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O jornal do Brasi l 

ESTUDANDO A TRÁGICA REALIDADE

Terceira baixa Agente do Exército no Alemão, na Zona Norte do Rio: ferido na perna durante operação na segunda-feira, quando, pela primeira 
vez, as forças �zeram incursões nas favelas, o soldado Marcus Vinicius Viana morreu ontem, elevando para três o número de militares mortos na ação.  Pág. 6
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O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, lan-
çou ontem uma dúvida que pode colocar em xeque a candidatura de 
Jair Bolsonaro (PSL). Segundo ele, ao julgar o afastamento de Renan 
Calheiros do Senado, em 2016, o STF entendeu que réus que respon-
dem a ação penal não podem assumir, ainda que eventualmente, a Pre-

sidência da República. Como Bolsonaro já é réu em duas ações, e Mar-
co Aurélio é o relator de uma terceira denúncia, protocolada contra o 
presidenciável pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo terá 
que decidir se o segundo mais bem colocado nas pesquisas de opinião 
poderia assumir a Presidência se eleito. Pág. 3

‘Quem é réu pode ser eleito e tomar posse? Isso está em aberto’

Marco Aurélio põe em dúvida 
eventual posse de Bolsonaro

Mês de julho teve 
47 mil novas vagas 
de trabalho criadas

Flu vence o 
Corinthians e
Botafogo perde

Uma luz no �m do túnel para a massa 
de milhões de desempregados em bus-
ca de ocupação. O país fechou o mês de 
julho com a criação de 47.319 postos no 
mercado de trabalho, o melhor desem-
penho para este mês desde 2012. Pág. 12

O Fluminense derrotou ontem o Co-
rinthians por 1 a 0, no Maracanã, vol-
tando a vencer após quatro jogos. Já o 
Botafogo perdeu para o Palmeiras por 
2 a 0, em São Paulo, e completou cinco 
jogos sem vitória no Brasileiro. Pág. 16 

Paulo Maluf e José Maria Marin não esquecerão o dia 22 de agosto de 
2018. Assim como lembram de maio de 1982, quando Marin assumiu o 
governo biônico de São Paulo no lugar de Maluf, que se candidatava a depu-
tado federal. Agora, ambos aos 86 anos,  estão juntos de novo. O deputado 
Maluf teve o seu mandato cassado e Marin foi condenado a quatro anos de 
prisão em Nova York, pelo mesmo motivo: corrupção. Págs. 4 e 15  

COLUNAS

“Missão 115” fala sobre o 
atentado do Riocentro e 
mostra que a impunidade 
trouxe graves danos à 
democracia. Págs. 1 e 2 

SÓCIOS NO INFORTÚNIO

Na economia, dólar sobe 
pelo sexto dia seguido

Datafolha: sem Lula,
Marina dobra seus votos

Juíza quer mais celas 
para menor infrator

Porto Maravilha volta 
para concessionária

Datafolha também dá 
empate técnico no Rio
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Retrato passageiro

COISAS DA POLÍTICA

Tereza Cruvinel
tereza.cruvinel@jb.com.br

As três últimas pesquisas eleitorais coincidem no 
essencial, apesar de pequenas variações quantitativas:  
Datafolha, CNT/MDA e Ibope/Estadão informam que, 
se a eleição fosse hoje, e o ex-presidente Lula pudesse 
concorrer, ele poderia ser eleito até mesmo no primeiro 
turno. Dizem ainda que, com Lula excluído, Jair Bol-
sonaro seria o mais votado e poderia ter Marina Silva 
como adversária no segundo turno, em caso de fracasso 
da estratégia petista, de transferir os votos de Lula para 
seu virtual substituto, Fernando Haddad.  Se ninguém, 
por ora, tira Bolsonaro do segundo turno, ele perde para 
todos no confronto � nal.  Este, porém, é o retrato de um 
momento em que breve já terá passado. A disposição 
do eleitorado foi bem explorada mas algumas merecem 
maior realce.

O LUGAR DE MARINA
O lugar de Marina Silva na disputa, neste momento, 

merece a atenção que ainda não lhe foi dado.  Racioci-
nando com os números do Datafollha, no cenário sem 
Lula a eleição estaria entre Bolsonaro e ela. Os dois é que 
iriam ao segundo turno em caso de fracasso da estraté-
gia petista da fusão de imagens e transfusão de votos.  
Sem o ex-presidente no páreo, Bolsonaro chega a 22% 
(cresce dois pontos)  e ela,  a 16%. Marina dobra de ta-
manho em relação ao cenário com Lula, em que obtém 
apenas 8%.  Aparece isolada em segundo lugar, e não 
embolada com Ciro Gomes, como já foi dito.  Está bem 
à frente dele, que alcança 10% no cenário sem Lula, e 
disputa é o terceiro lugar com Geraldo Alckmin (9%). 

Este isolamento de Marina no segundo lugar de-
corre de uma migração natural de eleitores lulistas 
para ela. Quando perguntados em quem votariam 
caso Lula não possa concorrer, 17% dizem que em 
Haddad e 10%, nela. 

O novo potencial exibido por Marina já chamou a 
atenção do PT, e também a de Bolsonaro, que a elegeu 
nas redes sociais como seu alvo.   Não por acaso ela tam-
bém o confrontou com garra no debate da RedeTV, e 
deve ter crescido com isso. 

A GRANDE INCÓGNITA
A estratégia eleitoral do PT, aos trancos e barrancos, 

avança. Quanto mais forte estiver Lula, maiores as chan-
ces da transferência.  A grande incógnita é sobre qual a 
fração de seu arsenal de votos Lula conseguirá transferir 
ao substituto.  No interior do PT persiste uma discussão 
sobre o momento da troca. Alguns receiam que o pro-
longamento da disputa judicial em favor de Lula com-
prometa a transferência.  O partido vai com Lula “até o 
extremo limite”, disse ontem a senadora Gleisi Ho� man 
à coluna. Isso signi� ca que, após a decisão do TSE virão 
recursos ao STJ e ao STF, que podem empurrar a troca 
de� nitiva para 17 de setembro (data limite para a troca 
de candidatos). Por esta lógica, quanto maior a exposi-
ção de Lula como candidato, maior a frustração de seus 
eleitores com a inabilitação, maior a transferência.

O Datafolha realçou muito o fato de que 31% dos 
eleitores votariam em um nome indicado por Lula, 
18%, talvez, e 48% não o fariam. Mas o dado que 
conta foi pouco destacado. É a disposição de 62% dos 
eleitores de Lula de votarem no seu indicado.  Isso 
pode signi� car até 24% dos votos válidos, ou vaga 
certa no segundo turno. 

O QUE SE PASSA?
Parece existir no Brasil uma pergunta interditada: o 

que leva 39% dos eleitores a manifestar o desejo de vo-
tar num candidato que está preso e di� cilmente poderá 
concorrer? A lembrança dos bons tempos de Lula, com 
crescimento, pleno emprego, crédito farto e uma larga 
rede de proteção social é uma explicação parcial. Lula 
tem 49% de seus votos nos segmentos de mais baixa 
renda e escolaridade mas a pesquisa mostra 25% de vo-
tos nas classes médias. Quando, mais tarde, buscarem 
a resposta, os cientistas sociais talvez concluam que a 
teimosia foi uma resposta ao impeachment e à prisão 
de Lula, entre outras feitiçarias, por parte dos que en-
goliram em seco, não foram as ruas e deixaram o acerto 
para a hora do voto.

A pesquisa divulgada pelo Datafo-
lha ontem con� rma uma tendência de 
transferência de voto do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 
a candidata da Rede, Marina Silva. A 
presidenciável consegue dobrar, de 
8% para 16%, suas intenções de voto 
em cenário sem o ex-presidente. Na 
pesquisa do Ibope/Estadão/TV Glo-
bo divulgada na terça-feira, Marina 
também dobrou seu desempenho, de 
6% para 12%, na disputa sem Lula. Já 
a pesquisa do Instituto MDA/CNT 
revela ainda que há uma migração 
de 11,9% dos votos no ex-presidente, 
que está preso em Curitiba desde abril, 
para a candidata da Rede. 

A explicação para isso pode estar 
no fato de que 10% dos ouvidos pelo 
Datafolha acreditam que Lula apoia-
ria Marina como candidata ao cargo. 
Ex-ministra do Meio Ambiente no go-
verno Lula, ex-senadora e candidata à 
Presidência da República pela terceira 
vez, ela deixou o PT em 2009, após di-
vergências com Dilma Rousse�  no se-
gundo mandato do ex-presidente. Pas-
sados oito anos, ela continua a colher o 
ônus e o bônus de ter sido petista. 

De outro lado, apenas 17% dos elei-
tores respondem que o ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad, possível 
substituto de Lula na chapa petista – 
caso ele seja impugnado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral –, será apadrinhado 
pelo ex-presidente. Haddad tem um 
ponto a seu favor: é conhecido por 
apenas 59% dos eleitores. Em compa-
ração, Lula é conhecido de 99% dos 
ouvidos, Marina, por 93%, e o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin, por 88%. 
Além disso, Haddad registra baixa re-
jeição (21%), e � ca atrás da ex-ministra 
(25%), de Alckmin (26%) e do próprio 
Lula (34%). 

Mas a dúvida quanto à transferência 
de votos para o ex-prefeito é justi� ca-
da pelo alto índice de eleitores que não 
votaria em candidato indicado por 
Lula: 48%. Neste cenário, Marina tem 
vantagem por ser reconhecida na mes-
ma região do ex-presidente e apresen-
tar um recall de duas eleições. 

Mulher negra, nordestina, e de ori-
gem humilde, Marina Silva sonhava em 
ser freira, e se alfabetizou apenas aos 16 
anos em Mobral, capital acriana. Mais 
tarde, se formou em História e, na polí-
tica, integrou o Partido Revolucionário 
Comunista, ao lado do sindicalista Chi-
co Mendes, de quem seria vice na CUT-
-AC. Foi vereadora, deputada estadual 
e, em 1995, tornou-se a mais jovem se-
nadora eleita no País, aos 36 anos. 

Como ela, outro nome bene� ciado 
pela ausência de Lula na é o candidato 

Sem Lula, Marina é 
quem mais cresce

REBECA LETIERI
rebeca.letieri@jb.com.br

No Datafolha, a intenção de votos na ex-ministra sobe de 8% para 16%

do PDT, Ciro Gomes. O presidenciável  
concorre pela terceira vez ao cargo, e 
dobra as intenções de voto na pesquisa 
do Datafolha, de 5% para 10%.  Ciro 
foi governador no Ceará, ministro da 
Fazenda de Itamar Franco e ministro 
da Integração Nacional de Lula. 

Marina e Ciro se dão melhor no Nor-
deste. Boa parte do eleitorado da dupla, 

no entanto, permanece na zona de in-
� uência do ex-presidente. Entre aqueles 
que declaram voto em Marina, 38% di-
zem que escolheriam o nome apoiado 
por Lula. No caso de Ciro, esse índice é 
de 42%. O percentual indica que a du-
pla travará uma disputa acirrada com 
Fernando Haddad, caso este substitua o 
ex-presidente na corrida.

Doria em primeiro e 
Suplicy favorito

Ex-presidente Dilma 
lidera para o Senado

Três nomes empatam 
para o governo

Câmara na frente de 
Armando Monteiro

O ex-prefeito de São Paulo 
João Doria (PSDB) lidera a cor-
rida pelo governo, com 25%, 
seguido por Paulo Skaf (MDB), 
com 20%. Mas é também o 
candidato com maior rejeição 
(32%), segundo o Datafolha. 
Na disputa pelas vagas ao 
Senado, Eduardo Suplicy (PT) 
lidera com folga, com 32% das 
intenções de voto. 

O candidato Antonio Anas-
tasia (PSDB) lidera a corrida 
pelo governo, com 29%, 
seguido por Fernando Pimen-
tel (PT), com 20%, segundo 
o Datafolha. Na eleição para 
o Senado, a ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT) está na 
frente com 25% das inten-
ções de voto, seguida por 
Carlos Viana (PHS) com 11%.

A candidata Eliana Pedrosa 
(Pros) lidera com 15%, se-
guida pelo atual governador, 
Rodrigo Rollemberg (PSB), 
com 14%, e o deputado 
federal Rogério Rosso (PSD), 
com 13%. Para a disputa das 
vagas de senador, a pes-
quisa do Datafolha mostra 
Cristovam Buarque (PPS) na 
liderança, com 27%.

O candidato Paulo Câmara 
(PSB) lidera a disputa pelo 
governo, com 30% das inten-
ções de voto, contra 24%, de 
Armando Monteiro Neto (PTB). 
Segundo o Datafolha, para o 
Senado, o ex-governador Jar-
bas Vasconcelos (MDB) lidera 
com 34%, seguido por Hum-
berto Costa (PT) e Mendonça 
Filho, ambos com 25%.

SÃO PAULO MINAS GERAIS DISTRITO FEDERAL PERNAMBUCO

COM LULA

HADDAD NO LUGAR DE LULA

CASO LULA NÃO SEJA CANDIDATO, QUEM ELE IRÁ APOIAR

O APOIO DE LULALEVARIA VOCÊ A ESCOLHER UM CANDIDATO?
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O ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), disse, 
ontem, que é uma questão “em aberto” a 
possibilidade de réus em ação penal serem 
eleitos para a Presidência da República e 
assumirem o comando do Palácio do Pla-
nalto. Na avaliação do ministro, essa dúvida 
gera insegurança para a candidatura de Jair 
Bolsonaro (PSL), que é réu no STF por inci-
tação ao crime de estupro.

Bolsonaro já é réu em duas ações penais no 
STF por injúria e incitação ao crime de estu-
pro por ter declarado que “não estupraria” a 
deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) 
“porque ela não mereceria”.

No próximo dia 4 de setembro, com o ho-
rário eleitoral já sendo veiculado no rádio e na 
televisão, a Primeira Turma do STF decidirá 
se recebe ou não uma outra denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral da Repúbli-

ca contra Bolsonaro, desta vez por crime de 
racismo. A data do julgamento foi con�rma-
da nesta quarta-feira pelo presidente do cole-
giado, ministro Alexandre de Moraes. “O País 
não para por causa de campanha eleitoral. A 
Justiça continua normalmente”, disse Moraes 
a repórteres, ao chegar, ontem, ao STF.

De acordo com denúncia apresentada em 
abril pela procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, em uma palestra no Clube 

Hebraica do Rio de Janeiro, em 2017, Bolso-
naro “usou expressões de cunho discrimina-
tório, incitando o ódio e atingindo diretamen-
te vários grupos sociais”.

Relator do caso, o ministro Marco Auré-
lio destacou que, ao julgar o afastamento de 
Renan Calheiros (MDB-AL) do comando do 
Senado, em 2016, o STF �rmou o entendi-
mento de que réus em ação penal não podem 
eventualmente substituir o presidente. 

Marco Aurélio vê risco na candidatura Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
tem a difícil tarefa de decidir se o candida-
to mais cotado para o cargo de presiden-
te da República, com 39% das intenções 
de voto, segundo a pesquisa Datafolha, 
divulgada ontem, poderá ou não �gurar 
na propaganda eleitoral de rádio e TV. A 
candidatura depende do julgamento de 
14 ações que correm no tribunal contra 
a elegibilidade do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.  

A Secretaria Judiciária do TSE publicará 
hoje a intimação para que os advogados de 
Lula apresentem a defesa em um prazo de 
sete dias, que vence em 30 de agosto. No 
dia seguinte, a Secretaria remete o proces-
so ao relator, ministro Luís Roberto Bar-
roso. “A partir do encaminhamento da de-
fesa, o andamento do processo dependerá 
do relator. A legislação prevê atos e pro-
cessos que ele seguirá dentro da celeridade 
prevista”, ressalta o secretario Judiciário do 

Divulgação/TSE

EDLA LULA
edla.lula@jb.com.br

Prazo começa a correr
Advogados de Lula têm até o dia 30 para apresentar a defesa contra pedidos de impugnação

O ministro Luís Roberto Barroso,. relator do processo sobre o registro da candidatura de Lula, poderá decidir de modo monocrático e liminar ou levar o caso ao plenário do TSE

TSE, Fernando Alencastro. Barroso po-
derá tanto decidir de modo monocrático 
e liminar sobre o deferimento ou não do 
registro de Lula ou levar a decisão para o 
plenário, o que é mais provável.

Ocorre que há, entre as ações que Barroso 
terá que avaliar, diversos pedidos de liminar 
para que Lula seja impedido de aparecer na 
propaganda, assim como nas pesquisas de 
intenção de voto. Muitos dos pedidos de 
indeferimento alegam que o candidato não 
poderia aparecer na propaganda eleitoral 
porque a partir deste ano, a campanha está 
sendo �nanciada com recursos públicos. O 
eleitor não poderia, por essa ótica, �nanciar 
uma campanha para alguém que ele não 
sabe se é candidato ou não.

A propaganda eleitoral de rádio e TV 
terá início em 31 de agosto, um dia após o 
encerramento do prazo para os advogados 
apresentarem a defesa de Lula. E não há, 
na legislação eleitoral, nada que explicita-
mente proíba o PT de inserir imagens do 
ex-presidente na propaganda.

Lula está preso desde  7 de abril na Supe-

rintendência da Polícia Federal em Curiti-
ba. Ele está condenado a 12 anos e um mês 
de prisão pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4). Por isso, o Ministério 
Público Eleitoral (MPE), o presidenciável 
Jair Bolsonaro e outros candidatos entra-
ram com processo de impugnação no TSE.

Além do MPE, os partidos e as coliga-
ções podem impugnar registros de candi-
datura de adversários.

Entre as 14 contestações protocoladas 
até a meia noite de ontem (este número 
pode aumentar, pois pelas regras o prazo 
terminou à meia noite de ontem, após o 
fechamento desta edição), estão, além das 
impugnações, ações que se enquadram na 
rubrica “notícia de inelegibilidade”, pela 
qual qualquer cidadão pode informar ir-
regularidades que impedem um candidato 
de disputar as eleições. No caso de Lula, 
o principal argumento é o de que ele foi 
condenado por corrupção e lavagem de 
dinheiro pela segunda instância da Justi-
ça Federal, estando, portanto, enquadrado 
na Lei da Ficha Limpa, que o impediria de 

disputar as eleições.
Ontem, os advogados de Lula apresen-

taram ao TSE parecer técnico, solicitan-
do que a Corte garanta o devido proces-
so legal e o respeito aos ritos previstos no 
processo de registro de candidaturas. No 
parecer, a defesa pede que sejam dados a 
Lula o mesmo tratamento que se dá à can-
didatura de qualquer candidato. “À defesa 
deve ser assegurada a utilização de todos 
os meios e recursos que lhe sejam ineren-
tes”, diz o documento de 61 páginas.

Os advogados pedem que a entrega da 
noti�cação que o TSE vai publicar hoje no 
Mural Eletrônico seja “pessoal ao candida-
to, ainda que por meios eletrônicos”.

Entre as contestações à candidatura está 
a da procuradora-geral da República, Ra-
quel Dodge, que solicitou ao TSE que dê 
celeridade ao julgamento do processo. Os 
advogados do ex-presidente apelam ainda 
para que “a inelegibilidade de ofício so-
mente pode ser reconhecida após ser dada 
oportunidade à parte para se defender so-
bre a sua possível incidência”.
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Moro leva 
Vaccarezza ao 
banco dos réus

O juiz federal Sérgio Moro colocou, 
ontem, o candidato a deputado federal 
Cândido Vaccarezza (Avante-SP) no 
banco dos réus da Operação Lava Jato. 
O magistrado aceitou a denúncia do 
Ministério Público Federal, no Paraná, 
contra o ex-líder dos governos Lula e 
Dilma na Câmara e contra outros nove 
investigados por formação de quadrilha, 
corrupção e lavagem de dinheiro, em 
suposto esquema de corrupção relativo 
ao fornecimento de asfalto pela empresa 
americana Sargeant Marine à Petrobras.

“Presentes indícios su�cientes de au-
toria e materialidade, recebo a denún-
cia contra os acusados”, a�rmou Moro.

A Lava Jato aponta que Vaccarezza, 
líder do PT na Câmara na época dos fa-
tos, “utilizou a in�uência decorrente do 
cargo em favor da Sargeant Marine, o 
que culminou na contratação, pela Pe-
trobras, de cinco operações de forneci-
mento de asfalto entre 2010 e 2013, no 
valor de aproximadamente US$ 74 mi-
lhões”. “E, com a contratação da empre-
sa americana pela Petrobras, obter van-
tagens indevidas para si e para outros 
denunciados”, sustenta a Procuradoria.

Um dia depois de ser denunciado, 
Vaccarezza a�rmou a amigos que a 
acusação contra ele “se baseia numa 
delação premiada de uma única pes-
soa”. Em mensagem, o candidato es-
creveu que tem “condições de dispu-
tar e ganhar as eleições”.

“Sou inocente e vou provar a minha 
inocência. Vamos fazer a campanha 
sem medo e com a certeza da vitória”, 
escreveu o candidato. 

Menos de uma semana depois dos 
conflitos em Pacaraima (RR), venezue-
lanos que deixaram a cidade buscam re-
fúgio em Boa Vista, capital do estado. A 
direção de um dos abrigos informou que 
os imigrantes chegaram em estado de 
choque, com medo e cansados. Muitos 
ainda estavam assustados pela perda dos 
poucos bens materiais.

É o caso de Tomás Planez, 61 anos, 
ferreiro soldador que saiu de Pacarai-
ma depois do conflito no último sábado, 
quando moradores da cidade atearam 
fogo contra venezuelanos depois de um 
assalto a um comerciante brasileiro.; 
Planez contou que teve todas as suas 
roupas, documentos e dinheiro queima-
dos. Ele chegou em Boa Vista descalço, 
apenas com a roupa do corpo. “Foi ter-
rível. Foi de sexta para sábado. Primei-
ro, começaram a atirar fogos artificiais, 
depois tiros de verdade. E nós ficamos 
trancados onde estávamos, tirando do-
cumentação”, relatou.

Além da perda material, o conflito se-
parou a família de Planez que está ape-
nas com uma das filhas no abrigo de Boa 
Vista. Decepcionados com o Brasil, os 
outros dois filhos e a mulher voltaram 
para a Venezuela.

Para Planez, no entanto, o sonho de 
conquistar um trabalho para ajudar sua 
família se sobrepõe à dor. “Pela situa-
ção da Venezuela, tive que mudar para 
buscar melhorias para mim, meus netos, 
filhos, familiares. Lá, não há alimenta-
ção, trabalho, tem crianças morrendo 
de fome, não há saúde, médico, não há 
nada. Tenho esperança para continuar 
[aqui], conseguir meu trabalho e man-
dar dinheiro para meus filhos e netos.”

A vendedora de seguros Blanca Pe-
rosa, de 37 anos, também fugiu rumo a 

A Mesa Diretora da Câmara decidiu, 
ontem, declarar a perda do mandato do 
deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP). 
Atualmente, o parlamentar cumpre pri-
são domiciliar em São Paulo por ter sido 
condenado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) pelo crime de lavagem de di-
nheiro. Após reunião pela manhã, na re-
sidência o�cial da presidência da Câmara, 
o corregedor da Casa, deputado Evandro 
Gussi (PV-SP), informou que não há mais 
recurso à deliberação da Mesa e que a de-
cisão do STF tem que ser cumprida.

