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‘Velozes e Furiosos 5’. Atores filmam na zona sul do Rio, onde história é ambientada

AS LOCAÇÕES MAIS POPULARES

Mal comparando
O Emirates Stadium, em Londres, é
uma espécie de Arena Barueri da sele-
ção brasileira.

Dupla desfeita
É sempre assim: toda vez que Galvão
Bueno troca a Fórmula 1 pela seleção
canarinho, Rubinho Barrichello aban-
dona a prova antes do fim. Deve ser
muito chato correr sem o incentivo
do companheiro de tantos anos de
batalha!

Legítimas
A classe média paulistana está im-
portando babás diretamente do Pa-
raguai. Parece que dão menos dor
de cabeça em casa que o uísque de
mesma procedência.

Mais essa!
Atração do programa Ensaio de do-
mingo passado, na TV Cultura, a
cantora Sandy revelou, entre outras
coisas, seu gosto por jazz. Ou seja,
está visivelmente querendo nos con-
fundir.

Marolinha verde
A onda de protestos que varre o pla-
neta chegou ao PV de Marina Silva.
O deputado Alfredo Sirkis, aliado da
ex-senadora, lidera os rebeldes para
derrubar o presidente vitalício do
partido, no poder já há 12 anos.

Boato Infame
Muricy Ramalho não foi sondado
para a vaga de Roger Agnelli no co-
mando da Vale. E não se fala mais
nisso, ok?
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● Ideologia devassa
Se não é de direita, de esquerda ou
de centro, como disse Gilberto Kas-
sab em entrevista à rádio Estadão
ESPN, resta ao novo partido do prefei-
to o lado devassa que, segundo a
Sandy, todo mundo tem.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Vampiros vão à Lapa. O bairro boêmio se
consolidou como set depois de ‘Amanhecer’

D ilma Rousseff desembar-
ca hoje em Lisboa com
uma resposta na ponta da
língua para os jornalistas

lusos – ô, raça! – que, decerto, vão lhe
cobrar explicações para o que ela
quis dizer em entrevista na semana
passada com “Portugal não é bem Eu-
ropa para nós brasileiros”. É sim-
ples: “O Lula também não é bem um
ex-presidente pra gente!”

Não quer dizer que seja maior ou
melhor, é diferente! Ou Dilma não
teria atravessado o Atlântico para ba-
ter palmas pra maluco dançar. Nun-
ca antes na história deste País um
ex-presidente teve sucessor(a) na

plateia de sua sagração honoris causa
além mar. Acontece amanhã na Univer-
sidade de Coimbra em meio a uma guer-
ra de tamancos daquelas na política e
na economia da “terrinha”.

A saia-justa que veste Dilma e as auto-
ridades portuguesas envolvidas neste
encontro extemporâneo não cabe em
Lula, que não está nem aí para as forma-
lidades acadêmicas ou diplomáticas
das festividades ao seu redor. O ex-pre-
sidente espera já estar livre desses sala-
maleques quando receber homena-
gem da Confraria do Vinho do Porto
pela promoção da bebida. Taí uma insti-
tuição que nunca entra em crise em
Portugal!

Cenário. ‘O Incrível Hulk’ teve cenas filmadas
na favela Tavares Bastos, também na zona sul

TUTTY
HUMOR

Canta a
primavera, pá!

RIO

A capela São Pedro de Alcântara,
construída em 1850 e tombada
pelo Patrimônio Histórico, foi
destruída ontem por um incên-

dio. Ela ficava no 3.º andar do Pa-
lácio Universitário da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) na Praia Vermelha, zona
sul do Rio. O incêndio começou
por volta das 14h30 na cúpula,
que era restaurada. Ninguém fi-
cou ferido. “É desolador, mas va-
mos restaurar, deixar como
era”, disse Aloísio Teixeira, rei-
tor da UFRJ.

