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Maldição
Não sei se isso serve de consolo aos
corintianos, mas 2012 será o ano do
centenário do Santos. Ou seja, vem aí o
“sem ter nada” deles, mano!

Holandeses afetivos
Que situação a dos três médicos holan-
deses que vieram ao Rio para um con-
gresso de cirurgia ortopédica e foram
presos ontem tomando banho pela-
dões na Praia de Copacabana, às 7h da
manhã, quando voltavam de uma fes-
ta! Que diabos os pobrezinhos vão di-

zer em casa? Tomara que o delegado
alivie os caras, né não?

Plano perfeito
Está tudo correndo do jeitinho que
o presidente Sarkozy planejou: a
confirmação da gravidez da primei-
ra-dama Carla Bruni saiu, não à toa,
dias após a prisão por estupro de
seu principal adversário nas elei-
ções de 2012, na França.

Agora vai!
Depois da implosão frustrada do
estádio de Brasília, comenta-se no
Eixo Monumental que a única coisa
capaz de derrubar o Mané Garrin-
cha é a cachaça. Restará ainda ao
governo do Distrito Federal o recur-
so extremo de abrir concorrência
para homem-bomba.

Não tem preço
José Serra teve bons motivos para
defender publicamente a evolução
patrimonial do ministro Palocci. Só
o prazer de irritar alguns colegas
tucanos já vale a solidariedade.

● Fala tu

“NÓS PEGA O PEIXE, E
PERDE!”
TORCEDOR DO CORINTHIANS, fazendo
uso da linguagem de livro didático
autorizado pelo MEC

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

N a ânsia de desbancar o mi-
nistro Ayres Brito, do STF,
do posto de melhor amigo
dos homoafetivos, o gover-

nador Sérgio Cabral soltou a franga
da PM carioca, liberando o desfile
até de caveirão na Parada Gay de Co-
pacabana, em outubro. Policiais e
bombeiros LGBT foram publica-
mente autorizados a frequentar o
evento fardados e a bordo de veícu-
los oficiais. Não ficou muito claro se
houve veto ao salto alto no unifor-
me da Tropa de Choque ou restri-
ções ao uso de helicópteros blinda-
dos para jogar pétalas de rosas na
multidão.

Sempre à frente de seu tempo, Ca-

bral não esperou que lhe batessem à
porta para abrir o armário dos homens
de farda: “Quem quiser que saia!” –
anunciou, de supetão, no lançamento
da campanha Rio Sem Homofobia. “Fo-
ra do Brasil, policiais e bombeiros gays
andam com seus pares civis nas passea-
tas”, observou o governador, de certa
forma justificando por que diabos vive
saindo do País em viagens oficiais.

Só no Rio – reparou ao voltar de Paris
na semana passada – o Corpo de Bom-
beiros sai às ruas para reivindicar au-
mento salarial e melhores condições
de trabalho. “Essa gente precisa se di-
vertir”, pensou com seus botões antes
de liberar geral. A greve dos caras termi-
nou ontem!

● As polacas foram numerosas
em São Paulo. Seus corpos eram
enterrados no Cemitério Israeli-
ta de Santana, o Chora Menino,
desapropriado na década de
1970. Os restos mortais foram
então levados para o Cemitério
Israelita do Butantã. Os corpos

lá ficaram, separados dos de-
mais, sob lápides sem identifica-
ção. Em 2000, a Sociedade Cemi-
tério Israelita de São Paulo colo-
cou nomes nas lápides, em ceri-
mônia comandada pelo rabino
Henry Sobel. Ele também liderou
movimento para que a história
das polacas fosse ensinada aos
jovens judeus. Parte da comuni-
dade considera hoje que elas fo-
ram enganadas ao vir para o Bra-
sil com promessa de vida melhor
– a prostituição foi o último recur-
so. / FLÁVIA TAVARES

TUTTY
HUMOR

Caveirão
cor-de-rosa

Nataly Costa

Com mais de um século de atra-
so, o inventor do rádio ganhou

título póstumo de cidadão pau-
listano. É o padre Roberto Lan-
dell de Moura (1861–1928), gaú-
cho que morou em São Paulo, de
onde transmitiu as primeiras on-
das radiofônicas, em 1884.