“Há uma decisão jurisdicional da mais 
alta Corte”, disse o corregedor. “O que a 
Câmara faz agora, por meio de sua Mesa, 
é contribuir para a estabilidade institu-
cional do país que já se encontra de tal 
maneira conturbada”.

A decisão foi unânime dos quatros 
membros da Mesa presentes à reunião: 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), os deputados André Fufuca 
(PP-MA), 2º vice-presidente da Mesa Di-
retora, e Dagoberto Nogueira (PDT-MS), 
1º suplente de secretário, e a deputada 
Mariana Carvalho (PSDB-RO), 2ª secre-
tária da Mesa.

“A Mesa se viu diante de um dilema 
salomônico. Por um lado, uma ofensa à 
separação dos Poderes e a autonomia do 
Parlamento, em um caso que deveria ser 
levado ao plenário, temos uma decisão 

Em busca de refúgio em Boa Vista

do Supremo que recomenda e determina 
a declaração da perda do mandato pela 
Mesa. Por outro lado, o descumprimento 
de uma decisão judicial também é uma 
ofensa à democracia. O que a Câmara 
foi obrigada a deliberar foi descumprir a 
decisão judicial ou cumpri-la e também 
perpetrar uma ofensa ao Estado de Direi-
to”, a�rmou Evandro Gussi.

“O que a Mesa decidiu é que a ofensa 
menor em busca da garantia de estabili-
dade do Estado de Direito no Brasil se-
ria cumprir a decisão judicial já que o 
deputado Paulo Maluf não renunciou e 
declarar, assim, a perda do seu mandato”, 
acrescentou o corregedor.

Maluf cumpre pena de 7 anos e 9 meses 
de reclusão em casa, em São Paulo, após 
condenação por desvios em obras quan-
do foi prefeito da capital paulista. Ele che-
gou a ser preso por três meses em regime 
fechado, em Brasília, mas teve direito a 
regime domiciliar concedido pelo plená-
rio do STF em maio.

No mês de maio, o parlamentar afas-
tado foi novamente condenado, por una-
nimidade, pela Primeira Turma do Su-
premo por falsidade ideológica com �ns 
eleitorais devido a fraudes na prestação 
de contas de sua campanha eleitoral de 
2010. A pena é de 2 anos e 9 meses de 
prisão em regime semiaberto, convertido 
para domiciliar.

Em nota assinada pelos advogados An-
tônio Carlos de Almeida Castro, conhe-
cido como Kakay, e Marcelo Turbay, a 
defesa de Maluf disse que “sob o prisma 
jurídico, não resta dúvida de que a Mesa 
da Câmara não tinha o direito de cassar 
o mandato do deputado, tal decisão é ex-
clusiva do plenário da Casa”.

“Assim procedendo, abriu-se um sério 
e perigoso precedente, que ataca o pró-
prio texto da Constituição. O Legislativo 
sai hoje menor desse episódio, lamenta-
velmente”, diz a nota.

Prerrogativa
 Em fevereiro, a Mesa da Câmara dos 

Deputados ajuizou no STF uma arguição 
de descumprimento de preceito funda-
mental (ADPF) para reconhecer a prerro-
gativa do Poder Legislativo em decretar a 
perda de mandato de parlamentar. A ação 

foi ajuizada depois que a Primeira Turma 
do STF decretou a perda do mandato de 
Maluf.

De acordo com os ministros do STF, por 
estar preso, Maluf não poderia frequentar 
as sessões da Câmara e determinaram a 
perda do mandato. Segundo a Constitui-
ção, o parlamentar que falta a pelo menos 
um terço das sessões está sujeito à perda 
do mandato. Neste caso, cabe à Mesa Di-
retora declarar a perda do mandato, sem 
passar pelo plenário da Casa. Maluf esta-
va suspenso de suas atividades parlamen-
tares e o primeiro suplente da vaga, Junji 
Abe (MDB-SP), foi convocado.

O corregedor informou que Maluf es-
tava suspenso e que, no seu caso, não ha-
via faltas às sessões legislativas. Além dis-
so, não há um acórdão com o trânsito em 
julgado (sem possibilidade de recursos) 
até o momento. (Agência Brasil).

Dida Sampaio/Estadão

Câmara cassa 
o mandato de 
Paulo Maluf

Por unanimidade, Mesa Diretora cumpriu 
determinação do Supremo

Boa Vista. Ela deixou seu país há pouco 
mais de uma semana em direção a Pa-
caraima, depois de “perder tudo para a 
crise política e econômica” que atinge a 
Venezuela há pelo menos 3 anos.

“A classe média desapareceu no meu 
país. Os comerciantes e microempresá-
rios lamentavelmente baixaram ao nível 
de pobreza e a nossa carteira de clientes 
desapareceu”, contou a venezuelana.

De acordo com Blanca, era impossí-
vel viver apenas com a renda do mari-
do. “Meu esposo era funcionário estatal 
e não dava para sobreviver com o que o 
governo pagava. Tivemos que deixar em-

pregos estáveis com salário mensal para 
ir às ruas vender tudo o que se podia: 
comida, fruta, tortilhas de milho, tudo o 
que rendesse dinheiro diário para viver.”

Blanca afirmou que a situação “ficou 
tão difícil” que decidiu vir com a famí-
lia para o Brasil, mesmo que seja para 
permanecer ao relento. Com seus dois 
filhos pequenos e o marido, ela passou 
alguns dias nas ruas de Pacaraima. De-
pois, conseguiu vaga em um alojamento 
da Paróquia da cidade. O acolhimento 
livrou a família de ser vítima dos atos 
violentos que assustaram os venezuela-
nos no sábado.

A vendedora Blanca Perosa, com o marido, diz que era impossível sobreviver na Venezuela

Paulo Maluf não tem mais recursos à decisão, segundo o corregedor Evandro Gussi

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Nos últimos cinco anos, o número de jovens 
infratores internados nas unidades do Dega-
se [Departamento Geral de Ações Sociodu-
cativas] cresceu dramaticamente. Em 2012, 
eram 800; este ano, já estaríamos com cerca 
de 1.700 adolescentes encarcerados. Diante 
desse quadro, pode-se dizer que há política 
de socioeducação no estado? A efetividade 
das medidas vem sendo questionada...

Primeiro, quero pontuar algumas coisas. Hoje são 
1.329 jovens internados — 722 na capital e 607 no in-
terior. Não é verdade que a maioria dos adolescentes 
estaria internada por trá�co e de que poucos teriam 
cometido atos graves. Temos uma planilha com os da-
dos de adolescentes apreendidos em �agrante. Metade 
é apreendida por roubo, que não é um crime leve: é um 
ato infracional considerado gravíssimo pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, porque é cometido com vio-
lência e ameaça. Se não for com violência, não é roubo. 
É furto. Outros 20% dos internados são por furto, 20% 
por trá�co, e outros 10% por homicídios e estupros, e 
alguns outros atos mais leves. Em 2006, foram mil ado-
lescentes internados. O número cresceu para 10 mil em 
2016. Além disso, a Defensoria Pública acredita que o 
trá�co é uma infração leve. Existe o menino que está só 
vendendo uma droga na boca de fumo, mas também 
o menino que tá fazendo a segurança da boca com um 
fuzil. Então, a segurança não é [um ato] leve. O que está 
na boca de fumo, na contenção, armado, trocando tiros 
com a polícia, com uma granada, não está cometendo 
um ato leve. Granada é uma arma de guerra. Então, no 
próprio trá�co, não há como dizer quais são os atos le-
ves e quais, não. 

Quais os dados sobre reincidência no Siste-
ma Socioeducativo do Rio? Os internos vêm 
sendo recuperados? 

São dois dados interessantes. O primeiro é que me-
tade dos apreendidos tem passagem anterior. Um outro 
dado é sobre um estudo que �zemos que mostra que, 
dos que cumpriram medida de internação entre 2014 
e 2016, entre 12 e 15 anos, só 4% cometeram novo ato 
infracional. Já entre os com idade entre 16 e 18 anos, 
50% cometeram novo ato infracional. Ou seja, quanto 
mais cedo a gente �zer a intervenção, mais efetivo é o 
resultado. O que acontece com esses meninos de 16 a 
18 anos é que, na maioria das vezes, eles foram interna-
dos na décima passagem. Já tinha várias passagens, mas 
nunca ganhou uma internação. Nunca �cou privado da 
liberdade. Ele já ganhou liberdade assistida, remissão, 
semiliberdade que ele não cumpriu, porque a semili-
berdade ele cumpre se quiser. Quando chegou no mo-
mento em que ele já estava completamente envolvido 
com o crime, o juiz determinou a internação dele. Não 
havia mais o que fazer, não se salva mais esse adolescen-
te. Ele já está profundamente envolvido com o crime. 
Quando a gente pega um menino de 13, 14 anos, que 
está com uma arma, assaltando, e bota na internação, 
e tira ele de casa durante seis meses, isso é muito mais 
e�caz. Não estou dizendo que a unidade de internação 
é maravilhosa. É péssima. Eu sei que é. Mas o fato é que, 
nesse momento, a gente pega esse garoto que não tem 
limites dentro de casa, que muitas vezes abandonou a 
escola, que não tem �gura paterna, que a mãe �ca au-

sente o dia inteiro trabalhando no subemprego, que 
não tem limite de ninguém, e a gente dá o limite pra 
ele. Da pior forma possível, mas dá. A gente tira ele da 
rua, bota ele num lugar como se fosse uma prisão. A 
gente chama de unidade de internação, mas é um lugar 
onde ele vai �car trancado, sem poder sair, privado da 
sua liberdade, e mostra pra ele qual é a consequência 
do crime. É claro que a gente quer socioeducar. A gen-
te quer recuperar tanto os adolescentes quanto a gente 
quer que os adultos se recuperem, mas a escolha, no �m 
das contas, é dele. E se ele disser que quer continuar na 
vida do crime? É uma escolha dele. O que a gente pode 
fazer é só dar a consequência. A gente não pode fazer 
a escolha no lugar dele. Qual a consequência de quem 
vive no mundo do crime? Ou morre ou é preso. Se �car 
na rua, acaba morrendo. Se é pego pela polícia, é preso 
e perde a liberdade. Com 14 anos, ele vê como é ruim 
�car sem liberdade. Até então, ele não sabe o que é ter 
limite e �car sem liberdade. Aí, ele experimenta a cadeia 
durante seis meses e decide sair, porque só 4% reinci-
dem e 96%, não.

E a questão da superlotação? 
No �m do ano passado, quando a situação da super-

lotação �cou muito grave, a gente fez uma reunião, com 
o presidente do Tribunal de Justiça e o procurador-geral 
de Justiça, e eles concordaram em pagar com dinhei-
ro próprio das instituições a reforma de um imóvel do 
Degase, em Niterói. Seriam criadas 180 vagas e atende-
ria toda a região de Niterói e São Gonçalo — região de 
origem da metade dos meninos. Eles concordaram em 
pagar a reforma de R$ 15 milhões. Mas essa unidade 
não vai atender aos adolescentes, porque a Defensoria 
entrou com uma ação para proibir essa reforma. Dizem 
que são contra a criação de qualquer vaga, não impor-
ta que os adolescentes estejam morrendo. Não importa 
que tem 20 num alojamento pra oito. Não importa que 
o adolescente matou ou estuprou 20 mulheres. Não im-
porta que ele matou um colega e chega aqui e diz pra 
mim que, se puder, vai matar de novo. A Defensoria é 
contra qualquer tipo de internação, ideologicamente. 
Então, se opõem à criação de qualquer vaga de privação 
de liberdade. 

A solução que a Defensoria aponta é a Cen-
tral de Regulação de Vagas, onde só tería-
mos mais internações quando surgissem 
vagas. A prioridade seria internar os jovens 
que cometeram crimes mais graves... 

Para eles, tem que parar de internar. Ato grave não é 
o que o defensor acha que é grave, mas, sim, o que está 
escrito na lei. É o que é cometido com violência ou gra-
ve ameaça. E a punição para um adolescente que come-
te um ato grave  é a internação. Querem dizer aos juízes 
como é que tem que julgar. Já tive um latrocínio aqui 
na porta, no Carnaval. Mataram e se esconderam nesse 
prédio, fugindo da Providência. Foram os meninos do 
trá�co. É um crime sem violência? Não estavam inter-

nados! Eram menores, fui eu quem julguei, e eles foram 
internados. Pela Defensoria, não posso internar porque 
é roubo, e trá�co não é grave. O lugar de quem é contra 
a privação de liberdade, é no Congresso Nacional, mu-
dando as leis. A gente tem uma lei que prevê a privação 
de liberdade para quem comete atos graves. Quero ver 
alguém dizer que os assassinos da Marielle têm que �-
car soltos porque a cadeia não recupera ninguém.

E sobre mantermos os jovens internados 
sem irem à escola?

Está superlotado. Mais um motivo para construir 
mais unidades. Em Campos, a promotoria entrou com 
ação civil pública para criar o terceiro turno. A juíza deu 
uma liminar. Lá, o Degase e a Secretaria de Educação 
se organizaram, e os adolescentes já estão tendo aulas 
à noite. Isso acaba com o problema de não ter aula. Por 
que aqui no Rio não se cria o terceiro turno? Por que o 
MP aqui do Rio não propõe uma ação?

Mas a Defensoria alega que, segundo a Reso-
lução 3, do Conselho Nacional de Educação, 
essas escolas deveriam funcionar de forma 
integral. Isso não vai prejudicar ainda mais 
a socioeducação?

Não tem escola integral nem do lado de fora, quanto 
mais do Degase. Não tem professor. Eu coordeno um 
grupo de trabalho para melhorar o ensino na socioedu-
cação, e sabemos que não tem professor su�ciente. 

Qual é o tamanho do déficit de professores?
Não sei, nem tenho...

Em Volta Redonda, para evitar rebelião, fize-
ram mutirão no fim de 2017 para reduzir a 
superlotação. Se esses jovens são tão perigo-
sos, por que os mandaram para a rua?

Também acho [que são muito perigosos para ir para 
a rua]. Não sou contra o mutirão: sou contra a reavalia-
ção seja motivada só pela superlotação, sem considerar 
a gravidade e a periculosidade do fato. Será que essa é a 
única saída? Quem vai pagar o preço? Quem tá lá den-
tro ou quem está do lado de fora? É uma decisão difícil 
que o juiz tem que tomar. Não tem escolha fácil. Se há 
risco de rebelião lá dentro. Quem vai pagar o preço? 
Quem está lá dentro ou quem está do lado de fora?

Essa agressividade não estaria também liga-
da à tortura que esses adolescentes sofrem 
nas unidades? 

Toda vez que chega um adolescente pra mim com 
relato de tortura, eu converso com ele, a gente identi�ca 
o agente, eu o�cio ao Ministério Público, à Promotoria 
da Tutela Coletiva e à Vara de Execução de Medida 
Socioeducativa. Até hoje, não tenho notícia de ter sido 
proposta nenhuma ação para afastar esses agentes, que 
estão identi�cados. O MP e a juíza sabem o nome do 
agente, mas ninguém fez nada para afastá-lo.

‘A gente dá o limite a quem não tem’

MARIA LUISA DE MELO
malu@jb.com.br

Juíza é contra central de vagas e defende construção de mais centros de internação para jovens infratores

Titular da Vara da Infância e da Juventude, a magis-
trada Vanessa Cavalieri defende a construção de novas 
unidades de internação para jovens infratores como 
forma de solucionar o problema da superlotação no 
sistema. A proposta vai de encontro ao que preconiza a 
Defensoria Pública do Rio, que seria a implementação 
de uma Central de Regulação de Vagas, em que seriam 
internados apenas os autores dos crimes mais graves 
— os demais, por falta de vagas, aguardariam em casa. 
Cavalieri critica duramente a Defensoria: “Dizem que 
são contra a criação de qualquer vaga, não importa que 
os adolescentes estejam morrendo. (...) Lugar de quem 
é contra a privação de liberdade é no Congresso Nacio-
nal, mudando as leis”, diz. Apesar de ser coordenadora 
de um grupo de trabalho que, segundo ela, é voltado 
para melhorar o ensino na socioeducação, a juíza des-
conhece os números sobre a falta de professores nas 
unidades — “Não sei, nem tenho” —, embora seja favo-
rável à criação do turno da noite para aumentar a oferta 
de vagas nas escolas do Degase, que hoje é insu�ciente.

José Peres

ENTREVISTA/VANESSA CAVALIERI
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O rei está nu

INFORME JB

Jan Theophilo
jan@jb.com.br

O ex-senador Saturnino Braga é um veterano 
da política. Costuma orgulhar-se de dizer 
que votou em Getúlio Vargas nas eleições de 
1950. Em uma conversa franca ontem com a 

coluna, Saturnino externou sua perplexidade com o 
momento em que o Brasil, e o Rio, estão passando. 
“Estamos num beco sujo e sem saída”, diz ele. Ainda 
� liado ao PT, ele se diz estarrecido com a forma como 
o governo brasileiro tratou a recomendação do Comitê 
de Direitos Humanos: “� co imaginando se o PT ganhar 
o que mais esses caras podem fazer”. Sobre as eleições 
estaduais, Saturnino se diz ainda mais desanimado e 
particularmente irritado. Ele é um dos poucos petis-
tas de alto calibre a vir a público protestar contra a 
candidatura de Marcia Tiburi, na visão dele, um “erro 
tosco” que poderá levar o PT do Rio ao mais completo 
desastre. “Nada contra essa moça particularmente, mas 
a vejo apenas como uma especuladora de polêmicas, 
não uma candidata. Na política se age, não apenas se 
� losofa”. Saturnino não é o único petista que pensa 
dessa maneira. Mas é dos poucos que está disposto a 
descer à praça e gritar que o rei está nu.

• A M2BR promoverá 
a palestra “Portugal x 
Brasil, Oportunidades 
de Marketing Digital 
em cada país”, no dia 28 
de agosto,na PUC, com 
Karla Passeri e Ricardo 

Marsili. A UNISUAM e a 
Mude lançaram edital para 
seleção de projetos inova-
dores a serem incubados. 
O programa vai disponibi-
lizar a incubação gratuita 
de duas empresas por ano.

LANCE LIVRE

O ex-prefeito do Rio de Janeiro 
Eduardo Paes (DEM) é o mais bem 
posicionado na disputa pelo gover-
no � uminense, com 18% das inten-
ções de voto, segundo a pesquisa 
Datafolha divulgada na madrugada 
de ontem. Paes, no entanto, está tec-
nicamente empatado com o senador 
Romário (Podemos), que tem 16%, 
e com o ex-governador Anthony 
Garotinho (PRP), que tem 12%. A 
margem de erro do levantamento 
é de três pontos porcentuais, para 
mais ou para menos.

Em seguida, estão Índio da Cos-
ta (PSD) e Tarcísio Motta (PSOL), 
com 5% cada. O candidato do 

Tudo embolado nas 
eleições no Rio

Datafolha detecta empate técnico na corrida ao governo e ao Senado

PDT, Pedro Fernandes, tem 3%. 
Com 2%, aparecem Marcelo Trin-
dade (Novo) e Marcia Tiburi (PT). 
Atingem a marca de 1% os candi-
datos Dayse Oliveira (PSTU), Wil-
son Witzel (PSC), Luiz Eugênio 
(PCO) e André Monteiro (PRTB). 
Os eleitores que declaram que vão 
votar em branco ou nulo são 26% 
e indecisos somam 7%. 

No quesito rejeição, Garotinho é 
o líder, com 45%, seguido de Paes, 
com 32%, e de Romário, com 23%. 

Duas vagas no Senado
A corrida pelas duas vagas ao 

Senado também está acirrada, com 

quatro candidatos aparecendo em 
destaque. O ex-prefeito César Maia 
(DEM), o deputado estadual Flávio 
Bolsonaro (PSL) e o senador Lin-
dbergh Farias (PT) têm 18%, segui-
dos de Chico Alencar (PSOL), com 
17%. O deputado Miro Teixeira 
(Rede) aparece com 11% e o pastor 
Everaldo (PSC) tem 8%. 

O Datafolha entrevistou 1.322 
eleitores de 33 municípios, nos dias 
20 e 21. A pesquisa, contratada pela 
“Folha de S.Paulo” e pela TV Glo-
bo, tem nível de con� ança de 95%. 
Está registrada no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) com o número 
RJ 03549/2018. (Estadão Conteúdo)

Soldado é terceiro militar morto
O soldado Marcus Vinicius Viana 

morreu, ontem, no Hospital Central 
do Exército, em Ben� ca, na Zona 
Norte do Rio. Ele foi ferido na per-
na durante uma operação militar 
nas favelas do Alemão, da Maré e da 
Penha na segunda-feira. Segundo 
nota do Comando Militar do Leste 
(CML), o militar “veio a falecer em 
decorrência de evolução indesejá-
vel de seu quadro clínico”. Marcus 
Vinícius é o terceiro militar morto 
desde o início da intervenção mili-
tar no Rio, em fevereiro, no mesmo 
dia em que, pela primeira vez, os 
militares � zeram uma incursão nas 
favelas — nas demais ações eles se 
restringiram a vigiar e fazer revistas 

Suspeito de matar corretora 
se entrega à polícia no Rio

Nuzman volta a negar compra 
de votos para a Rio 2016

Pesquisa mostra que apoio 
à intervenção só cai no Rio

Suspeito de ter matado com quatro ti-
ros na cabeça a advogada e corretora 
de imóveis Karina Garofalo, 44 anos, 
na frente do fi lho, de 11 anos, na 
Barra da Tijuca, Paulo Maurício Barros 
Pereira se entregou à polícia em Volta 
Redonda, onde mora, e chegou na 
noite de ontem à delegacia de Homi-
cídios no Rio, onde manteve silêncio 
durante o depoimento.

Acusado de participar de esquema de 
compra de votos para que o Rio fosse a 
sede da Olimpíada de 2016, o ex-presi-
dente do Comitê Olímpico do Brasil e do 
Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, 
voltou a negar, ontem, em depoimento ao 
juiz Marcelo Bretas, envolvimento ou ter 
sabido que houve pagamento de propina 
no processo de escolha da cidade pelo 
Comitê Olímpico Internacional (COI). 

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, 
divulgada ontem, indica que o apoio 
da população carioca à presença dos 
militares na cidade vem caindo desde 
outubro do ano passado, quando 83% 
eram favoráveis à intervenção federal 
— hoje, são 66% e, em março, eram 
76%. Por outro lado, o percentual 
daqueles que são contrários à medida 
subiu de 20% para 27%.

Ah, a gestão!
Fica a dica pra você que 
ama candidatos que fa-
zem obras faraônicas, sem 
pensar em quem vai cui-
dar delas no futuro. Sabe 
a Cidade Administrativa 
construída por Aécio 
Neves em Belo Horizon-
te pela besteira de R$ 2,5 
bilhões? Custa só de ma-
nutenção o troco de R$ 10 
milhões por mês.

Alalaô
Em franca busca por 
popularização, Geraldo 
Alckmin visitou o rei 
das marchinhas, João 
Roberto Kelly. O ex-go-
vernador de São Paulo 
encomendou a ele um 
jingle para esta eleição.

Farinha pouca
Autoridade tem o rei-
tor da UERJ, Ruy Garcia 
Marques. Organizou um 
concurso para professor-
-titular da Faculdade de 
Medicina e adivinha quem 
� cou com a vaga?  Ganhou 
quem apostou nele.

