, o grupo é 
obrigado a novamente sair do seu 
conforto e buscar sua integrante.

De primeira, a narrativa é bem 
episódica. Levando em considera-
ção o tempo que passou desde a 
formação do grupo, não há uma 
grande história a ser contada. 
A trama foca nos personagens 

para ter sucesso. Isso pode ser in-
terpretado como uma preguiça do 
roteiro, a ponto de não ter nada de 
interessante a dizer nesses dez anos 
de intervalo. Na verdade, o filme 
não se preocupa muito com nar-
rativas megalomaníacas e aposta 

mais uma vez naquilo que sabe que 
tem de melhor: a dinâmica entre 
os personagens.

O tom do original se repete 
aqui: o filme tem muita autocons-
ciência do que é, e isso é bom para 
o humor escrachado a que se pro-

põe. Da mesma forma, as piadas 
são bem feitas e se autorreferen-
ciam o tempo todo, mas o excesso 
delas incomoda e estraga certos 
momentos dramáticos da trama, 
além de se repetirem muito.

Os poucos zumbis em tela são 
um problema também, já que o fil-
me abre mão de ser um horror-cô-
mico para ser apenas uma comédia 
ambientada no apocalipse. 

O encontro de personagens 
parodiados e a quebra da quarta 
parede trazem um tom mais leve e 
interessante ao longa.

As atuações são o ponto alto 
do filme. Woody Harrelson ainda 
é o coração da história e dá a dinâ-
mica dos outros personagens.

“Zumbilândia - Atire Duas 
Vezes” não é melhor do que o pri-
meiro, mas aposta no humor inces-
sante, no carisma dos personagens 
e na ação frenética. Boa diversão.  
Nota: 6

Por Pedro Sobreiro

 Extremamente popular nos 
anos 80 e 90, a franquia “O Exter-
minador do Futuro” rendeu várias 
continuações e derivados, como 
videogames e um seriado de TV 
focado na vida de Sarah Connor, a 
protagonista da história.

Porém, com exceção de “O 
Exterminador do Futuro 2 - O 
Julgamento Final” (1991), todas 
as outras continuações fracassaram 
não apenas nas críticas, mas prin-
cipalmente em bilheteria, incluin-
do “Genesys”, que foi lançado em 
2015 e tinha a missão impossível 
de recomeçar a saga e torná-la in-
teressante para as gerações futuras. 
Mas como as inversões propostas 
na trama e os efeitos visuais por-
cos não agradaram, a sequência 
foi engavetada e o diretor dos dois 
primeiros filmes, James Cameron, 

decidiu se envolver com um novo 
projeto, que seria a continuação 
oficial de Exterminador 2.

Assim, Cameron voltou para 
ser produtor de “O Exterminador 
do Futuro: Destino Sombrio”.

Dirigido por Tim Miller, res-

ponsável pelo primeiro filme do 
“Deadpool” (2016), “Destino 
Sombrio” entendeu uma forma de 
agradar aos fãs antigos e criar o in-
teresse dos fãs novos na história de 
Sarah Connor e companhia. 

Para isso, o filme abraça a nos-

talgia ao trazer Linda Hamilton 
de volta para as telonas, como a 
Sarah Connor original, agora uma 
velhinha porreta, e o carismático 
T-800, interpretado por Arnold 
Schwarzenegger.

Junto a eles, as novas persona-
gens conseguem conquistar seus 
espaço nessa mitologia  e devem 
dar prosseguimento à franquia. 
São elas Grace - a humana apri-
morada tecnologicamente - vivi-
da pela incrível Mackenzie Davis 
(Black Mirror),  Dani Ramos - 
uma aspirante a Sarah Connor, in-
terpretada por Natalia Reyes - e o 
ameaçador Rev-9 (Gabriel Luna), 
a grande ameaça da vez.

É um filme muito divertido e 
emocionante, recheado de ação 
e diversão. O elenco dá um show 
e consegue criar o interesse para 
uma nova franquia.

Nota: 8 
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CORREIO CULTURAL
IVE RIBEIRO

Série derivada de ‘GOT’ é cancelada

Swift e LIoyd

Louca riqueza

Cidade das Artes

Curtas

Atividade cultural na Casa Eva Klabin

Caxias ganha sala VIP de cinema

‘O Grito’

Karametade

Spielberg diz sim

Segundo o portal espe-
cializado “Deadline”, a es-
treia de “A Longa Noite”, 
série derivada de “Game 
of Thrones”, foi cancelada 
pela HBO.

“A Longa Noite” teria 
sua história ambientada 
milhares de anos antes 
dos eventos exibidos em 
“Game of Thrones”, série 
finalizada neste ano,  e 
mostraria a transformação 
do mundo. Da “Era dos 

A Casa Museu Eva Kla-
bin (Av. Epitácio Pessoa 
2.480, na Lagoa) promo-
ve, nos fins de semana e 
feriados de novembro, a 
exposição educativa “Ate-
liê das Transformações”, a 
partir das 15h. 

O Caxias Shopping 
inaugura sua primeira sala 
VIP de cinema, que terá 
80 lugares, poltronas recli-
náveis, com braço móvel  
no estilo namoradeira. Ha-
verá também uma bandeja 
móvel e porta-copos. 

A sala da rede Cine 

n A denúncia de as-
sédio sexual contra o 
ator Kevin Spacey foi 
cancelada, após o acu-
sador falecer. O homem, 
que teve o anonimato 
preservado, faleceu de 
câncer, em setembro 
deste ano. Ele dizia que 
Spacey teria tentado 
beijá-lo à força e agar-
rado suas partes íntimas 
sem consentimento. 

n O estrategista de mí-

Taylor Swift e Andrew 
Lloyd Webber se uniram 
em uma parceria para a 
criação de uma música ori-
ginal “Beautiful Ghosts”,  
para o filme “Cats”.

A estreia do longa nos 
cinemas brasileiros está 
marcada para o dia 25 de 
dezembro.

O esperado se con-
cretizou e “Coringa” tor-
nou-se um sucesso de 
bilheteria. Números do 
“The Hollywood Repor-
ter” apontam que já fo-
ram arrecadados US$ 
849 milhões em bilheteria 
mundial, bem próximo de 
bater o recorder de “Vin-
gadores: Guerra Infinita”.

Casa cultural e de 
grandes eventos do Rio de 
Janeiro recebe o Burger  & 
Beer Rio Festival, entre os 
dias 8 e 10 de novembro, 
reunindo hamburguerias 
e cervejarias cariocas em 
um só lugar. A entrada é 
gratuita, com  classifica-
ção livre, e contará com 
atrações musicais.

Com estreia marcada 
para o ano que vem, a 
nova versão do clássico 
do terror ganhou o primei-
ro trailer oficial. 

O filme é estrelado 
por Andrea Riseborou-
gh, Demián Bichir, John 
Cho, Betty Gilpin com Lin 
Shaye e Jacki Weaver 

Sucesso nos anos 
1990, o grupo de pagode 
Karametade teve o retor-
no anunciado pelo cantor 
Vavá para 2020, quando 
eles completarão 25 anos 
de fundação. 

Vavá e o irmão Már-
cio relembrarão sucessos 
como “Morango do Nor-
deste” e “Decisão”.

Os filmes de super-he-
rói da Marvel são cinema 
de verdade? Para Steven 
Spielberg a resposta é 
sim. O cineasta discorda 
dos colegas Martin Scor-
sese e Francis Coppola, 
que deram declarações 
polêmicas criticando as 
grandes produções cine-
matográficas. 

Heróis”, até o pior mo-
mento possível.

O elenco contaria 
com o protagonismo da 
atriz Naomi Watts, além 
de Josh Whitehouse, Mi-
randa Richardson, Jamie 
Campbell Bower, Toby 
Regbo, Georgie Henley, 
Alex Sharp, Naomi Ackie, 
Marquês Rodriguez, John 
Simms, Richard McCabe, 
John Heffernan e Dixie 
Egerickx.

O evento é gratuito, e 
possibilitará aos partici-
pantes soltarem a criati-
vidade para criar figurinos 
e personagens que serão 
aproveitados pela casa.

Taí uma bom programa 
para a criançada.

Araújo será a primeira no 
município que fica na Bai-
xada Fluminense, localiza-
do na Rodovia Washing-
ton Luiz, número 2.895.

Há também a previsão 
da inauguração de duas 
novas salas no mesmo 
shopping.

dias e consultor eco-
nômico Scott Lazerson 
divulgou as séries mais 
assistidas na Netflix. O 
primeiro lugar está com 
“The Office”, seguido 
por “Friends” e “Grey’s 
Anatomy” em terceiro.

n A Praça do Pacifi-
cador, em Duque de 
Caxias, recebe tributo 
gratuito à gigante Elza 
Soares, no dia 23 de 
novembro, às 15h.

Divulgação

‘A Longa Noite’ seria ambientada milhares anos antes

C I N E M A

Ação, humor, zumbis e só

O ‘Exterminador 3’ que vale

Sequência do sucesso de 2009 é mais engraçada, mas falta originalidade

Continuação vem para corrigir a cronologia e dar novo gás para a franquia

Divulgação

Divulgação

Juntando passado e futuro, o novo Exterminador retoma a franquia 

A trupe apocalíptica mais divertida dos cinemas está de volta às telonas
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LILIANA RODRIGUEZ
Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima

lilibandrio@terra.com.br

O Rio que acontece
n Dois mil e dezenove vai se despedindo! Parece in-

crível... a sensação é de que o ano voou! E novem-
bro foi repleto de homenagens, preparativos e co-
memorações. Como digo sempre, GRAÇAS AOS 
CÉUS. Na Gávea, o empresário André Ramos 
recebeu em sua emblemática casa, marcada por 
grandes festas, o New Fashion Hug. O coletivo de 
moda teve parte da renda revertida para o Médicos 
Sem Fronteiras. Generoso, André abriu o closet da 
mãe, a médica Isabel Correia Costa Ramos, para 
o evento. Peças dela, de Valentino, Chanel, Saint 
Laurent, se misturaram às brasileiras. Foram dois 
dias de vai e vem... Muitaaaa gente...

n Ainda na Zona Sul, no Belmonte Copacabana Palace, 
a terceira edição da sua, já tradicional e, esperada FES-
TA DE HALLOWEEN aconteceuuuu! Foram mais 
de 1.300 convidados, que capricharam nos looks.

n Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, noite de 
grandes emoções. Foi na entrega da Medalha Pedro 
Ernesto, Homenagem do vereador Paulo Messina, 
a Claudia Romano, vice-presidente de Relações 
Institucionais e Sustentabilidade E vice-reitora de 
Cultura da Universidade ESTÁCIO de Sá.

A atriz Mari Saad, modelando,
com as peças que adquiriu de D. Izabel

Fotos Bruno Araújo

Fotos Reginaldo Teixeira

André Ramos 
e Gabriel 
Monteiro De 
Castro

Daniela Bernardes e Laura PaesFlávia Manahu, Isabela Menezes e eu, Lili Giovana Priolli e Andrea Mendonça

Fotos Reginaldo Teixeira

Isis Valverde, 
acompanhada 
do marido, 
André Rezende, 
parou tudooo! Marcelo Mello

Claudia Romano com os filhos Rodrigo e Daniel Lorio

Claudia Romano com Malu Mader Cláudia Romano e Ana Sofia Claudia Romano com a mãe

Eduardo Parente, Pres. Da Estácio, Luiz Calainho, Fernanda Keller, Roberto Maciel, Flávio Canto e José Neto

Joaquim Lopes Valesca Popozuda Carl Sampaio, de malévola



Por Leonardo Volpato (Folhapress)

Jurado do MasterChef, progra-
ma da TV Band, o francês Erick 
Jacquin, 54, acaba de ganhar um ca-
nal no YouTube. Nele, o chef mos-
tra detalhes da sua rotina, sobre-
tudo na parte gastronômica. Sem 
roteiro nem regras, ele deixa que a 
equipe de filmagem mostre tudo o 
que acontece no seu dia a dia.

- Todo mundo que faz parte da 
minha vida aparece. Deixo gravar 
do jeito que eu sou. Se for para 
mostrar tudo bonito então nem 
precisaria - afirma Jacquin, que diz 
que a ideia do projeto, encabeçado 
pela Endemol Shine Brasil, é trans-
portar o público para perto dele e 
para o local com o qual ele se dá 
melhor: a cozinha. Será nela que 
a maioria das filmagens será feita. 

Izabela Ianelli, diretora da En-
demol, afirma que as negociações 
com Jacquin para ter um canal no 

YouTube começaram ano passado: 
- A vida de Jacquin é a culi-

nária. Essa é a sua grande paixão 
e vocação. Então não poderia ser 
diferente no Canal do Jacquin: o 

conteúdo gira em torno da relação 
do chef com a gastronomia. Seja 
uma receita em sua própria cozi-
nha, ou até uma visita a um restau-
rante de um colega.

Os episódios, a princípio, se-
rão veiculados todas as segundas 
no canal. 

- São gravados sem parar, co-
meçamos e não corta. Se um dos 
bebês [Antoine e Elise, de cinco 
meses, seus filhos] aparecer, vai 
sair no vídeo. Se o gato miar, sai o 
miado também. É minha vida. Eu 
bebo, abro vinho, dou opiniões, 
minha esposa [Rosângela] chega 
no meio, quero algo natural - con-
ta o chef.

Convidados também serão 
bem-vindos no canal de Erick Ja-
cquin. De acordo com o chef, os 
companheiros de programa da 
Band Henrique Fogaça, Ana Paula 
Padrão e Paola Carosella marcarão 
presença. Ele também conta que 
chamou Sabrina Sato, Palmirinha 
Onofre, Rafael Cortez, além de 
gente da música e das artes para 
cozinhar com ele e bater um papo 
bem descontraído.

Por Folhapress

Longe da TV desde o término 
do “Estrelas”, em abril de 2018, 
Angélica começou um ensaio 
para retornar às tardes de sábado 
no mês passado, quando gravou o 
primeiro piloto do programa, cujo 
o nome provisório é “Curva da Fe-
licidade”.

O avanço da possibilidade do 
marido, Luciano Huck, de concor-
rer à Presidência em 2022, porém, 
fez com que a Globo segurasse o 
programa, que ainda não foi 100% 
aprovado pela direção da emissora, 
segundo o colunista do UOL, Ri-
cardo Feltrin. 

De acordo com o colunista, 
Angélica havia gravado vários 
quadros e havia a previsão de que 
a atração pudesse estrear em abril 
de 2020 na faixa hoje ocupada 
pelo “Só Toca Top”. No entanto, 
ninguém mais fala em prazos na 
Globo. Em nota, a emissora disse à 
coluna que um “piloto faz parte do 
processo de desenvolvimento de 
um programa, e que eles não pres-
supõem datas de exibição”. 

Na sexta-feira (25), o apre-
sentador Luciano Huck despistou 

sobre seus planos, mas falou muito 
de eleições e política em um even-
to em São Paulo. Ele defendeu 
mudanças no financiamento de 
campanhas, disse apoiar o voto 
distrital e demonstrou simpatia 
pelo parlamentarismo. A Globo 
já se manifestou que, caso Huck se 
candidate, ele e a mulher, Angéli-
ca, serão desligados para sempre da 
emissora. 

O apresentador da TV Glo-
bo, que não está filiado a nenhum 
partido, afirmou ainda no evento 
ter ressalvas sobre a possibilidade 
de autorização para candidaturas 
independentes no Brasil. O STF 
(Supremo Tribunal Federal) fará 
audiência pública sobre o tema em 
dezembro e julgará uma ação sobre 
a possibilidade de permitir a can-
didatura de pessoas sem filiação. 

Nesta semana, Angélica foi 
uma das convidadas do programa 
Se Joga, e faz uma participação 
especial na trama de Walcyr Car-
rasco, “A Dona do Pedaço”. “Um 
convite cheio de carinho e respeito 
feito pelo Walcyr [Carrasco, autor 
da trama], que foi quem me pre-
senteou com a personagem Ceci 
da série “O Guarani”, na extinta 

Manchete, quando eu tinha 16 
anos. Adoro a novela e vou con-
tracenar com amigos”, disse a apre-
sentadora ao F5, antes de entrar na 
trama.

Angélica também pode ser no 
canal Viva, que reprisa a novela 
infantil “Caça Talentos”, sucesso 
no fim dos anos 1990. Na história, 
Bela (Angélica), ainda bebê, sofre 
um acidente de carro com os seus 
pais, que acabam morrendo. Ela 
é achada, no meio da floresta, pe-
las fadas Violeta (Bettina Viany) 
e Margarida (Marilu Bueno). As 
duas decidem criá-la em um uni-
verso mágico, cercada por duen-
des, fadas e unicórnios. Mas Bela 
descobre que é humana e precisa se 
decidir: tornar-se fada para sempre 
ou viver no mundo real.

Para fazer a sua escolha, ela 
precisa conhecer como vivem os 
seres humanos. É, por isso, que 
acaba indo parar na agência de pu-
blicidade Caça Talentos, situada 
na fronteira entre os dois mundos. 
Lá, ela se apaixona pelo dono da 
agência, Artur, personagem inter-
pretado por Eduardo Galvão, que 
recentemente voltou para Globo 
na novela “Bom Sucesso”.

Por Cris Veronez (Folhapress)

Se depender da vontade de 
Fabiula Nascimento, 41 anos, que 
vive a executiva Nana na novela 
“Bom Sucesso” (Globo), a perso-
nagem dará um basta no casamen-
to com Diogo (Armando Babaio-
ff ) e se entregará a um romance 
com Mario (Lúcio Mauro Filho), 
seu amigo de infância. Ao que 
tudo indica, o desejo da atriz tem 
boas chances de se concretizar.

Nos capítulos mais recentes da 
trama, Nana descobriu estar grávi-
da. Diogo, que sempre quis ter um 
vínculo de sangue com a família 
Prado Monteiro, ficou radiante. 
Mas a executiva suspeita que a 
criança possa ser fruto de uma noi-
te de amor com Mario.

- Espero que Nana e Mario 
formem mesmo um casal. É bem 
interessante. São duas pessoas que 
se conhecem há muito tempo. Ele 
sabe quem ela é de verdade, quais 
são os valores dessa mulher. É um 
cara completamente apaixonado, e 
eu acho que o amor é capaz de mo-
dificar muita coisa.

A atriz diz que o casal identifi-
cado nas redes sociais com a hash-
tag #nanario tem uma grande tor-
cida. Na avaliação dela, a história 
da executiva com o editor-chefe da 
editora Prado Monteiro ganhou o 
público por ser extremamente pos-
sível de existir na vida real.

- Eu e Lucinho [Lúcio Mauro 
Filho] somos amigos e trabalha-
mos juntos há muitos anos. Sem-
pre trocamos muito sobre o que 
queremos da cena. Além disso, 
Mário e Nana são duas pessoas de 

40 anos que falam um texto condi-
zente com a idade. Na TV, estamos 
acostumados a ver casais mais ma-
duros falando como se fossem ado-
lescentes. A gente dá muito certo 
por conta disso também.

No folhetim, Mario tenta aler-
tar Nana sobre o mau-caráter de 
Diogo, mas ela não acredita no 
amigo - a filha de Alberto (Anto-
nio Fagundes) ainda crê na boa 
índole do marido. Fabiula Nas-

cimento afirma que não teria por 
que ser diferente, visto que Diogo 
mascara os sinais de sua vilania, 
deixando Nana sem indícios de 
que ele pode ser, na verdade, um 
psicopata.

- Essa personagem é zero bur-
ra. Mas ela não tem motivos para 
desconfiar. É uma pessoa segura no 
relacionamento. Você não desco-
bre um psicopata facilmente. Um 
machista você vê quando ele não te 

deixa usar determinada roupa, por 
exemplo, mas não é o caso - afirma. 
- Diogo é manipulador e perigoso, 
mas, dentro da família dela, a úni-
ca pessoa que a acolhe e que está o 
tempo inteiro à disposição, o tem-
po todo dizendo que a ama, é esse 
homem. Então não existe a menor 
desconfiança de que ele seja ruim.

A gravidez da executiva pro-
mete não somente reconfigurar 
seus relacionamentos, mas tam-

bém a maneira como exerce a ma-
ternidade. 

- A Nana não é uma boa mãe 
para a Sofia [Valentina Vieira] 
porque está repetindo valores e pa-
drões que aprendeu dentro de casa. 
Ninguém pode dar aquilo que não 
recebe, né? - opina. - A persona-
gem é bastante humana. Como 
todos nós, ela erra e acerta o tempo 
inteiro e está sempre em busca de 
melhorar. É uma personagem mui-

to movida pelo afeto. Embora seja 
durona e sisuda, é também muito 
emotiva.

Paralelamente a “Bom Suces-
so”, Fabiula Nascimento está nos 
cinemas com o filme nacional de 
terror “Morto Não Fala” e está 
no ar em outros dois produtos da 
Globo: a novela “Avenida Brasil”, 
reprisada no Vale a Pena Ver de 
Novo, e a quarta temporada da sé-
rie “Sessão de Terapia”, disponível 
no Globoplay.

O folhetim de João Emanuel 
Carneiro, exibido originalmente 
em 2012, foi a estreia de Fabiula 
Nascimento na TV, com a perso-
nagem Olenka, que marcou a vida 
da atriz. 

- Estar nessa novela foi uma ex-
periência maravilhosa. Nessa hora 
você se dá conta do tempo. Se a 
novela já está passando no Vale a 
Pena Ver de Novo é porque você já 
está há muito tempo trabalhando 
na TV - ri.

Em uma reflexão pouco mo-
desta sobre seus erros e acertos em 
23 anos trabalhando como atriz, 
Fabiula diz não ter cometido erro 
algum na carreira.

- Falando sério, eu acho que 
todos os meus erros são acertos. 
Estou com 41 anos e acho que, 
quando você passa mais de metade 
da sua vida desempenhando uma 
profissão, não tem mais como dar 
errado - avalia a atriz.