O título foi recebido ontem na
Câmara Municipal de São Paulo
por Zemo José de Almeida, sobri-
nho-neto de Landell. Autor do
projeto, o vereador Eliseu Ga-
briel (PSDB) afirma que o padre
não foi devidamente reconheci-
do em vida por seus méritos cien-
tíficos. “De certo modo, ele foi
até desrespeitado. Pediu o apoio
do governo na época da inven-

ção e acharam que ele era louco.”
O Estado noticiou em primei-

ra mão as transmissões de Lan-
dell em 1899 e o jornal The New
York Herald, dos Estados Uni-
dos, chamou-o de “o inventor do
telefone sem fio” em reporta-
gem de 1902. Mas os créditos de
“pai do rádio” ficaram com o físi-
co italiano Guglielmo Marconi,
que desenvolveu um telégrafo
sem fio nessa mesma época.

“Ele tem a fama de ser inven-
tor do rádio, mas não foi. O apare-
lho do Marconi transmitia sinais
de som. O de Landell transmitia
voz humana, o rádio de fato”, diz

o historiador Hamilton Almei-
da, autor do livro Padre Landell
de Moura: Um Herói sem Glória e
um dos criadores do Movimento
Landell de Moura (MLM).

Almeida conta ainda que o clé-
rigo não só foi precursor do rá-
dio, mas também das telecomu-
nicações como um todo: foi ele o
responsável pelos primeiros pro-
tótipos do que viria a ser, um dia,
a televisão. “A informação ofi-
cial é que a TV foi inventada em
1926, mas ele projetou uma tele-
visão antes, em 1904.” O site do
MLM (www.mlm.landelldemou-
ra.qsl.br) já recolheu 5 mil assina-
turas, que vão fazer parte de um
manifesto – eles querem o reco-
nhecimento oficial do padre co-
mo cientista criador do rádio.

Após um século, inventor do rádio vira cidadão paulistano
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‘Polacas’ do
Rio ganham
nome em
cemitério
Criado em 1916 por prostitutas polonesas,
local polêmico passou anos esquecido

● Outro homem
Em sua defesa, Arnold Schwarzeneg-
ger pode muito bem alegar
que, no tempo em
que pegava a em-
pregada da famí-
lia, nem se falava
ainda em sus-
tentabilidade.

Em SP, corpos
foram transferidos
para o Butantã

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

Felipe Werneck/ RIO

A porta está trancada, o repórter
toca a campainha e é recebido
pela funcionária que cuida da
limpeza do Cemitério Israelita
de Inhaúma, na zona norte do
Rio. “É muito difícil vir alguém
aqui”, ela comenta. “Não é igual
a um cemitério comum. Nin-
guém visita as polacas.” Funda-
do em 1916 por imigrantes polo-
nesas marginalizadas por serem
prostitutas, o local abriga cerca
de 800 túmulos. Após décadas
de deterioração e esquecimen-
to, as sepulturas começaram a
ser reformadas no ano passado.
Segundo o presidente do Cemi-
tério Comunal Israelita do Caju,
Jayme Salomão, que também ad-
ministra o de Inhaúma, 95% dos
túmulos já estão identificados.
Além da pintura, eles receberam
placa branca de mármore com es-
trela de Davi no centro, o nome
de quem está ali sepultado, a da-
ta do óbito e o núme-
ro que representa
na cronologia
do cemitério.

Não houve
divulgação.
A iniciativa
ocorre 15
anos após a
p o l ê m i c a
suscitada pe-
la publicação
do livro Baile
de máscaras: mu-
lheres judias e pros-

tituição. As polacas e suas associa-
ções de ajuda mútua (Editora Ima-
go), fruto de dissertação de mes-
trado da historiadora Beatriz
Kushnir, atual diretora do Arqui-
vo Geral da Cidade.