Pequena gigante
Luna Buschinelli, com 
seus 19 anos, é a res-
ponsável pelo maior 
mural do mundo feito 
por uma mulher. A obra 
� ca na Escola Municipal 
Rivadavia Corrêa, na 
Presidente Vargas, que 
chama atenção de quem 
quer que passe, tanto 
pelo tamanho, 2.500 m², 
quanto por suas cores. 

Luna não parou por aí. 
Anunciou recentemente 
que seu próximo mural, 
cuja temática ainda não 
foi divulgada, começará 
a ser produzido no pró-
ximo mês, em São Paulo, 
no mesmo tamanho. 

Prêmio Photoshop
Surgiu mais uma can-
didata ao Prêmio Pho-
toshop Eleições 2018. 
No material de cam-
panha da primeira-fi-
lha, Danielle Cunha, a 
candidata do (P) MDB 
está, qual uma sílfide, 
parecendo uma Barbie. 
O problema é o Ken que 
aparece com ela na foto: o 
pai-pai Eduardo Cunha.

Casaca, casaca!
O que mais chamou 
atenção na homenagem 
que o Vasco recebeu na 
Alerj pelos seus 120 anos 
foi a entrada em cena 
de Eurico Miranda. O 
eterno mandachuva da 
colina chegou de cadeira 
de rodas e mal conseguiu 
falar ao microfone. Seu 
estado de saúde, ao que 
parece, inspira cuidados.

Delícia de candidato
Chegou à redação do 
JB mais uma dica para 
nossa lista de candidatos 
com  os nomes mais bi-
zarros da eleição. E este é 
uma delícia! O Avante de 
São Paulo lançou candi-
dato a deputado estadual 
o...Bolinho de Fubá!

nos acessos às comunidades.
No início da tarde, o presidente 

Michel Temer lamentou, em sua 
conta no Twitter, a morte do sol-
dado: “Com pesar recebi a notí-
cia da morte do soldado Marcus 
Vinícius Viana Ribeiro, ferido na 
segunda-feira durante Operação 
da Intervenção Federal no RJ. 
Minha solidariedade à família e 
amigos do militar.”

No confronto de segunda-feira, 
também morreram o cabo Fabia-
no de Oliveira Santos e do solda-
do João Viktor da Silva. Ambos 
foram enterrados ontem no Ce-
mitério de Mucajá, em Engenhei-
ro Pedreira, na Baixada Flumi-

nense, onde moravam.
A megaoperação militar envol-

veu 4,2 mil agentes das Forças Ar-
madas e 70 policiais civis em 26 
comunidades. Blindados e helicóp-
teros foram empregados nas ações. 
Além dos militares, cinco suspeitos 
morreram e outros 70 foram presos.

Defensoria Pública
Uma equipe Defensoria Pública 

do Rio acompanhou, ontem, as au-
diências de custódia dos 70 presos. 
A equipe esteve no Complexo da 
Maré, na terça-feira, para ouvir re-
lato dos moradores. E ontem foi ao 
Alemão com a mesma � nalidade. 
(Com Agência Brasil)

VISITA AO JB

O diretor-presidente do JORNAL DO BRASIL, Omar Resende Peres, recebeu ontem, na sede do 
jornal, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que busca a reeleição ao cargo este ano.

José Peres



 7Cidade Conheça nosso site www.jb.com.br •Quinta-feira, 23 de agosto de 2018

A Caixa, a Prefeitura do Rio e a con-
cessionária Porto Novo anunciaram, na 
tarde de ontem, uma solução �nanceira 
para o Porto Maravilha, maior parceria 
público-privada (PPP) do país, com in-
vestimentos de R$ 10 bilhões. Segundo 
fontes que acompanham as negocia-
ções, a Caixa venderá ativos do Fundo 
de Investimento Imobiliário Porto Ma-
ravilha (FIIPM) — responsável pelos 
pagamentos da operação urbana con-
sorciada e que tem o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) como 
cotista e principal investidor — criado 
para bancar o projeto, gerando recursos 
para fazer o sétimo pagamento anual da 
PPP, atrasado desde junho. O acordo foi 
assinado no Palácio da Cidade, em en-
contro que contou com as presenças do 
presidente da Caixa Econômica Federal, 
Nelson Souza; d ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy; do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo Maia e 
do presidente da Companhia de Desen-
volvimento Urbano da Região do Por-
to do Rio de Janeiro (Cdurp), Antonio 
Carlos Mendes Barbosa, além do prefei-
to Marcelo Crivella.

O atraso levou a concessionária a pa-

ralisar obras e serviços na Área de Es-
pecial Interesse Urbanístico da Região 
do Porto do Rio de Janeiro, como os de 
iluminação, coleta de lixo e manutenção 
da área de 5 milhões de metros quadra-
dos. Com isso, a prefeitura foi obrigada 
a assumir os serviços públicos. 

Até agora, 87,8% das obras previs-
tas na PPP já �caram prontas. Foram 
R$ 6,2 bilhões para a construção do 
Boulevard Olímpico, do Museu do 
Amanhã e dos túneis subterrâneos que 
substituíram o Elevado da Perimetral. 
Ainda falta investir R$ 4,1 bilhões, para 
manutenção e reurbanização de me-
tade da região, com destaque para o 
entorno da Avenida Francisco Bicalho, 
que receberá R$ 800 milhões. O con-
trato da PPP vai até 2026.

Marcada por polêmicas, a revitali-
zação da Zona Portuária foi um dos 
principais legados dos Jogos Olímpicos 
de 2016. Enquanto algumas arenas es-
portivas estão abandonadas na Barra da 
Tijuca, suspeitas de corrupção rondam 
as obras. Gestores da Caixa envolvidos 
no projeto do Porto Maravilha foram ci-
tados em casos de propina na Operação 
Lava Jato — as construtoras Odebrecht, 

OAS e Carioca Christiani-Nielsen são as 
acionistas da concessionária Porto Novo.

Na engenharia �nanceira que via-
bilizou a parceria, a Caixa aplicou, de 
uma vez, em 2011, R$ 3,5 bilhões do 
FGTS. Em troca, levou os melhores 
terrenos da região e todos os títulos dos 
Certi�cados do Potencial Adicional de 
Construção (Cepacs) da prefeitura, que 
dão direito a construir prédios mais al-
tos do que o máximo permitido pela lei 
municipal. Para administrar os ativos, 
o banco criou um fundo imobiliário. 
Com a venda dos Cepacs, de terrenos 
e parte do lucro de empreendimentos 
aos quais se associou, o fundo preten-
dia gerar ganho su�ciente para custear 
todos os investimentos e ainda ter re-
torno do dinheiro aplicado.

Só que, por causa da recessão, os 
ganhos �caram abaixo do esperado. 
Em 2015, o FGTS investiu mais R$ 1,5 
bilhão. No ano seguinte, o fundo imo-
biliário teve di�culdades de fazer o pa-
gamento anual. Para manter o projeto 
funcionando, a Companhia de Desen-
volvimento Urbano da Região do Porto 
do Rio de Janeiro (Cdurp), estatal mu-
nicipal que administra a PPP, aportou 

R$ 198 milhões em 2017. Neste ano, o 
fundo voltou a atrasar a parcela anual. 
Sem o pagamento, a Porto Novo parou 
de prestar os serviços, demitindo cerca 
de 800 funcionários. Apenas a manu-
tenção dos túneis subterrâneos �cou a 
cargo da concessionária. 

Em 2018, a parcela a ser paga seria 
de R$ 429 milhões, segundo a Cdurp, 
mas o acordo a ser anunciado hoje re-
duziu o valor para R$ 147 milhões. A 
solução inclui a venda da participação 
do fundo imobiliário em um dos edi-
fícios comerciais da região, levantando 
R$ 50 milhões. Mais ativos, entre ter-
renos ou empreendimentos, também 
poderão ser vendidos.

Para não haver novos problemas, a 
Caixa defende a reestruturação do pro-
jeto, a ser negociada no próximo gover-
no. Isso pode levar ao atraso das obras, 
pois a parcela de 2018 �cará abaixo do 
previsto. Pelo contrato, todas as obras 
deveriam estar prontas até 2020. Em 
nota, a Caixa diz que vem “proativa-
mente” tentando construir uma solu-
ção conjunta para a continuidade da 
prestação dos serviços e reestruturação 
da operação. (Com Estadão Conteúdo)

Acordo socorre Porto
Caixa vende ativos para tentar salvar projeto de reurbanização da Zona Portuária

Parte do projeto, o Boulevard Olímpico voltará a ter a manutenção aos  cuidados da concessionária Porto Maravilha: faltam ainda R$ 4,1 bilhões de investimentos

Marcos Arcoverde/AE

Novo bairro na região não saiu do papel
As principais obras de infraestru-

tura do Porto Maravilha saíram do 
papel, mas a construção de um novo 
bairro carioca, com pontos turísticos, 
transporte por Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), edifícios comerciais 
de alto padrão, condomínios residen-
ciais e shoppings, ainda está longe de 
se tornar realidade.

Com a recessão que afundou o 
mercado imobiliário, o desenvolvi-
mento do novo bairro vai demorar 
mais do que o previsto inicialmente, 
dizem agentes do setor. Lançamen-
tos foram adiados e há investimentos 
malsucedidos, especialmente de em-
preendimentos anunciados nos anos 
de euforia com a economia do Rio, 
hoje afetado pela mais grave das cri-
ses �scais estaduais.

Com o desenvolvimento mais len-
to, o Porto Maravilha tem hoje duas 
áreas distintas. Na metade mais dis-
tante do Centro, limitada pela Aveni-
da Francisco Bicalho, por onde pas-
sa o Canal do Mangue, ainda faltam 
obras de revitalização e há constru-

ções inacabadas, como o esqueleto 
do Porto Vida, projeto residencial 
cujas obras estão paradas. Ao lado, 
�ca o edifício onde funcionaria um 
hotel Holliday Inn, que também não 
foi adiante. 

Os dois empreendimentos são da 
Odebrecht Realizações, assim como 
o Porto Atlântico, considerado um 
“pepino”, segundo uma fonte do 
mercado. A reportagen apurou que 
a Odebrecht não conseguiu vender 
todos os andares do complexo de 
escritórios, lojas e hotel, instalado 
perto do Morro da Providência. O 
hotel, com as marcas Novotel e Ibis, 
está funcionando, parte dos escritó-
rios está alugada, mas, na sexta-feira 
passada, 17, o local parecia um edifí-
cio fantasma. A Odebrecht não quis 
comentar os investimentos.

Pelas ruas e calçadas ainda degra-
dadas, com terrenos vazios e constru-
ções abandonadas, há poucas pessoas 
circulando. Segundo Cláudio Castro, 
diretor da imobiliária Sérgio Castro 
Imóveis, que atua na região, o merca-

do não está olhando para essa “meta-
de” do Porto Maravilha no momento. 
A região mais próxima do Centro, 
onde as obras de reurbanização estão 
prontas, tende a se desenvolver antes. 

Nessa parte, onde o Elevado da Pe-
rimetral, que tapava a vista da Baía de 
Guanabara, deu lugar ao Boulevard 
Olímpico, ponto turístico durante 
os Jogos Olímpicos, há movimento 
de turistas, que circulam, ao largo de 
muros gra�tados, até o aquário oceâ-
nico Aqua Rio.

Apostando nessa infraestrutura já 
construída e na demanda reprimida 
por escritórios no Rio, já que os edi-
fícios do Centro são antigos e aper-
tados, há quem defenda o sucesso da 
revitalização no longo prazo. 

Para essa área mais próxima do 
Centro já se mudaram empresas 
como L’Oréal, Subsea 7 e Nissan. A 
Granado levou sua sede para o Vista 
Guanabara, edifício de 17 andares de 
escritórios da Autonomy Investimen-
tos. Segundo o presidente, da empre-
sa Roberto Miranda de Lima, há de-

manda. “Temos duas vezes a área do 
prédio em negociação”, disse Lima.

Projetos residenciais
Ainda assim, para Castro, da Sérgio 

Castro Imóveis, a PPP só vai decolar de 
vez com projetos residenciais. Na visão 
dele, há espaço para condomínios de 
apartamentos menores, de alto padrão, 
para casais sem �lhos ou solteiros que 
buscam moradia perto do trabalho. 
“Temos de trazer gente para morar 
aqui”, disse Antonio Carlos Barbosa, 
presidente da Cdurp, estatal que admi-
nistra o PortoMaravilha.

A Tishman Speyer, que já construiu 
dois edifícios comerciais — um deles 
vendido para a Bradesco Seguros — e 
continua apostando no porto, tem um 
terreno reservado para um prédio resi-
dencial. “Quando a gente desenvolveu o 
Florida Penthouses, na região da Berri-
ni [em São Paulo], só tinha edifícios co-
merciais. Antes do lançamento, fomos 
criticados. E foi um sucesso de vendas”, 
disse Daniel Cherman, presidente da 
Tishman Speyer. (Eestadão Conteúdo)
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Bancos sem educação

Acolher de braços abertos

Na última semana, com as bênçãos do arcebispo do Rio 
de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, tive a alegria de iniciar 
na Paróquia São José da Lagoa um projeto de capacitação 
para 50 refugiados serem inseridos no mercado de traba-
lho. No início do ano, também criamos um projeto de mú-
sica para refugiados e conheci pessoas que deixaram suas 
famílias, vidas e histórias, em um processo de migração 
forçada. Por trás de cada rosto sofrido há muita fé e vonta-
de de refazer suas vidas. 

A Arquidiocese do Rio de Janeiro, junto com a Cári-
tas-RJ, desenvolve um importante papel de acolhimento 
aos refugiados, num trabalho que já ultrapassa 40 anos 
de serviço. Milhares de pessoas foram recebidas e resga-
taram a sua dignidade.

Em 1976, a Arquidiocese do Rio de Janeiro iniciou um 
trabalho pioneiro de assistência a refugiados que chegavam 
à cidade. Eles vinham de países vizinhos, como Argentina, 
Chile e Uruguai, fugindo da perseguição política exercida 
pelos regimes militares da época. Como o Brasil também 
estava sob governo militar, o Rio de Janeiro servia apenas 
como rota para que os refugiados chegassem à Europa.

O arcebispo do Rio na época, dom Eugênio Sales, deci-

diu instalar um serviço permanente de ajuda a refugiados, 
oferecendo abrigo e, com o apoio da Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR), buscando encontrar um terceiro 
país que pudesse protegê-los. O cardeal designou a Cári-
tas-RJ para assumir essa tarefa em nome da arquidiocese, 
dando origem ao primeiro trabalho sistematizado de aten-
dimento a refugiados no Brasil.

Segundo o papa Francisco, acolher um refugiado é re-
novar o amor sem fronteiras, capaz de ir ao encontro do 
outro que chora, que sente frio, fome e sede de pão e de 
justiça. Neste tempo de tanta discórdia, ódio e exclusão 
social, especialmente para com os irmãos refugiados, de-
vemos investir no amor que acolhe e cuida do outro como 
imagem e semelhança de Deus, perceber no rosto de quem 
chora, no olhar entristecido dos refugiados e abandonados 
nas ruas da nossa cidade e do nosso país que ali se esconde 
também o rosto do Senhor que clama por amor.

Quem ama jamais ignora, exclui, menospreza quem 
quer que seja, pois o amor não conhece limites, barrei-
ras, ele é incondicional, abraça o outro como irmão, não 
é exclusivista; ao contrário, amplia os horizontes da co-
munhão e da unidade.

Jamais vamos explicar o sentido do amor fraterno, mas 
podemos viver e sentir em nossas vidas, também na co-

munidade, na igreja e na sociedade, onde estivermos inse-
ridos, o amor incondicional, que rompe todas as barreiras 
do egoísmo, da ganância e do preconceito.

Vale lembrar sempre as premissas do Evangelho da ca-
ridade, a igreja sempre contemplou nos imigrantes a ima-
gem de Cristo, que disse: “Porque tive fome e me destes de 
comer; tive sede e me destes de beber; era forasteiro e me 
acolhestes; estava nu e me vestistes; adoeci e me visitas-
tes; estava na prisão e fostes ver-me. Então, os justos lhe 
perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te de-
mos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando 
te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? 
Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-
-te? E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, 
sempre que o �zestes a um destes meus irmãos, mesmo 
dos mais pequeninos, a mim o �zestes” (Mateus 25,35-45).

Portanto, convido todos a exercerem a caridade e o 
amor com os refugiados. Que possamos acolher o outro 
de braços abertos, como o Cristo Redentor nos acolhe. E 
enxergar nesse outro o próprio Deus. Vivamos na miseri-
córdia, no amor e na paz, sem preconceitos.

* Pároco da Paróquia de São José 
da Lagoa e reitor do Cristo Redentor

OMAR RAPOSO*

Não estivesse o país condenado a conviver com 
perplexidades, que são muitas, como se vê no dia a 
dia, teria causado espanto e revolta, quando �cou sa-
bendo que, no semestre passado, os lucros dos bancos 
que operam por aqui quase ombrearam seus lucros 
com os investimentos gerais que o governo aplicou 
no campo da educação, durante igual período. Con-
�rmada essa preocupante comparação, a sociedade 
brasileira se revelou diante de um fenômeno inad-
missível para a opinião pública de nações civilizadas. 
Principalmente aquelas que �zeram da educação – 
ela antes de qualquer outra preocupação – o pilar de 
seu grande desenvolvimento.

Uma coincidência facilmente percebida é que os 
países mais educados são exatamente os que não 
foram escravizados pelas instituições �nanceiras. 
Quanto aos escândalos, como esse que semestral-
mente se repete no Brasil, com a divulgação dos lu-
cros, em outras partes do mundo resultariam em pe-
nas rigorosas.

Sobre as manobras perversas de juros escorchantes 
adotadas também pelas instituições �nanceiras o�-
ciais, como vemos aqui, diga-se que são algo total-
mente fora de cogitação os mercados internacionais. 
Intolerável. Tanto que nos raros casos ocorridos em 
centros asiáticos, o banqueiro vai para a cadeia ou 

suicida-se. Os nossos costumam ir para Paris.   
Os outros governos, diferentemente dos nossos, 

conseguem preservar sua autoridade, impõem-se 
com vigor e cobram decência nas relações com os 
clientes. Aqui, a Fazenda e o Banco Central, quan-
do se dirigem aos donos de bancos,  nunca para 
admoestá-los, falam com aquela humildade dos 
negros cativos.

Posta a desconcertante comparação, que foi maté-
ria de primeira linha  neste JB, edição de terça-fei-
ra, a pergunta que não pode calar é o porquê de os 
bancos tanto enriquecerem e a educação tão empo-
brecida, para não se falar de outros contrastes, que 
deviam merecer reações corajosas dos governantes. 
O muito e o tão pouco seriam, no caso, coincidência 
desimportante? Teriam algo a ver a riqueza fabulosa 
e a indigência constrangedora?  

Como os dirigentes nada têm feito, nem mesmo ame-
açam fazer, restaria a expectativa de que os candidatos 
à Presidência da República (um deles estará assumindo 
as rédeas do poder em janeiro ) ferissem o grave pro-
blema da agiotagem praticada pelos bancos; mas que o 
ferissem com necessária clareza, coragem, para que não 
se revelem comprometidos, de véspera, com a poderosa 
engrenagem dos agentes �nanceiros, esses mesmos que 
sangram o país, até agora impunemente.

Nos debates manhosos pela televisão, o pro-
blema tem sido tratado pelos candidatos apenas 
a bordo de referências passageiras. É tal a gravi-
dade do problema causado pelos bancos, que, em 
rigor, devia figurar como assunto predominante 
na pauta dos debatedores. Mas, quando falam, não 
oferecem garantias transparentes de que estariam 
dispostos a se vestirem de xarife para atacar o ban-
ditismo que rege o sistema financeiros no Brasil. 
E, se vão um pouco além, deploram a situação das 
vítimas dos juros escandalosos, mas não atiram 
contra os agressores.

Um balancete que nivela bancos e educação, aque-
les cada vez mais ricos, esta cada vez mais pobre, é 
su�ciente para sacudir os governos - o cessante e o 
que vai começar - e mostrar que a situação chegou 
a um ponto em que não mais cabe fazer vistas gros-
sas. Os donos dos dinheiros perderam as medidas no 
avanço sobre a sociedade.

Monsier Confort, homem de negócios, quando 
decidiu vir para Minas, escapando de uma Euro-
pa conflagrada, foi aconselhado por um amigo, já 
veterano nestas terras, a conviver com perplexida-
des. Diria que chegou a conhecer muitas, mas não 
tão graves como a que produzem os bancos agora, 
meio século depois.

ED ITOR IAL
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Algo singular aconteceu na virada do sécu-
lo 19 para o 20, com tanta intensidade que só 
agora parecemos ter os elementos necessários 
para compreendê-lo. Creio que podemos su-
gerir que tenha ali emergido uma espécie de 
“pulso” ou vortex na Europa, que se alastrou 
além e afetou tudo e todos, com alguns platôs 
mais evidentes. Esse pulso teve como trampo-
lins o Iluminismo e o Renascimento. 

Vamos aos fatos. A eletricidade ganhava 
o cotidiano, mudando radicalmente o pa-
norama da cidade junto ao rádio, telefone, 
automóvel, avião e edifícios. O cinema am-
pliava seu mercado, criando o star system. 

Na ciência, a segunda metade do século 
19 trouxe a Teoria da Evolução de Darwin-
-Wallace e as descobertas da natureza da 
luz e do campo eletromagnético, que, por 
sua vez, deram fomento, em 1900, ao quan-
tum de Planck. Esse, com o desdobramento 
de Bohr e outros, deu origem à mecânica 
quântica – a estranha física do microcos-
mos, cujas partículas se comportam como 
onda, ou, segundo a interpretação de alguns, 
são ondas. Einstein, cocriador e detrator da 
mecânica quântica, forjou a Relatividade 
Restrita e, anos depois, a Geral, propondo a 
equivalência entre matéria e energia. O físi-
co alemão dava créditos às novas geometrias 
não-euclidianas do espaço curvo, que emer-

De poste a árvore
Para os dois ou três lados que se con-

frontam, a grande incógnita desta eleição 
presidencial chama-se Fernando Haddad, o 
nome que Lula indicou para seu vice depois 
de várias tentativas frustradas e demoradas 
articulações ao longo dos últimos quatro me-
ses, desde sua prisão. Não era o preferido do 
PT. Parte do partido descon�a dele, um aca-
dêmico que veio de fora da base sindicalista. 
As tendências mais à esquerda preferiam a 
senadora Gleisi Ho�mann e os pragmáticos 
do setor majoritário insistiram com Jaques 
Wagner, ex-governador da Bahia e ministro 
de dois governos petistas. O “galego”, amigo 
de Lula há 40 anos, não topou e parada e Ha-
ddad acabou assumindo a candidatura, ain-
da que timidamente e na corda bamba.

O quadro está consolidado, os nomes são 
conhecidos e os candidatos estão em cam-
panha. Pesquisas do Ibope e Datafolha, as 
primeiras após os registros das candidaturas, 
deixam claro as possibilidades e os limites de 
cada um. Lula continua à frente e aumentou 
sua vantagem, com 39% das preferências 
de voto, quase que a soma de todos os de-
mais. Como tudo indica não será candidato, 
a eleição vai depender de seu carisma e da 
força para transferir votos, em um ambiente 
de pressões e turbulências pelos opositores, 
pelo mercado, a mídia e o Judiciário.