Fabiula Nascimento comple-
menta: 

- Acho que, em primeiro lugar, 
você precisa ter muito respeito, 
empatia e afeto pelo que faz e pelas 
pessoas que estão com você. 
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Fabiula Nascimento em 4 frentes

Barrado novo projeto de Angélica 

Atriz está em ‘Bom Sucesso’, ‘Avenida Brasil’, na série ‘Sessão de Terapia’ e no cinema 

Apresentadora pode ser vista na TV em participação especial na novela ‘A Dona do Pedaço’

Divulgação

Fernanda Balster/Fotoarena/Folhapress

Diego Soares/Código19/Folhapress

Fabiula Nascimento contracenando com o ator Daniel de Oliveira em ‘Morto Não Fala’, filme que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil

Angélica curtindo o show do cantor norte-americano Charlie Puth, no Palco Sunset, no Rock in Rio

Jacquin cria canal de vídeo
Chef de cozinha e jurado do MasterChef (Band) fará até papinhas de bebê Por Folhapress

Ana Furtado, 45, descobriu 
um câncer de mama em março 
de 2018 e concluiu o tratamento 
contra a doença em junho deste 
ano. Hoje, a apresentadora pas-
sa pela menopausa, mas garante 
que fase não causa tristeza: 

- Escutava muito sobre libi-
do, e todos os médicos sempre 
me falaram que isso está na cabe-
ça, e é verdade - disse à Revista 
Ela, de O Globo.

A menopausa precoce é deri-
vada do tamoxifeno que toma há 
um ano. A medicação impede a 
produção de estrogênio, uma es-
pécie de combustível para o cân-
cer de mama. Sobre os efeitos co-
laterais, ela diz não se intimidar: 

- Se eu sinto calor, é porque 
estou viva. Então, vem calor!

O marido, Boninho, 57, foi 
um grande parceiro para Fur-
tado durante o tratamento. A 
apresentadora conta que perdeu 
aproximadamente 40% do cabe-

lo e, vaidosa, não se deixou desa-
nimar pelo apoio do diretor da 
TV Globo. 

- Quando eu perdia cabelo, 
ele imediatamente transformava 
o momento em algo positivo e 
me elogiava. Não me senti de-
samparada, e isso não é a realida-
de de muitas mulheres. 

Amparada por bons profis-
sionais, a apresentadora fez todo 
o tratamento no Hospital Albert 
Einstein e usou uma técnica de 
touca inglesa para evitar perda 
de cabelo. A sessão pode chegar 
a custar R$ 500: 

- Eficiente, mas brutal. Eu 
queria estar bonita. Meus cílios 
caíram muito, aí coloquei pos-
tiços.

Furtado confessa, ainda, que 
recorreu também a ajuda profis-
sional para o lado psicológico:

- Terapia comecei a fazer só 
depois da doença. Nas seis pri-
meiras sessões, me perguntei: 
‘O que estou fazendo aqui?’. Na 
sétima, veio.

Ana Furtado: ‘A libido 
agora está na cabeça’

O chef Erick Jacquin, pronto para encarar seu canal no YouTube
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Totta marca de acessórios já era su-
cesso online ganhou semana passada 
seu primeiro espaço físico na Gávea, 
no Rio de Janeiro. O evento contou 

com a presença de clientes e amigas 
de Manu Bragança, a designer por trás 
das peças feitas em prata com banho 
de ouro e pedras naturais que são um 

verdadeiro hit. Daniella Sarahyba re-
cebeu os convidados junto com a dona 
da marca, que abraçou um dos proje-
tos beneficentes da modelo. Medalhas 

com uma borboleta em relevo, feitas 
especialmente para a data, foram ven-
didas com 100% da renda revertida 
para a causa Amigos da Nicole.

Totta ganha sua primeira loja no Rio e celebra abertura

Hotel Nacional foi palco no dia 24 de ou-
tubro de uma festa concorrida para cerca de 
mil pessoas, que reuniu empresários, artistas 
e formadores de opinião em torno da piscina.  
Ao entrar no lobby, os convidados já sentiam o clima 
dos áureos tempos do Nacional. Um grande palco 
foi montado para receber duas bandas e o show de 
Evandro Mesquita, à frente da The Fabulous Tropi-
cal Acoustic Band. No repertório, estiveram presen-
tes composições autorais e alguns sucessos da ines-
quecível Blitz.

Grand Opening 
Hotel Nacional

Fotos Vera Donato

Fotos Bruno Ryfer

Marcos Freitas (esquerda), Waldo Palmerston (centro) e André Ladeira (direita)

Carol Roering, Luana Piovani, Feli Mussel e Rebeca Rulli

Stefan Ganglberger, Yara Figueiredo e Zaza Piereck

Roberto Brindelli e Claudia Wildberg

Tati Salles, Manoel Calmon e Simone Marques

George Israel, Evandro Mesquita e Marcello NovaesAline Zapp e Kika Gama Lobo

Fernanda Mader, Dudu Azevedo e Malu Mader Helena e Sergio Pita Marcelo Bretas e Simone Bretas

Beth Accurso e Liza Canha

Chica Capeto Tati Dutra e Manu Bragança

Anny Meisler
Camila Franco, Liza Canha, Manu Bragança,
Nathalia Medeiros e Zana Claudia Zander

Zaza Piereck Aninha Bonilha e Lara Davila

Barbara Studart
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Ano-Novo ainda é no Nordeste 
Mesmo com o vazamento de óleo, região é a mais buscada para as festas de fim de ano

Galinhos (RN) é a descoberta do verão
Calma, agito, simples ou luxo: eleja o seu Porto Seguro

Por Ana Luiza Tieghi, Roberto 
de Oliveira e Carolina Daffara 
(Folhapress)

Apesar das manchas de óleo 
que têm surgido no litoral nordes-
tino desde o fim de agosto, a região 
continua sendo o sonho de con-
sumo dos brasileiros para passar o 
próximo Réveillon. Segundo um 
levantamento feito no último dia 
17 pela CVC, seis dos dez destinos 
mais procurados pelos clientes da 
agência para o período de Ano-
-Novo estão no Nordeste, incluin-
do o primeiro lugar, Maceió (AL).

O buscador de passagens aére-
as Kayak também aponta a prefe-
rência pela região. Dos dez lugares 
mais buscados para a data, cinco  
estão ali. 

A cidade de Ipojuca (PE), 
onde fica Porto de Galinhas, ter-
ceiro destino mais procurado pelos 
clientes da CVC, foi uma das atin-
gidas pelo vazamento de óleo. Fo-
ram duas ocorrências. A primeira, 
menor, aconteceu há seis semanas. 
A mancha não atingiu as piscinas 
naturais de Galinhas, mas ficou 
acumulada em praias vizinhas. 

- Foi uma operação de guerra-  
diz Artur Maroja, vice-presidente 
da Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis (ABIH) de Pernam-
buco e dono de duas hospedagens 
na cidade. Defesa civil, moradores, 
comerciantes e até turistas foram 
mobilizados. 

Maroja afirma que as praias da 
cidade estão limpas e que quem 
pretende visitar o local não precisa 
se preocupar. 

- Hoje, Porto de Galinhas está 
com uma ocupação de 85% nos ho-
téis, e os turistas estão aproveitando 
a praia quase normalmente - diz.

Em nono lugar no ranking de 
destinos mais buscados na CVC, 
Maragogi (AL), famosa por suas 
piscinas naturais, também foi afe-
tada pelo óleo, a partir do dia 16 
deste mês. Ainda há vestígios do 
material por lá.

A praia de Carneiros (PE) - 
que, de acordo com a operadora, 
registrou aumento de 400% na 
procura de turistas para o Ano-
-Novo em comparação com o ano 
passado - foi mais uma das afetadas 
pelo vazamento. 

Lá, o óleo chegou no início de 
setembro e foi retirado. No final 
da semana passada, porém, apare-
ceram novas manchas. A praia foi 

limpa, mas os visitantes ainda po-
dem encontrar pequenos resíduos 
sob a areia. 

O setor turístico está preocu-
pado com uma onda de cancela-
mentos de reservas e uma queda 
na procura por novas viagens no 
verão. 

Segundo Marina Figueiredo, 
vice-presidente da Braztoa, asso-
ciação que reúne operadoras de 
viagem, se o problema continuar 
nas próximas semanas, a tendência 
é que as vendas para o Nordeste 
diminuam, mesmo em cidades que 
não foram afetadas pelo vazamen-
to. Em outubro e novembro é feita 
a maior parte das vendas para a alta 
temporada.

Marina afirma que pode acon-
tecer alguma mudança nos desti-
nos procurados pelos viajantes.

de turismo, uma queda no núme-
ro de viajantes na região afetaria 
também os moradores locais que 
trabalham com o turismo, como 
vendedores de quitutes, motoris-
tas, artesãos e pescadores. 

- O desastre é ambiental e so-
cial - afirma Maroja.

Ao menos 200 locais de 77 
cidades, em todos os estados nor-
destinos, registraram a presença do 
óleo - a última atualização oficial 
sobre a incidência do material, fei-
ta pelo Ibama.

Mesmo as praias que já foram 
limpas podem ser fonte de conta-
minação para os visitantes. Segundo 
Olívia Oliveira, diretora do Institu-
to de Geociências da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), depois 
que as manchas de óleo são retiradas 
elas deixam micropartículas que os 

- Dificilmente as pessoas deixa-
rão de viajar - diz ela.

No segmento de luxo, os prin-
cipais destinos na região - sul da 
Bahia, Jericoacoara e Fernando de 
Noronha - foram pouco ou nada 
afetados pelo vazamento, pelo me-
nos até agora. 

Parte dos clientes de luxo vem 
do exterior, mas por lá a divulga-
ção do vazamento não está forte, 
segundo Martin Frankenberg, 
presidente da BLTA (associação 
nacional de turismo de luxo). Ele 
espera que até dezembro a questão 
já esteja resolvida. 

- Ter um problema dessa na-
tureza nessa época do ano é a pior 
notícia possível, porque o setor ga-
nha dinheiro agora para se susten-
tar na baixa temporada. 

Além dos hotéis e das agências 

seres humanos não conseguem en-
xergar. Além disso, o petróleo pode 
ficar escondido sob a areia. 

- Às vezes, a pessoa anda três 
metros na praia e fica com o pé 
manchado, porque a substância 
está um centímetro abaixo da su-
perfície.

O material pode causar aler-
gias. Quem tiver contato com o 
óleo deve limpar a pele com água 
e sabão e, caso não saia, usar óleo 
vegetal ou mineral.

Mesmo regiões que não regis-
traram manchas podem ter resquí-
cios do material nas águas. 

- Não é porque você não está 
vendo que a praia está totalmente 
livre do óleo - afirma Olívia Oli-
veira.

De acordo com a pesquisado-
ra, a tendência é que o petróleo 
que ainda está no mar se solidifi-
que cada vez mais, o que facilita a 
sua retirada. Porém, a contamina-
ção estará presente durante anos, 
principalmente em rochas e nas 
regiões de mangue. 

O Procon-SP se pronunciou 
sobre eventuais cancelamentos de 
reservas para as praias do Nordeste. 
Segundo o órgão, os fornecedores 
turísticos, como hotéis, agências e 
companhias aéreas, não são obri-
gados a ressarcir os clientes em caso 
de desistência, já que a situação no 
litoral não foi causada por eles.

Mesmo assim, é indicado que 
as empresas ajam com boa-fé e 
busquem um entendimento com 
os consumidores, com opção de 
mudança na data da viagem ou de 
devolução de valores.

Catador de 
marisco em 
Galinhos, no 
litoral potiguar.

Destino no sul da Bahia, lo-
calizado a 710 km de Salvador, 
Porto Seguro é uma cidade mul-
tifacetada, com atrativos no ano 
inteiro. Destino de praia por ex-
celência, oferece também outros 
passeios, que reúnem história, 
etnoturismo (visita a tribos in-
dígenas), observação de animais, 
vida noturna agitada e farta gas-
tronomia local. 

A cidade é dividida em qua-
tro distritos principais, cada um 
deles com características bem 
marcadas. Em comum, todos 
têm praias de mar calmo. 

O distrito-sede é abriga a 
maioria das opções de hospeda-
gem. Há hotéis com quartos de 
100 metros quadrados para a fa-
mília toda e resorts luxuosos.

“Barraca de praia”, em certos 
casos, é só um eufemismo para se 
referir às estruturas que ocupam 
o beira-mar de Porto Seguro, 
como a Tôa Tôa e a Axé Moi. Es-
tão mais para complexos de lazer, 
já que algumas conseguem aco-
modar mais de dez mil pessoas.

Esses espaços se concentram 
na praia de Taperapuã, no cen-
tro, onde o clima é de festa o ano 
todo, com festas, shows e apre-
sentações de DJs.

Já a praia do Mutá, de areia 
clara e mar sem ondas, é para 
quem está atrás de sossego. Ela 
fica na divisa de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália.

Viajantes um pouco mais 
aventureiros podem conhecer a 
região de bicicleta. 

Para chegar a Arraial d´Aju-
da, é preciso pegar uma balsa em 

Porto Seguro, No distrito, está 
localizado o Eco Parque Arraial 
D’Ajuda, um parque aquático 
com tobogãs, piscina de ondas, 
tirolesa e outras atrações do gê-
nero. A entrada custa R$ 70.

Arraial também tem uma 
boa oferta de restaurantes à bei-
ra-mar, como o Bistrô d’Oliveira 
e o Cabana Corujão. Em qual-
quer um deles, peça o drink feito 
à base de mel de cacau, que virou 
moda na região.

Para aproveitar o fim de tar-
de, uma opção é a cervejaria Ar-
raial d’Ajuda, que fica na praça da 
igreja. Aposte nas variedades IPA 
e APA, mais amargas. 

À primeira vista, o distrito é 
simples, mas ao chegar no pon-
to principal, o quadrilátero de 
Trancoso, o visitante se depara 
com lojas de marcas caras, que 
ajudam a dar a atmosfera de luxo 
que faz a fama da região.

Um dos pontos mais popu-
lares é a fotogênica igrejinha da 
praça São João, que começou a 
bombar nas redes sociais depois 
que blogueiras como Gabriela 
Pugliesi casaram ali. 

E é fácil entender esse auê 
todo em volta dela. O contraste 
do branco da construção com o 
azul do céu ao fundo fica bem 
nas fotos.

Outro atrativo de Trancoso é 
a orla, composta por uma grande 
faixa de areia que interliga todas 
as praias. É ótimo para quem gos-
ta de caminhar. 

Uma das mais famosas é a 
praia do Espelho, a 20 km do 
centrinho. De areia branquinha, 
ganhou o nome por causa da 
transparência da água.

Chegar a Caraíva dá mais 
trabalho. Saindo de Porto Segu-
ro, é preciso pegar a balsa até Ar-
raial d’Ajuda e, em seguida, subir 
num ônibus, que leva duas horas 
e meia para chegar ao rio que dá 
nome ao distrito. Então, basta 
atravessá-lo. 

Incrustada no encontro do 
rio com o mar, Caraíva é consi-
derada pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) a vila mais antiga 
do Brasil, fundada em 1530. No 
distrito vivem cerca de mil pesso-
as, entre e pescadores e forastei-
ros que acabaram ficando.

O “táxi” que leva as bagagens 
dos visitantes é uma carroça pu-
xada por um jegue. As ruas não 
são asfaltadas, o chão é de terra e 
areia. Apesar de pequena e rús-
tica, a vila tem uma boa infraes-
trutura de hospedagem, como a 
pousada Casa de Paixão, e oferta 
de restaurantes, como o Manga 
Rosa, com vista para o rio.

Se o dia em Caraíva é passa-
do na água, seja descendo o rio de 
boia ou nadando no mar, a noite 
do vilarejo é dominada pelas fes-
tas de forró. Várias locais incluem 
o ritmo em sua programação. Di-
fícil ficar sentado.

Nem Pipa nem São Miguel do 
Gostoso. Na próxima temporada, 
um areal rodeado por dunas, com 
piscinas naturais desertas e que 
atende pelo nome de Galinhos é o 
lugar para quem quer distância de 
festa e procura refúgio em praias 
do Rio Grande do Norte. Colado 
a ele está o seu distrito vizinho, 
Galos, cerca de 170 km de Natal.

Isolado por dunas e água salga-
da, Galinhos fica na ponta de uma 
península, braço de terra que avan-
ça sobre o mar, ocupando área de 
342 km².

A pequenina cidade é acessível 
por barco, bugueiros aventureiros 
ou até por automóveis tração 4x4, 
conduzidos por quem conhece a 
região. O jeito mais rápido e, diga-
mos, cômodo de alcançar aquelas 
terras é sair de Natal ou São Mi-
guel do Gostoso por estrada de 
asfalto, a BR-406.

O ponto final é o estaciona-
mento do porto de Pratagil, man-
tido pela prefeitura, gratuito e com 
segurança 24h. De lá, é só tomar 
um dos barcos que fazem a traves-
sia para desembarcar no destino 
final em um trajeto de 15 minutos.

Outra opção, recomendada 
para os mais aventureiros, é seguir 
de bugue de São Miguel do Gos-
toso até Galinhos, percorrendo 80 
km, passando por praias desertas 
do litoral norte potiguar.

Galinhos tem praias tranquilas 
de águas mornas e transparentes. É 
um lugar rústico. Suas poucas ruas 
são calçadas de paralelepípedos. A 
maioria segue de areia, onde circu-
lam bugues ou burros-táxi. 

Erguida em 1931, a constru-

ção orienta navegações na região. É 
também um ponto para ver o pôr 
do sol, na praia do Farol. Esse tre-
cho é o mais seco da costa brasilei-
ra: as raras chuvas concentram-se 
entre março e abril.

Cercado por uma atmosfera 
bucólica e acolhedora, Galinhos 
e seu distrito vizinho, Galos, têm 
menos de 3 mil moradores. As 
duas localidades fazem parte da 
Costa Branca, roteiro marcado 
pela vegetação da caatinga, dunas 
multicoloridas, falésias, extensas 
praias desertas e uma das maiores 
produções de sal do Brasil. 

O nome do município está 
associado a antigas histórias de 
pescaria. Antigamente, ali havia 
o peixe-galo, mas uma espécie um 
pouco menor, conhecida como 
“galinho”. Na praia ao lado, a 3 
km na direção leste, a pescaria era 
outra, mais graúda: a de peixe-ga-
lodo-alto, esse, bem maior. Assim, 
as praias foram batizadas por mo-
radores, respectivamente, de Gali-

nhos e Galos.
Quem dita a 

pauta da esta-
dia é a nature-
za. Lagoas se 

t r a n s f o r -
mam em 
p i s c i n a s 

naturais. 
Ao sabor 

da maré, 
praias iso-
ladas sur-
gem. Horas 
depois, elas 
somem de 
vista. 

Carolina Daffara/Folhapress

Igreja de São Sebastião, um dos pontos turísticos de Caraíva

Praia do Farol, em Galinhos, 
ainda é um local pouco 
explorado pelos turistas
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UM GRANDE JORNAL
 DE VOLTA ÀS BANCAS 

COM UM TIME DE 
GRANDES COLUNISTAS 

CORREIO
DA MANHÃ 
DE VOLTA 

ÀS BANCAS
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União massacra aposentados

PSL decide deixar o governo Witzel  

A faca mais 
importante do país

Hora de lavar
a Lava Jato 

Placa de Marielle 
em museu federal

Volta dos cassinos 
gera empregos

Aumenta 
tensão no 
mundo árabe

Em cinco anos, morreram 1.183 assegurados do Aerus: 236 por ano

Ordem partiu após entrevista do governador a Andréia Sadi na GloboNews 

Condenada pela Justiça Federal 
e com a sentença de antecipação 
de tutela ainda em vigor, a Advo-
cacia Geral da União tomou uma 
decisão inédita: comunicou ao Ju-
diciário que deixaria de recolher o 
valor mensal, por acreditar já ter 
cumprindo a sua parte.

Para o advogado dos oito mil 
pensionistas, Dr. Lauro � addeu 
Gomes, “é como se um preso pe-
disse a chave da cadeia dizendo que 
já cumpriu a pena e que já vai sair”. 

A antecipação de tutela foi con-
cedida em 19 de setembro de 2014 
pelo desembargador Paes Ribeiro 
considerando o risco de vida dos 
aposentados, já em idade avança-
da, e as “necessidades essenciais à 
sobrevivência dos aposentados”.

A situação dos aposentandos  
é tão grave que, nos últimos cin-
co anos, já faleceram 1.183 pen-
sionistas, o que dá uma média de 
uma morte a cada um dia e meio. 
A União foi condenada em uma 
outra ação, a da defasagem tarifá-
ria, que tem como bene� ciário o 
próprio Aerus.  

Rebeldes do Iêmen não des-
cartam novos ataques a poços de 
petróleo da Arábia Saudita, como 
� zeram no � m de semana, provo-
cando redução de 6% do abasteci-
mento mundial de combustível. Já 
o Irã interceptou um navio suspei-
to de contrabando de combustível. 
No Brasil, as ações da Petrobras se 
valorizaram 5% na abertura.

O DNA DE SUCESSO:

DA NOITE DE GALA
AO ROCK IN RIO 

Capa

ABRAHAM MEDINA SERVIU DE EXEMPLO PARA OS FILHOS E NETOS
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AS COLUNAS DE 
ANNA RAMALHO, 
LILIANA RODRIGUEZ, 
NINA KAUFFMANN E 
BARROS MIRANDA

RUY CASTRO

JANIO DE FREITAS

MAGNAVITA

LUIZ CARLOS PRESTES

2º CADERNO Fiscalização 
é falha nos 
hospitais

As imagens das câmeras de se-
gurança do Hospital Badin exi-
bidas na Rede Globo apontam 
que houve falhas no projeto e na 
utilização contínua dos geradores 
no horário de maior consumo. Os 
dutos de ventilação dos geradores 
estavam conectados com as áreas 
comuns do hospital, o que resultou 
na propagação da fumaça mortal.