Segundo ela, em 27 de outubro
o prefeito Eduardo Paes assinou
decreto determinando tomba-
mento definitivo do cemitério.
Segundo o documento, “quais-
quer intervenções físicas deve-
rão ser previamente aprovadas
pelo Conselho de Proteção do
Patrimônio Cultural”. Nas justi-
ficativas do decreto, o local é con-
siderado “marco particular no
âmbito dos campos santos da ci-
dade por ter sido criado por mu-
lheres que, em um ambiente hos-
til, se uniram para garantir sua
sobrevivência”. Um dos objeti-
vos da decisão foi justamente
“garantir a essas mulheres uma
memória que não as condene
eternamente”.

Salomão atribui a demora ao
“trabalho minucioso” para

levantar os nomes e diz
que foram gastos R$

300 mil na reforma.
Agora,ele pretende in-
vestir “mais R$ 1 mi-
lhão” em um polêmi-
co “projeto de revita-
lização”. Para isso,
vai pedir à prefeitura

areativação do cemité-
rio. O objetivo é que a

eventual venda de novos
túmulos gere receita para

bancar a manutenção. Cerca

de metade do terreno está livre,
avalia.

Salomão insiste na ideia – criti-
cada por Beatriz – de separar os
túmulos das polacas por “cerca
viva”. “É para preservar a histó-
ria do passado sem chocar. Se
juntar tudo, quem for ao cemité-
rio não vai entender nada.” Se-
gundo ele, a cerca receberia plan-
tas de 30 a 50 centímetros. Seria
uma forma de atender à ala judai-
ca mais ortodoxa, que defende
enterro de prostitutas e suicidas
junto ao muro de cemitérios. Sa-
lomão nega. Segundo ele, a ideia
é “criar um museu vivo”. “Hoje,
aquilo fica fechado o ano inteiro.
Queremos que os túmulos se-
jam visitados. É um lugar sagra-
do. O objetivo é preservar.”

Sítio histórico. Para Beatriz, tra-
ta-se de tentativa de “expurgo”
da memória dessas mulheres.
“Eles podem fazer tudo o que for
necessário apenas para manter
como sítio histórico. Não po-
dem fazer mais nada para enter-

rar outras pessoas.” Localizado
na Rua Piragibe, 99, o cemitério
fica colado na Favela do Rato Mo-
lhado. “Tem milícia ali. Tirando
eu, duvido que outro judeu quei-
ra ser enterrado lá”, diz Beatriz.

Vice-presidente da Federação
Israelita do Estado até novem-
bro e presidente da sinagoga Bey-
ruthense, Salomão reconhece
que há preconceito entre repre-

sentantes da comunidade judai-
ca, mas afirma que não há respal-
do institucional para isso. “Pode
ser que algumas pessoas, sim,
mas eu acredito que não exista
preconceito. Se existisse, não fa-
laríamos em reativação do cemi-
tério. A ideia da revitalização é
dar continuidade.”

A historiadora defende arbori-
zação e preservação do local co-

mo está. Para ela, a reforma foi
uma vitória. “Mas fico com pena
de não ter sido como em São Pau-
lo (veja ao lado), onde a comuni-
dade judaica foi muito participa-
tiva, não se fez nada às escondi-
das, houve inauguração das lápi-
des. Aqui tem muito mais cará-
ter de imposição por circunstân-
cias do que vontade própria.”

O livro de Beatriz contabiliza
797 sepulturas. Na ocasião – a
dissertação foi defendida em
1994 e o livro, lançado dois anos
depois –, ela localizou duas des-
cendentes de polacas. “Muitos
não sabem ou preferem não se
meter nisso”, conta. Segundo a
Federação, foram localizadas
807 durante a reforma. Criado a
partir de um modelo associati-
vo, o cemitério de Inhaúma abri-
ga corpos de mulheres, homens
e crianças. “Não é porque foram
prostitutas que elas não eram ca-
sadas. E não necessariamente o
marido era cafetão; elas também
eram cafetinas (donas de prostíbu-
los)”, explica Beatriz.
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Homenagem. Zemo, sobrinho-neto de Landell, na Câmara

Câmara concedeu o título
póstumo ao padre
Roberto Landell de
Moura, que fez a primeira
transmissão em 1884
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Inhaúma. 95% dos túmulos já estão identificados no local, que foi tombado pela prefeitura carioca em outubro do ano passado
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