Haddad desponta como uma es�nge a 
ser desvendada. De um lado para o PT, que 
teme que o poste desta vez possa se trans-
formar numa árvore. De outro, o mistério 
acerca de seu desempenho eleitoral amea-
ça os partidos dominantes, do centro à ex-
trema direita, que veem Bolsonaro crescer, 
Ciro e Marina estacionarem numa faixa 
intermediária, e Alkmin desaparecer. Se o 
eleitor �zer a leitura de que Haddad é Lula e 
Lula é Haddad, o número 13 tem tudo para 
encher as urnas em novembro.

Diferente da ex-guerrilheira Dilma 
Rousse�, o ex-prefeito de São Paulo é um 
acadêmico com um discurso moderado, 
tido como aberto ao diálogo, com ironia 
já identi�cado como um petista com cara 
de tucano. Jaques Wagner, que decidiu dis-
putar uma vaga para o Senado pela Bahia, 
recusou a indicação para vice por se sentir 
incomodado em ser “o eventual substituto 
imposto por uma farsa”. Considera Had-
dad, coordenador do programa de governo 
do PT, o nome mais indicado. Destaca sua 

NELSON JOB*

A transfiguração gerada em 1900

ÁLVARO CALDAS*

jovialidade e o fato de compor com Manue-
la d´Ávila, do PCdoB, que assumirá a vice 
com a eventual impugnação de Lula, “a cha-
pa mais glamorosa da eleição”.

O per�l de Haddad é o avesso do de Lula. 
Intelectual, professor, tímido, de gestos dis-
cretos, não tem a cara de um militante que 
vai para a rua e os comícios de camisa ver-
melha e boné na cabeça. Não possui os seus 
trejeitos, a voz grossa e rouca, en�m o seu 
carisma. Nada tem em comum com o “sapo 
barbudo”, como o de�niu Leonel Brizola. 
Lula extravasa, abraça, chora, conta piadas, 
beija esfregando a cara no suor do compa-
nheiro que está à sua frente. 

Se funcionar a identi�cação, dessas di-
ferenças pode surgir um candidato novo 
e inesperado, não apenas do PT e identi�-
cado com suas mazelas, denúncias de cor-
rupção e a prisão de seus principais lideres. 
Um candidato maior do que o partido, com 
possibilidades de criar suas próprias raízes, 
deixar de ser um poste e crescer como uma 
árvore abençoada por Lula.

Terá Haddad determinação e tempo para 
mudar seu estilo, vestir a camisa e entrar em 
campo de peito aberto? A estratégia arrisca-
da do partido é a de segurar ao máximo sua 
passagem do virtual para o real, até as véspe-
ras do dia 17 de setembro, prazo limite da lei 

eleitoral. Outro grupo, representado pelos 
governadores e a corrente majoritária CNB, 
próximos de Haddad, acreditam que o ex-
-prefeito precisará ter pelo menos um mês 
para rodar o país como candidato o�cial.

A liderança folgada de Lula consolida 
um cenário em que a chapa Haddad-Ma-
nuela estará no segundo turno, seguida por 
Bolsonaro, que lidera as pesquisas quando 
o nome do ex-presidente preso em Curitiba 
é retirado. Essas são as regras do jogo, mas 
atenção para o vale-tudo do jogo pesado 
daqui para frente. 

O Comitê de Direitos Humanos da 
ONU recomendou que o nome do encar-
cerado Lula esteja na  lista de candidatos. 
Fato ignorado pela grande mídia, que tam-
bém retira das manchetes seu nome situa-
do no topo das pesquisas. Acompanhada 
pelo mercado, que atua de forma explícita 
via oscilações do dólar e da bolsa, a grande 
mídia abandona seus declarados princípios 
de jornalismo apartidário pluralista e inde-
pendente. O balé eleitoral tem suas próprias 
regras, com clara predominância da hipo-
crisia e manipulação. Há outras escolhas, 
em que a força das redes sociais pode fazer 
a diferença.

* Jornalista e escritor

giram um pouco antes. No campo da lógica, 
houve uma grande revolução com Cantor, 
Russel e outros, culminado em 1931 com o 
Teorema de Gödel, o qual evidenciou a ma-
temática, outrora linguagem perfeita da Na-
tureza, como incompleta e/ou inconsistente. 

Na �loso�a, a virada do século viu os úl-
timos momentos de Nietzsche e conheceu 
a obra de Bergson, que conceituou o virtual 
– espécie de memória cósmica atemporal 
que abriga todos os tempos múltiplos. Si-
multaneamente, Freud sistematizava uma 
clínica do inconsciente, a psicanálise.

O inconsciente transbordava também na 
arte. O impressionismo do século 19 con-
vidava à linha livre de Klee, ao abstrato de 
Kandinsky e ao cubismo de Picasso. Esta-
vam abertas as portas para as vanguardas do 
século 20. Os monstros se insinuavam para 
além da escuridão na literatura de Love-
cra�, borrava as fronteiras ao longo de leitor, 
obra e escritor em Ka�a. Os irmãos James 
criavam o conceito de �uxo de consciência, 
que culminaria na obra de Joyce. Fernando 
Pessoa(s) inventava a poética dos heteronô-
mios. O poeta fez o mapa astral e ajudou a 
forjar o suicídio do mago Aleister Crowley, 
que, ao lado de Austin Osman Spare e Dion 
Fortune, moldariam o esoterismo do século 
20, menos secreto, logo, mais acessível.

Esse pulso da virada deixou o mundo 
nas mais intensas vibrações: o cinema colo-
cou a fotogra�a em movimento; a mecâni-

ca quântica injetou devir e instabilidade na 
física; as artes, a lógica e a geometria encon-
travam novas forças de expressão. 

Esse pulso não é garantia apenas de grandes 
descobertas. A instabilidade social, política e 
econômica geraram as guerras mundiais, que 
mudaram o panorama do planeta. A bomba 
atômica, pre�gurada pela nova física, desesta-
bilizou efetiva e afetivamente a “matéria”.

Hoje, também observamos instabilidades 
em vários níveis. O que podemos aprender 
com o pulso da virada do século? Primeiro, 
que há uma grande ressonância ao longo 
dos saberes e eventos históricos. Percebe-
mos, agora, que todas essas novidades do 
momento 1900 possuíam uma forte relação: 
a de desestabilizar, para além do Bem e do 
Mal, o que estava pré-estabelecido.

O que parece sugerir que hoje passamos 
por um desdobramento do momento 1900 
e, sendo assim, tudo ressoa. Habitar um 
cosmos interligado, solidário, imanente e 
em que todos estamos ressoando com to-
dos é o primeiro passo para uma ecologia 
cósmica, que atrai novas abordagens, não 
mais sobre a Natureza, mas sendo a Nature-
za, emergindo nela. Uma ecologia cósmica 
é o que nos permitirá  resistir aos novos fas-
cismos e construir coletivamente campos 
de resistência estrategicamente provisórios.

* Psicólogo; pesquisador da UFRJ 
e autor do livro “Ontologia onírica”

A cultura política centralizada da so-
ciedade brasileira enfraquece o deba-
te político nas campanhas legislativas. 
Além disso, a eleição majoritária para 
o Senado é outro “nó” em nosso siste-
ma político representativo. O mandato 
de senador é de oito anos e os suplentes 
(em muitos casos, desconhecidos até 
das pessoas que atuam no meio políti-
co) acabam parte do mandato proviso-
riamente ou definitivamente. Surgem os 
“senadores sem voto”. Portanto, na elei-
ção do Senado deve-se conhecer tanto 
o titular quanto os suplentes, o que au-
menta o papel público da imprensa ao 
oferecer informações e promover entre-
vistas ao longo da campanha.

O processo eleitoral para as duas va-
gas ao Senado no Estado do Rio de Ja-
neiro está sob pressão da profunda crise 
dessa unidade federativa, o que exigirá 
um amadurecimento político em tem-
pos de “tsunami” de votos brancos e 
nulos. Atravessamos seguidos meses de 
aumento de desempregados sem que 
haja uma expectativa de reversão desse 
cenário na construção civil e na indús-
tria naval em curto prazo. A crise fis-
cal anulou a capacidade de investimen-
to público. O acordo de Recuperação 
Financeira foi assinado com a União 
como aparente desdobramento das li-
nhas da “PEC da Maldade” (aquela que 
congelou os gastos públicos para os 
próximos 20 anos). 

Se os serviços 
públicos (saú-
de, educação, 
segurança, mo-
bilidade urbana, 
habitação popu-
lar etc.) já esta-
vam precariza-
dos, a tendência 
será seu agrava-
mento para os 
próximos anos 
induzindo um 
“arrocho social” 
capaz de criar 
uma ascensão da 
concentração de 
renda. O seu im-
pacto negativo 
no Rio de Janei-
ro precisa cons-
tar no debate dos 
postulantes às 
vagas ao Senado 
da República. Entretanto, ainda não se 
abriram espaços com visibilidade para 
ouvirmos as propostas dos candidatos 
que surgem nas eleições deste ano, em 
muitos casos, como resultado de acor-
dos partidários ao contrário de imposi-
ção de um programa de articulação po-
lítica entre o ente federativo e a União 
via bancada dos senadores.

O cenário político fluminense não 
indica que a saída seja o “atalho” da 
aventura extremista e do sectarismo, 
pois se somaram ainda as implicações 
de uma crise do bloco político hegemô-
nico por mais de uma década. O trans-
formismo político pode aprofundar o 
campo conservador através do viés da 
“antipolítica”. Portanto, o diálogo da 
grande política é uma das exigências a 
serem observadas no campo da compe-
tição eleitoral, que implique na revisão 
da Emenda Constitucional 95 (“arro-
cho social”). Esse poderia ser o teor 
para um debate eleitoral ao Senado que 
contribua para evitar a priorização da 
eleição do governador. Um projeto de 
política deve orientar a escolha de um 
senador pelo Rio.

* Mestre em Sociologia e 
professor de História

VAGNER GOMES DE SOUZA*

Senador 
pelo Rio de 

Janeiro

O cenário 
político não 
indica que 
a saída seja 
a aventura 
extremista e 
do sectarismo, 
pois se 
somaram as 
implicações de 
uma crise do 
bloco político 
hegemônico”

“
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A história do 
Palacete da 
Casa da Moeda

Foi no Palacete da Casa da Moeda que 
D. João VI abrigou o primeiro museu do 
país, o Museu Real, criado por decreto em 6 
de junho de 1818, há 200 anos. Com a evo-
lução da monarquia para império e, depois, 
para a república, o museu foi rebatizado de 
Imperial e Nacional. Em 1868, o espaço foi 
ocupado pela Casa da Moeda. Em 1907, o 
imóvel passou a abrigar o Arquivo Nacio-
nal, até 1985, e foi alvo de reformas internas 
e externas, que descaracterizaram as plan-
tas originais em estilo barroco-brasileiro.

Na fase do Arquivo Nacional, foi insta-
lado no prédio o primeiro elevador elétrico 
do Brasil. Entre 1988 e 1998, o imóvel foi 
ocupado pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Tombado pelo Iphan em 2016, o 
Palacete é uma construção eclética, de tra-
ços neoclássicos, com feição palaciana do 
início do século 20, já sem os traços origi-
nais da antiga sede do Museu.

 As fachadas originais do prédio estão 
associadas ao período de transição que 
marcou a passagem da arquitetura colo-
nial para a neoclássica. Durante o proces-
so de restauro, foi encontrado ali um sítio 
arqueológico, alvo de estudo apoiado pelo 
Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) e 
acompanhado pela Subsecretaria de Patri-
mônio Cultural, Intervenção Urbana, Ar-
quitetura e Design (SUBPC) e pelo Iphan.

 O estudo arqueológico encontrou mais 
de 50 mil artefatos arqueológicos de dife-
rentes tipos, materiais e classes dos séculos 
18 e 19, como cerâmicas, louças, porcela-
nas, cachimbos, moedas e cadinhos, pisos 
“pé-de-moleque, baldrames, materiais as-
sociados a escravizados africanos. A Casa 
da Moeda do Brasil tem a guarda temporá-
rio do acervo encontrado.

O gesto banal de tirar uma cédula ou 
uma moeda da carteira para fazer um pa-
gamento não corresponde ao complexo 
sistema que envolve a produção monetária 
de um país. Quem quiser se informar um 
pouco mais sobre o dinheiro que circula 
diariamente de mão em mão não pode 
perder o evento gratuito “Colecionismo 
em movimento”, que vai de hoje a sába-
do na Casa da Casa da Moeda (CMB), no 
Centro da cidade. Parceria entre a CMB e a 
Sociedade Numismática Brasileira (SNB), 
o objetivo do evento é levar ao grande pú-
blico informações sobre a numismática 
(estudo histórico, artístico e econômico 
das cédulas, moedas e medalhas) e icen-
tivar o hábito de colecionar esses objetos, 
além dos selos postais.

Um novo conjunto de medalhas colori-
das, a série “Bichos do real” será lançada na 
abertura do evento — que inclui palestras, 
exposições e espaços para negócios —, re-
produzindo os animais que estampam as 
cédulas da segunda família do real, moeda 
implantada no Brasil em 1994, durante a 
gestão do presidente Itamar Franco (1930-
2011). São elas: a tartaruga-pente (cédula 
de R$ 2), a garça-branca-grande (cédula 
de R$ 5), a arara-vermelha (cédula de R$ 
10), o mico-leão-dourado (cédula de R$ 
20), a onça pintada (cédula de R$ 50) e a 
garoupa (cédula de R$ 100). A nova série 
embute uma proposta sustentável: a pro-
dução das peças é feita com metais reci-
clados e o papel autoadesivo utilizado nas 
cartelas que acondicionam as medalhas é 
feito de matéria-prima � orestal certi� cada 
FSC® (FSC-C128498).   

A história da moeda é indissociável da 
história do país. No Brasil dos índios, o 
dinheiro chegou ao país, em um primeiro 
momento, com os navegadores portugueses 
e espanhóis e, em seguida, com os france-
ses e holandeses, inicialmente sem nenhum 
controle. A Casa da Moeda foi fundada em 
Salvador, em 1694 e, em dezembro do ano 
seguinte, foi sancionada uma lei pelo im-
pério português que só permitia a circula-
ção de moedas fabricadas no próprio país. 
“A administração precisava instituir algum 
tipo de controle econômico, porém não se 
sabe se a lei pegou”, informa o técnico Vic-
tor Hugo Bebert, gerente da Medalharia 
da Casa da Moeda, que participa do even-
to hoje, às 10h, com a palestra “Processos 

Produtivos e Qualidade”.  As patacas, por 
sinal, moedas que circulavam na colônia, 
não demoraram a ser falsi� cadas. A prática 
era tão comum que hoje existem coleciona-
dores dedicados exclusivamente às patacas 
falsi� cadas. 

Moedas nasceram na Turquia
O evento também prevê uma mostra cul-

tural, a partir da classi� cação das moedas 
de 960 réis (1810 a 1834), que pertencem 
ao acervo do Museu Histórico Nacional 
(MHN), onde o público também poderá 
apreciar moedas de 960 réis recunhadas na 
Casa da Moeda durante o período colonial, 
já pela sede do Rio de Janeiro. “Muitas ve-
zes chegavam ordens reais para as moedas 
serem recunhadas”, acrescenta Bebert. Se-
rão expostas ainda peças produzidas pelos 
gravadores de cunho da CMB. Os colecio-
nadores e simpatizantes da numismática 
e da � latelia terão três dias para conhecer, 
apreciar e trocar cédulas, moedas, meda-
lhas e selos postais expostos por coleciona-
dores de todo o país.

No mundo, a introdução das moedas de 
metal — com prioridade ao ouro e à prata, 
materiais mais resistentes embora sua pure-
za ainda não fosse considerada — remonta 
ao século 7 AC (Antes de Cristo), iniciada 
no Reino da Lídia, atual Turquia. O império 

romano não demorou a adotar o sistema, 
que evoluiu das trocas e do escambo e, em 
torno do ano 600 AC, já se cunhavam moe-
das com estampas a frio, por golpe ou es-
magamento desferidos por martelos. A téc-
nica se manteve e evoluiu para as máquinas 
projetadas para prensar, sempre com ênfase 
na segurança, para evitar as falsi� cações.

“Têm sido escolhidas como motivos 
para essas cunhagens personagens e ideias 
que contêm a história do país. Desde que o 
real entrou em vigor, por exemplo, tem-se 
recorrido à fauna, sempre com o objetivo 
de eternizar essas escolhas”, observa Be-
bert, que lembra como moedas e medalhas 
re� etem momentos históricos dos povos, 
cintando o exemplo do aglomerado de ma-
terial sobre os jogos olímpicos gregos pros-
pectados em sítios arqueológicos nas cida-
des onde eles se realizaram. 

O processo de cunhagem de moedas no 
Brasil permanece um monopólio da Casa 
da Moeda, com sede no Rio de Janeiro, em 
parceria com o Banco Central, sediado em 
Brasília. Na prática, trata-se de uma gran-
de fábrica, com capacidade instalada para 
produzir quatro bilhões de moedas para 
atender o país inteiro, cuja única obrigação 
é fazer uma produção perfeita, que começa 
pela criação e escolha do material. O resto, 
qualquer um sabe quando abre sua carteira. 

Fotos de divulgação

Papo de colecionador
Evento na Casa da Moeda introduz público sobre hábito de se colecionar selos, medalhas e dinheiro 

CELINA CÔRTES
celina.cortes@jb.com.br

A sede da Casa da Moeda: estilo eclético

Conjunto de moedas reproduz animais que estampam cédulas do real

ESTRADAS PAVIMENTADAS
Quando colocamos o carro na 
estrada, somos obrigados a pagar 
diversos impostos, mas não temos 
segurança. Praticamente, a cada 
quilômetro temos que pôr a mão 
no bolso.  Como comparar essas 
crateras brasileiras com as estradas 
das principais cidades do mundo? 
Em várias cidades da Europa temos 
estradas impecáveis, o limite de 
velocidade é muito maior, sendo 
que na Alemanha, além de não ter-
mos esses limites de velocidade que 
temos aqui, os acidentes ocorrem 
em número insigni� cante.
O que efetivamente faz diminuir os 
acidentes de trânsito nas estradas 
não são os caça-níqueis instalados. 
São estradas bem construídas, 
decentemente pavimentadas, com 
asfalto de boa qualidade, ilumina-
das e sinalizadas.  
Fernando Thadeu
Rio de Janeiro

CARTAS A HILDE
Subscrevo emocionada a “Carta 
aberta à presidente do Supremo 
Tribunal Federal”, de Hildegard 
Angel (22/8). Também sou � lha 
de mineira lutadora e na área da 
pesquisa luto pela democracia no 
Brasil. Grata a Hildegard por ser a 
nossa voz.
Stella Pellegrini
Rio de Janeiro

■

Sua “Carta aberta à presidente do 
STF”, Carmen Lúcia, é de tamanha 
importância e sensibilidade só 
permitidas a mulheres, mais do 
que isso, é uma carta de mulher 
para mulher.
Não quero parecer apelativo à luta 
das mulheres, sou daqueles que 
enxergam no empoderamento 
feminino a libertação dos homens.
O clamor popular, a greve de 

fome dos sete militantes e a sua 
manifestação jornalística, política 
e humana vão contribuir para que 
a presidente do Supremo, dentro 
dos princípios constitucionais, 
paute as ADCs. 
Assim as mulheres estarão aperfei-
çoando a democracia brasileira.
Ariovan da Silva Martins
Juiz de Fora-MG

DIREITOS HUMANOS
Estou espantado como, após 
cinco dias da entrega do ofício 
do Comitê de Direitos Humanos 
da ONU, os representantes do 
estado brasileiro ainda não se 
manifestaram.
O arroubo do ministro da Justiça, 
mais parecido com um susto de 
vendilhão, não vale. O chefe de 
Estado, mesmo que usurpador, 
deve um registro o� cial para � car 
na história. O poder Judiciário 
igualmente. Intimados a obedecer 

a esta decisão do Comitê, eles de-
vem responder ao povo brasileiro 
e à comunidade internacional. 
Ronaldo Silva Torres
Rio de Janeiro

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
É tão óbvio o que o engenheiro 
Miguel Fernandez discorre em seu 
artigo “Me engana que eu gosto” 
(JB, 21/8) que é lamentável que pre-
cisemos debatê-lo. Ele a� rma que a 
contratação de serviços de enge-
nharia usando o “menor preço” 
como fator decisório, é um grande 
erro. Pior ainda é conviver com essa 
situação que conduz à escolha de 
pro� ssionais e empresas desprepa-
radas para a execução de projetos e 
obras. Além da também frequente 
indústria dos acréscimos e adicio-
nais que sempre vemos acontecer 
nos contratos. 
Raimundo Queiroz
Rio de Janeiro

MUDANÇAS
A cultura nacional aponta 
para mudanças, desde que 
não mude nada. Na maioria 
das vezes, é isto o que acon-
tece na política quando se 
pretende renovar, mas, após 
os resultados, o que se vê 
são os mesmos voltando. No 
máximo, eles são trocados por 
parentes.
Fala-se muito na necessidade 
de passar o país a limpo, aca-
bar com a corrupção, mudar 
as leis, entretanto, com o iní-
cio do processo eleitoral, ob-
servamos uma forte tendência 
à abstenção, ao voto nulo, em 
branco, enfim, à indiferença 
com relação ao pleito. Então 
os políticos inescrupulosos, 
que só defendem interesses 
pessoais são reeleitos.
João Direnna
Quissamã–RJ

As cartas, contendo telefone e endereço do autor devem ser dirigidas à redação do JORNAL DO BRASIL, Avenida Rio Branco, 157 - CEP: 20040-006 ou pelo e-mail: cartas@jb.com.br

Mensagens dos leitores
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2002 x 2018: sem base de comparação

O dólar teve ontem a sexta alta con-
secutiva, avançando ainda mais acima 
da barreira dos R$ 4, num movimento 
mais uma vez atribuído ao desconforto 
do especulador com o cenário eleitoral. 
A moeda americana fechou com valo-
rização de 0,49%, aos R$ 4,0614, maior 
valor desde 16 de fevereiro de 2016 (R$ 
4,0707). Em seis pregões de alta, o dólar 
já acumula ganho de 5,16%.

Na máxima do dia, registrada pela 
manhã, a cotação chegou aos R$ 4,0912 
(+1,23%). No auge da pressão, pesava no 
mercado a repercussão da pesquisa Da-
tafolha, que trouxe números fortes para 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) e, mais uma vez, estagnação de 
Geraldo Alckmin (PSDB), candidato de 
maior afinidade com o mercado finan-
ceiro. O potencial de transferência de 
Lula para o correligionário Fernando 
Haddad continuou a figurar como pos-
sibilidade incômoda ao desejo de um 
segundo turno com pelo menos um can-
didato da linha reformista.