Fundador:
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A ANÁLISE DOS 
NOSSOS CRÍTICOS 
SOBRE OS FILMES 
‘BACURAU’ E ‘IT - 
PARTE 2’

‘COR PÚRPURA’: 
MEGA MUSICAL 
EMOCIONA NA 
CIDADE DAS ARTES 
E LOTA SESSÕES

Em cinco anos, morreram 1.183 assegurados do Aerus: 236 por ano

O RETORNO DE UM
ÍCONE CARIOCA

HOTEL NACIONAL Inaugurado em 1972 pelo 
empresário José Tjurs, o 

Nacional reabre novamente no 
próximo dia 25 e quer reviver a 

sua história e carioquice.
Con� ra a trajetória do Nacional 

nas páginas 9,10 e 11. 
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Endometriose pode 
atacar o coração

Streaming agora 
no Gatonet

Sucesso dos carros 
com sete lugares

Clube-empresa 
entra em campo

SAÚDE

TECNOLOGIA

VEÍCULOS
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A metralhadora Witz el
Governador dispara no WhatsApp contra Bolsonaro, Crivella, Record e imprensa

Estrela da Globo prepara-se 
para encarnar Dona Lola, ma-
triarca da clássica “Éramos seis”, 
novela baseada no romance de 
Maria José Dupré que ganha 
sua quinta versão para a TV.

Reagindo a uma análise políti-
ca do Correio da Manhã, postada 
originalmente no site com o título 
“A lógica witziniana que só foca 
na Presidência”, o governador do 
Rio, Wilson Witzel, enviou várias 
mensagens pelo WhatsApp. Na 
primeira a� rma que “papel aceita 
tudo mesmo, mas a vida real é um 
tabuleiro diferente e muito além 
das possibilidades de certos neurô-
nios”. Ele enviou ainda a mensa-
gem que encaminhara ao prefeito 
Marcello Crivella: “Não tenho a 
pretensão de ensinar padre a rezar 
ou a bispo celebrar culto, mas de-
� nitivamente não pensamos e agi-
mos na mesma sintonia”.

A metralhadora giratória do 
Witzel no WhatsApp apontou 
também no presidente Bolsonaro: 
“Meu governo será um sucesso, já 
o federal eu tenho sérias dúvidas”.

Pedro Ladeira / Folhapress

Witzel fuzila Crivella e Jair. O senador Flávio Bolsonaro, que teve mais votos do que o governador, ordenou o desembarque do PSL 

Barra da 
Tijuca 
cinquentona

‘o federal eu tenho
sérias dúvidas...’

‘Sobre Jair a igreja está 
orando para dar sabedoria 

dos grandes Reis’

Plano diretor de Lúcio Costa para a Barra 
só teve paralelo com o de Brasília. 
Veja na matéria especial como 
a história da região foi registrada 
no Correio da Manhã 

Páginas 9, 10 e 11
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Quem voa só vale R$ 40 mil
‘DPVAT’ da aviação comercial no Brasil é um dos menores do mundo 

2º CADERNO2º CADERNO
Muito além dos 
quadrinhos  

Glória Pires, a 
mãezona das 6 
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Maneiras de 
morrer

Na beira do 
precipício

Odeon vai � car 
no MAR

Entrevista 
Antonia 
Frering

Yes, Brasil: 
homenagem da 
The Paradise

Agenda social 
movimentada 
na semana 

RUY CASTRO

JANIO DE FREITAS

MAGNAVITA

Mauricio de Sousa e a 
responsabilidade social 
dos gibis da inclusão 
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Rio em alta e bom som
Para Roberto Medina, esta é a edição do Rock in Rio dos seus sonhos

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

Rock in Rio/Divulgação

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

Página 5

Lava-Jato esteve na mão de louco?
Revelação da intenção de Rodrigo Junot matar Gilmar Mendes assustou o país

2º CADERNO

ANNA RAMALHO - Página 3 NINA KAUFFMAN - Página 8LILIANA RODRIGUEZ - Página 5

Uma entrevista 
com Yvonne 
Bezerra de Mello

Os 90 anos 
da grande 
dama do 
teatro

Passeio virtual pelas 
bibliotecas do mundo

Rose Klabin 
lança livro e 
recebe amigos

Edmar Fontoura 
e as mulheres 
de 60 anos

Divulgação Divulgação Leo Marinho

Divulgação

Bob Wolfenson/Divulgação

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

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

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

CAPA

TECNOLOGIA - Página 14
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Mil histórias de 
Sinatra e Marilyn

O STF e a garantia 
constitucional

Alô, Guanabara: 
Gabriela vai falar

RUY CASTRO JANIO DE FREITAS

MAGNAVITA
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Jair Bolsonaro 
e as minorias

JOSÉ APARECIDO

ANNA RAMALHO - Página 3

LILIANA RODRIGUEZ - Página 5

NINA KAUFFMAN - Página 8

Uma viagem 
de dez dias pela 
linda Turquia

Ângela Vieira 
ensina a lidar 
com a idade

Novas coleções 
da Renner e da 
Maria Manuela

2º CADERNO
Coringa, 
um vilão 
sem máscaras

Pela primeira vez na história do cinema, o ar-
quirrival do Batman ganha um � lme focado em 
sua origem sombria, insana e misteriosa. Inter-
pretado por Joaquin Phoenix, o Palhaço do Cri-
me chega às telonas em uma versão retrô e com 
uma abordagem mais realista. Nesta edição, 
produzimos uma matéria especial sobre a histó-
ria do personagem e as in� uências do � lme. 

CAPA
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O mundo 
e suas falsas 
verdades

A Igreja 
mediando
con� itos

Sérgio Moro 
é um caso de 
impunidade

João Doria quer 
privatizar 21 
aeroportos

Rock in Rio 
movimentou 
R$ 1,7 bilhão

RUY CASTRO JANIO DE FREITASBARROS MIRANDA
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Empresário 
quer paci� car 
a política

JOSÉ A. MIGUEL

O prefeito Marcelo Crivella 
chegou a cantarolar um velho sam-
ba-enredo do Salgueiro, quinta-
-feira, na cerimônia de entrega de 
R$ 3 milhões para a liga responsá-
vel pelo des� le das 57 escolas car-
navalescas na Avenida Intendente 
Magalhães, Zona Norte do Rio. 
Desinibido, ele também ressaltou 
que a festa produzida pelas agre-
miações dos grupos B, C e D é o 
verdadeiro carnaval do povo.

- Nas nossas tragédias mais agu-
das, o carnaval é uma maneira que 
a gente tem de superar e esquecer 
tudo o que está nos agoniando 
- disse ele. - Quem não gosta de 
samba não é brasileiro.

Durante o evento, Crivella re-
forçou que a prefeitura não conce-
derá ajuda � nanceira às escolas do 
Grupo Especial, que des� lam na 
Marquês de Sapucaí.

O governador de São Paulo, 
João Doria, a� rmou que todos os 
21 aeroportos do estado serão lei-
loados já em 2020. Doria garantiu 
que o negócio vai despertar o in-
teresse de investidores japoneses e 
chineses. O projeto está em fase de 
estudos.

Editorial e Página 7

Coluna Magnavita - Página 3

Delação mira secretário de Witzel 

Apoio de Crivella ao samba-raiz

Operação Secretum Domus pode atingir Cleiton Rodrigues

Prefeito silencia opositores e dá R$ 3 milhões para escolas da Intendente Magalhães
Marco Antônio Rezende/Prefeitura do Rio
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Brasil precisava da sua Santa
Irmã Dulce é símbolo de paz, união e solidariedade para uma nação dividida

O Papa Francisco canonizou 
domingo a Irmã Dulce - que se 
tornou, então, a Santa Dulce dos 
Pobres. O Brasil merece reveren-
ciar uma santa nascida no país, 
que há tempos vive um momento 
delicado, social e politicamente. A 
presença de autoridades no Vati-
cano foi prova da importância de 
as instituições se unirem, rea�r-
mando a fé da população em dias 
de paz. Estiveram presentes o vi-
ce-presidente, Hamilton Mourão, 
os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo 
Maia, e o do Supremo Tribunal Fe-
deral, Dias To�oli. O ex-presiden-
te José Sarney também participou  
da solenidade de canonização. 

Em Brasília, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que a Santa é um 
exemplo para os brasileiros.

- O que �ca da obra dela é nós 
tentarmos ser, pelo menos um dia 
por ano, o que foi Irmã Dulce.

Leia a cobertura exclusiva do 
Correio da Manhã sobre a cerimô-
nia, direto do Vaticano.

Arquivo de família

A baiana Irmã Dulce - agora, Santa Dulce do Pobres - e três das milhares de crianças com quem conviveu e ajudou durante décadas de trabalho de fé e perseverança
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Apartheid tropical nas favelas
Coincidência? Witzel anuncia segregacionismo no aniversário do Gueto de Hitler
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Hollywood 
é o limite 
para a Anitta

Casseta e 
Planeta 
começa a 
sair da toca

Alô, CBF! Assim �ca 
difícil no Brasileirão

A exposição 
de Rodrigo 
Bodstein

Ágatha Moreira 
brilha no 
Village Mall

Divulgação Miguel Sá Cristina Granato

Carlos Santana/Divulgação CBF

Eduardo Anizelli/Folhapress

Fora das telinhas desde 2010, 
o grupo de humoristas que vi-
rou referência nas décadas de 
1990 e 2000 começa a se reunir 
para atacar novamente. Depois 
de anos tocando seus projetos 
particulares, quatro dos seis in-
tegrantes do  Casseta e Planeta 
original vão percorrer o Brasil 
com um espetáculo de música e, 
claro, muito bom humor. 

É verdade que ainda não va-
mos vê-los novamente na teli-
nha, mas já é uma boa notícia 
para os apreciadores das tiradas 
politicamente incorretas do gru-
po. Em entrevista, eles juram que 
agora os tempos são outros e, por 
isso mesmo, estão mais compor-
tados. Será que isso é possível? O 
negócio é ver para crer.

 Todo mundo concorda que 
vestir a camisa da seleção brasileira 
é o sonho de todo jogador.  Mas as 
constantes convocações para amis-
tosos, por parte da CBF, têm atra-
palhado o desempenho dos times 
nos campeonatos regionais. E os 
clubes, claro, já estão reclamando. 

O Flamengo, por exemplo, já 
teve que entrar na Justiça contra a li-
beração do atacante Reinier (foto). 
Alegando alto número de lesões 
entre os outros integrantes do time, 
que vive ótimo momento no Brasi-

leirão, o Rubro-Negro conseguiu o 
que queria: a CBF desconvocou o 
atleta. Mas outros problemas seme-
lhantes vão acontecer nos próximos 
meses. Vasco e Grêmio também 
têm reclamado muito dessas tabelas 
de amistosos o�ciais.

E o pior é que são jogos da sele-
ção, tudo bem, mas completamente 
irrelevantes - a não ser, claro, para 
os cofres da CBF. Além disso, os jo-
gos são contra adversários sem peso 
histórico, como Nigéria ou Senegal. 
Nem dá graça de assistir.
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Brasil erra ao 
se unir a Trump

Moro é um caso 
de impunidade

Gol desa�a Cade
em Congonhas
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Bate-boca nos 
porões do PSL

JOSÉ A. MIGUEL
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País tem vivido 
dias de horror 
e vulgaridade

O dueto de 
Padre Omar e 
Mumuzinho

Amigas vivem 
uma tarde de 
solidariedade 

Marvel chega 
aos 80 anos 
fazendo 
barulho

Berlim e os 
30 anos sem 
o Muro

Carolina 
Ferraz, 
versão web

Mengo toma 
o caminho 
de Santiago

Eleições 
polêmicas 
no Vasco

Criada em 1939 como 
uma editora de quadri-
nhos com histórias de 
cowboys, a Marvel hoje  
é uma gigante do rei-
no do entretenimento 
mundial. A marca é 
sinônimo de sucesso 
em revistas, animações 
e filmes - incluindo essa 
turma aqui ao lado, que 
dispensa apresentações. 
Acompanhe  cada passo 
dessa vitoriosa trajetó-
ria de oito décadas.

Foi em outubro de 1989 que 
o mundo acompanhou, até com 
certa surpresa, os alemães derru-
bando o Muro que separava Ber-
lim desde o início da década de 
60. As duas cidades voltaram a ser 
uma só, que merece ser conhecida 
não só pela sua história, mas tam-
bém pelas inúmeras atrações.

Aos 51 anos, a atriz e apresen-
tadora investe em um canal exclu-
sivo no YouTube. Comemorando 
uma nova etapa na carreira, de-
pois de décadas de televisão, ela 
diz que está pronta para falar so-
bre tudo o que merece ser discu-
tido: desde suas receitas até o uso 
de Cannabis na medicina. 

Depois de atropelar o Grêmio 
por 5x0, torcedores do Flamengo 
terão que se esforçar para presen-
ciar a final da Libertadores na ca-
pital chilena, em novembro. São 
apenas 12.500 ingressos à venda 
para os torcedores brasileiros. 

Ainda falta um ano para os 
vascaínos escolherem seu próxi-
mo presidente. Mas o processo de 
aceitação de novos sócios já está 
causando problemas para os inte-
ressados em participar do pleito 
em São Januário.
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Escândalos a perder de vista
Gestores da Leão XIII, ligados ao vice-governador, davam tratamento VIP à ServLog Rio

Entenda as novas regras que foram aprovadas pelo Senado Federal
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Um guia para agilizar a vida de 
quem quer pedir a aposentadoria
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Palavra do leitor

Alemanha: um sonho lindo

Incrível a matéria sobre o país, mostrando 

o tempo da Guerra Fria e os dias atuais. Como 

professor de história, � quei feliz ao ver a união 

da informação turística com dados e fatos his-

tóricos que ocorreram na Alemanha, principal-

mente na cidade de Berlim. Tenho um sonho de 

ir para lá, e de conhecer a ilha dos museus.

Guilherme Gomes, 

Rio de Janeiro

Marvel hoje, amanhã e sempre!

Acompanhava a Marvel antes mesmo de 

sua compra realizada pela Disney. Então, posso 

dizer que não sou um “modinha”. Pelo contrário. 

Sempre li as HQs na minha infância, e o meu 

personagem preferido é o Namor. Ah, como eu 

agradeço a vida de Martin Goodman, o criador 

dessa linda marca. Meu lado nerd agradece!

Maria Clara, 

                  
                  

                  
   São Paulo

Óleo não combina com o mar

É surreal o que está acontecendo com o 

litoral do nordeste brasileiro. Algo assustador. 

As autoridades têm que tomar medidas urgen-

tes para podermos ter um desfecho menos pior 

nessa história. Imagina quantos animais estão 

morrendo por dia! Como nordestina e morando 

longe da minha terra, � co bastante angustiada.

Solange da Silva, 
Brasília

A mesma imprensa que é com-

placente com o prejuízo atestado 

pelo TCM acaba também trans-

formando o episódio do último 

domingo em combustível para 

uma fogueira midiática que perde 

o bom senso. 

A imagem da escavadeira que-

brando os vidros é forte. Foi usada 

e abusada até em charge em que 

ela é usada para derrubar o Cristo. 

Uma heresia. Tentam, no sublimi-

nar, associá-la a um histérico pastor 

que chutou uma imagem. Este, ali-

ás, merece o fogo dos infernos de 

forma eterna.

Ninguém se coloca ao lado do 

cidadão. Ninguém, por exemplo, 

percebe que a Lamsa vem desa� an-

do o poder concedente por meses 

e meses. Nunca apresentou as suas 

contas, nunca respondeu objetiva-

mente aos pedidos de informação 

da Prefeitura e, mesmo tendo uma 

decisão o� cial publicada no Diário 

O� cial, resolveu continuar cobran-

do  R$ 15,00 para quem vai e vol-

ta no seu trajeto. Assim, ignorou 

solenemente o Diário O� cial do 

Município. 
Com a publicação no DO, o 

que os gestores da concessionária 

deveriam fazer era entrar na Justiça 

e, dessa maneira, tentar legalmente 

garantir a operação, e não conti-

nuar cobrando ignorando o ato da 

Prefeitura.

O que ocorreu naquele domin-

go podia ser evitado. Em vez disso,   

acabou produzindo imagens que 

passaram a linha do aceitável. Po-

rém, foi restabelecido – com exage-

ros – a autoridade municipal, que 

estava sendo solenemente ignorada 

pela milionária concessionária.

Os atos cometidos foram leva-

dos a uma jovem juíza de vara de 

família que concedeu uma liminar 

restabelecendo à Lamsa o direito 

de cobrar o pedágio. Essa decisão 

foi tomada a partir de uma petição 

que traçou um quadro de arbitra-

riedade e que esqueceu de citar que 

a empresa estava desobedecendo a 

uma resolução publicada no Diário 

O� cial três dias antes.

A Prefeitura tem poder de 

Polícia para restabelecer a ordem 

urbana e age assim com invasões 

e ambulantes.  Na ótica da autori-

dade municipal estava sendo dado 

um BASTA a um contrato lesivo e 

a um assalto permanentemente ao 

bolso do cidadão.

Outra questão que muita gente 

esquece de noticiar é que, de acor-

do com um estudo da Controla-

doria Geral do Município, a tarifa 

hoje praticada pela concessionária 

na Linha Amarela (R$ 15, ida e 

volta) poderia cair para algo em 

torno de R$ 2 - e sendo cobrada em 

apenas um sentido, como acontece 

na Ponte Rio-Niterói. 

Esses e outros con� itos - que 

fazem a população arcar com os 

prejuízos - podem ser resolvidos 

caso os vereadores aprovem um 

projeto do prefeito que autorizaria 

a encampação da Linha Amarela. 

Trata-se, a� nal, de interesse públi-

co, o que justi� ca totalmente o re-

querimento de Crivella à Câmara 

dos Vereadores. 

Se o projeto de lei seguir adian-

te e tornar-se lei, o valor do pedágio 

será � xado pela própria Prefeitura. 

Que, naturalmente, vai seguir os 

estudos da sua Controladoria Ge-

ral. O projeto também autoriza a 

Prefeitura a contratar empresas ter-

ceirizadas que para a conservação e 

operação da via.

Por essas e por outras, nada jus-

ti� ca, no atual cenário econômico, 

que a concessionária de um servi-

ço público de suma importância 

se mantenha ao arrepio da lei. A 

Lamsa, desse jeito, se comporta de 

maneira inexplicável. A não ser que 

este seja um comportamento típico 

de uma sociedade onde entidades 

privadas ou públicas fazem o que 

bem entendem, sem qualquer tipo 

de satisfação ao público.

A propósito, ignorar o abuso 

da concessionária ilustra também 

que a imprensa carioca tem capri-

chado em torcer contra a própria 

cidade. Esta, de� nitivamente, não 

é uma jogada inteligente.

Quem assistiu ao noticiário 

da segunda-feira pela manhã � cou 

perplexo ao ver um jovem jorna-

lista de um telejornal entrevistar 

o conselheiro-presidente do Tri-

bunal de Contas dos Municípios, 

� iers Vianna Montebello, a� r-

mando que o TCM apurou um 

prejuízo de R$ 481 milhões para 

a cidade do Rio, bem diferente do 

R$ 1,5 bilhão que a Prefeitura ale-

gava. O repórter conclui dizendo 

que a Prefeitura estava errada.

A vontade de cruci� car o pre-

feito leva a imprensa a cometer 

um ato falho. Faz parecer que um 

prejuízo de R$ 481 milhões é acei-

tável. Estamos falando de US$ 110 

milhões drenados de creches, hos-

pitais e manutenção de ruas.

Entre os cálculos da Prefeitura 

e do TCM há um elo em comum: 

o prejuízo lesivo à cidade. Isso é 

incontroverso. Resta calcular de 

quanto está se falando.

O pior é que a concessioná-

ria Lamsa, por exemplo, pratica o 

maior pedágio urbano do mundo e 

ninguém reclama. O prefeito Mar-

celo Crivella tem estado sozinho na 

luta contra esse abuso. 

Todos nós que passamos na Li-

nha Amarela somos assaltados por 

um contrato prorrogado sem pen-

sar no usuário e que ultrapassa em 

muito o reembolso do consórcio 

da obra.

Prejuízo pouco é bobagem?
EDITORIAL

Manier Sael, imigrante hai-

tiano em São Paulo, deu tocante 

entrevista à Folha há alguns dias. 

Contou que, ao chegar ao Brasil, 

em 2013, e ao começar a namo-

rar a brasileira que se tornaria 

sua mulher e mãe de sua filha, 

disse-lhe que tinha um desejo: 

beijá-la em público, na rua. “No 

Haiti, isso não existe”, ele expli-

cou. “É uma coisa que eu nunca 

tinha visto na vida real, só na te-

levisão. Ela falou que tudo bem. 

Como eu me senti nessa hora [ao 

beijá-la]? Me senti brasileiro”.

É interessante como, às ve-

zes, precisamos que alguém de 

fora venha nos revelar quem so-

mos ou como somos. Haverá coi-

sa mais corriqueira no Brasil do 

que beijar em público? Pelo me-

nos, é o que pensamos – e consi-

derando quantas vezes não fize-

mos isso sem o menor problema, 

será preciso exercício intelectual 

para nos lembrar de que pode ter 

havido exceções à regra.

Duas progressistas cidades 

do interior de São Paulo, São 

Joaquim da Barra e Sorocaba, 

já tiveram juízes que proibiram 

beijos em praça pública. E isso 

não foi no século 19, mas nos 

anos loucos de, respectivamente, 

1980 e 1981. Até a proibição ser 

revogada por ridícula, vários ca-

sais foram parar na cadeia.

Um dos restaurantes mais 

aconchegantes do Rio, a Adega 

Flor de Coimbra, desde 1938 

na rua Theotonio Regadas, na 

Lapa, até hoje ostenta na parede 

um quadro dos velhos tempos: 

“Proibido beijos ousados”. O 

quadro continua lá pelo folclo-

re, claro – mesmo porque, ten-

do pedido sua feijoada à Souza 

Pinto, com feijão-manteiga, 

carnes nobres e farofa de torres-

mo, quem pensará em dar beijos, 

mesmo ousados?

E uma querida senhora que 

conheci, ao ver um casal se bei-

jando na novela da TV, deu um 

profundo suspiro e, do alto de 

seus 90 anos, exclamou, talvez 

sem se dar conta de que todos 

na sala podiam escutá-la: “Eu 

nunca fui beijada!”. Ali, naquele 

momento, todos nos conscienti-

zamos da nossa tremenda fragi-

lidade.