Será uma empreitada difícil. O
telhado e o chão de madeira da
capela desabaram. O incêndio
atingiu os três andares do pré-
dio. No 1.º funcionava um almo-
xarifado e uma sala para guardar
documentos. A antessala da ca-
pela ficava no 2.º andar e no últi-
mo, a igreja.

O fogo se espalhou rapidamen-
te. “Parece que foi um acidente

na solda”, disse Beatriz Resende,
coordenadorado Fórum de Ciên-
cia e Cultura, responsável pelo
espaço. Se ficar comprovado
que houve falha da empresa res-
ponsável pela obra, a UFRJ abri-
rá processo. Antes, os prédios da
PraiaVermelha abrigavamo Hos-
pício de Pedro II. Lá foram inter-
nados o escritor Lima Barreto e
o músico Ernesto Nazareth. /B.B.

Incêndio destrói capela de 1850 da UFRJ

● Entre as experiências mais
bem-sucedidas de Film Commis-
sion no Brasil estão Santos e Pau-
línia. A primeira foi criada há pou-
co mais de três anos e, apesar de
administrada por uma equipe de
apenas cinco pessoas em uma
salinha de 30m2, já atraiu cerca

de R$ 5 milhões para a cidade.
Cristina Guedes, diretora da co-
missão, diz que a entidade não
cobra pela cooperação com as
produções. Apenas ajuda a con-
seguir locação, transporte e cas-
ting. “O dinheiro que a comissão
atrai é para a cidade. Sempre
que uma produção vem a Santos,
as pessoas se hospedam aqui,
usam nossos serviços, alugam
carros, roupas e pagam até R$
100 por dia a cada figurante”, diz.

A prefeitura de Paulínia, que

nos últimos três anos se tornou
nacionalmente conhecida como
polo cinematográfico, investe R$
18 milhões por ano em produ-
ções de filmes – 40% do dinheiro
de cada produção tem de ser gas-
to em Paulínia com hotel, figura-
ção, transporte. Nos últimos
anos, a produção de 40 filmes foi
aprovada pelo polo de Paulínia,
entre eles Bruna Surfistinha. A
verba vem em grande parte da
refinaria de petróleo, via incenti-
vo fiscal. / PAULO SAMPAIO
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Rio estende
tapete
vermelho
ao cinema
Cidade se esforça para atrair produções e
obter fatia dos lucros milionários do setor

● Tudo em cima
A presença de Bruna Lombar-
di em Manaus dividiu o
Fórum Mundial de Susten-
tabilidade. Para metade
dos participantes do
evento, a atriz
continua sendo
exemplo de beleza
sustentável.

estadão.com.br

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

US$ 6,5 mi
foram movimentados pelas
megaproduções ‘Velozes e
Furiosos 5’ e ‘Amanhecer’,
no ano passado, em 10
dias de filmagem cada

60%
da equipe técnica do set de
‘Amanhecer’ era formada por
profissionais brasileiros

30
autorizações tiveram de ser
obtidas pelos produtores
de ‘Amanhecer’ para
filmar no Estado do Rio

45
anos atrás, a cidade de
Nova York criou seu
departamento de
incentivo a filmagens

JUAN GUERRA/AE-14/1/2010

Acidente. Fogo começou na cúpula e logo se espalhou

Santos e Paulínia
estão entre os casos
bem-sucedidos

Bruno Boghossian / RIO

Apesar da estrutura ainda pe-
quena, da falta de política de
incentivos e da concorrência
de países com polos cinemato-
gráficos tradicionais, a cidade
do Rio ampliou seus esforços
para atrair grandes produções
de cinema e TV, dando os pri-
meiros passos na tentativa de
se transformar na Nova York
latino-americana.

O objetivo das autoridades é
usar paisagens famosas e cená-
rios históricos para fortalecer o
Rio como locação de produções
nacionais e internacionais – en-
tre longas-metragens, videocli-
pes e filmes publicitários. Em
pouco mais de um ano, o escritó-
rio responsável por oferecer a ci-
dade como cenário, o Rio Film
Comission, já comprovou o po-
tencial milionário da indústria:
em dez dias de filmagem, o quin-
to filme da série Velozes e Furio-
sos pagou US$ 3 milhões a pro-
dutoras, locadoras de equipa-
mentos e outras prestadoras de
serviços do município.