À tarde, a cotação teve importante de-
saceleração, que coincidiu com a divul-
gação da ata da reunião do Federal Re-
serve (Fed, o banco central dos EUA). O 
dólar se enfraqueceu ante outras moedas 
pelo mundo após o documento apontar 
que muitos dirigentes do Fed afirmaram 
que o forte crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) dos Estados Unidos 
foi impulsionado por fatores transitó-
rios. Essa e outras sinalizações foram 
interpretadas como indicativo de ma-
nutenção do gradualismo na condução 
da política monetária dos Estados Uni-
dos, o que beneficiou moedas de países 
emergentes em geral.

O silêncio do Banco Central diante da 
chegada do dólar aos R$ 4 pode ter sido 
outro fator a contribuir para a redução 

Mineiros, que se acham mais entendidos 
em política, ou em dissimulação (muito 
conveniente na época da cobrança do quin-
to do ouro e do santinho do pau oco, vulgo 
sonegação) têm um velho ditado: “Política 
é como nuvem quando você olha de novo 
já mudou.” Economia também. Apesar da 
cotação do dólar ter passado os R$ 4,00, de 
2002, quando da eleição de Lula, nada mais 
diferente do que 2018, quando confrontado 
com 2002, na economia. 

Para começar, somos 31 milhões a mais. 
Um aumento de eleitores capaz de mudar 
o resultado. O PIB multiplicou por quatro. 
Chegou a valer seis vezes mais, quando o 
real valorizou diante do dólar e a economia 
crescia. Agora, desce ladeira abaixo. Mas, 
se há motivos para especulação (cotação de 

da pressão compradora à tarde. Se na 
terça-feira diversos agentes financeiros 
apostavam nessa possibilidade, ontem 
ela já era menos comentada nas mesas de 
operação.

“Ao perceber que o Banco Central con-
tinuou apenas acompanhando o merca-
do, os investidores tiraram o pé do acele-
rador. Até porque é muito caro carregar 
posições compradas tendo como justifi-
cativa apenas pesquisas eleitorais preli-
minares”, disse um gerente de câmbio.

Para Daniel Xavier, economista-chefe 
do DMI Group, também foi visível que 
uma parcela do mercado atuou nos úl-

timos dias de forma a testar limites do 
Banco Central. Mas ele ressalva que, 
apesar da volatilidade que caracteriza os 
negócios no período pré-eleitoral, uma 
rápida reversão desse quadro não está 
descartada. “Considerando o início da 
propaganda na TV e em seguida as pes-
quisas eleitorais que captem o efeito de-
las, ainda leva mais algum tempo. Mas o 
mercado pode ter uma rápida reversão”, 
disse o economista.

Bovespa
A valorização contínua do dólar, le-

vemente superior a 22% neste ano, dei-

Pesquisas ditam o dólar
Crescimento de Lula e estagnação de Alckimin fazem a moeda dos EUA subir na contramão mundial 

xou o mercado acionário brasileiro mais 
atrativo aos olhos dos investidores, prin-
cipalmente, os não-residentes no País. 
Assim, depois de amargar perdas, tocan-
do os 74.875 pontos na mínima intraday, 
o Ibovespa estabeleceu um movimento 
firme de recuperação na sessão de hoje. 

Diante das pechinchas, a cautela pe-
las incertezas com a corrida eleitoral 
ficou para o segundo plano. No en-
tanto, a despeito da alta de 2,29%, aos 
76.902,30 pontos, os investidores não 
tomaram grandes posições. O giro fi-
nanceiro foi de R$ 9,8 bilhões, perto da 
média do mês. 

O apelidado “kit incerteza eleitoral”, 
de ações ligadas às empresas estatais 
Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, 
que vêm sendo penalizadas recentemen-
te, mostrou recuperação. Os papéis or-
dinários da holding do setor de energia 
ganharam 4,60% (R$ 15,46), na máxima, 
ao passo que da instituição financeira, 
3,48%. No caso da petroleira, as ações 
avançaram 2,95% (ON) e 3,56% (PN). 

Logo na abertura do pregão, o Ibo-
vespa operava em terreno negativo com 
os investidores digerindo a pesquisa de 
intenção de voto do Datafolha que aca-
bou referendando a direção das outras 
duas sondagens divulgadas no início 
desta semana. 

Nos Estados Unidos, os principais ín-
dices do mercado acionário operaram 
com sinais mistos, sendo que o Dow Jo-
nes fechou em queda (-0,34%) enquanto 
Nasdaq em alta (0,38%). Mas os índices 
de ADRs de empresas brasileiras nego-
ciados por lá passaram a segunda me-
tade do dia em alta em torno de 1%. A 
ata da última reunião do Federal Reserve 
(Fed, o BC dos EUA) que foi considera-
da “dovish”, o que ajudou a aumentar o 
apetite por ativos de países emergentes.

DIFERENÇA ENTRE 2002 E 2018 NA ECONOMIA

COTAÇÃO DO DÓLAR

câmbio é sempre resultado de especulação) 
há pouco mais de um mês com a Argentina, 
depois Turquia, agora conosco). Não parece 
haver razão para histeria.

Salvo Bolsonaro (e Marina), os persona-
gens e partidos já foram testados. Mas o 
principal é a solidez nas contas externas do 
Brasil. Em 2002, as exportações eram pou-
co variadas e 25% concentradas nos Esta-
dos Unidos. E Holanda, Japão, Alemanha 
e China representavam mais 17%. A Ar-
gentina, que absorvera 8,6% das compras 
em 2001, minguara na crise de 2001; em 
2002, voltou a ser o terceiro comprador, 
com eso em manufaturados (automóveis, 
que frearam na crise recente).

Especuladores vão fazer seu jogo (todo 
mês tem vencimento de contratos de dólar). 
Mas agora não tem Emilio Odebrecht para 
redigir nova Carta aos Brasileiros. Melhor, 
portanto, cair na real do que cair das nuvens.

Até agora, o dólar não coloca em risco a trajetória de 
inflação, disseram os economistas do Itaú Unibanco que 
participam do Macro em Pauta, conversa trimestral que 
o Departamento Econômico do banco faz com jornalis-
tas para comentar a conjuntura econômica doméstica e 
externa. Nos cálculos do banco, o coeficiente de repasse 
do dólar para a inflação é de 7,5%. “A cada 10% de de-
preciação cambial, joga-se 0,75 ponto percentual para a 
projeção de inflação. Mas neste ano, na prática, o repas-
se tem sido mais baixo”, disse o chefe do Departamento 
Econômico do Itaú Unibanco, Mário Mesquita.

Alta do dólar ainda não tem impacto sobre 
infl ação, avaliam economistas do Itaú
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ITEM 2002 2018

R$/DÓLAR 4,00 4,055

ATUALIZAÇÃO PELO IPCA  10,35 4,061

POPULAÇÃO 177 MILHÕES 208 MILHÕES

PIB US$ 508 BILHÕES 1.981 BILHÕES*

BALANÇA COMERCIAL US$ 13,4 BILHÕES US$ 61 BILHÕES

PAÍSES COMPRADORES EUA (25%) CHINA (29,3%)**

HOLANDA (5,3%) EUA (12,2%)**

JAPAO   (5,2%) ARGENTINA (7,7%)**

ALEMANHA (4,2%) HOLANDA (4,26%)**

CHINA (4,2%) JAPAO (2,35%)**

DÉFICIT EM CONTA CORRENTE US$ 23,2 BILHÕES US$ 11,5 BILHOES

RESERVAS CAMBIAIS US$ 37,7 BILHOES US$ 381 BILHÕES



12  Economia&Negócios Quinta-feira, 23 de agosto de 2018• Conheça nosso site www.jb.com.br

Negociadores americanos e chineses 
mantêm conversações em Washington para 
tentar deter um ciclo potencialmente devas-
tador de retaliação comercial, mas há pouco 
otimismo sobre as negociações. O vice-mi-
nistro chinês do Comércio, Wang Shouwen, 
deve se reunir nesta quarta e quinta-feira 
com o subsecretário americano do Tesouro 
para assuntos internacionais, David Mal-
pass. Em Pequim, há “esperança de obter 
bons resultados” durante as próximas nego-
ciações para impedir a guerra comercial, ao 
passo que,  nos Estados Unidos, o presidente 
Donald Trump disse que não “espera muito”.

A tentativa de reativar as negociações 
ocorre algumas horas antes da entrada em 
vigor de uma nova rodada de tarifas sobre as 
importações de produtos chineses pelo va-
lor de US$ 16 bilhões. Esses novos impostos 
atingirão motocicletas, tratores, peças para 
ferrovias, circuitos elétricos, motores e equi-

pamentos agrícolas em particular. Pequim 
respondeu a�rmando que tributaria os pro-
dutos americanos a mesma proporção.

Essa nova rodada de tarifas aduaneiras 
afetará um total de US$ 50 bilhões em pro-
dutos chineses, que são taxados em 25% 
ao entrarem nos EUA. “Acreditamos que é 
altamente improvável que algo substancial 
saia dessas reuniões”, a�rmou o analista da 
Capital Economics  Chang Liu.

“De fato, Trump solapou as negociações 
ao dizer a repórteres que não esperava 
nada dessas negociações e que não preten-
dia acabar com a disputa comercial com a 
China”, recordou Liu, referindo-se a uma 
entrevista do presidente americano na se-
gunda-feira. Na terça, Trump a�rmou que 
não tinha “segunda intenção” para a reso-
lução da disputa alfandegária e defendeu 
“um horizonte de longo prazo”.

Na Bolsa de Nova York, no entanto, os in-

vestidores foram levados pela esperança de um 
alívio das tensões comerciais. O índice S&P 500 
atingiu seu nível mais alto durante a sessão. O 
otimismo também é alimentado pelas discus-
sões com o México, que avançaram na frente da 
Alena, o acordo de livre comércio com a Cidade 
do México e Ottawa.

Com a China, as negociações desta 
quarta-feira constituem a primeira reaber-
tura de um diálogo, ainda que não seja em 
nível ministerial. Em junho, o secretário de 
Comércio Wilbur Ross visitou Pequim. Na 
ocasião, Washington exigiu que Pequim 
reduzisse seu excedente comercial em de 
200 bilhões de dólares, ideia rejeitada.

Os EUA têm um dé�cit comercial anual 
de US$ 335 bilhões com a China. Por se-
rem excedentes na venda de serviços, o dé-
�cit de mercadorias é ainda maior, em US$ 
375 bilhões de dólares.

O governo americano continua a de-

nunciar “práticas comerciais desleais da 
China, como transferências forçadas de 
tecnologia e direitos de propriedade inte-
lectual”. Justi�cando as novas tarifas, que 
entrarão em vigor à meia-noite, acusa Pe-
quim de “privar as empresas americanas 
da capacidade de explorar licenças”.

Washington se prepara para ir mais lon-
ge nas tarifas punitivas ao taxar até US$ 
200 bilhões em novos produtos chineses. 
Para tanto, o governo mantém consultas 
públicas durante toda a semana até segun-
da-feira com empresários para avaliar a 
relevância dessas novas sanções tarifárias. 
Mas enfrenta os protestos de fabricantes 
americanos. Muitos produzem vários de 
seus componentes na China, eles temem, 
por causa das tarifas, o que levaria a au-
mentos de preços que afetariam os con-
sumidores americanos e causariam queda 
nas vendas (AFP).

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve 
retomar hoje o julgamento sobre tercei-
rização irrestrita, que já conta com dois 
votos a favor de empresas poderem 
terceirizar todas as atividades, inclusive 
as chamadas atividades-fim. As posi-
ções são dos ministros Luís Roberto 
Barroso e Luiz Fux, relatores das duas 
ações em julgamento na Corte, e os 
únicos a se pronunciar até o momento 
sobre o mérito dos processos.

O diretor geral da ANP, Décio Oddone, 
informou que a importação de diesel 
caiu no País por conta da greve dos 
caminhoneiros, que levou o governo a 
subsidiar o diesel para os importado-
res, entre eles a Petrobras. 
Ele não soube informar o volume, mas 
observou que não haverá problema de 
abastecimento do combustível no País, 
porque a Petrobras aumentou a carga 
de suas refinarias.

A petroleira anglo-holandesa Shell 
avalia a aquisição de ativos de 
geração eólica, inclusive os que são 
oferecidos pela Eletrobras, em seu 
programa de desinvestimento. O 
presidente da Shell no Brasil, André 
Araujo afirmou que, num cenário de 
transição para uma economia de 
baixo carbono, a empresa analisa 
avançar em projetos de geração de 
energia renovável no mundo todo.

Pouco mais de US$ 40 mil foram 
negociados no primeiro leilão do 
novo sistema cambial lançado na 
Venezuela, informou o Banco Central 
Venezuelano, um dia depois de 
formalizar uma desvalorização em 
96% do bolívar, a moeda local.
A baixa quantia negociada é sinal de 
que os lances serão incapazes de 
frear o mercado negro de divisas na 
combalida economia venezuelana.

O governo os EUA manifestou “ver-
dadeiro entusiasmo” por um acordo 
de livre comércio com o Reino Uni-
do, declarou o ministro das Relações 
Exteriores britânico, Jeremy Hunt, 
após visita a Washington. “Nossas 
discussões mostraram um verda-
deiro entusiasmo pela conclusão de 
um acordo de livre comércio o mais 
rápido possível após a nossa partida 
da União Europeia”

STF retoma julgamento 
sobre terceirização 

ANP revela queda na 
importação de diesel

Shell avalia investimento 
em eólicas da Eletrobras

Leilão de câmbio negocia 
US$ 40 mil na Venezuuela

EUA e Reino Unido 
discutem livre comércio

O trabalho por conta própria no Rio de 
Janeiro alcançou 27,6% da população ativa 
do estado em julho. No início de 2014, essa 
proporção era de 21,1%. O número chama 
atenção, quando comparado com o dado na-
cional, que variou bem menos (2,4 pp) che-
gando a 25,3%. Enquanto no Rio a porcen-
tagem não para de crescer, nacionalmente se 
mantém estável desde o �m de 2017, quan-
do o país começou uma retomada gradual 
da atividade econômica. O levantamento é 
da Fecomércio-RJ, baseado na Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
Trimestral, do IBGE.

O aumento contínuo do trabalho autô-
nomo é coerente com os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), segundo o qual o estado perdeu 1.172 
empregos em julho e 7.849 no agregado do 
ano. A capital lidera as perdas, com 976 vagas 
a menos no mês passado e 5.324 no ano.

Outro efeito direto dessa crise é o aumen-
to do número de trabalhadores sem carteira 
assinada, que saltou de 7,9% para 8,2% em 
relação ao trimestre anterior. Na comparação 
interanual, o crescimento avariação da infor-
malidade foi ainda maior, 0,5 pp.

Em queda, o número de pessoas com car-
teira assinada no estado chegou a 38,4% dos 
ativos, queda de 1,1 pp em três meses. Na 
comparação anual, a perda é ainda maior, 
2,7 pp. Este é o menor índice de emprego 
formal desde 2014.

De acordo com o economista-chefe da Fe-
comércio-RJ João Gomes, foi veri�cado um 
aumento do trabalho autônomo e informal 
em todos os setores, com destaque para co-
mércio e transportes. “Diante disso, é impos-
sível não falar do Uber”, diz em referência ao 
aplicativo que virou quase uma opção imedia-
ta para quem perde o emprego no estado.

“O Rio de janeiro foi um dos centros da 
crise econômica por razões muito próprias. O 
setor de petróleo e gás despencou em função 
da queda de preços e a consequente redução 
no repasse de royalties. Fora isso, a crise �s-
cal reduziu muito o poder de compra do fun-
cionalismo e há muito convivemos com um 
problema crônico  de pirataria e segurança. 
Tudo isso espanta o empresário, que deixa de 
investir e contratar”, diagnostica. Gomes aten-
ta para o fato de o Brasil consolidar pouco a 
pouco a recuperação, enquanto o estado per-
manece no marasmo econômico.

“Não adianta buscar soluções no curto pra-
zo. O estado precisa de uma política de segu-
rança e�ciente e, principalmente, investir no 
ensino de base”, opina, ao citar uma série de 
estudos que associam a boa formação básica 
ao aumento da renda.

A crise é generalizada. Em apenas um mês 
São Gonçalo teve um saldo negativo de 499 
vagas, enquanto a vizinha Niterói perdeu 
428 empregos, boa parte ligados ao setor 
naval. Juntos, estes municípios perderam  
cerca de 5 mil empregos no ano, número 
próximo às perdas de Duque de Caxias 
(4.454). Só em Julho, Caxias viu 281 va-
gas sumirem.

Rio fecha 7,8 mil 
vagas no ano e 

autônomos disparam
27,6% da população ativa do estado já trabalha 

por conta própria; informalidade cresce

O  Brasil encerrou o mês de ju-
lho com a abertura de 47.319 
vagas de emprego com carteira 
assinada, de acordo com dados 

do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Foi o melhor 
resultado para o mês de julho desde 
2013. Com essa criação de vagas, o 
mercado de trabalho volta a registrar 
saldo positivo após o fechamento de 661 
empregos formais no mês de junho.

No acumulado dos sete primeiros 
meses do ano de 2018, o cadastro 
de emprego registra a abertura de 
448.263 vagas com carteira assinada. 
Em 12 meses foram criados 286.121 
empregos formais.

Após três anos de baixas no mercado 
de trabalho, 2018 con�rma a tendência 
de recuperação gradual da economia. 
Entre 2015 e 2017, o país fechou um 
total de 2,88 milhões de postos.

O resultado mensal positivo foi 
puxado pelo agronegócio, que registrou 

a abertura de 17.455 empregos com 
carteira assinada no mês. Em seguida, 
aparecem os serviços, que geraram saldo 
líquido de 14.548 postos de trabalho, e a 
construção civil, que ganhou 10.063 em-
pregos. Entre os demais segmentos da 
economia, a indústria de transformação 
gerou 4.993 vagas, os serviços de utili-
dade pública ganharam 1.335 empregos 
e o segmento de extração mineral, 702 
postos. Por outro lado, a administra-
ção pública perdeu 1.528 empregos e o 
comércio registrou fechamento de 249 
postos de trabalho.

Na comparação entre regiões, o 
Sudeste lidera com a geração empre-
gos (24.023), seguida do Centro-oeste 
(9.911). A região Sul foi a única com 
saldo negativo, com menos 413 postos. 
Entre os 27 estados, 19 tiveram saldo 
positivo. Pernambuco, Roraima, Distrito 
Federal, Santa Catarina, Sergipe, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul registraram perda de empregos.

No país, 47,3 mil vagas criadas

Informalidade cresce no estado, que perdeu 7,8 mil vagas no ano, na contramão do país

EUA e China negociam sem expectativas

Valter Campanato/Agência Brasil

GABRIEL VASCONCELOS
gabriel.vasconcelos@jb.com.br
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WASHINGTON - Depois de sofrer o 
maior revés político e jurídico de sua 
trajetória na Casa Branca, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, 
voltou a disparar contra seu ex-advoga-
do Michael Cohen e defendeu o ex-che-
fe de campanha Paul Manafort, ambos 
implicados pela Justiça americana na 
última terça-feira. A turbulência envol-
vendo sua campanha levantou várias 
incertezas sobre sua presidência, espe-
cialmente depois que o advogado de 
Cohen, Lanny Davis, revelou que seu 
cliente tem informações sobre a inter-
ferência da Rússia nas eleições de 2016. 

Pelo Twitter, o dirigente americano 
acusou Cohen de forjar as acusações 
para obter vantagens no seu processo 
e defendeu seu ex-chefe de campa-
nha. “Eu me sinto muito triste por Paul 
Manafort e sua família maravilhosa. A 
‘Justiça’ fez uso de um processo �scal 
de 12 anos atrás, entre outras coisas, o 
pressionou duramente e, ao contrário 
de Michael Cohen, ele se recusou a ‘se 
vender’ - inventar histórias com o ob-
jetivo de conseguir um ‘acordo’. Todo 
respeito para um homem tão corajo-
so!”, escreveu. 

Os elogios contundentes a favor de 
Manafort levaram vários jornais ame-
ricanos a cogitarem a possibilidade de 
Trump conceder ao estrategista repu-
blicano um perdão presidencial, o que 
o livraria de mais de 80 anos de prisão.

O depoimento de Cohen, que re-
conheceu a compra do silêncio de ex-
-amantes de Trump sob ordens diretas 
do então candidato a presidência, e 
a condenação de Manafort no mes-
mo dia somaram duas vitórias para o 
procurador especial Robert Mueller, 

que investiga a hipótese de conluio en-
tre a campanha de Trump e o Kremlin. 
Alvo de fortes ataques por parte do 
presidente, que acusa Mueller de pro-
mover uma “caça às bruxas”, o procu-
rador tem sido pressionado pela Casa 
Branca a acelerar seus trabalhos, apesar 
do ritmo considerado rápido por espe-
cialistas. Em pesquisa recente do canal 
“CNN”, apenas 47% dos americanos 
avaliaram as investigações de forma 
positiva e 66% manifestaram seu de-
sejo por uma conclusão antes das elei-

ções legislativas de novembro. 
Para Manoel Alencar, advogado e 

mestrando em relações internacionais 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), a reviravolta de Cohen, aliado 
de primeira hora até meses atrás, pode 
ser o ovo da serpente de Trump. “Caso 
Cohen sustente as revelações e traga 
provas do que alega, certamente colo-
cará toda a administração do presiden-
te em cheque, pois o eleitor médio de 
Trump parece não se incomodar com 
os fatos relacionados aos supostos ca-
sos extraconjugais, mas observam com 
cuidado palavras e ações que possam 
transparecer deslealdade ao país”, ex-
plica Alencar. 

“Trump pode tanto sair fragilizado 
a ponto de um processo de impeach-
ment passar a ser central nos EUA, 
quanto também estabilizado ou mes-
mo fortalecido, caso a opinião pública 
concorde com a narrativa de Trump de 
que seu ex-advogado está criando um 
caso para tentar se livrar de uma con-
denação”, pondera o acadêmico. “Caso 
não se comprove o que alega seu ex-ad-
vogado, nada de signi�cativo resultará 
deste episódio”, opina.

Cerco a Trump aperta
Após condenação de Manafort, Cohen pode cooperar com investigação sobre Rússia

Trump chega em comício na cidade de Charleston, no estado de Virgínia Ocidental, horas depois de ser implicado pelo depoimento de seu ex-advogado Michael Cohen 

Cohen, ex-advogado de Trump Manafort, ex-chefe de campanha

Francisco reza durante a audiência papal de ontem, na Cidade do Vaticano

Mandel Ngan/AFP

Mandel Ngan/AFPYana Paskova/AFP

O Senado da Argentina autorizou ontem 
a revista de três casas pertencentes à 
ex-presidente do país Cristina Kirch-
ner, atualmente senadora, atendendo à 
solicitação do juiz Claudio Bonadio. Ela é 
protegida pelo foro privilegiado. Kirchner 
é investigada pelo suposto recebimen-
to de propinas milionárias em troca de 
contratos públicos. A política se mostrou 
disposta a autorizar as buscas, mas soli-
citou que sejam feitas sem câmeras.

Uma mensagem de 55 minutos atribuída 
ao líder do Estado Islâmico, o autoprocla-
mado califa Abu Bakr al-Bagdadi, convo-
cou ontem os militantes do grupo extre-
mista a “persistirem” com a guerra santa. 
Al-Bagdadi também saudou seus segui-
dores por ocasião da festa do sacrifício 
muçulmana, parte das comemorações do 
haje. Dado como morto diversas vezes, 
ele estaria escondido no território sírio, 
próximo à fronteira com o Iraque.