Ruy Castro

Beijos proibidos

É interessante como, 

às vezes, precisamos 

de alguém de fora 

que venha nos 

revelar quem somos

3)  Família Bolsonaro critica a 

democracia do Brasil desde 1990

Montagem com presidente como 

leão atacado por “hienas” do STF e 

da ONU é último capítulo em his-

tórico de atrito com outros Poderes 

da República, analisa João Ker. 

Na tarde desta segunda-feira, 28, o 

presidente Jair Bolsonaro publicou 

uma montagem em sua conta o� -

cial no Twitter, na qual ele aparece 

como um leão sendo atacado por 

hienas identi� cadas como o Supre-

mo Tribunal Federal, a ONU, a im-

prensa, partidos de oposição e até a 

Lei Rouanet. 

Esses, entretanto, não são os únicos 

episódios que a família Bolsonaro 

expõe publicamente falas ou atitu-

des consideradas anti-democráti-

cas. Os registros de tais declarações 

começam ainda na década de 1990. 

Questionado se fecharia o Congresso 

Nacional caso um dia caso fosse eleito 

presidente da República, ele respon-

deu: “Não há a menor dúvida! Daria 

golpe no mesmo dia”.

Na mesma sequência, ele a� rmou: 

“Através do voto, você não muda 

absolutamente nada no Brasil. Só 

vai mudar quando tivermos uma 

guerra civil aqui dentro”. (...) (O 

Estado de S. Paulo)

4)  Bolsonaro aciona Moro para 

porteiro prestar depoimento à Po-

lícia Federal

Em resposta a TV Globo, Jair Bol-

sonaro deixa em dúvida concessão 

da emissora.

1)  Pastor belga

Cão que participou e foi ferido 

na operação contra o terrorista Al 

Bagdadi recebe os elogios do pre-

sidente Trump, que publicou sua 

foto no Twitter e o convidou à Casa 

Branca, reporta Pablo Guimón.

O mais novo herói americano é 

“belo” e “talentoso”. No subsolo 

de uma remota casa na região sí-

ria de Idlib, perseguiu por um tú-

nel Abubaker al Bagdadi, líder do 

Estado Islâmico (EI), o terrorista 

mais procurado pelos Estados Uni-

dos, até que este, encurralado, de-

tonou seu colete explosivo tirando 

a própria vida. O herói foi ferido, 

mas sobreviveu. Seu nome ainda 

está sob segredo de Estado. Mas já 

recebeu um convite à Casa Bran-

ca, como informa pelo Twitter a 

correspondente do � e New York 

Times Katie Rogers. O presidente 

quer conhecê-lo em pessoa. Ou, 

mais exatamente, em cachorro. O 

cachorro é um pastor belga mali-

nois. (...) (El País)

2) Apesar de relação estreita 

entre Trump e Bolsonaro, investi-

mentos americanos no Brasil não 

aumentaram

De um lado “eu te amo”. Do outro 

“ele é um bom homem”. A troca de 

afagos pública entre os dois atu-

ais presidentes de Brasil e Estados 

Unidos, Jair Bolsonaro e Donald 

Trump, é considerada sem prece-

dentes por estudiosos da relação 

entre os dois países, escreve Maria-

na Sanches.

Bolsonaro e Trump partilham o 

posicionamento ideológico de di-

reita, o conservadorismo nos cos-

tumes e o estilo populista e online 

de fazer política. Apesar da retóri-

ca, no entanto, até agora, abraços e 

apertos de mão não se converteram 

em aumento de investimentos ou 

negócios dos EUA no Brasil. (...) 

(BBC News Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 

a� rmou hoje estar conversando 

com o ministro da Justiça, Sergio 

Moro, para que o porteiro de con-

domínio onde mantém residência 

no Rio de Janeiro possa ser ouvi-

do novamente em depoimento na 

investigação que apura a morte da 

vereadora carioca Marielle Franco 

(PSOL), mas pela Polícia Federal, 

escreve Luciana Amaral. “O por-

teiro ou se equivocou, ou não leu o 

que assinou’’.(...) (UOL)

5)  ‘A Globo não fez patifaria e 

nem canalhice’, diz comunicado da 

emissora
Rede de TV emitiu comunicado 

em resposta aos ataques de Bolso-

naro em live. Nesta terça, Jornal 

Nacional exibiu menção ao nome 

do presidente no caso Marielle.

Em nota divulgada na madrugada 

desta quarta-feira 30, a TV Globo 

respondeu ao presidente Jair Bol-

sonaro, que em live mais cedo disse 

que emissora faz “patifaria” e � ca 

“infernizando sua vida”. Bolsonaro 

reagiu a uma reportagem do Jornal 

Nacional desta terça, que monstra 

menção ao nome do presidente 

na investigação do caso Marielle 

Franco. No posicionamento, lido 

por Renata Lo Prete no Jornal da 

Globo, a emissora declarou que 

“não fez patifaria nem canalhice”, 

mas sim “jornalismo com seriedade 

e responsabilidade”. (...) (Veja)

6)  Bolsonaro admite erro em ví-

deo com hienas

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 

admitiu que errou e se desculpou 

nesta terça (29) pelo vídeo com 

hienas e leões publicado em uma 

rede social na véspera. O conteúdo 

foi apagado pouco tempo depois, 

após repercussão negativa. 

No vídeo publicado nesta segunda-

-feira (28), Bolsonaro se compara 

a um leão acossado por hienas que 

o atacam. Uma delas representa o 

STF (Supremo Tribunal Federal).

O vídeo provocou reação no STF. 

O ministro Celso de Mello, deca-

no da corte, disse que a postagem 

evidencia que “o atrevimento presi-

dencial parece não encontrar limi-

tes”. (...) (UOL)

7)   Filho diz que foi o próprio 

Bolsonaro quem postou polêmico 

vídeo da hiena

Em entrevista ao Estado, o presi-

dente a� rmou que a publicação do 

� lme foi “um erro” e pediu descul-

pas, reporta Vera Rosa. 

O vereador Carlos Bolsonaro (PS-

L-RJ) disse na noite desta terça-fei-

ra (29) que foi seu pai, o presidente 

Jair Bolsonaro, quem postou nas 

redes sociais o vídeo no qual ele 

se compara a um leão atacado por 

“hienas” - sendo uma delas o Supre-

mo Tribunal Federal (STF). (...) 

(O Estado de S.Paulo)

mílias de militares. (...) (Folha de 

S. Paulo)

9)  Justiça ordena a prisão de An-

thony e Rosinha Garotinho

A 2ª Câmara Criminal do TJ do 

Rio derrubou a liminar que con-

cedeu um habeas corpus ao casal 

Anthony e Rosinha Garotinho. Os 

dois, portanto, voltaram a ser pre-

sos, escrevem Ana Cláudia Guima-

rães e Nelson Lima Neto.

Trata do caso de suposta organi-

zação criminosa em que os ex-go-

vernadores são acusados de ilega-

lidades nos contratos celebrados 

entre a Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes e a Odebrecht para a 

construção de casas populares, du-

rante os dois mandatos de Rosinha 

como prefeita, entre 2008 e 2016. 

(...) (O Globo)

10)  Fundo soberano da Arábia 

Saudita vai investir US$ 10 bilhões 

no Brasil, diz Onyx

Setores que serão bene� ciados pe-

los investimentos serão de� nidos 

em ‘comum acordo’ pelos dois pa-

íses, de acordo com o ministro das 

Relações Exteriores, escreve Julia 

Lindner e Leticia Pakulski.

Após a viagem do presidente Jair 

Bolsonaro à Arábia Saudita, o 

fundo soberano do país decidiu 

investir US$ 10 bilhões no Brasil. 

O anúncio foi feito pelo chanceler 

Ernesto Araújo e pelo ministro da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ter-

ça-feira, 29. (...) (O Estado de S. 

Paulo)

11)  ‘Não pensamos em romper 

nada com a Argentina’, diz Bolso-

naro
Após a eleição de Alberto Fernan-

dez como presidente da Argentina, 

Bolsonaro disse que o governo bra-

sileiro não pensa em “romper nada” 

com o País, mas espera que o lado 

de lá continue com as mesmas prá-

ticas de Mauricio Macri - abertura, 

liberdade econômica e respeito as 

cláusulas democráticas do Merco-

sul, escreve  Julia Lindner.   (...) (O 

Estado de S. Paulo)

O novo herói norte-americano é um cachorro

Vídeo da presidência 

comparando 

ministros do STF 

a hienas provoca 

polêmica

Texto da Reforma 

da Previdência 

dos militares 

expõe racha 

no PSL

Você já sabe 

quanto custa ver o 

Mengão na � nal do 

Mundial em Doha, 

em dezembro?

(*)  José Aparecido Miguel, diretor 

da Mais Comunicação-SP 

(www.maiscom.com), jornalista 

e consultor de comunicação, foi 

editor-executivo do Jornal do 

Brasil, entre outros jornais do país. 

(www.outraspaginas.com.br)  

OUTRAS PÁGINAS JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

8) Sob protestos, comissão con-

clui votação da reforma da Previ-

dência dos militares

Destaques foram rejeitados com 

gritos contra o presidente Bolso-

naro, expondo racha no PSL, in-

forma � iago Resende.

A reforma da Previdência dos mili-

tares avançou na Câmara terça-fei-

ra (29). A comissão que analisa o 

tema concluiu a votação, sob gritos 

contra o presidente Jair Bolsonaro 

e expondo um racha no PSL.

Em março, o presidente Jair Bolso-

naro enviou ao Congresso o proje-

to que endurece os critérios para 

que militares entrem na inativida-

de. Durante a votação de um des-

taque da oposição, a sessão chegou 

a ser temporariamente suspensa 

nesta terça após confusão com fa-

12)  Velório de Jorge Fernando 

tem cenário de espetáculo e home-

nagem de fãs

O diretor Jorge Fernando, 64, foi 

velado na manhã de terça-feira, 

29/10/19, no Teatro do Leblon, 

na zona sul do Rio, escreve Lola 

Ferreira. Ele morreu domingo (27) 

em decorrência de uma parada car-

díaca. Em sua homenagem, o pal-

co da sala Marília Pêra do Teatro 

Leblon emulou um grande cenário 

teatral, com fotos, imagens de TV 

e referências a São Jorge, de quem o 

diretor era devoto. O cenário, do-

ado pelo cantor Zeca Pagodinho, 

continha imagens de São Jorge, 

Cosme e Damião e Ogum, além 

de coroas de � ores. (...) (UOL)

13)  Pacote para tentar ver o 

Flamengo no Mundial sai por 12 

vezes de R$ 1.018

Se passar pelo River na Liberta-

dores, dia 23, ingressos mais bara-

tos para jogos do time carioca em 

Doha, hospedagem por seis dias e 

passagem custam à vista R$ 8.217, 

conta Gabriel Martins.  Serão dois 

jogos: a semi� nal, em 17 de de-

zembro, e a � nal (ou a disputa do 

3º lugar), dia 21. (...) (O Globo)

sais foram parar na cadeia.

Um dos restaurantes mais 

aconchegantes do Rio, a Adega 

Flor de Coimbra, desde 1938 

na rua Theotonio Regadas, na 

Lapa, até hoje ostenta na parede 

um quadro dos velhos tempos: 

“Proibido beijos ousados”. O 

quadro continua lá pelo folclo-

re, claro – mesmo porque, ten-

do pedido sua feijoada à Souza 

Pinto, com feijão-manteiga, 

Beijos proibidos

do pedido sua feijoada à Souza 

Pinto, com feijão-manteiga, 
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BRASIL Janio de Freitas

A festa da direita está chegan-

do ao �m. “O mundo se vira para 

a direita” veio a ser uma ideia que 

encobriu todo o planeta. E trouxe 

uma onda de voracidade material 

e prepotência antissocial proje-

tadas como um ódio sem razão 

nem controle. Nada sugeria essa 

irrupção: os ricos continuavam se 

fazendo mais ricos, o fantasma do 

comunismo destruíra-se, as guerras 

eram o de sempre. Onde o desejo 

de menos injustiça social chegara 

ao poder, não houve um só caso 

de cobrança à riqueza particular 

por seu débito humanitário. Mas a 

onda veio, voraz e feroz, planejada 

por teorias econômicas forjadas 

(nos dois sentidos da palavra) onde 

maiores são a riqueza e seu poder.

O retrocesso da onda diz res-

peito ao Brasil de modo particular. 

Com referências diretas e indiretas 

ao risco de “contaminação”, Bolso-

naro mostra o mesmo medo disse-

minado no poder empresarial pelo 

levante do povo chileno. Bem de 

acordo com sua capacidade de com-

preensão, ao mesmo tempo ele ame-

aça isolar a Argentina se a direita lá 

perder a presidência. E faz dessa elei-

ção o pretexto para retirar o Brasil 

do Mercosul – intenção, na verdade, 

já exposta como candidato e adequa-

da a reiterado desejo de Trump.

O isolamento que se prenuncia 

é, porém, o que Bolsonaro não per-

cebe. No Chile, Sebastián Piñera, 

de centro-direita, se afasta do Bra-

sil de Bolsonaro, forçado a aban-

donar suas políticas a�nadas só 

com o capital, estopins da explo-

são agressiva que o surpreendeu. O 

plano de aproximar o Brasil mais 

de Uruguai e Paraguai, para isolar 

a Argentina, revela desinforma-

ção patética: os uruguaios podem 

eleger Daniel Martínez, de�nido 

como “o oposto de Bolsonaro”.

Na Bolívia, Evo Morales já ba-

teu Carlos Mesa e deve derrotar a 

articulação internacional para im-

pedi-lo de tomar posse. Negócios 

com o Brasil, sim; com Bolsonaro, 

nada. No Equador, Lenín More-

no, eleito pelo antecessor Rafael 

Correa, traiu-o depressa, traiu seus 

eleitores e entregou-se ao FMI, 

que, mais uma vez, provocou vio-

lenta revolta de massa. Lenín agora 

vai trair a si mesmo, para conter a 

revolta. Da Venezuela, nem se fale.

Na Europa que vale bom enten-

dimento, a imagem do Brasil pode 

ser encontrada em certos latões nas 

calçadas da madrugada. Nos EUA, 

o amado dos Bolsonaros recebe a 

cada dia nova acusação, já em trâ-

mite o processo de impeachment. 

Além disso, tem a disputa eleitoral a 

assoberbá-lo por antecipação, com 

a vantagem inicial dos democratas.

O Brasil em breve estará iso-

lado por Bolsonaro. Na duvidosa 

companhia apenas de Peru, Co-

lômbia e, olhe lá, Paraguai. O bom 

vizinho, conceito que o Brasil se 

deu com orgulho, está empesteado.

As violentas insurreições e os 

resultados eleitorais, em nossa vi-

zinhança, têm em comum a sua 

causa: as políticas antissociais, de 

arrocho, de desemprego, de apo-

sentadorias degradantes, de trans-

porte caro, de preços altos e salários 

baixos. Apesar disso, a alienação 

política e mental do governo Bol-

sonaro iguala o ministro da Econo-

mia aos napoleões de hospício.

Sua cogitação mais recente é 

nada menos do que a liberação dos 

governadores para cortar venci-

mentos dos funcionários e demitir 

à vontade, como redução de custo. 

Paulo Guedes ignora a realidade à 

sua volta, não conhece a Consti-

tuição e imagina que o Congresso 

aderiria ao seu delírio.

O Chile era o paraíso procla-

mado por Paulo Guedes. Os gover-

nos chileno, do Equador e da Ar-

gentina praticaram as políticas que 

Guedes quer no Brasil. E perce-

biam a realidade tanto quanto ele.

O IRRESPONSÁVEL

O ministro do Meio Ambiente 

só acionou o Plano de Contingên-

cia para Incidentes de Poluição por 

Óleo em Água (PNC) mais de 40 

dias depois de constatada a presen-

ça de petróleo em praias nordesti-

nas. E só o fez porque o Ministério 

Público Federal exigiu-o. Enquan-

to mais e mais praias eram atingi-

das, Ricardo Salles viajava por aí.

São necessárias mais iniciativas 

do Ministério Público – o federal 

e o estadual das áreas atingidas. O 

governo Bolsonaro extinguiu mais 

de 50 conselhos e dois comitês do 

PNC no começo do ano, o que 

mutilou o dispositivo de ação con-

tra desastres ambientais como o 

atual. Veri�cada a disseminação do 

petróleo, não tomou as providên-

cias convencionadas. São muitos, 

portanto, os indícios de crime de 

prevaricação a merecerem um in-

quérito criminal para as responsa-

bilidades de Ricardo Salles, incluí-

das suas mentiras públicas.

Sozinho e empesteado

Augusto Aras defende 

liberdade de imprensa 

Procurador Geral 

da Republica foi 

o palestrante 

dos 50 anos da 

Tribuna da Bahia 

comemorado na 

capital baiana

Por Cláudio Magnavita

Baiano de nascença, Augusto 

Aras retorna à terra natal depois 

de nomeado como Procurador 

-Geral da República, para a so-

lenidade de 50 anos da Tribuna 

da Bahia, realizada no dia 21 de 

outubro na Associação Comer-

cial da Bahia. No evento, Aras fez 

uma defesa à liberdade de impren-

sa, comentou sobre a canonização 

da Irmã Dulce e o atual momento 

político que vive o país.  

CM: O seu discurso fala 

sobre liberdade de imprensa. 

O senhor poderia repetir a im-

portância do Procurador-Geral 

como guardião da liberdade de 

imprensa?
AG: Todo Ministério Público 

brasileiro, não só o Procurador-

-Geral mas todos os seus mem-

bros, deve zelar, deve guardar a 

liberdade de expressão por ser um 

atributo inerente a uma autêntica 

democracia. Onde não há liber-

dade de expressão, não há demo-

cracia, ao menos no seu conteúdo 

substancial. 

CM: O senhor poderia falar 

sobre a Tribuna da Bahia e a im-

portância deste evento e da aula 

de jornalismo que deu? 

Para um jornalista experien-

te como você, Magnavita, é um 

verdadeiro elogio em ouvir isso. 

Primeiro porque não tenho for-

mação jornalística, mas leio jornal 

desde que aprendi a ler. E a im-

prensa é como eu tenho dito sem-

zindo esse grande sentimento de 

confraternização e fraternidade. 

CM: Os valores da Irmã 

Dulce são importantes para esse 

momento de cisão nacional?

AG: Os valores da Irmã Dulce 

podem se concentrar na caridade. 

Ela era a obra do próprio cristia-

nismo na sua essência. Só se pode 

falar em Cristo e a sua doutrina se 

falar em amor ao próximo.

CM: O senhor viajou a 

Roma  com recursos próprios?

AG: Paguei as minhas despe-

sas e da minha esposa, indepen-

dentemente de qualquer ônus do 

Estado brasileiro. Todavia, eu �z 

parte da comitiva o�cial. 

CM: A revista “Veja” deu 

que o senhor não vai aceitar no-

vas delações até que todas este-

jam ali, na gaveta da PGE.

AG: Eu jamais disse isso. Ali-

ás, quero registrar minha felicida-

de em ver o lema da Tribuna, que 

garante o que se lê, pois 90% ou 

mais do que se fala em meu nome 

não é o que realmente é.

pre: eu me sinto mais comprome-

tido em garantir o dever que tem 

a imprensa de informar verdades, 

do que censurar em qualquer for-

ma a imprensa. 

CM: A imprensa nacional 

disse que o senhor se reuniu 

com o presidente Bolsonaro e 

trataram dessa crise no PSL. 

Vocês chegaram a falar sobre 

isso?
AG: Em hipótese alguma. A 

minha conversa foi o retorno de 

Roma e uma cortesia para agrade-

cer o convite para integrar a comi-

tiva o�cial. 

CM: E sobre a crise entre o 

presidente e o PSL?

AG: Isso é uma questão par-

tidária. O presidente pode falar 

sobre ela e o seu grupo, mas é uma 

questão interna do partido. O 

Procurador-Geral não pode cui-

dar de um assunto partidário.  

CM: O senhor foi a Roma 

para a canonização da Irmã 

Dulce. Qual a importância para 

o país em ter uma santa neste 

momento?
AG: O ambiente de fé en-

contra na baianidade a sua maior 

expressão. A Bahia tem o privilé-

gio de ter nas suas raízes culturais 

uma forte in�uência de diversas 

culturas e diversas religiões. Isso 

faz com que na nossa cerimônia 

de canonização, víssemos baia-

nas vestidas a caráter, pessoas de 

todos os credos e religiões, tradu-

CM

O procurador-geral, Augusto Aras: defesa impertinente da liberdade de imprensa e da democracia

Quero registrar minha felicidade 

em ver o lema da Tribuna, que garante o 

que se lê, pois 90% ou mais do que se fala 

em meu nome não é o que realmente é

A  Tribuna da Bahia celebrou 

seus 50 anos de fundação, na As-

sociação Comercial da Bahia, no 

último 21 de outubro. Na soleni-

dade, o presidente Walter Pinhei-

ro destacou que o veículo acom-

panhou de perto a evolução da 

sociedade baiana neste período. 

Já o vice-presidente, Marcelo 

Sacramento, salientou o prestígio 

do jornal, pois a cúpula política 

baiana estava em peso no evento. 

Diretor de redação, Paulo Rober-

to Sampaio lembrou sua trajetória 

no veículo, dizendo que a Tribuna 

sempre preservou os valores de in-

dependência e veracidade dos fatos. 

Convidado ilustre da festa, o 

Procurador-Geral, Augusto Aras, 

disse que o jornal sobreviveu com 

louvor aos tempos da ditadura 

civil-militar, citando até que, em 

algumas edições, espaços em bran-

cos eram deixados de propósito, 

para mostrar a censura. 

O Correio da Manhã esteve 

representado pelo seu diretor- pre-

sidente, o jornalista Cláudio Mag-

navita, que, na década de 90, foi 

colunista do jornal baiano. 