O lucro para as empresas cario-
cas poderia chegar a US$ 50 mi-
lhões caso a cidade conseguisse
superar a concorrência interna-
cional, segundo Sérgio Sá Lei-
tão, diretor-presidente da RioFil-
me, empresa municipal de incen-
tivo à produção audiovisual, à
qual a Rio Film Comission é vin-
culada. “A história de Velozes e
Furiosos 5 se passa integralmen-
te no Rio mas, exceto os dez dias
filmados aqui, todo o resto foi
rodado em Porto Rico, que subsi-
dia 40% dos gastos de produção
em seu território”, afirma Sá Lei-
tão. “Queremos ter um filme in-

ternacional todo feito aqui.”
No ano passado, as megapro-

duções Velozes e Furiosos 5 e Ama-
nhecer (quarto filme da série
Crepúsculo) empregaram cerca
de mil pessoas no Estado. O mu-
nicípio ainda recebeu a gravação
de um videoclipe das cantoras
Alicia Keys e Beyoncé e serviu de
cenário para a animação Rio, que
teve lançamento mundial na ci-
dade, dia 22.

No rastro de Nova York. A Rio
Film Comission, reestruturada
em setembro de 2009, funciona
nos moldes do escritório munici-

pal nova-iorquino. Produtores
interessados em usar áreas do
Rio como locação fazem seus pe-
didos à entidade e recebem
orientações sobre a escolha de
espaços, fornecedores e presta-
doras de serviços.

O benefício para o setor audio-
visual é ampliado pela exigência
de que produções estrangeiras
se associem a empresas nacio-
nais para filmar no País. O escri-
tório municipal também é res-
ponsável pela obtenção de licen-
ças e autorizações para a interdi-
ção de ruas. “São necessárias li-
cenças para filmagem em áreas
tombadas, de proteção ambien-
tal, para fechar uma rua e outros
requisitos. Além disso, em caso
de interdições, a prefeitura des-
loca agentes de trânsito para re-
duzir o dano à população”, expli-
ca Sá Leitão.

Em novembro do ano passa-
do, moradores da Lapa chega-
ram a protestar contra a interdi-
ção de ruas do bairro durante a
produção de Amanhecer, apesar
de a Rio Film Comission ter ga-
rantido que realizou reuniões e
notificou os moradores com se-
manas de antecedência.

Transtornos semelhantes são
comuns em cidades com tradi-
ção cinematográfica, como No-
va York, mas a população já in-
corporou os eventos à sua roti-
na. A cidade americana precisou
reformar sua estrutura diversas
vezes nas últimas décadas, pois
começou a perder filmagens pa-
ra Chicago, Baltimore e cidades
canadenses, onde os custos
eram menores.

Há quase três anos, o Rio dis-
putava com outras cidades a
chance de receber a filmagem de
um longa-metragem do diretor
Woody Allen. O objetivo era
aproveitar o modelo usado em
Vicky Cristina Barcelona, quan-
do a cidade espanhola financiou
parte da produção.

Produtores de Allen estive-
ram no Brasil em 2009. O gover-
no do Rio e a prefeitura da capi-
tal se comprometeram a captar
recursos para a realização do lon-
ga, mas o diretor acabou esco-
lhendo Roma como cenário de
sua próxima produção.

Para autoridades da capital flu-
minense, a exposição da imagem
do Rio em filmes internacionais
funciona como propaganda posi-
tiva da cidade no exterior e con-
tribui para a expansão do turis-
mo. “Com a Rio Film Comission,
estamos facilitando a vida de
quem quer filmar aqui no Rio e
conquistamos uma divulgação
espontânea da cidade”, afirmou
o prefeito Eduardo Paes.

BAPTISTÃO/AE

● Bastidores
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