Senado argentino autoriza 
revista de casas de Kirchner

Califa do EI se pronuncia pela 
primeira vez em um ano

CIDADE DO VATICANO - A pressão 
para que o papa Francisco adote 
medidas efetivas contra o abuso se-
xual de menores na Igreja Católica 
se intensi�cou após a divulgação de 
sua carta aos �éis de todo o mundo 
na última segunda-feira, onde pe-
diu “desculpas” pelas “atrocidades” 
cometidas em dioceses de diversos 
países. Até agora, como dirigente da 
Santa Sé, o pontí�ce não pautou ne-
nhuma mudança radical no código 
canônico da instituição milenar.

A pauta foi impulsionada depois 
que um júri popular americano re-
velou que as dioceses do estado da 
Pensilvânia acobertaram casos de 
pedo�lia por mais de 70 anos. Para 
o arcebispo de Boston (Estados Uni-
dos), Sean O’Malley, os escândalos 
têm minado a con�ança de �éis na 
estrutura da Igreja. “O relógio anda 
para todos nós líderes da Igreja, os 
católicos perderam a paciência co-
nosco e a sociedade civil perdeu a 
fé em nós”, declarou o religioso, que 
integra uma comissão de luta contra 

a pedo�lia e cobra do líder da Igreja 
Católica uma posição �rme há anos. 

Francisco, que visita a Irlanda 
no próximo sábado, recebeu aler-
ta similar do arcebispo de Dublin, 
Diarmuid Martin: “Não basta pedir 
desculpas. Estruturas que permitem 
ou facilitam abusos devem ser des-
manteladas para sempre”. 

Para o italiano Marco Politi, es-
pecialista em Vaticano, o pontí�ce 
deveria adotar medidas duras contra 
a pedo�lia. “Chegou o momento do 
papa agir como máximo legislador, 
tal como indica o código de direito 
canônico”, propõe Politi, reforçan-
do que há iniciativas deste tipo nos 
EUA e no Reino Unido. 

Escândalos pressionam papa
Vincenzo Pinto/AFP
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Drones contra o tráfico
CULTIVO DE COCA   

O governo da Colômbia começou 
a utilizar drones com lançadores 
de herbicidas para procurar e 
destruir plantações de coca des-

tinadas à fabricação de cocaína. O pre-
sidente do país, Iván Duque, que tomou 
posse recentemente, mostrou-se favorá-
vel à medida. Segundo as autoridades, o 
método é menos nocivo para os cultivos 
vizinhos aos campos ilegais. 

Segundo o “Wall Street Journal”, as 
forças de segurança colombianas assina-
ram um acordo com a companhia Fumi 
Drones SAA, que fornece equipamento 
e treinamento para a polícia local.  Crí-
ticos, no entanto, a�rmam que o uso 
dos drones é apenas uma maneira tec-
nológica de lidar com um assunto que 
necessita de uma solução política. Além 
disso, seria preciso criar oportunidades 
de trabalho para os camponeses que vi-
vem do cultivo da coca. 

O diretor de operações da empresa, 
German Huertas, garantiu que os dro-
nes eliminaram 90% da coca por  cada 
0,4 hectares durante testes, que foram 
realizados no departamento de Nariño. 
A fase piloto utilizou 10 drones, cada 
um pesando 23 quilos. O herbicida es-
colhido é o glifosato. 

Ao longo de sua campanha, Duque 
disse que o combate ao narcotrá�co e à 
produção de cocaína seriam prioridades 
de seu mandato. Em junho, o Escritó-
rio de Política Nacional de Controle de 
Drogas (ONDCP) divulgou dados indi-

cando que a produção de cocaína na Co-
lômbia havia chegado ao seu máximo, com 
um aumento de 11% de 2015 para 2016. 

No governo anterior, de Juan Manuel 
Santos, o uso do glifosato em fumigação 
aérea tinha sido suspenso em 2015, após 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
alertar que o uso do composto poderia es-

tar relacionado a casos de câncer. 
Mas um relatório do ano seguinte da 

ONU e da própria OMS afastou essa pos-
sibilidade, concluindo que não era provável 
que o glifosato “apresentasse risco cancerí-
geno para humanos expostos à substância 
por meio da dieta”. 

Pouco antes de deixar o cargo, Santos 

Pixabay

autorizou o uso dos drones no combate 
ao narcotrá�co. Por serem controlados 
à distância, a utilização do equipamento 
não representa um risco potencial para 
a segurança dos policiais. Além disso, 
como são pequenos, poderão chegar 
próximo ao solo sem serem identi�ca-
dos ou destruídos. 

Colômbia decidiu utilizar drones com herbicídas para destruir plantações de coca no país, um dos maiores produtores mundiais de cocaína

Japão e Faroe 
promovem caça 
às baleias

TÓQUIO - Embarcações de caça japonesas 
capturaram 177 baleias durante uma ex-
pedição de três meses no Oceano Pací�co, 
que foi realizada apesar das críticas inter-
nacionais. O Japão defende há vários anos 
uma �exibilização da moratória internacio-
nal instaurada em 1986, que proibiu a caça 
comercial da espécie. 

As autoridades japonesas devem apre-
sentar um pedido para a retomada par-
cial da caça comercial na próxima reu-
nião da Comissão Baleeira Internacional 
(CBI), prevista para ocorrer em setembro 
no Brasil.

 Durante a missão no Pací�co, três ba-
leeiros capturaram 43 baleias minke e 134 
do tipo sei, anunciou a Agência de Pesca ja-
ponesa. “Os dados serão analisados e apre-
sentados ao comitê cientí�co da CBI, o que 
permitirá melhorar o conhecimentos cien-
tí�cos para a conservação e a gestão dos re-
cursos cetáceos”, a�rmou a agência. 

O Japão busca provar que a população 
de baleias é su�cientemente grande para 
permitir uma retomada da caça comercial. 
Noruega e Islândia são os únicos países que 
praticam abertamente a caça das baleias 
com �ns comerciais. O Japão alega que 
exerce a atividade como parte de um “pro-
grama cientí�co”. 

Na semana passada, o ritual de caça às 
baleias promovido por moradores das Ilhas 
Faroe, pequeno arquipélago localizado en-
tre Escócia, Noruega e Islândia, voltou a 
causar indignação entre ambientalistas. 

Todos os anos, durante o verão no He-
misfério Norte. a comunidade local realiza-
da a prática, que remonta ao ano de 1584. 
Pescadores saem ao mar para localizar gol-
�nhos e baleias e atraem os animais para a 
costa. Nas praias, centenas de pessoas ma-
tam as espécies com cortes nos pescoços, o 
que rapidamente tinge o mar de vermelho 
com o sangue dos animais, cena que gera 
comoção todos os anos. 

FESTA NO IRÃ

TERROR NA SÍRIA

Milhares de pessoas se 
reuniram em um parque 
da capital do Irã, Teerã, 
para celebrar a Festa do 
Sacrifício (Eid al-Ad-
ha), que marca o �m da 
peregrinação a Meca, um 
dos cinco pilares do Islã. 
Além disso, a festivida-
dade é uma homenagem 
ao gesto feito pelo profe-
ta Abraão, que se mos-
trou disposto a sacri�car 
seu próprio �lho, Ismael, 
para demonstrar obe-
diência a Deus. Segundo 
as escrituras, no entanto, 
o anjo Gabriel inter-
viu para que o profeta 
sacri�casse apenas um 
carneiro. A festividade 
em Teerã é marcada pela 
alegria, cores e bonecos.

O artista Najah Albu-
kai mostra desenho que 
retrata os horrores que 
presenciou em uma prisão 
perto de Damasco, na 
Síria. Após participar de 
manifestações contra o re-
gime de Bashar al-Assad, 
em 2011, ele foi detido 
pelo governo. Albukai 
conta que presenciou 
torturas e maus tratos, 
que procura denunciar 
com sua arte. Em 2015, o 
sírio conseguiu fugir para 
o Líbano ao lado de sua 
mulher e �lha, de onde 
conseguiram ir para a 
França como refugiados. 
O desenhista procura tra-
balho em uma editora.

STR/AFP

Zakaria Abdelkaf/AFP
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Vergonhosa impunidade
Futebol & CiaRenato Mauricio Prado renato.mprado@jb.com.br 

NOVA YORK - O ex-presidente da CBF 
José Maria Marin foi condenado ontem 
pela juíza Pamela Chen, da Corte Fede-
ral do Brooklyn, a quatro anos de cadeia 
pelo crimes cometidos quando dirigia a 
entidade, entre 2012 e 2015. Mas como 
já cumpriu 13 meses e teve bom com-
portamento neste período, Marin deverá 
cumprir mais 28 meses de prisão, ou seja, 
dois anos e quatro meses.

 Marin, de 86 anos, ainda teve US$ 
3,35 milhões (cerca de R$ 13,5 milhões) 
con� scados imediatamente e terá que 
pagar  multa de US$ 1,2 milhão. No dia 
20 de novembro haverá outra audiência 
para discutir o valor que o brasileiro terá 
de devolver à Conmebol. O cartola teria 
recebido US$ 10 milhões de propina nos 
três anos em que esteve à frente da CBF.

Pamela Chen abriu o julgamento pe-
dindo sete anos de prisão para Marin. A 
defesa apelou à idade do réu para abran-
dar a pena. Logo depois o ex-presidente 

foi chamado a dar seu depoimento. Foi 
a primeira vez que ele falou desde que 
as investigações começaram, em 2015. 
Marin não se conteve ao falar de sua mu-
lher, Neusa, de 79 anos. “Jesus carregou 
uma cruz, eu carrego duas, a minha e a 
da minha mulher”, disse Marin que logo 
depois começou a chorar copiosamente, 
a ponto de a sessão ter de ser suspensa 
por dez minutos.

Vestido com um uniforme verde claro 
e tênis azuis, Marin praticamente implo-
rou que o dinheiro que sua mulher rece-
beu de herança familiar não seja con� s-
cado. “Não tirem a a sobrevivência dela”, 
disse o cartola.

A defesa do brasileiro conseguiu que 
ele seja transferido da penitenciária 
MDC, no Brooklyn, onde cumpre  pena, 
para o Centro Correcional Moshannon 
Valley CI, onde vai receber um tratamen-
to mais adequado à sua idade. Foi a única    
concessão feita pela juíza.    

Na última terça-feira, dia 21, o Vasco 
completou 120 anos e foi homenageado 
na Assembleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro. Durante a cerimônia, no Palácio 
Tiradentes, chamou a atenção o estado da 
saúde de Eurico Miranda,  ex-presidente 
do clube. No lugar no polêmico cartola, 
que durante anos se valeu da truculência 
e do discurso virulento  para se impor, o 
que se viu foi uma � gura emotiva, frágil, 
conduzida numa cadeira de rodas.

O ex-presidente do Vasco chorou três 
vezes durante a sessão, algo impensável 
quando mandava a desmandava no fute-
bol carioca. Pessoas próximas ao cartola 
dizem que este novo per� l tem um moti-
vo:  Eurico luta nos últimos meses contra 
um tumor no cérebro, isso após vencer 
um câncer na bexiga e no pulmão há al-
guns anos.

 Para piorar a situação, durante o tra-
tamento Eurico sofreu um AVC, que 
deixou sequelas. Está com di� culdades 

motoras e não consegue mais andar. Por 
isso, a cadeira de rodas.

É assim, sempre acompanhado  de um 
segurança e um assessor, que empurra a 
cadeira, que Eurico, presidente do Con-
selho dos Beneméritos,  tem compareci-
do às reuniões em São Januário e na sede 
náutica da Lagoa. 

Segundo correligionários do ex-pre-
sidente, Eurico se tornou uma pessoa 
bastante emotiva. Tem sido comum vê-lo 
chorando em sua sala em São Januário 
em encontros polílitos. Basta falar sobre 
sua doença que começa a chorar. Eurico 
tem até recebido  antigos desafetos, algo 
impensável há alguns anos. 

Pessoas próximas dizem que a saúde 
do cartola começou a se deteriorar logo 
depois que ele deixou a presidência do 
clube, no � nal do ano passado. Quando 
sofre derrotas internas na politica vascaí-
na, o quadro se agrava .  Hoje, a vida de 
Eurico depende do Vasco.

Marin chora ao ser 
condenado nos EUA

Com saúde debilitada, 
Eurico já não anda 

15-11-2017/AFP Reprodução/TV Alerj

José Maria Marin: ex-presidente da CBF ainda deverá � car mais 28 meses preso nos EUA Eurico discursa na Assembléia Legislativa. Cartola tem se emocionado com frequência

A condenação do ex-presidente da CBF José Maria 
Marin, nos EUA, deveria envergonhar a Justiça 
brasileira, omissa e falha quando o assunto é punir 
dirigentes esportivos. Marin foi encarcerado e 

condenado por lá, mas Ricardo Teixeira e Marco Polo 
Del Nero, ex-presidentes da CBF, como ele, ambos citados 
no mesmo inquérito do FBI sobre corrupção no mundo 
futebol, seguem lépidos e fagueiros por aqui, usufruindo 
da dinheirama obtida nos tempos em que mandavam na 
confederação. Del Nero, aliás, mesmo afastado do cargo e 
banido do esporte pela Fifa, segue dando as cartas, tendo 
eleito até o seu sucessor, Rodrigo Caboclo. A farra da im-
punidade campeia no esporte brasileiro. Um escândalo.

■
Alívio tricolor

A vitória sobre o Corinthians não fez o Fluminense 
trocar de posição na tabela (continua em nono), mas 
aumentou a distância para a zona de rebaixamento, sua 
maior preocupação no Brasileiro. Já são sete pontos para 
o primeiro no Z-4, o que permite ao tricolor respirar mais 
tranquilo

■
Castigo alvinegro

Bem que o Botafogo lutou e resistiu enquanto pode na 
Allianz Arena. Mas a expulsão do lateral Moisés, na meta-
de do segundo tempo, foi fatal. Com um jogador a menos, 
acabou batido com dois gols de Lucas Lima - o goleiro 
Saulo ainda defendeu um pênalti. Zé Ricardo vai sofrer...

■
Hora de encostar 

O empate do São Paulo com o Paraná dá ao Flamengo 
a oportunidade de encostar no líder, embora, por causa do 
triunfo do Internacional, sobre o Bahia, não haja possibi-
lidade de ultrapassar o terceiro lugar. Seja como for, por 
jogar no Maracanã, diante do Vitória, um dos times do 

Z-4, torna-se obrigatória a conquista dos três pontos. Mas 
depois da ridícula atuação contra o Atlético-PR, não basta 
vencer. É preciso voltar a jogar bem.

■
Fator Lendl

Número 3 do ranking mundial e maior estrela 
da nova geração do tênis, o russo Alexander Zverev 
ainda não conseguiu passar das quartas-de-� nal nos 
torneios de Grand Slam. Por isso, resolveu contratar 
como treinador o tcheco Ivan Lendl, ex-número 1 do 
mundo e ganhador de 8 títulos de Slam.

Lendl treinou Andy Murray, por seis anos, e foi sob 
a sua tutela que o escocês conseguiu vencer pela pri-
meira vez um torneio de Grand Slam (tem três, atual-
mente). Chamado de Ivan, o terrível, em seus tempos 
de jogador, o tcheco se caracterizou pela persistência 
e pelo jogo extremamente tático que o levaram a su-
perar um adversário bem mais talentoso, mas menos 
determinado: o genial americano John McEnroe.

Sobre essa antiga rivalidade, aliás, há uma das me-
lhores histórias do circuito. Corria o ano de 1990 e, 
faltando um mês para a disputa do US. Open, Lendl 
pediu ao amigo Nick Bollitieri, dono da mais pres-
tigiosa escola de tênis dos EUA, que lhe mandasse, 
para treinar, o seu melhor jovem praticamente do es-
tilo saque e voleio, pois, projetava novo duelo contra 
o Big Mac, mestre no jogo de rede.

Assim foi feito e Lendl treinou durante quatros 
semanas com o garoto, aprimorando as devoluções. 
Veio o torneio e nas quartas-de-� nal, quem Ivan en-
contra pela frente? Exatamente o seu “sparring”, que 
o derrotou, sem dó, nem piedade. Em seguida, nas 
semi� nais o moleque encarou McEnroe e também o 
bateu. Acabaria campeão, vencendo outro jovem na 
� nal. Seu nome? Pete Sampras. O outro guri � nalis-
ta? André Agassi. Começava ali a troca de guarda do 
tênis mundial.

Água vermelha
A Fórmula-1 encerra as férias e volta neste � nal de 

semana, no Grande Prêmio da Bélgica, disputado na 
desa� adora pista de Spa-Francorchamps, que é para 
muitos pilotos, a melhor do circuito (Ayrton Senna era 
um dos que a consideravam assim).

A “Eau Rouge”, curva mais famosa do automobilis-
mo mundial, é de tirar o fôlego e, nos meus tempos de 
correspondente responsável pela cobertura do circo, 
somente os mais corajosos e talentosos (como Senna, Pi-
quet e Prost) a faziam de pé embaixo. Nos dias de hoje, 
com tanto auxílio eletrônico, não duvido que quase 
todos a desçam (sim, é em descida!) com o pé cravado 
no acelerador. Ainda assim, duvido que não sintam um 
baita frio na espinha.

Tomara que Ferrari e Mercedes cheguem em pé de 
igualdade e que se possa ver, en� m, na atual tempora-
da, um duelo direto entre Lewis Hamilton e Sebastian 
Vettel, algo que ainda não aconteceu.

■
Sem favoritismo

Vêm aí os Mundiais de Voleibol masculino e femi-
nino e desta vez, é bom ir se acostumando, o Brasil não 
é mais favorito, nem entre os homens, nem entre as 
mulheres. Vi, com preocupação, os amistosos do time 
de Zé Roberto com uma seleção B dos EUA – perdeu 
todos. Não me empolgaram tampouco as vitórias do 
masculino sobre a fraca Holanda. Fiquei com a impres-
são de que se conseguirmos subir no pódio nos dois, já 
será lucro.

■
A mesma língua

Quem disse que Fluminense e Vasco não falam a 
mesma língua? Ambos acabam de assinar contrato de 
patrocínio com a rede Yes! Idiomas, e exibirão a logo-
marca do curso de inglês e espanhol em suas camisas.
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Fla mira  
recuperação 
no Brasileiro

Gum marca 
e Flu vence o 
Corinthians

Pressionado, 
Vasco visita o 
Atlético-MG

O time vai a campo completo, o 
Maracanã estará lotado e o adversário 
tem a pior defesa da competição. In-
gredientes não faltam para o Flamengo 
acreditar na retomada da con�ança 
hoje, às 19h30m, contra o Vitória, no 
reencontro com Paulo César Carpegiani, 
primeiro técnico da equipe no ano.

Vencer é necessário para o rubro-ne-
gro seguir �rme na briga pela liderança. 
Até ontem, 41 mil ingressos foram ven-
didos para a partida. “Tem que ter aten-
ção em todos os momentos. É um novo 
turno, os erros têm que �car para trás. 
Precisamos seguir em frente”, projetou 
Éverton Ribeiro.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Léo 
Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Éverton 
Ribeiro, Lucas Paquetá, Diego e Vitinho; 
Henrique Dourado. Vitória: Ronaldo, 
Jeferson, Aderlan, Ruan e Benítez; Arou-
ca (Ramon), Rodrigo Andrade e Yago; 
Erick, Neilton e Walter Bou. Juiz: Wil-
ton Pereira Sampaio (GO).

Com um gol de Gum na etapa ini-
cial, o Fluminense derrotou ontem o 
Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, 
e quebrou uma sequência de quatro 
jogos sem vencer no Brasileiro. “A vi-
tória poderia ter sido mais tranquila, 
pois criamos várias chances. Mas o 
importante é que voltamos a vencer. 
Estes três pontos são muito importan-
tes para nós”, comemorou Pedro.

O Fluminense não vencia há qua-
tro rodadas e foi assim, pressionado, 
que entrou em campo para enfrentar 
o Corinthians. Logo aos 11 minutos, o 
técnico Marcelo Oliveira teve que fa-
zer uma troca: saiu Everaldo, machu-
cado e entrou Matheus Alessandro. 
Mas a sorte ajudou aso 17. Numa bola 
alçada na área do time paulista, Pedro 
ajeitou de cabeça e Gum, mesmo sem 
jeito, abriu o marcador.

A vantagem tranquilizou a equipe 
tricolor. O Corinthians até esboçou 
uma reação, mas raramente ameaçou 
o gol do goleiro Júlio César. A situação 
do atual campeão brasileiro se com-
plicou aos 41, quando o paraguaio 
Romero acertou o rosto de Digão e 
recebeu cartão vermelho.

 Com um homem a mais, o Flumi-
nense voltou do intervalo controlando 
totalmente as ações. Aos três minutos, 
Cassio evitou o segundo com defesa 
sensacional em chute de Gilberto. Aos 
14 foi a vez de Pedro quase marcar em 
jogada individual.

O Fluminense explorava bem as 
subidas de Gilberto e Ayrton Lucas e 
criava boas chances. Mas esbarrava 
em Cássio. Aos 30, Sornoza bateu de 
fora da área e o goleiro salvou.

O Corinthians esboçou uma pres-
são no �m, mas, bem postado, a equi-
pe do Fluminense segurou o placar. 

 Fluminense: Júlio César, Gilberto, 
Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, 
Jadson (Matheus Norton), Dodi 
(Marcos Júnior) e Sornoza; Everaldo 
(Matheus Alessandro) e Pedro. Co-
rinthians: Cássio, Fagner, Pedro Hen-
rique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf 
(Jonathas), Douglas, Pedrinho (Ma-
theus Vital), Jadson (Araos) e Clay-
son; Romero. Juiz: Ricardo Marques 
Ribeiro (MG). Cartões amarelos: 
Ralf, Pedro Henrique, Gum. Cartão 
vermelho: Romero

Depois de empatar em casa com o 
Ceará, o Vasco tem uma dura missão 
para evitar a entrada no rebaixamen-
to. Ainda com o interino Valdir Bigode, 
o time visita hoje o Atlético-MG no Inde-
pendência, às 20h. Será a última partida 
do auxiliar no comando, já que Alberto 
Valentim deve ser o�cializado ainda hoje 
como novo técnico da equipe.

Leandro Castán e Ramon, que se ma-
chucaram na última partida, estão fora, 
e podem ser desfalques por até três se-
manas. Giovanni Augusto é outra baixa 
con�rmada em Belo Horizonte, por um 
trauma no tornozelo esquerdo.

Atlético-MG: Victor, Emerson, Leo-
nardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Gal-
dezani, Elias e Cazares; Chará, Ricardo 
Oliveira e Nathan. Vasco: Martín Silva, 
Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Hen-
rique; Desábato, Andrey, Pikachu, �iago 
Galhardo e Wagner; Maxi López. Juiz: 
Leandro Pedro Vuaden (RS).

SÃO PAULO - O Botafogo chegou ontem a 
seu quinto jogo sem vencer no Brasileiro. 
Desta vez a derrota foi para o Palmeiras (2 
a 0), no Allianz Parque. Sábado a equipe 
enfrenta o Sport e precisa vencer.

Sem Joel Carli e Leo Valencia, poupa-
dos, o Botafogo se armou para segurar a 
pressão do Palmeiras. Com três volantes 
– Jean, Matheus Fernandes e Gustavo Bo-
checha – montou uma muralha em frente 
a área e conteve o ímpeto dos  paulistas.