- Poucos jornais possuem um 

história de vanguarda como a 

Tribuna, que sempre foi um con-

traponto importante na imprensa 

baiana e nacional. A Tribuna foi 

uma grande escola para muitos jor-

nalistas que hoje atuam nacional-

mente e foi importante na minha 

vida pro�ssional - a�rmou Magna-

vita - Walter Pinheiro é uma refe-

rencia na condução de um jornal, 

e esta prestigiada festa de 50 anos 

é uma demonstração viva deste 

trabalho. 
Como palestrante principal, 

Augusto Aras apresentou uma tra-

jetória dos principais fatos da his-

tória nos últimos 50 anos, dentro 

da ótica da Tribuna. 

Tribuna da Bahia completa 50 anos

Jornal dá demonstração de força da imprensa escrita em concorrido evento em Salvador
Fotos: CM

Aras com o casal Joaci Gois, fundador da Tribuna Solenidade lotou auditório nobre da Associação Comercial

Raul Chaves Filho, Paulo Vianna e Fernando Chagas Benito Gama ladeado por Marco Cidrera e Antonio Sérgio Carneiro

O abraço da equipe do Correio da Manhã a Walter Pinheiro O publicitário Sydnei Rezende com Silvia e Frederic Santoro

Osvaldo Lyra, colunista da Tribuna, e Magnavita

Gel e Walter Pinheiro com o �lho Waltinho

Mauro Cardim abraça Augusto Aras

do ao �m. “O mundo se vira para 

a direita” veio a ser uma ideia que 

encobriu todo o planeta. E trouxe 

uma onda de voracidade material 

e prepotência antissocial proje-

cada dia nova acusação, já em trâ

mite o processo de impeachment. 

Além disso, tem a disputa eleitoral a 

assoberbá-lo por antecipação, com 

a vantagem inicial dos democratas.

fazendo mais ricos, o fantasma do 

comunismo destruíra-se, as guerras 

eram o de sempre. Onde o desejo 

de menos injustiça social chegara 

de menos injustiça social chegara 

e prepotência antissocial proje a vantagem inicial dos democratas.

fazendo mais ricos, o fantasma do 

comunismo destruíra-se, as guerras 

eram o de sempre. Onde o desejo 

de menos injustiça social chegara 

de menos injustiça social chegara 
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De 1º a 7 de novembro de 2019

OPINIÃO

O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA

H Á  1 0 0  A N O S

Por M. Barros Miranda 

As principais notícias inter-

nacionais publicadas no Cor-

reio da Manhã na semana de 1º 

a 7 de novembro de 1919 esta-

vam relacionadas ao impasse de 

Fiume.  Próximo a um acordo, 

o caso sofreu uma reviravolta 

e, novamente, entrou em pauta 

na Liga das Nações. Inglaterra 

e França elaboraram uma pro-

posta de acordo, enviada aos Es-

tados Unidos, para solucionar a 

crise na província, que busca sua 

independência à Itália.  

Outro assunto mundial que 

rendeu páginas foi a Guerra 

Civil soviética. A Alemanha re-

cusou participação ao bloqueio 

de Inglaterra e França contra os 

bolcheviques, pela disputa do 

soviete de Petrogrado. 

Além disso, os mineiros do 

meio-oeste dos Estados Unidos 

continuavam em greve, e a co-

missão nacional ucraniana pu-

blicou uma declaração solicitan-

do a entrega do ex-ministro das 

Finanças da Áustria na Primeira 

Grande Guerra, Dr. Bilinski.

No dia 4, o jornal publi-

cou uma entrevista com o Papa 

Bento XV, na qual o Pontí� ce 

comentou as ações da Igreja du-

rante à Guerra

No Brasil, as comissões de 

� nanças, diplomática e consti-

tucional analisavam o Tratado 

de Paz da Primeira Guerra Mun-

dial. Juntamente com acordo 

mundial, deputados discutiam o 

orçamento da Fazenda. 

Na coluna política, o des-

taque foi a eleição legislativa 

municipal em São Paulo. Já na 

esportiva, os campeonatos es-

taduais de futebol, tênis e polo 

aquático eram os destaques, as-

sim como as famosas corridas de 

cavalo (turf ).

Comissões na Câmara analisam Tratado de Paz da 1ª Guerra 

H Á  7 5  A N O S

H Á  1 0 0  A N O S

Por M. Barros Miranda 

O noticiário do Correio 

da Manhã na primeira semana 

de novembro, em 1944, estava 

quente. Bem quente, com a Se-

gunda Guerra Mundial pegan-

do fogo. Tanto a Leste quanto 

a Oeste, exércitos de Inglaterra, 

França, Estados Unidos e União 

Soviética estavam cada vez mais 

se aproximando da Alemanha. 

Enquanto tropas soviéticas 

dominam a cidade de Kecske-

met e se aproximavam de Buda-

peste, capital da Hungria, forças 

inglesas desembarcam na Ilha 

de Walcheren, na Bélgica, para 

iniciar avanços e libertar o país 

europeu. 
Pracinhas brasileiros con-

quistam mais uma cidade e 

avançam para o norte da Itália e 

a cidade de Tirana, na Albânia, 

� cava cada vez mais próxima de 

ser libertada do nazifascismo.

 No Pací� co, aviões norte-a-

mericanos sobrevoam Tóquio, 

capital do Japão, e exércitos da-

vam mais um passo para a liber-

tação das Filipinas, com a toma-

da de Leyte. 
Ainda em relação às repor-

tagens internacionais, o Primei-

ro-ministro britânico Winston 

Churchill pedia a prorrogação 

do mandato do Parlamento do 

Reino Unido, e Franklin Roose-

velt perto de conquistar o quar-

to mandato de presidente nos 

Estados Unidos. 

O destaque nacional era 

para a procissão do Dia de Fina-

dos. Além disso, o Brasil enviava  

representantes para o Tribunal 

de Haia, na Holanda, para co-

mentar sobre a cultura jurídica 

do país, e uma reportagem sobre 

as ações da Santa Casa de Mise-

ricórdia para combater a pobre-

za nas ruas cariocas. 

Tropas inglesas, soviéticas e francesas próximas a Berlim

London, London

Rachadinha

E se as manchas chegarem?

O governador Wilson Witzel embarca para 

Londres esta semana para participar de 

uma das maiores feiras de turismo do 

mundo, a WTM.  

 O Rio terá um estande próprio na feira 

londrina, de 50 m², com um video wall 

que projetará imagens do turismo � umi-

nense.

 O secretário de Turismo, Otavio Leite,  

já cumpre agenda em Madri e seguirá 

para Londres para encontrar o governa-

dor Witzel.

 É a segunda vez que o estado tem 

espaço próprio em uma feira internacional 

de turismo neste ano. O primeiro foi em 

Buenos Aires - e já há espaço reservado 

para as feiras de Madri, Lisboa e Berlim 

no primeiro trimestre de 2020.

  Os únicos estados a terem estandes 

próprios nas feiras internacionais eram o 

Ceará e a Bahia, ambos do Nordeste.

A prática da rachadinha está tão escancarada na Câmara 

Municipal que até nobre edil que transita entre o Legisla-

tivo e o municipal fez, em passado recente, uma indeco-

rosa proposta a uma jornalista que tentava contratar para 

a sua assessoria de imprensa.  

 A jornalista não só recusou a oferta como deixou a 

Câmara escandalizada por algo que ela só conhecia no 

notíciario político-policial dos jornais. 

 O risonho vereador, ao se cruzar com a coleguinha na 

rua, deve trocar de calçada.  

O Inea está em estado de vigília com a aproximação das 

manchas de óleo. O mesmo ocorre com a Secretaria de 

Meio Ambiente. Os dois possuem plano de contigência.

 Já na área do turismo, existe um silêncio sobre este 

assunto, principalmente na esfera municipal e em cida-

des que dependem do turismo de sol e praia.

 A exemplo do Nordeste, se as manchas, que já estão 

em Ilhéus, chegarem a Cabo Frio, Búzios e Arraial do 

Cabo, será devastador para a alta temporada de verão.   

MAGNAVITA
claudio.magnavita@gmail.comMAGNAVITA

Ausência oportuna

Velhas raposas da política carioca consi-

deram que a viagem de Witzel à corte é 

providencial.  

 Ele sai do embate midiático com o  

presidente Bolsonaro em um momento 

delicado e perigoso para um estado que 

está em recuperação � scal e dependente 

da União. 

 O que tem pesado, segundo uma rapo-

sa decana, é o fato de o governador ter 

tido uma conversa ao pé de ouvido com 

Bolsonaro no último dia 9 de outubro, e 

ter revelado detalhes do inquérito. 

Mercado aquecendo

Descentralizações

Homenagem

Explosiva

Na mira do fuzil

O empresário Luis Oswaldo Leite, pre-

sidente da Performance, está otimista 

com a reativação do mercado imobiliário 

carioca.

 O seu mega empreendimento em 

Botafogo, entre a Rua da Passagem e 

o Canecão, já comercializou 60% das 

unidades, sem que tenha ocorrido o lan-

çamento o� cial e, ainda, sem campanha 

publicitária.

Volta na próxima semana a série de 

reportagens do Correio da Manhã 

sobre a operação Cataratas, envol-

vendo a Fundação Leão XIII.

 O alvo agora são as descentra-

lizações realizadas pela Secretaria 

de Educação, comanda por Pedro 

Fernandes, em favor da Fundação.

O empresário José Isaac Peres será o grande homenagendo na festa Líderes 

do Rio, que será realizada pela LIDE- Grupo de Líderes Empresariais do Rio.

 O convite foi realizado por Andreia Repsold, presidente da LIDE-RJ 

(foto) durante a inauguração da árvore do BarraShopping. A entrega será em 

almoço no Copa no dia 4 de dezembro.  

A delação premiada de Lélis 

Teixeira, ex-presidente da 

Fetranspor, além de envolver dois 

membros conhecidos do Judiciário, 

pode ser mais explosiva.

 Quem já gravitou por perto 

aposta até em re� exo direto na 

próxima eleição municipal no Rio.

O presidente do STF, Dias Toffoli, tem per-

dido o sono com a pressão dos militares 

na questão do julgamento da prisão de 

segunda instância.

 Com a temperatura nas alturas, ele 

sairá com uma medida salomônica. Não 

haverá perdidos, nem perdedores, muito 

menos fuzilados. 

 Ele vai jogar o abacaxi para o colo do  

STJ e livra o currículo da sua corte, sain-

do da mira da pressão que vem sofrendo. 

Só depois voltará a dormir tranquilo. 

Flexões salvadoras

O empresário Alan Adler, CEO da IMM Es-

portes e Entretenimento, arrancou riscos 

da plateia do Reage Rio, quando contou 

como resolveu o problema de atraso dos 

executivos do grupo EBX, de Eike Batista.

 Trouxe a ideia de fazer os executivos 

atrasados  “pagarem” com � exões públi-

cas o desleixo com o relógio.

  A unidade presidida por Adler foi uma 

das poucas que sobreviveu ao colapso 

do grupo de Eike.  

Segurança Presente

Instrutor do chefe! 

Semana quente no Segurança Presente no Governo 

do Rio. Além da troca de comando, com a saída 

de um coronel e a posse de um major, começa a 

faltar recursos para o pagamento dos militares que 

vendem suas folgas para o programa.

 Só as unidades de Copacabana e Niterói não 

enfrentam desgate � nanceiro, exatamente as duas 

que recebem aporte das prefeituras.

 A solução para normalizar o programa passa pela 

Assembleia Legislativa, e vai demorar.

O coronel-bombeiro Souza Filho, convidado para 

assumir o comando da Defesa Cívil no Rio, além de 

ter um currículo que o habilita para a função, tem 

um laço que poucos conhecem.

Foi o instrutor de mergulho do presidente Bolsona-

ro, com quem mantém laços de grande amizade.   

Samaritano SOS Vitória

A queda da qualidade da 

Rede de Hospitais Samari-

tano é assustadora. 

 Um paciente internado 

devido a uma infecção que 

teve origem em tratamento 

dentário quase entra em 

óbito, se não fosse uma 

decisão radical da família.

 Ele foi transferido na 

marra para o Copa Star 

e 48 horas depois estava 

praticamente recuperado.

 Procedimentos básicos 

e acompanhamento pleno 

dos médicos foram graves.

O Pronto-Socorro do Hos-

pital Vitória, na Barra, 

o braço mais popular 

do Samaritano, virou � lial 

do inferno. 

 O atendimento, além 

de demorado e com longas 

� las de espera, só encon-

tradas em hospitais públi-

cos, é líder de queixas.

 Os médicos responsabi-

lizam a atual gestão, que é 

bem diferente da do sau-

doso Dr Edson de Godoy 

Bueno, quando a priorida-

de era o paciente.   

APOSTAS DA SEMANA

1. Será que o Witzel vai pedir para ser recebido pela 

rainha Elizabeth em Londres?

2. Depois do embate com Bolsonaro, será que a embai-

xada brasileira em Londres dará tratamento VIP ao 

governador?

3. Existe realmente um pacto que une WW com a Globo 

contra Crivella e Bolsonaro?

4. Qual será o número de assessores que viajarão com 

WW para Londres? 

CM

Guilherme Paulos, presidente da GJP, foi o an� trião do Golfe Brasil no Rio, prestigiado pelo 

presidente da Riotur, Marcelo Alves, que tem brilhado como gol� sta, pelo vereador Michel 

Felipe e Carlos Favoreto do Golf Olímpico, local do torneio. O Rio abriu o circuito nacional

Rachadinha

A prática da rachadinha está tão escancarada na Câmara 

Municipal que até nobre edil que transita entre o Legisla-

tivo e o municipal fez, em passado recente, uma indeco-

rosa proposta a uma jornalista que tentava contratar para 

a sua assessoria de imprensa.  

 A jornalista não só recusou a oferta como deixou a 

Câmara escandalizada por algo que ela só conhecia no 

notíciario político-policial dos jornais. 

 O risonho vereador, ao se cruzar com a coleguinha na 

rua, deve trocar de calçada.  

Samaritano

A queda da qualidade da 

Rede de Hospitais Samari-

tano é assustadora. 

 Um paciente internado 

devido a uma infecção que 

teve origem em tratamento 

dentário quase entra em teve origem em tratamento 

dentário quase entra em 
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Palavra do leitor

Alemanha: um sonho lindo

Incrível a matéria sobre o país, mostrando 

o tempo da Guerra Fria e os dias atuais. Como 

professor de história, � quei feliz ao ver a união 

da informação turística com dados e fatos his-

tóricos que ocorreram na Alemanha, principal-

mente na cidade de Berlim. Tenho um sonho de 

ir para lá, e de conhecer a ilha dos museus.

Guilherme Gomes, 

Rio de Janeiro

Marvel hoje, amanhã e sempre!

Acompanhava a Marvel antes mesmo de 

sua compra realizada pela Disney. Então, posso 

dizer que não sou um “modinha”. Pelo contrário. 

Sempre li as HQs na minha infância, e o meu 

personagem preferido é o Namor. Ah, como eu 

agradeço a vida de Martin Goodman, o criador 

dessa linda marca. Meu lado nerd agradece!

Maria Clara, 

                  
                  

                  
   São Paulo

Óleo não combina com o mar

É surreal o que está acontecendo com o 

litoral do nordeste brasileiro. Algo assustador. 

As autoridades têm que tomar medidas urgen-

tes para podermos ter um desfecho menos pior 

nessa história. Imagina quantos animais estão 

morrendo por dia! Como nordestina e morando 

longe da minha terra, � co bastante angustiada.

Solange da Silva, 
Brasília

A mesma imprensa que é com-

placente com o prejuízo atestado 

pelo TCM acaba também trans-

formando o episódio do último 

domingo em combustível para 

uma fogueira midiática que perde 

o bom senso. 

A imagem da escavadeira que-

brando os vidros é forte. Foi usada 

e abusada até em charge em que 

ela é usada para derrubar o Cristo. 

Uma heresia. Tentam, no sublimi-

nar, associá-la a um histérico pastor 

que chutou uma imagem. Este, ali-

ás, merece o fogo dos infernos de 

forma eterna.

Ninguém se coloca ao lado do 

cidadão. Ninguém, por exemplo, 

percebe que a Lamsa vem desa� an-

do o poder concedente por meses 

e meses. Nunca apresentou as suas 

contas, nunca respondeu objetiva-

mente aos pedidos de informação 

da Prefeitura e, mesmo tendo uma 

decisão o� cial publicada no Diário 

O� cial, resolveu continuar cobran-

do  R$ 15,00 para quem vai e vol-

ta no seu trajeto. Assim, ignorou 

solenemente o Diário O� cial do 

Município. 
Com a publicação no DO, o 

que os gestores da concessionária 

deveriam fazer era entrar na Justiça 

e, dessa maneira, tentar legalmente 

garantir a operação, e não conti-

nuar cobrando ignorando o ato da 

Prefeitura.

O que ocorreu naquele domin-

go podia ser evitado. Em vez disso,   

acabou produzindo imagens que 

passaram a linha do aceitável. Po-

rém, foi restabelecido – com exage-

ros – a autoridade municipal, que 

estava sendo solenemente ignorada 

pela milionária concessionária.

Os atos cometidos foram leva-

dos a uma jovem juíza de vara de 

família que concedeu uma liminar 

restabelecendo à Lamsa o direito 

de cobrar o pedágio. Essa decisão 

foi tomada a partir de uma petição 

que traçou um quadro de arbitra-

riedade e que esqueceu de citar que 

a empresa estava desobedecendo a 

uma resolução publicada no Diário 

O� cial três dias antes.

A Prefeitura tem poder de 

Polícia para restabelecer a ordem 

urbana e age assim com invasões 

e ambulantes.  Na ótica da autori-

dade municipal estava sendo dado 

um BASTA a um contrato lesivo e 

a um assalto permanentemente ao 

bolso do cidadão.

Outra questão que muita gente 

esquece de noticiar é que, de acor-

do com um estudo da Controla-

doria Geral do Município, a tarifa 

hoje praticada pela concessionária 

na Linha Amarela (R$ 15, ida e 

volta) poderia cair para algo em 

torno de R$ 2 - e sendo cobrada em 

apenas um sentido, como acontece 

na Ponte Rio-Niterói. 

Esses e outros con� itos - que 

fazem a população arcar com os 

prejuízos - podem ser resolvidos 

caso os vereadores aprovem um 

projeto do prefeito que autorizaria 

a encampação da Linha Amarela. 

Trata-se, a� nal, de interesse públi-

co, o que justi� ca totalmente o re-

querimento de Crivella à Câmara 

dos Vereadores. 

Se o projeto de lei seguir adian-

te e tornar-se lei, o valor do pedágio 

será � xado pela própria Prefeitura. 

Que, naturalmente, vai seguir os 

estudos da sua Controladoria Ge-

ral. O projeto também autoriza a 

Prefeitura a contratar empresas ter-

ceirizadas que para a conservação e 

operação da via.

Por essas e por outras, nada jus-

ti� ca, no atual cenário econômico, 

que a concessionária de um servi-

ço público de suma importância 

se mantenha ao arrepio da lei. A 

Lamsa, desse jeito, se comporta de 

maneira inexplicável. A não ser que 

este seja um comportamento típico 

de uma sociedade onde entidades 

privadas ou públicas fazem o que 

bem entendem, sem qualquer tipo 

de satisfação ao público.

A propósito, ignorar o abuso 

da concessionária ilustra também 

que a imprensa carioca tem capri-

chado em torcer contra a própria 

cidade. Esta, de� nitivamente, não 

é uma jogada inteligente.

Quem assistiu ao noticiário 

da segunda-feira pela manhã � cou 

perplexo ao ver um jovem jorna-

lista de um telejornal entrevistar 

o conselheiro-presidente do Tri-

bunal de Contas dos Municípios, 

� iers Vianna Montebello, a� r-

mando que o TCM apurou um 

prejuízo de R$ 481 milhões para 

a cidade do Rio, bem diferente do 

R$ 1,5 bilhão que a Prefeitura ale-

gava. O repórter conclui dizendo 

que a Prefeitura estava errada.

A vontade de cruci� car o pre-

feito leva a imprensa a cometer 

um ato falho. Faz parecer que um 

prejuízo de R$ 481 milhões é acei-

tável. Estamos falando de US$ 110 

milhões drenados de creches, hos-

pitais e manutenção de ruas.

Entre os cálculos da Prefeitura 

e do TCM há um elo em comum: 

o prejuízo lesivo à cidade. Isso é 

incontroverso. Resta calcular de 

quanto está se falando.

O pior é que a concessioná-

ria Lamsa, por exemplo, pratica o 

maior pedágio urbano do mundo e 

ninguém reclama. O prefeito Mar-

celo Crivella tem estado sozinho na 

luta contra esse abuso. 

Todos nós que passamos na Li-

nha Amarela somos assaltados por 

um contrato prorrogado sem pen-

sar no usuário e que ultrapassa em 

muito o reembolso do consórcio 

da obra.

Prejuízo pouco é bobagem?
EDITORIAL

Manier Sael, imigrante hai-

tiano em São Paulo, deu tocante 

entrevista à Folha há alguns dias. 

Contou que, ao chegar ao Brasil, 

em 2013, e ao começar a namo-

rar a brasileira que se tornaria 

sua mulher e mãe de sua filha, 

disse-lhe que tinha um desejo: 

beijá-la em público, na rua. “No 

Haiti, isso não existe”, ele expli-

cou. “É uma coisa que eu nunca 

tinha visto na vida real, só na te-

levisão. Ela falou que tudo bem. 

Como eu me senti nessa hora [ao 

beijá-la]? Me senti brasileiro”.

É interessante como, às ve-

zes, precisamos que alguém de 

fora venha nos revelar quem so-

mos ou como somos. Haverá coi-

sa mais corriqueira no Brasil do 

que beijar em público? Pelo me-

nos, é o que pensamos – e consi-

derando quantas vezes não fize-

mos isso sem o menor problema, 

será preciso exercício intelectual 

para nos lembrar de que pode ter 

havido exceções à regra.

Duas progressistas cidades 

do interior de São Paulo, São 

Joaquim da Barra e Sorocaba, 

já tiveram juízes que proibiram 

beijos em praça pública. E isso 

não foi no século 19, mas nos 

anos loucos de, respectivamente, 

1980 e 1981. Até a proibição ser 

revogada por ridícula, vários ca-

sais foram parar na cadeia.

