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Contribuir para a formação crítica do homem para a cidadania é a missão da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da Televisão Cultura, Rádio Cultura Brasil e Rádio Cultura FM, Cultura Marcas, Cultura Serviços, Cultura Data, RadarCultura e TV Rá Tim 
Bum. É uma organização sem fins lucrativos, cujos resultados são revertidos integralmente na produção de conteúdos.

A sua empresa pode apoiar a programação da TV Cultura. Entre em contato com a nossa equipe: 11 2182 3015

A TV Cultura 
leva você para dentro 

da Virada Cultural
Durante toda a programação você acompanha os melhores shows ao vivo e fica 

sabendo de tudo o que acontece no maior evento cultural de São Paulo.

Sábado
18h00 Barbarito Torres e Ignácio Mazacote  – ao vivo
23h00 Baile do Simonal – ao vivo
Domingo
00h00 Céu – ao vivo
01h00 Jair Rodrigues – ao vivo
02h00 Zélia Duncan – show gravado às 21h
03h00 Elza Soares – ao vivo
03h30 Living Colour – ao vivo
15h00 Abba – ao vivo
17h00 Germano Mathias e Dicró – ao vivo
18h00 Cantoria – ao vivo

Shows
com 

cobertura
especial

Acompanhe a Virada Cultural também pelos sites www.tvcultura.com.br/viradacultural e www.culturabrasil.com.br. Programação dos shows, 
transmissões ao vivo, boletins informativos, acervo de matérias e mais: você também pode mandar vídeos, fotos e textos do evento. Acesse!

Mulher de Cameron vai deixar emprego
A esposa do novo primeiro-ministro conservador britânico, Samantha,
de 39 anos, anunciou ontem que deixa o cargo de diretora de criação
de uma empresa de artigos de couro de luxo, para dedicar-se à
“nova vida” e aos filhos. Dois dias depois da nomeação de seu marido,
Samantha Cameron, que espera um filho para setembro, disse porém,
que continuará ligada à firma londrina Smythson como assessora, dois
dias por semana. O casal tem dois filhos, Nancy, de 6, e Arthur, de 4.

● Sai nos EUA índice da produção
industrial no mês de abril.
● Conselho de Segurança
da ONU visita a República
Democrática do Congo.
● Departamento do Comércio
dos EUA divulga estoques
no atacado do mês de março.

AGENDA DO DIA
Carl Court/AFP

...FLÁVIO RASSEKH

Cineasta e integrante da
Frente pela Liberdade no Irã

SEIS PERGUNTAS A...

Grupo pede a Lula
que fale de direitos
humanos no Irã

O que defende a Frente
pela Liberdade no Irã?
Ao contrário de outros grupos,
nós representamos 200
entidades que defendem a
visita do Lula ao Irã, porque ter
relações bilaterais é saudável.
Mas achamos que as questões
de direitos humanos precisam
estar na pauta das discussões
com o presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad.

Quais são as principais
queixas ao governo do Irã?
O governo iraniano viola os
direitos humanos ao perseguir
minorias religiosas como os
bahais, além de jornalistas
oposicionistas, mulheres e
homossexuais. Cerca de um
terço dos jornalistas presos
no mundo está no país.
A incoerência maior é que o Irã
foi o primeiro país a escrever
uma carta universal de direitos
humanos cerca de 2500 anos
atrás. Os homossexuais homens
são enforcados no meio da rua
por um guindaste e as mulheres
são apedrejadas. Além disso,

desde julho do ano passado
foram fechados 109 jornais. Não
há nenhum jornal livre no país
que não seja ligado ao governo.

A solução é trocar o governo?
Não queremos derrubar
governo nenhum, somos
apartidários. Queremos só que
os princípios democráticos — e
com eles os direitos humanos —
sejam respeitados.

Como Lula pode ajudar?
Se ele for lá e perguntar sobre
os direitos humanos ou sobre
os prisioneiros, ele joga uma luz
sobre esse assunto. Lula pode
aproveitar a projeção que tem
com um estadista global para
chamar a atenção para isso.
A comunidade internacional
inteira está pedindo que ele
faça isso. O presidente brasileiro
chegou a dizer que gostaria
de visitar os dissidentes, mas
o ministro das Relações
Exteriores do Irã avisou que
se é para visitá-los seria melhor
não ir ao país. Foi quando
Lula mudou o discurso.

O que eles alegam para
prender os bahais?
Eles dizem que os bahais
são espiões de nações
imperialistas — como EUA ou
Israel — que espalham corrupção
sobre a Terra! Isso é passível de
pena de morte. Mas somos
pessoas da paz. Um dos princípios
dos bahais é liberdade direito
entre homens e mulheres, a
harmonia entre ciência e religião.
Também defendemos o direito das
mulheres trabalharem e não serem
obrigadas a usar o véu. No Irã,
pouca gente sabe, mas perante a
Justiça a mulher vale menos do que
o homem. Ou seja, o testemunho
de uma mulher equivale a metade
do testemunho de um homem.
Isso não faz sentido.

O que seria de você no Irã?
Se tivesse nascido lá eu estaria
preso dentro de celas apertadas,
sem direito a andar ou a ter luz.
Há sete líderes bahais presos
atualmente no país desde 2008.
A religião bahais é minoritária no
país com apenas 350 mil pessoas.
A população é de 70 milhões.

Henrique Manreza

Flávio nasceu no Brasil e
é filho de “persas”, iranianos
de origem judaica (pelo lado
paterno) e muçulmana
(lado materno). Integrante
da minoria religiosa bahais,
que perseguida no Irã, ele diz
que se vivesse no país
certamente estaria preso
numa cela escura a essa altura.

Alexander Nemenov/AFP

Ao desembarcar em
Moscou, o presidente Lula

passou as tropas russas em
revista. Hoje terá encontro

com o presidente Medvedev

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 47.
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