Mesmo assim, o Palmeiras chegou a 
acertar o travessão num erro de Saulo, que  
socou a bola para trás, num escanteio.  

Com menos de dois minutos na etapa 
�nal o Botafogo ameaçou o gol do Palmei-
ras duas vezes. Primeiro num cabeçada de 
Matheus Fernandes e depois num chute de 
Luiz Fernando. Weverton apareceu bem.

O Botafogo resistia bem à pressão do 
Palmeiras até que Moisés foi expulso, aos 
26. Zé Ricardo tirou Gustavo Bochecha e 
pôs Gílson. Não deu outra, aos 32 Lucas 
Lima abriu o marcador. Dudu perdeu pê-
nalti aos 39. Mas aos 42, Lucas Lima fez o 
segundo, em bela cobrança de falta. 

Palmeiras: Weverton, Mayke, Antônio 
Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Fe-
lipe Melo, Bruno Henrique (Lucas Lima) 
e Moisés; Willian, Borja  (Deyverson) e 
Dudu (Artur). Botafogo: Saulo, Marci-
nho, Yago, Igor Rabello e Moisés; Jean, 
Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha; 
Luiz Fernando, Brenner (Aguirre) e Rodri-
go Pimpão. Juiz: Anderson Daronco (RS). 
Cartões amarelos: Igor Rabello, Gustavo 
Bochecha, Brenner, Gílson, Edu Dracena, 
Dudu. Cartão vermelho: Moisés.

Andre Melo Andrade/Eleven/Lancepress!

Botafogo 
 perde outra

Time �ca com 10 e cai diante do Palmeiras: 2 a 0

Gum comemora o gol sobre o Corinthians. O Fluminense voltou a vencer após quatro jogos 

Presidente Vargas Ceará 1 x 1 Santos

Durival Britto Paraná 1 x 1 São Paulo

Fonte Nova Bahia 0 x 1 Internacional

Allianz Parque Palmeiras 2 x 0 Botafogo

Ilha do Retiro Sport 0 x 2 América-MG

Maracanã Fluminense 1 x 0 Corinthians

Arena do Grêmio Grêmio 1 x 1 Cruzeiro

19ª RODADA

8/8

ONTEM

HOJE

13/9

PG J V E D GP GC

1º São Paulo 42 20 12 6 2 33 17

2º Internacional 41 20 12 5 3 28 12

3º Flamengo 37 19 11 4 4 29 15

4º Grêmio 37 20 10 7 3 24 9

5º Palmeiras 36 20 10 6 4 31 15

6º Atlético-MG 33 19 10 3 6 36 26

7º Cruzeiro 27 20 7 6 7 16 17

8º Corinthians 26 20 7 5 8 22 17

9º Fluminense 26 20 7 5 8 20 24

10º América-MG 25 20 7 4 9 20 24

TABELA DO BRASILEIRO

PG J V E D GP GC

11º Bahia 22 19 5 7 7 20 24

12º Botafogo 22 20 5 7 8 18 27

13º Santos 21 19 5 6 8 21 23

14º Chapecoense 21 19 4 9 6 19 26

15º Vasco 20 17 5 5 7 22 27

16º Sport 20 20 5 5 10 19 32

17º Vitória 19 19 5 4 10 20 39

18º Atlético-PR 18 18 4 6 8 20 19

19º Ceará 17 19 3 8 8 12 21

20º Paraná 15 20 3 6 11 10 26

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixados

19h30 Maracanã Flamengo x Vitória

20h Independência Atlético-MG x Vasco

20h Arena Condá Chapecoense x Atlético-PR
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JORNAL DO BRASIL

‘Missão 115’ fala sobre o atentado no Riocentro e mostra que a anistia como ‘autoperdão’ dos 
que estavam no governo militar traz sérias consequências ao país ainda hoje 

Coronel Wilson Machado, que 

ocupava o Puma na noite da ação 

terrorista, recusou-se a responder 

à Comissão da Verdade

“Estamos no limbo, ainda tentando construir a democracia no Brasil”, 
a� rma o jornalista Lucas Figueiredo, ao resumir a herança da impunidade 
dos crimes cometidos pala ditadura militar, no documentário “Missão 115”, 
de Silvio Da-Rin, que entra hoje em cartaz. “Nossa democracia é frágil, parece 
que aquela transição entre o governo militar a o primeiro presidente eleito 
não acabou até hoje”, analisa o diretor, em seu novo � lme, a respeito dos 
acontecimentos que antecederam o atentado no Riocentro em 30 de abril de 
1981 e suas consequências. O título do longa-metragem remete ao codinome 
da operação terrorista. 

“O desejo de realizar este � lme apareceu assim que eu � quei sabendo do 

atentado. Estava fora do Rio, numa fazenda, e � quei espantado com a dimen-
são que aquilo poderia ter tido, se a bomba não tivesse explodido antes do 
tempo. O coronel Newton Cerqueira (comandante da PM na época)  havia 
desmobilizado a segurança e as equipes médicas e, das 20 portas do local, 
18 estavam trancadas. Me dei conta de que precisava ser documentado e fui 
reunindo material de pesquisa através dos anos”, conta Silvio. O diretor diz 
que � cou esperando o momento adequado, que veio quando leu a publicação 
de  Claudio Guerra, “Memórias de uma guerra suja”: “Se este camarada, estava 
num daqueles sete carros que foram ao Riocentro, se dispôs a contar tudo no 
livro, � nalmente está na hora de � lmar”, chegou à conclusão. Continua na página 2
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Vidal da Trindade/ Arquivo JB 
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Reprodução

A edição de 1º de maio 

de 1981 do JORNAL DO 

BRASIL trouxe estampa-

da na primeira  página 

a notícia do atentado à 
bomba  no Riocentro
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Leque de 
entrevistados

 Durante coletiva em que os jornalistas estavam proibidos de fazer perguntas, os militares tentaram justi�car o atentado e eximir o sargento e o capitão da culpa

Continuação da capa

RODRIGO FONSECA*
Especial para o JB

Fotos de 

Para contar o que aconteceu nos bastidores daquele 
show em homenagem ao Dia do Trabalho, que tinha 
Gonzaguinha, Gonzagão, Chico Buarque, Clara Nunes, 
Simone, entre tantos outros, e um público de 20 mil 
pessoas, o documentário lança mão de imagens de 
arquivo e entrevistas com jornalistas, historiadores, 
sociólogos e pesquisadores. “Trabalhei com um leque 
grande de entrevistados, porém tinha de me manter no 
episódio do Riocentro. A ideia era ir além, dando ao 
espectador a chance de projetar nesses atos do passado a 
situação política e social contemporânea”, diz Silvio. 

Uma das entrevistadas, a jornalista Beliza Ribeiro, 
lembra da discussão entre editores na redação do 
JORNAL DO BRASIL, quando um brigava para dar 
a foto do carro com o sargento morto e outro dizendo 
que não daria “presunto” na capa. Ganhou o “presunto 
político e a edição de 1º de maio saiu com a foto de Vidal 
da Trindade estampada no alto da primeira página.

Claudio Guerra, o ex-policial civil que foi 
“arregimentado” pelo governo militar para matar e 
ocultar cadáveres e que atualmente é pastor, também dá 
o seu depoimento. “A Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) e os banqueiros davam prêmios 
para os grupos de extermínio. Os paulistas geralmente 
ganhavam mais”, conta ele, lembrando que, no episódio 
do Riocentro, ele tinha uma lista de pessoas para prender 
e culpar. “A ordem saiu do escritório do SNI (Serviço 
Nacional de Informações). Só que, quando a bomba 
estourou antes do tempo, todo mundo foi embora”, 
diz, friamente. “Os nomes, certamente de militantes de 
esquerda, foram indicados pelo então coronel Freddie 
Perdigão”, completa o diretor.

Com um orçamento limitado para a produção, Silvio 
optou por falar com pessoas que tinham contribuição 
a dar sobre o tema. “Não havia dinheiro para jogar fora 
procurando, por exemplo, o capitão Wilson Machado, 
que sempre fugiu de entrevistas”, diz, referindo-se ao 
militar que sobreviveu no Puma, onde a bomba explodiu 
no colo do outro ocupante, o sargento Guilherme Pereira 
do Rosário, morto no local.  

 O cineasta explica que o documentário se divide 
em três partes. Na primeira, ele é sujeito do �lme, 

O diretor Silvio Da-Rin

Texto Virtuoso em 
sua engenharia narra-
tiva, obrigatório como 
autópsia de um cadáver 

histórico ainda perfumado a impunidade (no caso, o aten-
tado ao show do Primeiro de Maio de 1981, no Riocentro), 
“Missão 115” põe carne onde só se encontrariam verbos. 
Tudo começa com um sujeito (civil), em visita a um quartel, 
esboçando em um papel a arquitetura do espaço de tor-
tura e claustro por onde passou, durante a ditadura. O tal 
sujeito, que foi preso político, é o próprio diretor do �lme, 
Silvio Da-Rin. Realizador do febril curta “Fênix” (1980), 
ele é autor de um livro dos mais seminais sobre a estética 
do real: “Espelho partido – Tradição e transformação do 

CRÍTICA MISSÃO 115 /

Exorcizando os porões dos anos de chumbo

COTAÇÕES  PÉSSIMO RUIM   REGULAR   BOM  MUITO BOM

documentário” (2004). Sua re�exão sobre a linguagem 
documental se re�ete aqui – com mais re�namento do 
que fez nos longas-metragens “Hércules 56” e “Paralelo 
10” - na tensão (e no rigor dialético) que costura todo o 
organismo fílmico deste ensaio investigativo. Há nele um 
tom de thriller. Sua poética furiosa lembra os melhores 
momentos do mestre chileno Patricio Guzmán (em espe-
cial, “O botão de pérola”). E encontram-se em seus planos 
ecos da trajetória pessoal de Da-Rin, como militante de 
organizações de resistência ao governo militar. Essa ex-
periência pessoal empresta ao longa uma bem-vinda voz 
na primeira pessoa a um coro de bocas (historiadores, 
sociólogos, jornalistas e o ex-torturador Claudio Guerra, 
hoje pastor evangélico) que se complementam mesmo 

nos pontos nos quais se contrastam. O corpo de Da-Rin 
entra em cena como um legitimador da memória, a partir 
dos muitos relatos que colheu (editados por Célia Freitas 
com objetividade expositiva invejável), fazendo deste .doc 
um debate sobre a prática da institucionalização do terror. 
Cada frase - costurada com fotos de época, recortes de 
jornais e outras matérias do passado - traça uma nova 
curva no desenho do terrorismo de Estado, mostrando 
que a bomba que explodiu no colo de dois soldados, no 
Riocentro, foi plantada como uma estratégia para manter 
os fardados no poder. Fazendo da divergência e da dúvida 
seus instrumentos para exumar a história, Da-Rin so�stica 
seu dispositivo formal e nos dá um �lme incômodo e vivo.  

*Rodrigo Fonseca é roteirista e crítico

acompanhando uma diligência da Comissão da Verdade 
- em uma cena, os militares se esquivam de falar e 
fecham o portão do quartel na cara da equipe, como 
uma metáfora em relação ao silêncio da instituição sobre 
os atentados. A segunda aborda o desastre do atentado 
e a tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade e 
a terceira, a da impunidade. “A última é a que mais me 
interessava, falar de todas as consequências que vivemos 
até hoje por conta daqueles atentados violentos, como os 
problemas gravíssimos de segurança pública”, destaca. 

Intercalando fatos, material de arquivo e entrevistas, 
Silvio optou por incluir uma encenação onde um 
terrorista, sempre de costas e não identi�cado, fabrica 
as bombas, traça estratégias e escreve pan�etos, com o 
que dizia que Golbery do Couto e Silva (chefe da Casa 
Civil) era traidor e precisava ser enforcado. “A encenação 
foi um dispositivo original que encontrei para equilibrar 
a grande quantidade de entrevistas. São cenas que ora 
preenchem, ora equilibram”, justi�ca Silvio.        

“Missão 115” permeia várias questões que parecem 
ter a sua importância diluída através dos anos ou pior, 
�guras públicas que tentam fazer com que caiam no 

esquecimento, alegando que “passado é passado”. A 
Anistia é uma delas, que funcionou, na verdade, como 
um “autoperdão”, onde nenhum dos envolvidos em 
atentados terroristas - não só o Riocentro, mas as bombas 
em bancas de jornais, na Ordem dos Advogados do 
Brasil e na Câmara dos Vereadores - foi incriminado. 
“Ela não bene�ciou os praças, só o alto escalão”, aponta 
Ivan Proença, militar cassado em 1964, que também dá 
depoimento no �lme. “O Brasil está farto de anistias, ele 
precisa é de justiça”, resume outro entrevistado. “Foram 
pactuações que resultaram nesse estado de direita”, 
completa o diretor. 

O governo fracassado do general Figueiredo, que não 
quis se indispor à época com os antigos companheiros 
e preferiu não investigar o caso, os vários documentos 
que comprovam os atos - “O Exército não destrói 
sua memória, a esconde”, diz, a certa altura, um dos 
entrevistados, enquanto outros condenam a falta de 
e�ciência da Comissão da Verdade (que também esbarra 
nas restrições da lei da anistia “ampla, geral e irrestrita”) 
- e a falta de divulgação das informações sobre as mortes 
no Araguaia são outros pontos destacados.

“Procurei lançar o �lme para que ele permita uma 
discussão oportuna nesse momento pré-eleições, para 
que as pessoas questionem e percebam de onde se origina 
esse arcabouço”,  diz Silvio Da-Rin, que participará hoje, 
às 20h30, no Cinema Reserva Cultural de Niterói (Av. 
Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos) da mesa 
de debate sobre o documentário.

O diretor convidou a advogada Rosa Cardoso e o 
historiador Daniel Aarão Reis para a conversa com o 
público. Sustenta que muitos episódios no Brasil e na 
América Latina ainda precisam ser esclarecidos. “Se você 
quer entender de algum assunto, tem de submetê-lo a um 
processo histórico”, assevera ele, que prepara um próximo 
projeto ao lado do cineasta Belizário Franca. Este, 
internacional, será rodado em países como Alemanha, 
China, Polônia e Cuba e abordará as consequências da 
queda do Muro de Berlim pelo mundo. 

Claudio Guerra conta que matava e ocultava corpos 
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Hildegard Angel
OS MAIS IMPORTANTES curadores 
franceses virão para a ArtRio: Alfred 
Pacquement, conservador de patrimônio do 
Centre Pompidou; Jean de Loisy, presidente 
do Palais de Tokyo; Thierry Raspail, diretor 
do Museu de Arte Contemporânea de 
Lyon. Na Marina da Glória, de 26 e 30 de 
setembro.

As herdeiras do colunismo social brasileiro
Roberto  Marcelo

TARDE DE MODA FREE
O Rio de Janeiro vai 
viver tarde de moda 
especialíssima no 
sábado, no Copacabana 
Praia Hotel. É a palestra 
aberta ao público do 
consagrado professor 
de História da Moda, 
acadêmico João Braga, 
vindo especialmente de 
São Paulo. O imortal da 
moda também vai lançar 
livro com os discursos 
de posse, na Academia 
Brasileira da Moda, que 
reúne o top do setor. 
Das paulistas Constança 
Pascolato e Glória Kalil às 
cariocas Iesa Rodrigues 
e Glorinha Paranaguá, 
passando pelo mineiro 
Ronaldo Fraga e o gaúcho 
Rui Spohr.

O SITE GGN SE deu ao trabalho 
de relacionar os veículos de imprensa 
do mundo, que, até agora, deram 
relevo à decisão do Comitê da ONU 
para que Lula participe das eleições até 
o julgamento � nal de seus recursos. 
Enquanto os estrangeiros conferem 
crédito e importância a essa resolução, a 
grande imprensa brasileira minimiza e 
desquali� ca, desservindo ao leitor, que 
imagina estar sendo bem informado. 
Vejam vocês... THE NEW YORK 
TIMES: “Lula do Brasil deve ter direitos 
políticos - Comitê de Direitos Humanos 
da ONU”... AL JAZEERA: “Comitê 
de direitos humanos da ONU pede ao 

Brasil que deixe Lula concorrer nas 
eleições”... CHANNEL NEWSASIA: 
“Lula do Brasil deve ter direitos políticos 
- Comitê de Direitos Humanos da 
ONU”...  THIS IS MONEY - UK: 
“Lula do Brasil deve ter direitos políticos - 
Comitê de Direitos Humanos da ONU”... 
NEWS 24: “Brasil deve deixar Lula 
concorrer em outubro: painel da ONU”... 
SPUTINIKNEWS: “Regras da ONU 
Ex-presidente do Brasil, Lula, pode 
� car nas eleições apesar da sentença”... 
DEMOCRATIC UNDERGROUND: 
“Comitê de Direitos Humanos da ONU 
pede ao Brasil que deixe Lula concorrer 
nas eleições”... THE GUARDIAN: 

“ONU: o ex-presidente do Brasil, Lula, 
não pode ser desquali� cado da eleição”... 
REUTERS: “Lula do Brasil deve ter 
direitos políticos: U.N. Comitê de Direitos 
Humanos”... TELESUR: “Grupo 
Internacional de Direitos Humanos: Lula 
é um prisioneiro político”... THE DAILY 
STAR - LIBANO: “Lula do Brasil deve 
ter direitos políticos: Comitê de Direitos 
Humanos da ONU”... LE MONDE: 
“Brasil: Lula deve poder estar na eleição 
presidencial, diz comitê da ONU”... LE 
FIGARO: “Brasil: ONU a favor de 
Lula”... SWISSINFO: “Comitê da ONU 
pede que Brasil permita a Lula fazer 
campanha da prisão”... RFI: “ONU pede 

que Brasil permita candidatura de Lula”...  
ANSA: “Brasil: ONU pede candidatura 
de Lula”... RAI-NEWS: “Eleições Brasil, 
ONU: Lula participa”...  EL MUNDO: 
“Comitê de Direitos Humanos da ONU 
pede ao Brasil que Lula possa participar 
da campanha eleitoral”... EL DIARIO: 
“O Comitê de Direitos Humanos da 
ONU pede ao Brasil que permita que 
Lula seja candidato”... SAPO: “Comité 
da ONU pede ao Brasil que garanta 
direito de Lula da Silva se candidatar”...  
DEUTSCHLANDFUNK: “ONU: Lula 
não pode ser excluído se eleito”... DER 
STANDARD: “ONU: Brasil tem que 
deixar preso Lula participar da eleição”...

BORBULHANDO NA MÍDIA INTERNACIONAL

STONE DE PESO
O diretor de cinema 
americano Oliver Stone, 
do fi lme “Snowden, 
herói ou traidor”, 
enviou ontem um vídeo 
de apoio à campanha 
do candidato a 
deputado federal David 
Miranda, casado com 
Glenn Greenwald, o 
jornalista americano 
que denunciou a 
espionagem do 
governo dos EUA. Foi 
David quem descobriu, 
através de Snowden, o 
número do celular da 
ex-presidenta Dilma 
Rousseff na listagem 
da CIA. Na ocasião, 
David foi detido por 8 
horas no aeroporto de 
Londres.

ESCÂNDALO!
É um escândalo! Quase 10 
mil mulheres foram vítimas 
de feminicídio ou tentativas 
de homicídio por gênero 
nos últimos nove anos. O 
levantamento é da Central 
de Atendimento à Mulher, 
o Ligue 180, que, desde 
2009, registrou denúncias 
de morte de pelo menos 
3,1 mil mulheres e outras 
6,4 mil de tentativas de 
assassinato. Mesmo assim, 
o número de denúncias 
não corresponde à real 
ocorrência de feminicídios. 
Segundo o Sistema 
de Informações sobre 
Mortalidade do Ministério 
da Saúde, 4.635 mulheres 
foram mortas por agressões 
em 2016. Média de 12,6 
por dia.

MARÉ BRAVA
ONTEM E HOJE
Em face das operações 
realizadas pelas 
forças de segurança 
nos complexos do 
Alemão, da Penha e da 
Maré, que, até agora,  
resultaram em 70 
prisões e pelo menos 
cinco mortes de civis, 
a Defensoria Pública 
do Estado reiterou seu 
compromisso com 
os direitos humanos, 
enquanto defensores 
públicos foram até lá 
acompanhar de perto a 
megaoperação. Tudo isso 
ontem, quando também 
esta coluna alertou 
sobre os inúmeros e 
preocupantes relatos de 
violações de direitos.

PARQUE DE DIVERSÕES 1
A Alerj é um parque de diversões. O deputado Paulo Ramos 
apresentou projeto de lei para que a “caipirinha” se torne 
patrimônio cultural, histórico e imaterial do Estado do Rio 
de Janeiro. No texto do projeto, ela é apresentada como a 
“bebida-símbolo do Brasil”. Segundo o deputado, a caipirinha 
completa seu centenário este ano, e é o único coquetel 
brasileiro registrado internacionalmente. Portanto, daí a 
importância da homenagem. 

PARQUE DE DIVERSÕES 2
Outros que pretendem tombar são os dois quiosques Palaphita, 
na Lagoa. Lei proposta pelos vereadores Felipe Michel e 
Carlo Caiado. No projeto, como justifi cativa, descrevem os 
dois bares, o Palaphita Lagoa e o Palaphita Kitch, como a 8ª 
maravilha do mundo.  Maravilha é um comerciante ganhar um 
espaço nobre daquele de mão beijada, e para todo o sempre, 
que é a tradução real dessa lei. O dono dos quiosques, 
Mário de Andrade Netto, o “Mário Maluco”, segundo está na 
justifi cativa, instalou-se lá em 2004, quando Cesar Maia era 
prefeito. O comerciante sabe enxergar boas oportunidades. Foi 
ele quem teve a concessão, em 1994, no primeiro mandato 
de Maia, do restaurante da Exposição de moda Jacqueline 
Kennedy Onassis, que bombou no Palácio da Cidade.

CASA GRANDE 
O Cristo Redentor, hoje, 
19 horas, vai mudar 
de fi sionomia. Sobre 
ele será projetada uma 
sucessão de máscaras 
teatrais, para celebrar 
os 52 anos do Teatro 
Casa Grande, espaço 
carioca que é um marco 
da resistência política, 
onde aconteciam as 
assembleias com a 
classe artística nos Anos 
de Chumbo. Portas 
sempre abertas para 
causas importantes, 
os primeiros atos pela 
Anistia, os movimentos 
pelas eleições diretas 
e contra a censura. 
Palco de espetáculos 
épicos, como Brasileiro, 
Profi ssão Esperança. 

Na Paraíba é assim: nas festas de formatura, ao ser anunciada, a formanda aparece 
no topo de uma escada e des� la por 15 segundos, ao som da música preferida. Esta 
linda, de vermelho, agora odontóloga, é Luiza, que � cou famosa nacionalmente 
por causa de um anúncio que dizia “Menos Luiza, que está no Canadá”. Sua 
música foi Feeling good, de Nina Simone. Bem, isso foi em João Pessoa, onde a 
formatura é também um “debut” social, como os de antigamente, quando as jovens 
eram apresentadas à sociedade com baile e fortes emoções. E como a roda dos 
modismos também gira pra trás, o costume logo deverá chegar aqui. Luiza viveu 
seu momento “miss”, o que está no DNA. Sua mãe é a ex-miss Paraíba, Patricia 
Rabello, e seu pai, o colunista social top do estado, Gerardo Rabello. 