Um dos restaurantes mais 

aconchegantes do Rio, a Adega 

Flor de Coimbra, desde 1938 

na rua Theotonio Regadas, na 

Lapa, até hoje ostenta na parede 

um quadro dos velhos tempos: 

“Proibido beijos ousados”. O 

quadro continua lá pelo folclo-

re, claro – mesmo porque, ten-

do pedido sua feijoada à Souza 

Pinto, com feijão-manteiga, 

carnes nobres e farofa de torres-

mo, quem pensará em dar beijos, 

mesmo ousados?

E uma querida senhora que 

conheci, ao ver um casal se bei-

jando na novela da TV, deu um 

profundo suspiro e, do alto de 

seus 90 anos, exclamou, talvez 

sem se dar conta de que todos 

na sala podiam escutá-la: “Eu 

nunca fui beijada!”. Ali, naquele 

momento, todos nos conscienti-

zamos da nossa tremenda fragi-

lidade.

Ruy Castro

Beijos proibidos

É interessante como, 

às vezes, precisamos 

de alguém de fora 

que venha nos 

revelar quem somos

3)  Família Bolsonaro critica a 

democracia do Brasil desde 1990

Montagem com presidente como 

leão atacado por “hienas” do STF e 

da ONU é último capítulo em his-

tórico de atrito com outros Poderes 

da República, analisa João Ker. 

Na tarde desta segunda-feira, 28, o 

presidente Jair Bolsonaro publicou 

uma montagem em sua conta o� -

cial no Twitter, na qual ele aparece 

como um leão sendo atacado por 

hienas identi� cadas como o Supre-

mo Tribunal Federal, a ONU, a im-

prensa, partidos de oposição e até a 

Lei Rouanet. 

Esses, entretanto, não são os únicos 

episódios que a família Bolsonaro 

expõe publicamente falas ou atitu-

des consideradas anti-democráti-

cas. Os registros de tais declarações 

começam ainda na década de 1990. 

Questionado se fecharia o Congresso 

Nacional caso um dia caso fosse eleito 

presidente da República, ele respon-

deu: “Não há a menor dúvida! Daria 

golpe no mesmo dia”.

Na mesma sequência, ele a� rmou: 

“Através do voto, você não muda 

absolutamente nada no Brasil. Só 

vai mudar quando tivermos uma 

guerra civil aqui dentro”. (...) (O 

Estado de S. Paulo)

4)  Bolsonaro aciona Moro para 

porteiro prestar depoimento à Po-

lícia Federal

Em resposta a TV Globo, Jair Bol-

sonaro deixa em dúvida concessão 

da emissora.

1)  Pastor belga

Cão que participou e foi ferido 

na operação contra o terrorista Al 

Bagdadi recebe os elogios do pre-

sidente Trump, que publicou sua 

foto no Twitter e o convidou à Casa 

Branca, reporta Pablo Guimón.

O mais novo herói americano é 

“belo” e “talentoso”. No subsolo 

de uma remota casa na região sí-

ria de Idlib, perseguiu por um tú-

nel Abubaker al Bagdadi, líder do 

Estado Islâmico (EI), o terrorista 

mais procurado pelos Estados Uni-

dos, até que este, encurralado, de-

tonou seu colete explosivo tirando 

a própria vida. O herói foi ferido, 

mas sobreviveu. Seu nome ainda 

está sob segredo de Estado. Mas já 

recebeu um convite à Casa Bran-

ca, como informa pelo Twitter a 

correspondente do � e New York 

Times Katie Rogers. O presidente 

quer conhecê-lo em pessoa. Ou, 

mais exatamente, em cachorro. O 

cachorro é um pastor belga mali-

nois. (...) (El País)

2) Apesar de relação estreita 

entre Trump e Bolsonaro, investi-

mentos americanos no Brasil não 

aumentaram

De um lado “eu te amo”. Do outro 

“ele é um bom homem”. A troca de 

afagos pública entre os dois atu-

ais presidentes de Brasil e Estados 

Unidos, Jair Bolsonaro e Donald 

Trump, é considerada sem prece-

dentes por estudiosos da relação 

entre os dois países, escreve Maria-

na Sanches.

Bolsonaro e Trump partilham o 

posicionamento ideológico de di-

reita, o conservadorismo nos cos-

tumes e o estilo populista e online 

de fazer política. Apesar da retóri-

ca, no entanto, até agora, abraços e 

apertos de mão não se converteram 

em aumento de investimentos ou 

negócios dos EUA no Brasil. (...) 

(BBC News Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 

a� rmou hoje estar conversando 

com o ministro da Justiça, Sergio 

Moro, para que o porteiro de con-

domínio onde mantém residência 

no Rio de Janeiro possa ser ouvi-

do novamente em depoimento na 

investigação que apura a morte da 

vereadora carioca Marielle Franco 

(PSOL), mas pela Polícia Federal, 

escreve Luciana Amaral. “O por-

teiro ou se equivocou, ou não leu o 

que assinou’’.(...) (UOL)

5)  ‘A Globo não fez patifaria e 

nem canalhice’, diz comunicado da 

emissora
Rede de TV emitiu comunicado 

em resposta aos ataques de Bolso-

naro em live. Nesta terça, Jornal 

Nacional exibiu menção ao nome 

do presidente no caso Marielle.

Em nota divulgada na madrugada 

desta quarta-feira 30, a TV Globo 

respondeu ao presidente Jair Bol-

sonaro, que em live mais cedo disse 

que emissora faz “patifaria” e � ca 

“infernizando sua vida”. Bolsonaro 

reagiu a uma reportagem do Jornal 

Nacional desta terça, que monstra 

menção ao nome do presidente 

na investigação do caso Marielle 

Franco. No posicionamento, lido 

por Renata Lo Prete no Jornal da 

Globo, a emissora declarou que 

“não fez patifaria nem canalhice”, 

mas sim “jornalismo com seriedade 

e responsabilidade”. (...) (Veja)

6)  Bolsonaro admite erro em ví-

deo com hienas

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 

admitiu que errou e se desculpou 

nesta terça (29) pelo vídeo com 

hienas e leões publicado em uma 

rede social na véspera. O conteúdo 

foi apagado pouco tempo depois, 

após repercussão negativa. 

No vídeo publicado nesta segunda-

-feira (28), Bolsonaro se compara 

a um leão acossado por hienas que 

o atacam. Uma delas representa o 

STF (Supremo Tribunal Federal).

O vídeo provocou reação no STF. 

O ministro Celso de Mello, deca-

no da corte, disse que a postagem 

evidencia que “o atrevimento presi-

dencial parece não encontrar limi-

tes”. (...) (UOL)

7)   Filho diz que foi o próprio 

Bolsonaro quem postou polêmico 

vídeo da hiena

Em entrevista ao Estado, o presi-

dente a� rmou que a publicação do 

� lme foi “um erro” e pediu descul-

pas, reporta Vera Rosa. 

O vereador Carlos Bolsonaro (PS-

L-RJ) disse na noite desta terça-fei-

ra (29) que foi seu pai, o presidente 

Jair Bolsonaro, quem postou nas 

redes sociais o vídeo no qual ele 

se compara a um leão atacado por 

“hienas” - sendo uma delas o Supre-

mo Tribunal Federal (STF). (...) 

(O Estado de S.Paulo)

mílias de militares. (...) (Folha de 

S. Paulo)

9)  Justiça ordena a prisão de An-

thony e Rosinha Garotinho

A 2ª Câmara Criminal do TJ do 

Rio derrubou a liminar que con-

cedeu um habeas corpus ao casal 

Anthony e Rosinha Garotinho. Os 

dois, portanto, voltaram a ser pre-

sos, escrevem Ana Cláudia Guima-

rães e Nelson Lima Neto.

Trata do caso de suposta organi-

zação criminosa em que os ex-go-

vernadores são acusados de ilega-

lidades nos contratos celebrados 

entre a Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes e a Odebrecht para a 

construção de casas populares, du-

rante os dois mandatos de Rosinha 

como prefeita, entre 2008 e 2016. 

(...) (O Globo)

10)  Fundo soberano da Arábia 

Saudita vai investir US$ 10 bilhões 

no Brasil, diz Onyx

Setores que serão bene� ciados pe-

los investimentos serão de� nidos 

em ‘comum acordo’ pelos dois pa-

íses, de acordo com o ministro das 

Relações Exteriores, escreve Julia 

Lindner e Leticia Pakulski.

Após a viagem do presidente Jair 

Bolsonaro à Arábia Saudita, o 

fundo soberano do país decidiu 

investir US$ 10 bilhões no Brasil. 

O anúncio foi feito pelo chanceler 

Ernesto Araújo e pelo ministro da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ter-

ça-feira, 29. (...) (O Estado de S. 

Paulo)

11)  ‘Não pensamos em romper 

nada com a Argentina’, diz Bolso-

naro
Após a eleição de Alberto Fernan-

dez como presidente da Argentina, 

Bolsonaro disse que o governo bra-

sileiro não pensa em “romper nada” 

com o País, mas espera que o lado 

de lá continue com as mesmas prá-

ticas de Mauricio Macri - abertura, 

liberdade econômica e respeito as 

cláusulas democráticas do Merco-

sul, escreve  Julia Lindner.   (...) (O 

Estado de S. Paulo)

O novo herói norte-americano é um cachorro

Vídeo da presidência 

comparando 

ministros do STF 

a hienas provoca 

polêmica

Texto da Reforma 

da Previdência 

dos militares 

expõe racha 

no PSL

Você já sabe 

quanto custa ver o 

Mengão na � nal do 

Mundial em Doha, 

em dezembro?

(*)  José Aparecido Miguel, diretor 

da Mais Comunicação-SP 

(www.maiscom.com), jornalista 

e consultor de comunicação, foi 

editor-executivo do Jornal do 

Brasil, entre outros jornais do país. 

(www.outraspaginas.com.br)  

OUTRAS PÁGINAS JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

8) Sob protestos, comissão con-

clui votação da reforma da Previ-

dência dos militares

Destaques foram rejeitados com 

gritos contra o presidente Bolso-

naro, expondo racha no PSL, in-

forma � iago Resende.

A reforma da Previdência dos mili-

tares avançou na Câmara terça-fei-

ra (29). A comissão que analisa o 

tema concluiu a votação, sob gritos 

contra o presidente Jair Bolsonaro 

e expondo um racha no PSL.

Em março, o presidente Jair Bolso-

naro enviou ao Congresso o proje-

to que endurece os critérios para 

que militares entrem na inativida-

de. Durante a votação de um des-

taque da oposição, a sessão chegou 

a ser temporariamente suspensa 

nesta terça após confusão com fa-

12)  Velório de Jorge Fernando 

tem cenário de espetáculo e home-

nagem de fãs

O diretor Jorge Fernando, 64, foi 

velado na manhã de terça-feira, 

29/10/19, no Teatro do Leblon, 

na zona sul do Rio, escreve Lola 

Ferreira. Ele morreu domingo (27) 

em decorrência de uma parada car-

díaca. Em sua homenagem, o pal-

co da sala Marília Pêra do Teatro 

Leblon emulou um grande cenário 

teatral, com fotos, imagens de TV 

e referências a São Jorge, de quem o 

diretor era devoto. O cenário, do-

ado pelo cantor Zeca Pagodinho, 

continha imagens de São Jorge, 

Cosme e Damião e Ogum, além 

de coroas de � ores. (...) (UOL)

13)  Pacote para tentar ver o 

Flamengo no Mundial sai por 12 

vezes de R$ 1.018

Se passar pelo River na Liberta-

dores, dia 23, ingressos mais bara-

tos para jogos do time carioca em 

Doha, hospedagem por seis dias e 

passagem custam à vista R$ 8.217, 

conta Gabriel Martins.  Serão dois 

jogos: a semi� nal, em 17 de de-

zembro, e a � nal (ou a disputa do 

3º lugar), dia 21. (...) (O Globo)

CORREIO DA MANHÂ
AGORA EM

EDIÇÃO SEMANAL

TODAS AS SEXTAS NAS BANCAS



UMA TRADIÇÃO
DA IMPRENSA DO

RIO QUE SÓ OS  
LEITORES DO 

CORREIO DA MANHÃ
PODEM TER 

COLUNISMO SOCIAL É ASSUNTO
SÉRIO NO CORREIO DA MANHÃ
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ANNA RAMALHOannaramalho@annaramalho.com.br

luizclaudioreporter@gmail.com

 com Luiz Claudio de Almeida

A indigência mental e cultural aninhou-se aqui neste Brasil do B. O que de mais notável há – sem contar com a casaca abre-alas que o capitão usou todo-todo e o mio-jo sabor churrasco que levou na mala para o Japão, dois momentos únicos de  vergonha interplanetá-ria – é o palavreado chulo, vulgar, que permeia os diálogos do notó-rio Queiroz.
O baixo nível vernacular só perde para o que se alinhava nas entranhas daquelas conversas es-quisitas, nas quais os Bolsonaro estão sempre na berlinda de uma maneira ou de outra. “Uns vinte continho aí pra gente caia bem pra c......”.  Poesia pura, né, não?É claro que esse tipo de gen-te só pode ignorar a Cultura, dar emprego e nenhum puxão de ore-lha naquele idiota que ofendeu Fernanda Montenegro, ofender os japoneses com comentários boçais 

incomodou, mexeu comigo. In-felizmente vemos muito daquela violência por aqui. O desprezo pelos desassistidos, os vulneráveis, aqueles em que claramente falta um parafuso – por falta de amor, por desatenção, por descaso. Joa-quin Phoenix faz um Joker deses-perado, sempre no limite, mesmo quando não está fazendo uso da gargalhada assustadora. O Corin-ga é mesmo um loser – e a gente já vê isso em seus dentes tortos. Que outra personagem hollywoodiana teria dentes amarelados e desali-nhados?
(A turma do Projac tá exage-rando. Os dentes são tão brancos e são tantos que mudam a feição das pessoas. Suzana Vieira, por exem-plo, �cou dentuça de tanto dente que consertou. Juliana Paes, que sempre teve dentes lindos, exage-rou no último porcelanato).Amo “Downton Abbey” des-

com classe uma casaca, uma farda de gala e, de quebra, como bater uma continência com toda a cate-goria e reverência. Lord Crawley dá aula de etiqueta, é a epítome da elegância que, infelizmente, jamais veremos no Jair.
***

É imperdível o Ricardo III de Gustavo Gasparani, dirigido e interpretado por ele.  Está no bo-nitíssimo e super bem montado Teatro Cesgranrio, presente do professor Carlos Alberto Serpa à sua cidade. Gasparani faz monó-logo revolucionário que, tenho certeza, o Bardo aplaudiria de pé.Daqui pra frente, quero mais e mais ir ao cinema, ao teatro, conti-nuar lendo muito e ouvindo muita música boa. Preciso muito para aguentar o rojão.
A Cultura consola a alma quando só se enxerga à frente a es-curidão.

sobre a gastronomia do país, carre-gar para viagem importante e lon-ga uma comitiva de amiguinhos do peito sem a menor importân-cia, e iniciar a semana dando pata-da no novo presidente da Argenti-na e fazendo ameaças ao Mercosul que seriam cômicas se não fossem sérias. Jair versão internacional é uma verdadeira piada de mau gos-to. Ele só agrada aos seus fanáticos seguidores e consegue a proeza de não ser respeitado por ninguém que se dê ao respeito no cenário internacional.

***
Mudando o rumo da prosa. Tão bom falar de cultura!Fui ao cinema em dois dias seguidos: pra ver “Coringa” e “Downton Abbey”. Emoções tão distintas quanto distintos são os temas dos �lmes.

Amei os dois. “Coringa” me 

de o primeiro capítulo da série te-levisiva. Amo os personagens – os nobres e os plebeus – com especial predileção pela grande Maggie Smith, cuja Lady Violet é dos me-lhores personagens de �cção  de todos os tempos. No �lme, ri e chorei com ela.
Nesses tempos vulgares que vivemos, é um alento assistir a esse �lme. Uma produção impecável com cenários maravilhosos, dire-ção de arte sem erros, reconstitui-ção de época primorosa, �gurino luxuoso, uma festa para os olhos e o coração. Poder �car quase duas horas vivendo naquele mundo, tão longe dessa baixaria que corta o Brasil do Oiapoque ao Chuí, não tem preço. Serei eternamente grata aos Crawley e à monarquia britâ-nica. God save the Queen.Nosso presidente deveria as-sistir Downton Abbey. Assim, poderia ver de perto como se veste 

Precisamos falar de cultura

CRÔNICA DA SEMANA

 A sempre elegante e antenada Regina Martelli - 
ex-editora de moda e que por muitos anos cuidou do 
visual do jornalismo da TV Globo com competência 
e bom gosto - foi ver a mostra no  Brooklyn Museum  
em Nova York, em honra à moda eterna de Pierre Car-din.  Saiu de lá impactada. Fotografou e mandou para 
a coluna com recado claro:“ Muito linda a exposição. Deu saudade do tempo 
em que a moda era realmente de vanguarda e feita por 
autênticos criadores”.

Pierre Cardin encanta
em Nova York 

Viúva de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, Flo-rinda Barbosa, que completou  99 anos  no último dia 17 de outubro, vai ganhar livro sobre sua vida.Com o título de Velha Guerreira, mas ainda sem autor à vista, o  projeto foi lançado pelos �-lhos  e netos do casal.

Paulo Paim, senador pelo PT de São Paulo, lança dia 31,  na Assembléia Legislativa de São Paulo, a Frente Ampla Brasil, que dará apoio à pré-candidatura de Manuela D’Avila à prefeitura de Porto Alegre. 

Possível pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Eduardo Suplicy - atual vereador pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo - disse que prefere não comentar a possibilidade de vir a disputar a eleição de 2020 com a ex-mulher, Mar-tha Suplicy.
Convidada por Carlos Lupi para ir para o PDT e  ser a candidata do pertido à sucessão mu-nicipal paulista , Martha foi citada recentemente por Lula, que disse não ter mágoas dela e que o PT,  também, a receberia de braços abertos, caso ela quisesse voltar. 

Ângela Vieira - boni-tona, com tudo em cima, 67 anos assumidos - vai vi-ver a mãe (mãe !!!!!) de He-lena Fernandes, que segundo a Wikipédia tem 51 anos, mas parece muito mais. Helena representa a antipá-tica Eugênia na novela Bom Sucesso.  Não é por nada, não, mas já no século 20 era muito raro mu-lher ter �lho com 16 anos. Não seria o caso de ter chamado Nicete Bruno, Araci Balabanian, alguém dessa faixa, para mãe da Fernandes? Eu, hein?!

Yvonne Bezerra de Mello e Fernando Tostes reu-niram amigos no bonito apartamento do Morro da 
Viúva para jantar em homenagem a alguns dos mui-tos embaixadores do Rio, nomeados pelo professor 
Bayard Boiteux. O jantar, muito elogiado, foi do chef 
Christiano Ramalho.  

Cenas do elegante casamento da bonita espanhola 
Angie Dominguez Moreno com Caetano Penna, na pro-priedade Jardins do Alto, no Alto da Boa Vista, sábado. 
Festa animada, que começou de tarde e varou a noite. 

Velha Guerreira

Frente pela candidata 

Dois ex nas urnas
de Sampa

 A Globo pirou

Jantar no Morro da Viúva

Casório no jardim em tarde Brasil-Espanha

Fotos Regina Martelli

Fotos Yvonne Bezerra de Mello

Fotos Anna Ramalho

Angie e a mãe Maria Dolores

Yvonne e Cristina Aboim
Francisco Barreira e Alice Tamborindeguy

Alice Tamborindeguy e Zizi Magalhães

Marco 
Rodrigues, 

Alicinha 
Silveira e 
Fernando 

Tostes

Angie e Caetano trocam alianças Eliza e Manoela Penna, irmãs do noivo

O noivo e seu pai Carlos Leonam

João Carlos Aleixo, Claudia Saladini, Cristina Gurjão e Celeste Vasconcellos

Raquel Alfano, Rô Lacerda e Micheline Christophe, mãe do noivo
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LILIANA RODRIGUEZ
Com Jacyra Lucas e Eduarda Lima

lilibandrio@terra.com.br

O Rio que acontece

n Dois mil e dezenove vai se despedindo! Parece in-

crível... a sensação é de que o ano voou! E novem-

bro foi repleto de homenagens, preparativos e co-

memorações. Como digo sempre, GRAÇAS AOS 

CÉUS. Na Gávea, o empresário André Ramos 

recebeu em sua emblemática casa, marcada por 

grandes festas, o New Fashion Hug. O coletivo de 

moda teve parte da renda revertida para o Médicos 

Sem Fronteiras. Generoso, André abriu o closet da 

mãe, a médica Isabel Correia Costa Ramos, para 

o evento. Peças dela, de Valentino, Chanel, Saint 

Laurent, se misturaram às brasileiras. Foram dois 

dias de vai e vem... Muitaaaa gente...

n Ainda na Zona Sul, no Belmonte Copacabana Palace, 

a terceira edição da sua, já tradicional e, esperada FES-

TA DE HALLOWEEN aconteceuuuu! Foram mais 

de 1.300 convidados, que capricharam nos looks.

n Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, noite de 

grandes emoções. Foi na entrega da Medalha Pedro 

Ernesto, Homenagem do vereador Paulo Messina, 

a Claudia Romano, vice-presidente de Relações 

Institucionais e Sustentabilidade E vice-reitora de 

Cultura da Universidade ESTÁCIO de Sá.