À direita, a linda também, Regina Zocolotti Dorea, neta do maior colunista 
social do Espírito Santo, Helio Dorea, não está aqui só pelos 15 anos, mas sobretudo 
pela premiação no concurso de redação de sua escola, entre quase três centenas. 
Foi a segunda, valendo por 1º lugar aqui da coluna pela inspiração: Zuzu Angel. 
Regina redigiu uma carta de Zuzu relatando sua vida, das alegrias de recém-
casada à tragédia. De modo tão verdadeiro e tocante, que, sim, mamãe poderia ter 
escrito aquela carta. Virou notícia, quando lembrei que uma das frases preferidas 
de minha mãe era “essa história (de meu � lho) ainda vai ser contada nos livros 
escolares de meu país”. Não imaginaria que são os próprios jovens que a contam, 
mais de 40 anos depois. 
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O longa de estreia de Ary 
Rosa e Glenda Nicácio 
supre diversas de�ciên-
cias do cinema nacional. 

Faltam cineastas do Recôncavo Baiano em atividade, 
faltam �lmes mostrando essa realidade nas telas, falta 
um número bem maior de cineastas mulheres negras 
em longas (Glenda é apenas a terceira na história a con-
seguir lançar no circuito) e falta uma normatização de 
personagens negros em nossos �lmes. Geralmente tra-
tados como escravos, bandidos, empregados ou outros 
estereótipos, Glenda e Ary mudam essas muitas reali-
dades e trazem a classe média baiana às telas.

O �lme acompanha as histórias de Margarida e 
Violeta. A primeira é uma professora que perdeu o 
�lho e afundou na depressão; a segunda, uma jovem 

cheia de alegria de viver, que foi aluna de Margarida. 
Ao se reencontrarem, elas acrescentarão sabores dife-
rentes às vidas uma da outra de maneira de�nitiva. Ao 
seu redor, personagens periféricos formam um mo-
saico de fraternidade e bem-querer. 

A inexperiência de Glenda e Ary é compensada 
pelo genuíno afeto que ele nutre por seus persona-
gens e pela forma delicada em como apresentam seus 
dramas. Ainda que seja um �lme de estreia, onde essa 
característica �que muito evidente, há um sopro de 
renovação em “Café com canela”, uma simplicidade 
tocante e uma forma muito direta e abrangente de co-
municação popular, sem perder o carinho. De quebra, 
o público ainda é agraciado com uma performance 
tocante de Valdineia Soriano.

* Membro da ACCRJ

FRANK CARBONE*
Especial para o JB 

CAFÉ COM CANELA /  

Colheradas de afeto

Valdineia Soriano tem bela presença no caloroso �lme

Divulgação

Nunca faltaram artesões 
autorais ao cinema da 
Espanha. É uma pátria 
que nos deu Luis García 

Berlanga (“El verdugo”), Carlos Saura (“Cría cuervos”), 
Bigas Luna (“Ovos de ouro”) e Isabel Coixet (“Demasiado 
viejo para morir joven”), sem falar em Luis Buñuel em seu 
momento “Tristana” (1970). Mas, nas últimas três déca-
das, o legado cinematográ�co espanhol de maior peso foi 
o de Pedro Almodóvar, um narrador pleno, cuja ousadia 
ofuscou (não por culpa dele, mas por preguiça midiática) 
outros realizadores de seu país, sobretudo quem fez do 
inconformismo um modo de expressão, como Fernando 
León de Aronoa. 

Virtuoso nas mais variadas latitudes (em especial na 
habilidade de gerar distanciamento crítico) de seu tônus 
épico, aplicado a fórmulas dos �lmes de gângster e às 
cartilhas da cinebiogra�a, “Escobar: A traição” é a súmu-
la do ethos desse cronista dos desajustes �nanceiros das 
Américas. Aronoa �cou conhecido aqui, em 2003, por 
“Segundas-feiras ao sol”, onde estabeleceu uma parceria 
(e amizade) com Javier Bardem. E, além dessa conjuga-
ção de talentos, ele se �rmou como exemplar assumido 
da fauna dos “cineastas políticos”, fundindo procedimen-
tos documentais à �cção. Por isso, o realismo de “Loving 
Pablo” aparenta ser tão cortante (e tão familiar), sem me-

canismos de causalidade como os da série “Narcos”, tam-
bém ligada ao narcotra�cante colombiano Pablo Emílio 
Escobar Gaviria (1949-1993). Bardem vive o barão da 
droga, humanizando o mito do Mal, potencializando 
seus pecados e suas gentilezas sinceras. À moda “Scarfa-
ce” (o de Brian De Palma, de 1983), o �lme utiliza me-
mórias da apresentadora de TV Virginia Vallejo (a partir 
de seu ótimo livro de memórias, “Amando Pablo, odian-

do Escobar”) para explorar como o chefão da Colômbia 
construiu sua mitologia. Penélope Cruz, mulher de Javier, 
compõe Virginia como uma �gura complexa, vítima das 
circunstâncias, mas também da vaidade. Embora trema 
em sazonais derrapas de montagem, o longa-metragem 
impressiona por sequências de ação impecáveis e por uma 
re�exão marxista, inerente à obra de Aronoa. (R.F.)

*Rodrigo Fonseca é roteirista e crítico

ESCOBAR: A TRAIÇÃO/  

Épico mais pra Marx do que pra ‘Narcos’
Fotos de divulgação

Como capitalizar um viral criado para a Internet, ou 
uma lenda urbana virtual: esse conceito obrigatoriamen-
te não seria a matéria-prima para um �lme ruim caso um 
bom diretor tivesse sido convocado. Ou caso o projeto fos-
se melhor desenvolvido. Ou não tivesse o estúdio cortado 
tudo que fosse mais pesado gra�camente. Infelizmente, 
tudo isso aconteceu e aí no meio de um momento tão feliz 
para o cinema de gênero em todo o mundo, um produto 
como “Slender Man” ainda encontra propósito. Adoles-
centes são perseguidos por uma criatura sem rosto que, 
dizem por aí, é sabido previamente que persegue adoles-
centes. Logo, todo o sentido que os tais adolescentes façam 
o contrário né? Não aqui. 

O �lme incorre a novas versões da diminuição do fe-
minino, um olhar antiquado para as questões de gênero e 
do gênero; saem queimados da experiência tanto o ‘terror’ 
- que vem de um momento de exaltação da força feminina 
- quanto a �gura da mulher, que precisa entender (segun-
do o �lme) que suas iniciativas são negativas e precisam 
ser punidas. Os homens são mais espertos e estão salvos. A 
não ser o único que dá ouvidos a uma delas... Se não fosse 
su�ciente todo o discurso machista, o principal de qual-
quer produção de terror também é sacri�cado: vocês já 
viram esse ano algum �lme escuro e que não assusta nin-
guém, só entendia? Prazer, seu nome é ‘Slender Man’. (F.C.)

SLENDER MAN BOLA PRETA / 

Sem rosto e 
sem vergonha

TOM LEÃO*
Especial para o JB 

TONY TRAMELL*
Especial para o JB 

Vez por outra, Hollywood parodia 
�lme de espião e escala um humo-
rista do momento. A escolha da vez 
foi Kate McKinnon, a melhor reve-

lação do elenco do “Saturday night live” nos últimos anos. 
Ela é o que justi�ca o mediano “Meu ex é um espião”.

 Diferentemente de outra humorista de sua geração, 
Amy Schummer, Kate funciona bem na tela grande. Se 
Mel Brooks não estivesse aposentado, teria nela uma 
substituta para Madeline Khan, que fazia tipos sexy e es-
crachados. Como ela o faz nesta comédia, na qual duas 
amigas se envolvem numa trama internacional por conta 
da ocupação secreta do namorado de uma delas: espião.

Com boas cenas de ação e violência explícita (é um 
�lme impróprio para menores), é uma espécie de versão 
tosca de “Missão: impossível” (cujo Ethan Hunt, de Tom 
Cruise, é citado numa piada). Tem até locações em Vie-
na, Berlim, Paris e outras cidades europeias. Mas nada 
disso é o bastante para salvar porque, a diretora, Susan 
Fogel, estava mais preocupada em passar mensagens “la-
cradoras”, através da boca da personagem de Kate. Pena.

* Jornalista

Pique-pega é uma brinca-
deira de crianças que existe 
há décadas. O “Wall Street 
Journal” achou tão inusitado, 

ao descobrir que um grupo de adultos jogava há anos, 
que fez uma matéria. Em algum lugar, alguém foi pre-
tensioso o su�ciente para achar que essa matéria ren-
deria uma comédia. 

  O conceito de “Te peguei!” não é ruim, mas o de-
sa�o de transformar em um longa mostra o problema. 
Os bons momentos do �lme se perdem entre sequên-
cias que, sem inspiração, quebram o ritmo da produ-
ção. Existem situações hilárias aqui e ali, o entre elas 
é que é tedioso. O diretor Je� Tomsic não se mostra 
inadequado para a tarefa, como busca adicionar um 
toque sentimental ao que deveria ser puro humor.  

  A química entre o elenco, encabeçado por Ed Hel-
ms (“Se beber, não case”) e Jon Hamm (“Mad men”), 
�ui muito bem. Jeremy Renner (“Os vingadores”) e 
Isla Fisher superam-se em suas atuações e ajudam 
muito nas cenas mais inspiradas. 

*Assistente de direção e jornalista

MEU EX É UM ESPIÃO / TE PEGUEI! / 

Missão 
impossível para 

o humor

Situações 
hilárias sem 
inspiração

RODRIGO FONSECA*
Especial para o JB

Com o charme de Javier Bardem, Escobar abre as veias de sua América
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O amor materno é tema 
muito presente no cine-
ma. Na tarefa difícil de 
trazer algo mais, Gustavo 

Pizzi tem grande êxito na realização de “Benzinho”. O 
mérito é tratar este tema com sinceridade, atingindo 
genuinamente o coração. Irene (Karine Teles) mora em 
Petrópolis, Região Serrana do Rio, numa casa precá-
ria com o marido Klaus (Otávio Müller) e seus quatro 
�lhos. Dentro da realidade da maioria das mulheres, 
ela se desdobra na criação dos meninos, no trabalho 
para garantir o sustento deles, ajuda a irmã (Adriana 
Esteves) e ainda está terminando os estudos. Quando 
o primogênito Fernando (Konstantinos Sarris) é con-
vidado para jogar handebol na Alemanha, ela terá que 
enfrentar sua maior batalha: a despedida. 

O roteiro de Pizzi e Karine Teles equilibra todos os 
con�itos envolvendo o espectador com os personagens 
que gravitam por Irene. O marido sonhador não se dá 
bem nos negócios, a irmã é vítima de violência domés-
tica, o �lho mais velho está ansioso para partir e ainda 
há demandas dos �lhos mais jovens. Revisitando o ne-
orrealismo italiano, “Benzinho” re�ete a condição so-

ANA RODRIGUES*
Especial para o JB 

BENZINHO / 

Tudo sobre 
nossas mães 

Karine Teles, no desempenho do ano em “Benzinho”, �lme de Gustavo Pizzi

Fotos de divulgação

cial. O cenário é uma casa caótica como a própria vida 
de Irene. A torneira da pia vazando, a fechadura que-
brada da porta. O jeito é sair pela janela, improvisando 
com uma escada. A família está construindo uma nova 
casa, mas a obra é interminável. Apesar de tudo, o colo 
de mãe não falta e Irene vai se virando. A coisa mais 
difícil de lidar é o fato de que o �lho vai embora para 

outro país em busca de um futuro melhor.
Num �lme que evoca a memória familiar, o elenco 

arrebata. Destaque para Adriana Esteves, em um ótimo 
trabalho coadjuvante, e a protagonista Karine Teles, no 
melhor desempenho do ano no cinema. Ela concebe 
todas as mães em Irene. Bendita sois vós!

*Membro da ACCRJ

As pornochanchadas são ressigni�cadas no �lme

A diretora Fernanda Pessoa teve um daqueles traba-
lhos tidos como ‘impossíveis’: assistir cerca de 130 �l-
mes da chamada pornochanchada, para traçar através 
deles um panorama não do movimento (o que já seria 
interessante), mas que ela também realiza de quebra. O 
interesse de Fernanda era a respeito do período da di-
tadura, se o movimento teria se manifestado sobre um 
dos períodos mais sombrios da nossa história. Consi-
derado de viés escapista, a cineasta consegue reler os 

    HISTÓRIAS QUE NOSSO CINEMA (NÃO) CONTAVA/ 

A ditadura 
por trás
do prazer 

tempos de repressão militar com e�ciência ímpar.
Com um trabalho de roteiro e montagem exemplar, 

que traçam um caminho linear de maneira inteligível de 
fácil comunicação, Fernanda teve um trabalho de cinco 
anos entre assistir, escrever o roteiro e concluir o comple-

xo processo de edição, que fala tanto sobre o tema propos-
to pela mesma e também serve como retrato de um cine-
ma marginalizado e colocado em lugar de indigência da 
nossa cinematogra�a. O trabalho da diretora ressigni�ca 
o olhar para as obras, ao dar-lhes valor histórico e pensa-
mento crítico, alguns até muito claros. Sua narrativa refaz 
as nuances do período e cria um diálogo com a realidade 
vivida entre os anos 1960 e 1970.

Ainda que tenham sua constituição de teor machista 
atestada e mantida, o longa de Fernanda trata o gêne-
ro de forma insuspeita, e até mostrando que, mesmo no 
universo, existiam personagens femininas transgressoras 
à época e ao sistema, uma cacofonia rica de analisar no 
conjunto total. O trabalho de Fernanda não à toa recebeu 
inúmeros prêmios em festivais por onde passou, incluin-
do internacionais. Trata-se de um longa que, acima de 
tudo, radiografa o próprio cinema brasileiro e sua capaci-
dade de comunicação, o que por si só já o transforma em 
obrigatório. (F.C.)

Vincent Cassel  expressa toda a degradação física do terço �nal da vida de Gauguin

Diante do lastro imagético deixado por narrativas 
arejadas pela experimentação formal como “O mistério 
de Picasso” (1956), de Henri-Georges Clouzot, “Van 
Gogh” (1991), de Maurice Pialat, e “Basquiat” (1996), 
de Julian Schnabel, a crítica costuma exigir das cinebio-
gra�as de artistas plásticos uma ousadia que espelhe o 
temperamento de seus personagens centrais. O instinto 
de ousar, inegavelmente, tira os �lmes biográ�cos da 
modorra do simples registro, como se vê em “Camile 
Claudel 1915” (2013), de Bruno Dumont. Mas “expe-
rimentar” não é um verbo obrigatório no cinema, cuja 
linguagem mais clássica, domesticada, merece aplausos 
se bem utilizada, como se vê em “Gaugin – Viagem ao 
Taiti”, de Edouard Deluc. Sua câmera peca pela man-
sidão excessiva. Mas, no centro de cada plano, há um 
Vincent Cassel in�amado, devastador, o que compensa 
a falta de ambição visual de seu realizador. Coube a ele 
viver o pintor Paul Gauguin (1848-1903) no terço �-
nal de sua vida, na época de obras como o quadro “De 
onde viemos? O que somos? Para onde vamos?” e o 
busto “Tête tahitienne”.

GAUGUIN/ 

Pinceladas 
de inflamada 
atuação

Há, na maneira visceral como Cassel encarna Gauguin 
o artista, uma degradação física nítida. Entediado com o 
impressionismo europeu, o pintor desencadeia um esti-
lo �gurativo, marcado por com telas carregadas de sim-
bolismo e , com traços que, em vez de descrever, apenas 

sugerem. As viagens ao Taiti e a mudança para as Ilhas 
Marquesas, na Polinésia Francesa, marcam sua carreira, 
não apenas pela imersão no colorido das matas e do arte-
sanato dos povos locais, mas pela liberdade. O ônus de ser 
livre é o debate central do roteiro �lmado por Deluc. (R.F.) 
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Um clássico 
fim de semana 
pelo Centro
‘As quatro estações’, de Vivaldi, óperas e concerto para violoncelo terão preços populares

Antonio Meneses, 61, sola em concerto para violoncelo de Dvórak 

Jésus Figueiredo vai reger dez passagens de óperas

Serviço
THEATRO MUNICIPAL. Praça Floriano, s/n - Cinelândia. Tel.: 
2332-9191. “Joias da ópera”: sexta, às 19h30, e domingo, 
às 17h; ingressos de R$ 10 a R$ 80. “Vivaldi – As quatro 
estações” e “Glória”: domingo, às 11h30; ingressos de R$ 
10 a R$ 60. 
SALA CECÍLIA MEIRELES. Rua da Lapa, 47, Lapa. Tel.: 
2332-9223. Sexta e sábado, às 20h: “Concerto para 
violoncelo em si menor”, de Dvórak; e “Vltava”, de Smetana. 
Ingressos a R$ 40. 

1ª Maccult
A 1ª Mostra de Arte, Ciência e 
Cultura vai levar gastronomia, 
artesanato, livros, interven-
ções culturais, ciência, exposi-
ções e shows (17h) com Elisa 
Addor, Clarice Magalhães e 
Roberta Nistra ao Centro 
Educacional Anísio Teixeira 
(R. Almirante Alexandri-
no, 4098 - Santa Teresa). O 
evento, que acontece sáb., das 
9h às 18h, terá também várias 
o�cinas com duração de duas 
horas (R$ 70), três horas (R$ 
90) ou quatro horas (R$ 110). 
As inscrições podem ser feitas 
pelo https://ceat.org.br/mac-
cult/. R$ 10.   

Rolé Carioca
O próximo passeio gratuito 
guiado que desvenda curio-
sidades do Centro da Cidade 
será domingo na Rua Primei-
ro de Março. Os professores 
de História Rodrigo Rainha e 
William Martins revelam como 
a área faz parte da formação 
da cidade, desde a colônia até 
a ida da capital para Brasília. O 
passeio, que tem 2h30 de dura-
ção,  começa às 9h no Centro 
Cultural Banco do Brasil e segue 
pela Igreja de Santa Cruz dos 
Militares, Paço Imperial, Palácio 
Tiradentes, Edifício Capanema, 
Academia Brasileira de Letras e 
Museu de Arte Moderna.

Carangas velhas
Sabe lá o que são os “antigomobi-
listas”? É o termo que os amantes 
de carangas antigas, conservadas 
e lindonas dão para eles próprios. 
No domingo das 9h às 15h, os 
antigomobilistas da Vila da Pe-
nha realizam seu oitavo encontro 
anual, com mais de 500 precio-
sidades, desde os anos 1930 até 
1998, incluindo algumas séries 
raras dos anos 1990. Além dos 
carros velhos, mas inteirões, es-
tão con�rmadas também bandas 
de rock. O evento acontece no 
estacionamento G5 do Carioca 
Shopping (Av. Vicente de Carva-
lho, 909 - Vicente de Carvalho; 
Tel.: 2430-5120).  

#Dicas Eventos

Com preços entre R$ 10 
e R$ 10, o �eatro Mu-
nicipal e a Sala Cecília 
Meireles enchem o �m 

de semana de música erudita, apresentando peças de com-
positores que vão de Bizet a Rossini, de Dvórak a Vivaldi.

Amanhã, às 19h30, e domingo, às 17h, o Coro do �ea-
tro Municipal se apresenta com a Orquestra Sinfônica 
Brasileira (OSB), em um programa que se divide entre dez 
passagens de óperas, de seis compositores.

Sob a regência do diretor e maestro titular do coro, Jésus 
Figueiredo, Joias da Ópera lembra, do francês Georges 
Bizet (1838-1875), o Prelúdio do primeiro ato e o Quinteto 
do segundo ato de “Carmen”; do brasileiro Carlos Gomes 
(1836-1896), o “Noturno” da ópera Condor e o duo do 
terceiro ato de “Fosca”; e do italiano Gaetano Donizetti 
(1797-1848), a abertura de “Don Pasquale” e o sexteto de 
“Lucia di Lammermoor”.

A OSB e o Coro do Municipal também apresentam a 
Abertura da opereta “O morcego”, do austríaco Johann 
Strauss II (1825-1899), o Septeto do segundo ato de “A 
viúva alegre”, do húngaro Franz Lehár (1870-1948).

O encerramento é com mais um compositor represen-
tado por duas obras: o italiano Gioachino Rossini (1792-
1868), com a abertura de “Guilherme Tell” e o “Grande 
Concertato �nal”, do primeiro ato da ópera “A italiana na 
Argélia”. Jésus Figueiredo a�rma que a ideia é mostrar um 
pouco da produção francesa, brasileira, italiana e alemã, 
em momentos distintos, valoriza diferentes conjuntos de 
vozes do coro.

No domingo, mais cedo, às 11h30, a Orquestra Sin-
fônica do �eatro Municipal celebra Antonio Vivaldi 
(1678-1741), um dos principais compositores italianos 
do período barroco, sob a regência de seu maestro titular 

Claudio Cruz, desde maio no ofício. Com as solistas Luiza 
Lima (soprano), Noeli Mello (mezzo-soprano) e Andressa 
Inácio (contralto), a orquestra executa “Glória”, da “Missa 
latina”, peça coral mais famosa de Vivaldi. Ela foi composta 
por volta de 1715, na Veneza natal de Vivaldi, para o coro 
do Ospedale della Pietà, orfanato para meninas, onde o 
compositor era professor de música e violinista.

 Na outra apresentação da programação matinal, o 
maestro também assume os solos de violino em “As qua-
tro estações”. Com três movimentos, cada, o conjunto de 
quatro concertos para violino e orquestra é, sem dúvida, 
a peça mais conhecida de Vivaldi, dentre as mais de 200 
que o veneziano compôs para seu instrumento. Escrito em 
1723, descreve, em cada concerto, cada uma das quatro 
estações do ano

 Violinista desde a infância, Claudio Cruz de�ne o de-
sa�o de tocar e reger simultaneamente como “um risco 
calculado, um risco bom, que causa uma tensão e uma 

atenção”, em relação ao que tocam os colegas e ao próprio 
instrumento. 

“Acaba sendo uma espécie música de câmara, como 
se tocasse em um quarteto aumentado”, diz o maestro, 
que também se apresenta como violinista no Quarteto 
Carlos Gomes – vencedor do Prêmio Bravo! deste ano 
– destacando a formação mais reduzida, com quatro 
primeiros violinos, quatro segundos violinos, seis violas, 
seis cellos e dois contrabaixos – Em “Glória”, além das 
solistas de voz, a orquestra ainda tem um órgão, um 
trompete e um oboé.

O mesmo Cláudio Cruz estará amanhã e no sábado na 
Sala Cecília Meireles, onde regerá a Orquestra Petrobras 
Sinfônica e o violoncelista Antonio Meneses – vencedor 
do prêmio Tchaikovsky de 1982 –, no “Concerto para 
violoncelo em si menor, Opus 104”, do tcheco Antonin 
Dvorák (1841-1904). O programa ainda inclui “Vltava” 
(“A Moldávia”), do poema sinfônico “Má vlast” (“Minha 
terra”), peça mais conhecida do também tcheco Bedrich 
Smetama (1824-1884).

Claudio Cruz se desdobra em regência e violino solo nas ‘Quatro estações’
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