A atriz Mari Saad, modelando,

com as peças que adquiriu de D. Izabel

Fotos Bruno Araújo

Fotos Reginaldo Teixeira

André Ramos 

e Gabriel 

Monteiro De 

Castro

Daniela Bernardes e Laura Paes

Flávia Manahu, Isabela Menezes e eu, Lili

Giovana Priolli e Andrea Mendonça

Fotos Reginaldo Teixeira

Isis Valverde, 

acompanhada 

do marido, 

André Rezende, 

parou tudooo! Marcelo Mello

Claudia Romano com os �lhos Rodrigo e Daniel Lorio

Claudia Romano com Malu Mader
Cláudia Romano e Ana So�a

Claudia Romano com a mãe

Eduardo Parente, Pres. Da Estácio, Luiz Calainho, Fernanda Keller, Roberto Maciel, Flávio Canto e José Neto

Joaquim Lopes
Valesca Popozuda

Carl Sampaio, de malévola
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NINA KAUFFMANNNinakau@uol.com.br

Totta marca de acessórios já era su-cesso online ganhou semana passada seu primeiro espaço físico na Gávea, no Rio de Janeiro. O evento contou 

com a presença de clientes e amigas de Manu Bragança, a designer por trás das peças feitas em prata com banho de ouro e pedras naturais que são um 

verdadeiro hit. Daniella Sarahyba re-cebeu os convidados junto com a dona da marca, que abraçou um dos proje-tos bene�centes da modelo. Medalhas 

com uma borboleta em relevo, feitas especialmente para a data, foram ven-didas com 100% da renda revertida para a causa Amigos da Nicole.

Totta ganha sua primeira loja no Rio e celebra abertura

Hotel Nacional foi palco no dia 24 de ou-tubro de uma festa concorrida para cerca de 
mil pessoas, que reuniu empresários, artistas 
e formadores de opinião em torno da piscina.  
Ao entrar no lobby, os convidados já sentiam o clima 
dos áureos tempos do Nacional. Um grande palco 
foi montado para receber duas bandas e o show de 
Evandro Mesquita, à frente da �e Fabulous Tropi-cal Acoustic Band. No repertório, estiveram presen-tes composições autorais e alguns sucessos da ines-quecível Blitz.

Grand Opening 
Hotel Nacional Fotos Vera Donato

Fotos Bruno Ryfer

Marcos Freitas (esquerda), Waldo Palmerston (centro) e André Ladeira (direita)

Carol Roering, Luana Piovani, Feli Mussel e Rebeca Rulli

Stefan Ganglberger, Yara Figueiredo e Zaza Piereck

Roberto Brindelli e Claudia Wildberg

Tati Salles, Manoel Calmon e Simone Marques

George Israel, Evandro Mesquita e Marcello Novaes

Aline Zapp e Kika Gama Lobo

Fernanda Mader, Dudu Azevedo e Malu Mader Helena e Sergio Pita
Marcelo Bretas e Simone Bretas

Beth Accurso e Liza Canha

Chica Capeto

Tati Dutra e Manu Bragança

Anny Meisler Camila Franco, Liza Canha, Manu Bragança,Nathalia Medeiros e Zana Claudia Zander

Zaza Piereck

Aninha Bonilha e Lara Davila

Barbara Studart

Rio de Janeiro, de 13 a 19 de setembro de 2019 - Nº 23.438

DNA de sucesso
Patriarca da família Medina foi o pioneiro dos grandes espetáculos e eventos no Rio. 

Seguindo os passos do pai, Roberto transformou o Rock In Rio em um evento planetário

Abraham Medina

O que você diria se 
tivesse um particular 

com o Crivella?

deu que o jeito de vendê-las seria 
criando e patrocinando um pro-
grama que �zesse o povo comprar 
os aparelhos.

NOITE DE GALA
Dessa forma, Medina uniu 

nomes como Armando No-
gueira, Chico Anysio, Grande 
Otelo, Boni, Ronaldo Bôscoli 
e Miele para bolarem um pro-

cano John F. Kennedy no auge da 
Guerra Fria. A entrevista foi rea-
lizada por Rubem Medina, �lho 
de Abraham, e bateu recordes de 
audiência.

“TÔ” NO BELLINI
Dentre as inúmeras estátu-

as e monumentos doados por 
Abraham, a estátua do Bellini é a 
mais famosa. Ponto de encontro 

SECRETÁRIO NÃO OFICIAL
Visando mostrar ao mundo 

que o Rio ainda era o Cartão Pos-
tal do Brasil e merecia ser alvo de 
investidores, Abraham produziu 
uma série de eventos faraônicos 
na ex-capital, como o histórico 
show de Ray Charles no Mara-
canãzinho, o Festival da Cultura, 
os des�les de natal no �m do ano 
com a  presença de astros inter-
nacionais, diversas apresentações 
artísticas de balé, a festa do IV 
Centenário do Rio de Janeiro e o I 
Grande Circuito Automobilístico 
do Estado da Guanabara, disputa-
do na Barra da Tijuca. Seus feitos 
eram tão bené�cos para o Rio que 
a imprensa o apelidou de “Secre-
tário de Turismo Não O�cial do 
Rio de Janeiro”.

MIGUEL PEREIRA
Abraham foi fundamental 

para o desenvolvimento do mu-
nicípio �uminense de Miguel Pe-
reira. Além da construção de um 
resort para os funcionários de suas 
empresas, o Medina Pai investiu 
na construção do Miguel Pereira 
Atlético Clube, com quadras e 
piscinas para o uso da população, 
e no Hospital Fundação Miguel 
Pereira, além de trabalhar na pu-
blicidade do local. Foi ele quem 
atribuiu o slogan “Terceiro Me-
lhor Clima do Mundo” à região. 
A justi�cativa para ser apenas o 
terceiro é que ninguém inventaria 
ser o terceiro melhor em alguma 
coisa, então seria um título pou-
co questionável. Também foi ele 
quem surgiu com o nome “Cidade 
das Rosas”. Para isso, ele contratou 
diversos jardineiros que encheram 
o município das mais belas rosas.

DITADURA
Enquanto fazia suas melho-

rias pelo Rio de Janeiro, o Noite 
de Gala seguia como líder de au-
diência na televisão. O humor 
satírico e politizado era muito 
forte no programa. Então, apesar 
de ter apoiado a deposição de Jan-
go, o programa seguia criticando 
o golpe de 64 e a ditadura militar. 
O tom crítico dos quadros não 
agradou o regime ditatorial. Cer-
to dia, em 1967, os membros mais 
altos do governo, com exceção do 
General Costa e Silva, foram até o 
escritório de Abraham para orde-
nar que o Noite de Gala -na épo-
ca, transmitido pela Rede Globo 
- acabasse com as críticas. Revolta-
do com o que ouviu, Abraham se 
negou a atender a ordem e ouviu 
dos Militares que algo seria feito 
a respeito. No mesmo dia, Rober-
to Marinho ligou para Abraham 
Medina para informar que o Noi-
te de Gala, programa líder de au-
diência há 12 anos consecutivos, 
seria removido da programação. 
O empresário pediu um programa 
de despedida. No último Noite de 
Gala da história, Abraham abriu 
com um pronunciamento feito 
por ele mesmo criticando dura-
mente os militares. O discurso, 
porém, foi cortado logo no início, 
quando um militar cortou o áudio 
do programa.Abraham e Rubem 
ainda seria levados pelo exército e 
apanhariam por “subversão”.

Por Pedro Sobreiro

Quem se encanta com o Rock 
In Rio pode não saber, mas tudo 
isso teve início há mais de um 
século, com o espírito empreen-
dedor de um dos maiores nomes 
da produção cultural brasileira: 
Abraham Medina. Envolvido di-
retamente com o desenvolvimen-
to do Rio de Janeiro no século 
XX, seja planejando eventos ou 
investindo no estado, Abraham 
deixou uma linhagem de muito 
sucesso. Seus �lhos, Roberto, Ru-
bem e Ruy cresceram e se torna-
ram mega empresários dentro de 
seus respectivos ramos. O legado 
mais conhecido da família Me-
dina é o Rock In Rio, mas quem 
anda pelo Rio de Janeiro, mesmo 
sem saber, passa por contribuições 
de Abraham e sua linhagem.

Paraense de nascimento e ca-
rioca de coração, Abraham veio 
para o Rio de Janeiro ainda muito 
novo. Vivia em uma casa com seu 
pai, Isaac, seus três irmãos, Jacob, 
Sol e Guido e a madrasta Reneé. 
Isaac era dono de uma presti-
giada loja de pianos e, apesar de 
não se falarem tanto, foi na loja 
que Abraham aprendeu a mexer 
e a consertar os instrumentos. A 
infância do menino foi solitária 
e repleta de momentos abusivos, 
principalmente quando a situa-
ção envolvia Reneé. Aos dez anos, 
Abraham saiu de casa, após ma-
drasta tentar afogá-lo como casti-
go por ter “assaltado a geladeira”. 
Ele foi morar com seu tio, Samuel 
Garson, de apenas 19 anos. Ele 
tinha um negócio de conserto de 
pianos no Rio e colocou o garoto 
para ajudar no trabalho.

CASA GARSON 
Em 1930, os lucros foram o 

su�ciente para que Samuel abris-
se uma loja de pianos. A parceria 
entre os dois mostrou resultado e 
o estabelecimento se consolidou. 
Aos 16 anos, Abraham, um jo-
vem visionário que já trabalhava 
na área comercial da Casa Gar-
son, teve o insight de se colocar 
à frente do mercado e trabalhar 
com futuras tendências. Grandes 
nomes da música brasileira, como 
Ary Barroso e Noel Rosa, des-
pontavam nas rádios. Então, ele 
sugeriu ao tio que a Casa Garson 
investisse então nos aparelhos de 
rádio. Com o tempo, Abraham 
foi crescendo comercialmente e 
passou a tomar conta de parte dos 
negócios. A Casa Garson virou 
uma poderosa franquia de venda 
de eletrodomésticos e o jovem 
conseguiu um bom poderio �-
nanceiro.

O REI DA VOZ
O sucesso na Casa Garson o 

incentivou a abrir seu próprio ne-
gócio. Em homenagem a Francis-
co Alves, chamado de Rei da Voz, 
tio de sua esposa e seu ídolo na 
música, Abraham abriu uma fran-
quia de eletrônicos inovadora: O 
Rei da Voz. Certa vez, o Medina 
Pai comprou televisores america-
nos de último tipo. Mas como a 
máquina ainda não era popular 
nos lares brasileiros, ele enten-

grama tão espetacular que faria 
as famílias ficarem em seus la-
res em vez de irem passear ou ir 
ao teatro.

Assim nasceu o Noite de Gala, 
que reunia grandes reportagens, 
humor e esportes, em um forma-
to que viria a inspirar o Fantás-
tico, da Rede Globo. Sua maior 
reportagem foi uma entrevista 
exclusiva com o presidente ameri-

dos torcedores cariocas em dia 
de jogo no Maracanã, o Capitão 
da Seleção Brasileira e ídolo de 
Vasco e São Paulo foi imortali-
zado após o bicampeonato da 
Seleção no Chile e foi pensado 
como mais uma forma de atrair 
turistas para o Rio de Janeiro, 
que se recuperava moralmente 
de ter perdido o posto de Capi-
tal do País para Brasília.

Arquivo familiar

Os jovens
Roberto e Rubem 
Medina junto ao 
pai, Abraham
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Estreias teatrais 
movimentam a vida 

cutural carioca

Ferragamo promove 
tarde de moda no 

Village Mall
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Antonia Frering:
“Acho que o maior legado que 

a minha mãe me deixou foi a 
força interna”
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Quatro grandes eventos 
que movimentaram 

a semana no Rio

The Paradise traz 
para o Rio des�le que 

homenageia Yes, Brasil 
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Muito além 
dos gibis

Turma da Mônica completa 60 anos 

em 2019 com uma legião de fãs 

Por Pedro Sobreiro

Nascido em 27 de ou-
tubro de 1935, Mau-
ricio Araújo de Sousa 

é o principal nome das histó-
rias em quadrinhos nacionais. 
Natural do município de Santa 

Isabel, em São Paulo, Mauricio 
tinha o sonho de viver de sua arte: 
o desenho.

Filho de Antônio Mauricio de 
Sousa e Petronilha Araújo de Sousa, 
Mauricio foi concebido em um lar de 
pura arte. Fascinados pela literatura, 
seus pais eram representantes dos mais 
diversos setores artísticos e culturais 
brasileiros. Sua mãe era poetisa e seu 

pai trabalhou como poeta, pintor, 
compositor e até mesmo barbeiro. 

Nesse ambiente de valorização 
cultural, o jovem conviveu com 

artistas, músicos, escritores e 
muitos, muitos livros.

Apesar de ter nasci-
do em Santa Isabel, foi 
em Mogi das Cruzes 
que Mauricio cresceu 
e desenvolveu sua pai-

xão pelo desenho. Foi 
de lá também que vie-

ram muitas das inspirações 
para os personagens da Turma da 
Mônica. Muito tímido, o peque-
no Mauricio de Sousa frustrou 
o sonho da mãe, que via o �lho 
como um talentoso cantor mirim. 
Com a carreira musical deixada de 
lado, o rapaz começou a desenhar 
ilustrar cartazes e anúncios para os 
jornais e rádios da região. A famí-
lia não se opôs ao sonho do meni-
no de ser desenhista, mas sempre 
o incentivou a ser organizado e 
buscar empreender.

UM PÉ NO JORNALISMO
A carreira pro�ssional de 

Mauricio está diretamente liga-
da ao jornalismo. Ela começa em 
1954 quando ele vai para São 
Paulo buscar oportunidades como 
desenhista, mas acaba conseguin-
do um emprego como repórter 
na editoria policial da Folha da 
Manhã, apesar de ter horror a 
fotos cheias de sangue. Com essa 
característica em especial, o jovem 
Mauricio de Sousa conversava 
com o fotógrafo e pedia para ele 
descrever as cenas do crime e as in-
formações que ele havia consegui-
do. Dessas conversas, Mauricio fa-
zia ilustrações para suas matérias, 
que era aclamadas pelos leitores.

Após cinco anos na edito-
ria policial, Mauricio en�m teve 
a oportunidade de atuar como 
desenhista. O jornal aprovou as 
tirinhas do cachorrinho Bidu e 
seu dono, o Franjinha. Em 18 de 
julho de 1959, nascia o primeiro 
embrião da Turma da Mônica.

O FILHO PRÓDIGO
Apesar de ter deslanchado para o 

sucesso com Bidu e Franjinha, o pri-
meiro personagem criado por Mau-
ricio de Sousa foi o Capitão Picolé. 
Com o formato semelhante ao do 
horário e envolto por uma capa bran-
ca, o personagem foi concebido em 
1947, quando Mauricio tinha apenas 
12 anos. Na época, ele fazia as revis-
tinhas do personagem e vendia para 
seus coleguinhas na escola. Em 2007, 
o Capitão Picolé aparece como vilão 
principal de Lostinho: Perdidinhos 
nos Quadrinhos, um gibi parodiando 
o seriado americano ‘Lost’. A motiva-
ção do Capitão? Se vingar da Turma 
da Mônica por ter sido esquecido 
após a criação deles.

FOLHINHA DE S.PAULO
Em parceria com a jornalista Le-

nita Miranda Figueiredo, Mauricio 
surgiu com o projeto voltado ao pú-
blico infantil na Folha de São Paulo. 
A produção começa em setembro de 
1963, com 16 páginas de conteúdo 
destinadas a contribuir com matérias, 
informações para trabalhos escolares, 
além de estimular a leitura por meio 
do divertimento proporcionado pelos 
personagens de Mauricio de Sousa 
Produções, que ainda era chamada 
de Bidulândia Serviços de Imprensa. 
Principalmente o Horácio, o Papa-
-Capim, o Cebolinha e o Raposão.

MUITAS CONQUISTAS
Ao longo de sua carreira, Mau-

ricio viu suas criações ganharem o 
mundo. A Turma da Mônica já 
virou desenho animado, videoga-
me, brinquedo e até mesmo �lme. 
Sua contribuição para a literatura 
nacional o levou a ser empossado 
pela Academia Paulista de Letras. 
E o trabalho de inclusão da cultura 
nipônica no Brasil fez com que o 
Imperador do Japão concedesse a 
‘Ordem do Sol Nascente, Raios de 
Ouro com Roseta’, honraria criada 
em 1875 para premiar quem di-
vulga a cultura do Japão no mun-
do. Mas para ele o maior prêmio é 
ter ajudado milhões de crianças a 
tomarem gosto pela leitura.

Di
vu
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ão

Em uma das 
historinhas, a 
Turma da Mônica 
ensina sobre 
a língua e a 
importância de 
respeitar a cultura 
japonesa no Brasil

Aos 83 anos, Mauricio de Sousa é dono 
de um império de entretenimento nacional 
e idolatrado por fãs de todas as idades 

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

Uma entrevista com 
a guerreira Yvonne 

Bezerra de Mello
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Uma festa carinhosa 
arrecadou recursos 

para artistas iniciantes

Leilão bene�cente para 
a escola Spectaculu 

arrecada R$ 2 milhões
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Por Marcelo Perillier

Osímbolo máximo da (tele)dramaturgia bra-
sileira chega aos 90 anos lépida, com saúde  
invejável e muito, muito a ensinar. Sabe 

que fez história no teatro contemporâneo brasileiro 
e, mais que isso, já deixou de legado um exemplo de 
pro�ssional e cidadã. A festa é de todos.

Fernanda Montenegro é o pseudônimo de Ar-
lette Pinheiro Monteiro Torres, �lha de Carmen 
e Victorino. O nome Fernanda foi escolhido por 
ela, pela sonoridade que remetia aos personagens 
de Balzac ou Proust. Montenegro veio de um mé-
dico homeopata que era amigo da família. Casada 
durante 56 anos com Fernando Torres, teve dois 
�lhos: a também atriz Fernanda Torres e o diretor 
Claudio Torres. Uma família brilhante.

No currículo de Fernanda, mais  de 50 novelas, 
mais de 30 �lmes, cerca 50 peças teatrais, inúmeras 
minisséries e demais participações na TV, tudo ao 
longo de mais de seis décadas de carreira. Ela iniciou 
a carreira artística aos 15 anos, trabalhando como 
redatora, locutora e atriz na Rádio Ministério da 
Educação. Seu primeiro trabalho nos palcos foi, 
de fato, em 1950. Após essa experiência passou 
por um período de televisão na Tupi para, em 
1953, com o espetáculo “Os Artistas Unidos”, 
mostrar seu verdadeiro. 

Foi também nessa época que conheceu seu 
futuro marido, o ator e produtor Fernando Tor-
res, e mudou-se para São Paulo. Eles criam a com-
panhia Teatro dos Sete, ao lado de Sérgio Britto, 
Ítalo Rossi, Gianni Ratto, Luciana Petruccelli e 
Alfredo Souto de Almeida. Só gigantes. A trupe 
funcionou até 1964 e teve como destaque a peça 
“O Mambembe”, no �eatro Municipal do Rio. 

Depois disso, rumou para a TV, onde fez 
grandes telenovelas como “Baila Comigo” (1981), 
“Brilhante” (1982), “Guerra dos Sexos” (1983) 
e tantas outras, todas na TV Globo. No cinema,  
destacam-se “Eles Não Usam Black Tie” (1980), 
“Que é Isso Companheiro” (1997) e “O Auto da 
Compadecida” (2000). 

Fernanda recebeu indicação ao Oscar por sua 
atuação em “Central do Brasil” (1999), sendo a 
primeira atriz da América do Sul a receber a hon-
raria. Não levou o prêmio, mas não precisava: a 
gente sabe que ela merece. Mas ganhou o Troféu 
Candango, do Festival de Brasília, o Urso de Prata 
e o Emmy Internacional, entre inúmeros outros.

Sua participação como cidadã vai muito além 
dos palcos - tanto que foi convidada por José Sar-
ney e Itamar Franco para ser ministra da Cultu-
ra em ambos os governos. Recusou. E tampouco 
aceitou ser embaixadora do Fundo de Desenvolvi-
mento das Nações Unidas para a Mulher. 

E é tão enfática em suas opiniões - em favor 
da liberdade - que recentemente foi alvo de uma 
polêmica com o diretor Roberto Alvim, do Cen-
tro de Artes Cênicas da Funarte, que a chamou de 
“sórdida e mentirosa”. A classe artística saiu em de-
fesa dela, juntamente com outras personalidades. 

Fernanda Montenegro, a�nal, é uma unani-
midade nacional, um daqueles poucos motivos de 
orgulho que ainda temos.

90
ANOS

DE
A grande 
dama das 
artes cênicas 
do país 
esbanja 
vitalidade

Divulgação/Companhia das Letras/Bob Wolfenson

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

Fábio Rebelo/Divulgação/TV Globo Divulgação Divulgação

A atriz como Dona Picucha, na minissérie “Doce de Mãe” Em cena como Dora, no �lme “Central do Brasil”, de Walter Salles Montagem de “O Mambembe”, no Theatro Municipal do Rio, em 1959

Rio de Janeiro, de 3 a 10 de outubro de 2019 - Nº 23.441

A linda experiência 
de viajar pela Turquia

durante dez dias
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Uma deliciosa
conversa com a linda 

atriz Ângela Vieira

Renner e Maria 
Manuela lançam suas 
coleções para o verão
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Por João Victor Ferreira

O Coringa… Ah! O maior palhaço da 
cultura pop �nalmente chegou aos 
cinemas, em sua quarta encarnação 
nas telonas, agora interpretado pelo 
brilhante Joaquin Phoenix. Mesmo 

gerando tantas controvérsias, não há como negar que 
Todd Phillips nos faz experimentar muitas emoções 
em duas horas. O sentimento agora é de ressaca: ressaca 
moral e estética. Então “me deixe colocar um sorriso no 
seu rosto” (você que saiu de “Coringa” com um gosti-
nho de “quero mais”), para recomendar outros �lmes 
que de alguma forma conversam com o seu palhaço 
favorito. Vou fugir do óbvio de sugerir “outros do Co-
ringas”. Meu trabalho aqui é te passar de novo, o clima, 
a estética, a narrativa e até o tom do �lme. Vamos lá!

“Laranja mecânica” (1971) - Stanley Kubrick
“Coringa” se aproxima muito do clássico �lme de 

Kubrick, tanto nas discussões político-sociais, cons-
trução e interpretação de personagem, e na futura 
polêmica que o �lme pode trazer. O diretor também 
causou muitas controvérsias, na época que o �lme 
saiu, sendo acusado de incitar a violência organizada. 
A construção do personagem Alex, como um jovem 
desajustado que vive à margem daquela sociedade, 
cria uma progressão narrativa única, onde as ações 
do personagem no �lme, e também as ações do �lme 
sobre o personagem, são cada vez mais imprevisíveis. 
O comentário social de uma realidade desequilibra-
da, onde convivem ricos excêntricos e pobres sujeitos 
à violência das ruas, cria um tom pessimista e visceral 
que, por mais que não explícito, torna o �lme bem 
violento. “Coringa”, na construção do seu clima e 
tom, também tem todo o potencial para se tornar o 
“Laranja mecânica” dessa geração. 

“Um estranho no ninho” (1975) - Milos Forman
Nos meados da década de 1970, Jack Nicholson 

também nos brindaria com a representação da insa-
nidade, psicose e imprevisibilidade de um persona-
gem mentalmente desajustado. “Um estranho no ni-
nho” é um estudo de personagem que passa por toda 
a discussão social de como tratamos os nossos do-
entes. O ambiente do manicômio é terrível e opres-
sor, gerando o inconsciente coletivo de associar um 
manicômio com uma prisão. O �lme também mexe 
muito com a ética do que é válido ou não fazer com 
uma pessoa que apresenta problemas mentais, além 
de como tratá-las: tudo é válido com alguém doente? 
Esse relativismo tira o tom moralista que poderia es-
tragar o �lme. Da mesma forma que “Coringa”, “Um 
estranho no ninho” não é uma fábula moral. É uma 
representação cinematográ�ca de uma realidade so-
cial que pretende propor uma crítica que é construí-
da se vestindo na metáfora da �cção.

“Taxi driver” (1976) - Martin Scorsese
Um personagem desajustado vê, na anarquia de 

seus atos violentos, uma solução para fugir do maras-
mo de uma sociedade mergulhada no pessimismo e 
hipocrisia. Achou que eu estava falando do Coringa? 
Não! Dessa vez falo de Travis Bickle, um taxista que 
vive em uma Nova York pessimista e alienada. A se-
melhança aqui é bem clara. O arco do personagem 
de Robert De Niro em “Taxi Driver” inspira direta-
mente a jornada de decadência de Joaquim Phoenix 
em “Coringa”. A anarquia, o caos, a transformação 
está toda ali. Gotham, em seu clima sujo e pueril, 
se assemelha à representação de Nova York no �lme 
do Scorsese. Marcado pela desilusão e pessimismo 
do movimento conhecido como Nova Hollywood, 
“Taxi driver” representa bem esse momento mais 
sujo de Hollywood por tocar em temas delicados, 

complexos, políticos e sem a obrigação de um �nal 
ou um entretenimento que deixa o público feliz. É 
esse clima denso e transtornado que inspira Coringa.

“O rei da comédia”  (1982) - Martin Scorsese
Essa referência vinha desde os primeiros trailers 

do �lme. Em “O rei da comédia”, a motivação de Ru-
pert Pupkin é a mesma de Arthur Fleck: tornar-se 
um comediante stand up de sucesso com seu próprio 
talk show. É irônico ver que De Niro, em “Coringa”, 
agora é o comediante de sucesso, idolatrado pelo pa-
lhaço psicopata. As sensações de desconforto do �l-
me do Scorsese também são emuladas em “Coringa”: 
o público sente uma vergonha alheia, um mal-estar, 
um prelúdio de tragédia que é orientado pelo que 
acontece com o personagem. Interessante ressaltar o 
comentário que o �lme do Scorsese também faz so-
bre o poder das mídias e a força do que signi�ca co-
locar uma câmera na frente de alguém e a in�uência 
que isso traz. A exploração das neuroses e psicoses do 
protagonista, as fantasias que ele cria, com a constan-
te dúvida do que é real ou não, inspiram a construção 
de Arthur Fleck na nova versão do palhaço.

Outras recomendações também podem entrar 
na �la. É o caso do “Clube da luta” (1999) dentro 
da representação da violência insana da sociedade, 
ou até “Tropa de elite” (2007) com a violência so-
cial e discussão política. O problema apresentado em 
“Coringa”, assim como nesses �lmes, é muito mais es-
trutural do que particular. O �lme instiga, emociona 
(mesmo não sendo boas emoções sempre), surpre-
ende e coloca para pensar. Esse é o papel da arte, e 
“Coringa” o cumpre muito bem.

ALÉM DO CORINGA

LEIA MAIS SOBRE O ‘CORINGA’ NA PÁGINA 2

Divulgação

Rio de Janeiro, de 14 a 24 de outubro de 2019 - Nº 23.442

É uma grande honra 
ser contemporânea de 
Fernanda Montenegro
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Agatha Moreira brilha 
em lançamento de 

coleção no Village Mall

Casa Shopping 
recebe a exposição 

de Rodrigo Bodstein
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Por Fernanda Pereira (Folhapress)

Se você tem mais de 20 anos, 
provavelmente vai se lem-
brar do machão Maçaran-

duba e suas con�dências ao seu 
“sarado diário”, assim como do le-
trado seu Creysson, que tirava dú-
vidas de português se embaralhan-
do nos “nómios complicádios”. 
Ou ainda dos confusos policiais 
Fucker and Sucker, que nunca 
conseguiam sincronizar suas falas. 

Os icônicos personagens do 
programa Casseta e Planeta estão 
de volta - na verdade, serão recor-
dados nos palcos. O elenco origi-
nal do grupo, exibido na Globo de 
1994 até 2010, reúne-se a partir 
deste mês para apresentações pelo 
país, como parte da comemoração 
pelos 30 anos de estrada. No Rio, 
eles estarão no palco do Vivo Rio, 
dia 8 de dezembro.

- Vai ser quase um stand-up 
de cinco, falando do passado, de 
coisas que aconteceram nessas três 
décadas. Vai ter uma homenagem 
a Bussunda e vamos falar da Maria 
Paula, a oitava casseta. Não tere-
mos os personagens no palco, mas 
vamos falar deles. E terá música, 
nossos shows sempre foram muito 
musicais - a�rma Beto Silva. 

Além de Beto (59), Claudio 
Manoel (60), Helio de La Peña  
(60), Hubert (59), e Marcelo 
Madureira (61) vão participar da 
turnê Casseta & Planeta Tour 30 
Anxs 2019. A única ausência é a 
de Reinaldo (67) que hoje segue 
carreira de músico na Companhia 

Estadual de Jazz, mas também 
será lembrado nas apresentações, 
como Bussunda, que morreu em 
2006, vítima de um enfarte.

O elenco, que se uniu pela 
primeira vez no �m da década 
de 1970, em uma casa de shows 
carioca, não se apresentava junto 
nos palcos desde que o programa 
Casseta e Planeta passou a ser se-
manal, em 1998 - até então, ele 
era mensal. Mas eles dizem não ter 
perdido o jeito ou a paixão pelas 
apresentações ao vivo. 

- Deu um certo nervosismo 
[voltar aos palcos], porque faz 
muito tempo, mas sempre gostei 
muito de fazer show. Particular-
mente, lamentei quando a gente 
parou com eles. Mas é aquele ne-
gócio, a gente tinha que ter vida, 
cuidar da família, educar os �lhos, 
�car com a mulher. Foi uma opção 
pensada - recorda Hubert. 

Desde o término do Casseta e 
Planeta Urgente!, em 2010, o gru-
po se uniu novamente em 2012, 
também na Globo, para o Casseta 
e Planeta Vai Fundo, cancelado no 
mesmo ano. E depois, em 2016, 
no canal pago Multishow, para o 
Procurando Casseta e Planeta. Em 
2019, eles criaram um canal no 
YouTube para recordar os perso-
nagens clássicos da atração – este 
ainda no ar. 

Foi a partir desse último en-
contro que os empresários dos 
artistas tiveram a ideia da turnê. 
Foram em torno de seis meses 
para escrever novos números, re-
cordando o que foi feito nesses 30 
anos, sem esquecer as adaptações, 
como a música que citava Zico e 
agora vai falar de Neymar, ou o va-
gabundo do “Rap do Vagabundo”, 
que virou youtuber.

- É uma celebração, mas tam-

tica e apenas na TV aberta, agora 
tem rede social e memes: 

- Tem gente fazendo comédia 
pelo IGTV, você tem canais como 
o Comedy Central, en�m, uma 
variedade grande para esse tipo de 
produção de humor. 

Nesse contexto de tecnologia, 
os humoristas se preparam tam-
bém para uma mudança na forma 
que acontece o feedback do públi-
co, que era “baixo e indireto” e que 
agora acontece de forma imediata, 
via redes sociais. Segundo eles, isso 
pode afetar até mesmo o conteúdo 
a ser apresentado. 

- Antes, o cara teria que es-
crever uma carta para a Globo, 
que encaminharia a mim e eu di-
�cilmente teria como responder. 
Demorava, era difícil e as pessoas 
nem acreditavam que teriam re-
torno. Hoje, se o cara não gosta, 
publica que não gostou, e a con-

bém uma forma de mostrar que 
estamos aqui, fazendo nossas pia-
das. Elas continuam boas, estamos 
bem de saúde, fazendo uns trata-
mentos intensivos, tomando re-
médios, treinamentos físicos para 
aguentar a parada. Mas estamos 
gostando muito dessa experiência 
- brinca Hubert.

UM NOVO HUMOR?
Apesar de recordar e adaptar o 

mesmo estilo de humor feito déca-
das atrás, os humoristas do Casse-
ta e Planeta Urgente reconhecem 
que, em nove anos, desde o �m do 
programa na Globo, muita coisa 
mudou em relação à comunicação 
e à concorrência. Para eles, essa 
parte é a que vai demandar maior 
adaptação. 

Quando o grupo começou, 
diz  De la Peña, eram poucas as 
opções de programação humorís-

versa entre artista e consumidor se 
dá em público - garante Hélio De 
la Peña.

Mas eles a�rmam que não vão 
se se inibir por causa disso, e farão 
o humor crítico que sempre �ze-
ram: 

- Sempre demos pancadas para 
todos os lados, humorista não tem 
lado. O lado é o da piada - a�rma 
Beto. - Claro que hoje em dia tem 
um pessoal que se irrita, mas a 
gente não vai devolver dinheiro de 
quem não gostar. 

Segundo Hélio De la Peña, 
se na hora de montar um quadro 
o grupo percebe que ele tem mais 
uma postura de a�rmar um ponto 
de vista, uma posição política, do 
que fazer humor, não há problema 
em abrir mão: 

- Nossa intenção é fazer rir, ti-
rar graça de uma situação.  

Na avaliação do grupo, o hu-
mor está cada vez menos focado 
em fatos. Para a trupe, seja na po-
lítica ou em outras áreas, o humor 
tende a fazer abordagens mais ge-
néricas na televisão, seja aberta ou 
fechada, deixando as “piadas ime-
diatas” para a internet.

- E tem pessoas que cobram 
isso - a�rma De la Peña  - Não há 
mais humor da atualidade, de fa-
tos, que era uma coisa que a gente 
fazia muito, a gente ia muito dire-
to em cima do que estava aconte-
cendo. Se fala de política hoje, mas 
não em cima do fato, em cima do 
que aconteceu, fala de uma forma 
mais geral, isso mudou, não tem, 
pelo menos na TV aberta.

ELES ESTÃO VOLTANDO
Casseta e Planeta percorre Brasil lembrando bons momentos da carreira

Eduardo Anizelli/Folhapress

‘Não há mais humor da atualidade, 
de fatos, que era uma coisa que a 
gente fazia muito’

‘Alguém sempre se irrita com a 
piada, mas a gente não vai devolver 
o dinheiro de quem não gostar’

‘Nossa intenção é 
fazer rir, tirar graça 
de uma situação’

‘Sempre gostei muito de fazer 
shows. Lamentei muito quando a 
gente parou com eles’

HELIO DE LA PEÑA BETO SILVA

CLAUDIO MANOELHUBERT

TEM QUE ATURAR:
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O nosso Brasil 
tem vivido dias de 

horror e vulgaridade
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Dupla inusitada: Padre 
Osmar e Mumuzinho 

cantam no Cesgranrio

Uma tarde de  
solidariedade 

no Hotel Fasano
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Por Pedro Sobreiro

Fundada nos anos 30 
pelo editor Martin 
Goodman, a Timely 
Comics apostava no 
forte mercado das his-

tórias de bang bang. Com o passar 
dos anos, Martin decidiu investir 
nas histórias em quadrinhos. As-
sim, na primeira edição, entitula-
da “Marvel Comics Nº 1”, lança-
da em 1939, Namor, o Príncipe 
Submarino, e o Tocha Humana 
original estrearam em um duelo 
histórico, colocando fogo contra 
água em uma das capas mais fa-
mosas da história das HQs.

Com o início da Segunda 
Guerra Mundial, a Timely, que 
ambientava suas histórias em ci-
dades reais, passa a utilizar perso-
nagens que pudessem combater a 
ameça nazista. Dessa forma, pela 
mente do Joe Simon e pelas mãos 
habilidosas de Jack Kirby, nasce o 
Capitão América e seus Coman-
dos Selvagens. A história do fran-
zino Steve Rogers, que recebe o 
soro do Dr. Erskine e se transfor-
ma no soldado perfeito, logo se 
tornou um dos maiores sucessos 
da América antinazi. Essa década 
� cou conhecida como a Era de 

Ouro por conta do nascimento 
de grandes heróis clássicos. Nos 
anos 50, os heróis � caram em bai-
xa e a Timely enfrentou sua pri-
meira grande crise. Eles tiveram 
que mudar seu nome para Atlas 
e passaram a lançar revistinhas se-
guindo a tendência dos sucessos 
de bilheteria, como os � lmes de 
monstros e histórias de terror. Por 
um tempinho, o jovem Stanley 
Lieber, que assinava as histórias 
como Stan Lee, tentou reviver 
o Capitão América, mas o herói 
não parecia mais ter tanto apelo 
com o público.

Nos anos 60, vendo o sucesso 
que a DC Comics conseguia com 
seus heróis solo e com a Liga da 
Justiça. Assim, Stan Lee e Jack Kir-
by foram escolhidos para reviver 
os super-heróis com algo que o di-
ferenciasse da rival. Dessa forma, a 
dupla chegou à conclusão de que 
não precisariam inventar mundos 
fantasiosos para deuses superpode-
rosos se aventurarem. Por que não 
ter heróis com problemas comuns 
agindo em Nova York.

Com esse pensamento, em 
1961, a Atlas vira Marvel Comics 
e a primeira edição do Quarte-
to Fantástico chega às bancas. A 
aventura da primeira família de 

e John Byrne. Já nos anos 80, a 
Marvel é comprada pelo empre-
sário Ronald Perelman, que fecha 
o setor de animações. 

Os anos 90 � caram marca-
dos pela tragédia. Além da con-
troversa fase das HQs conhecida 
como “Heróis Renascem”, Perel-
man deixou a empresa à beira da 
falência e sob acusações de usar 
dinheiro para uso pessoal. Em 
1997, Isaac Perlmutter assume o 
controle da Marvel e reestrutura 
toda a companhia. Para sanar os 
problemas � nanceiros, ele vende 
os direitos cinematográ� cos das 
principais franquias para a FOX, 
a Sony e a Universal. Com uma 
Era Cinematográ� ca em desen-
volvimento, os quadrinhos pas-
sam a seguir os padrões estabele-
cidos pelas versões das telonas.

 80 ANOS 
MUITO BEM 

VIVIDOS

Preparamos um especial 
contando a história da editora 
do gênio Stan Lee (foto) 
até ser comprada pela 
Disney e brilhar nos cinemas

Por Pedro SobreiroPor Pedro SobreiroPor

Fundada nos anos 30 

super-heróis � ca extremamente 
popular e a edição decide traçar 
seu caminho por aí: nos heróis 
humanizados. É nos anos 60 que 
ocorre a “Era de Prata”, com a 
criação dos mitos modernos. É 
nessa época que nascem o Hulk, 
o Homem de Ferro, o Demoli-
dor, os X-Men, os Vingadores e 
um dos maiores fenômenos da 
literatura de todos os tempos: O 
Homem Aranha. A história do 
jovem Peter Parker, que tinha de 
dividir seu tempo entre as di� cul-
dades da vida de estudante e as 
desventuras de vigilante masca-
rado conquistou os corações de 
todo o  mundo.

A Marvel virou tema de estu-
do e atenção da mídia, já que esta-
va estimulando crianças e adultos 
a tomarem gosto pela leitura.

Os anos 70 mar-
caram outra época 
ruim para o mer-
cado de quadri-
nhos, mas a Mar-
vel conseguiu se 
sair bem nas ven-
das com as histó-
rias dos X-Men, 
que viviam a fase 
consagrada da du-
pla Chris Claremont 

Marvel comemora a longa trajetória de aventuras e personagens geniais
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É sempre bom  
e necessário falar 
da nossa cultura
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Em Copa, mais de 1.300 
convidados capricham 

no look de Halloween 

Hotel Nacional faz seu 
grande opening para 
mais de mil pessoas
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Espetáculo que marcou uma 
geração volta aos palcos
Musical ‘O Despertar da Primavera’ ganha nova versão com a grife Charles Möeller & Claudio Botelho

Por Guilherme Cosenza

Charles Möeller & 
Claudio Botelho, 
que assinam alguns 

dos mais importantes espetá-
culos apresentados no Brasil 
nas últimas décadas, chegam 
ao Rio com mais uma mon-
tagem, a versão musical de 
“O Despertar da Primavera”. 
Sucesso de crítica e público, 
o espetáculo chegou aos pal-
cos brasileiros em 2009 e ar-
rematou dezenas de prêmios 
na época. Agora, exatamente 
uma década após a estreia, os 
diretores voltam ao musical, 
que ocupará o palco do �e-
atro Net Rio a partir de 1 de 
novembro. O espetáculo é 
uma adaptação da versão da 
Broadway de 2006, um ele-
trizante musical de rock ven-
cedor de oito prêmios Tony, 
o mais importante do teatro 
americano. 

Baseado na obra de 
1891 do dramaturgo alemão 
Frank Wedekind, um dos 
precursores do movimento 
expressionista, o espetácu-
lo aborda o universo de um 
grupo de adolescentes que 
vivencia situações de desco-
berta pessoal, sexual e opres-
são, entre outras questões 
que rondavam a cabeça dos 
adolescentes. “O Despertar 
da Primavera” se passa na 
Alemanha no �nal do sécu-
lo XIX e conta a história de 
Melchior e Wendla. 

Ele, um jovem brilhante 
e rebelde que ousa questio-
nar os dogmas vigentes. Ela, 
integrante de uma família de 
classe média alta, educada 
por uma mãe com rígidos 
princípios morais e religio-
sos. O encontro dos dois irá 
provocar a explosão do dese-
jo, da vontade de conhecer o 
sexo e o amor. 

A história deles se cru-
za com a de vários outros 
jovens, como o oprimido 
e trágico Moritz ou a bela 
Ilse, que tem a coragem de 
usufruir de sua liberdade e se 
aventurar pelo mundo. 

Com isso, todos pre-
cisam enfrentar o peso da 
repressão e do conservado-
rismo, nos mais diversos es-
tágios da sociedade. 

Questões como abuso 
sexual, violência doméstica, 
gravidez na adolescência, 
suicídio e homossexualida-
de, entre outros, vêm à tona 
na vida desses jovens.

“O Despertar da Prima-
vera” conseguiu autorização, 
desde 2009, para ser a pri-
meira non-replica no mun-

do. Assim, usando o mesmo 
texto e canções, Möeller e 
Botelho realizaram a pri-
meira direção e concepção 
artística diferente da origi-
nal, obtendo um resultado 
primoroso e grande reper-
cussão. 

- Foi um fato inédito 
montarmos uma produção 
tão recente da Broadway 
com a autorização para uma 
direção autoral. Geralmen-
te, os espetáculos de grande 
sucesso levam muitos anos 
para que comecem a ser ‘li-
cenciados’ pelos autores sem 
a obrigatoriedade da cópia. 
Tive total liberdade para a 
tradução dos textos e as ver-
sões das canções - revelou 
Botelho.

Apaixonado pela obra de 
Wedekind, ele conta que o 
espetáculo musical mantém 
o mesmo brilho e força que a 
montagem original tem: 

- Eu já era muito apaixo-
nado pela peça, antes mesmo 
de virar um musical. Várias 
vezes, em adaptações para 
musicais, perde-se a força do 
texto, mas o caso do “Des-
pertar da Primavera” é uma 
coisa raríssima, pois o musi-
cal consegue ser ainda mais 
contundente do que o origi-
nal - diz Botelho.

Em sua primeira versão 
no Brasil, o espetáculo foi 
considerado um fenômeno 
cultural, sucesso de público e 
crítica, colecionou fãs e con-
quistou diversos prêmios. 

A grande maioria do seu 
público era de jovens e ado-
lescentes, indo pela primeira 
vez ao teatro.

Como já é de praxe dos 
espetáculos musicais da du-
pla, o elenco é formado de 
atores e cantores jovens e es-
colhidos a dedo nas audições 
exclusivas para a montagem. 
Entres os novos nomes estão 
Rafael Telles, Tabatha Al-
meida, João Felipe Saldanha, 
Maria Brasil, Bia Lomelino, 
Carol Pita, Daniele �o-
maselli, Davi Pithon, Diego 
Martins e grande elenco. 

Mas “O Despertar da 
Primavera” também conta 
com estrelas de peso do tea-
tro, como Bel Kutner e Au-
gusto Zacchi, que ajudam a 
dar o tom dramático. 

 Com texto de Steven 
Sater e direção musical de 
Marcelo Castro, a peça �cará 
no �eatro Net Rio, Copa-
cabana, de 1 de novembro a 
22 dezembro. Sextas (20h), 
sábados (19h) e domingo 
(19h), com classi�cação etá-
ria de 16 anos.

Dan Coelho/Divulgação

‘O musical é ainda mais 
contundente que o original’, 
diz Claudio Botelho

O CORREIO
DA MANHÃ
FOI QUEM 
INVENTOU O
2º CADERNO

NO CORREIO 
DA MANHÃ, 
CULTURA NÃO É 
BRINCADEIRA
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