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University
of Macau
celebrates 35th
anniversary
Page 5

King of the
Fairy Tales
He’s one of Mainland China’s
best-selling children’s
authors. Zheng Yuan Jie was
in Macau for the fifth Macau
Literary Festival. In addition
to promoting his fairytale
books encouraging children
to be imaginative he spoke
to Business Daily of his
abiding dream. Setting up a
fund that would overshadow
that of the Nobel Prize
for Literature for writers
everywhere to encourage
great literary works.

HK HSI march 18, 2016
20,671.63 +167.82 (0.82%)
Galaxy Entertainment

+9.61%

Sands China Ltd

+7.14%

China Resources Power
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Page 2

+4.23%

Tencent Holdings Ltd

+3.68%

Bank of East Asia Ltd/The

+3.05%

Belle International Hold-

+2.44%

Ping An Insurance Group

+2.35%

Bank of Communications

+2.23%

Want Want China Hold-

+1.84%

Hong Kong & China Gas

-0.98%

Hang Lung Properties Ltd

Casino operator Wynn Macau Ltd. reported a 54.5 pct y-o-y decline in net
profit in 4Q. Profit for the three months ended December 31, 2015 was
US$63.5 million. Chairman Steve Wynn expressed optimism, however,
regarding Wynn Macau’s performance so far this year. Saying January
had been the company’s “best month in a long time”

A merger is announced. Between
Macau Post and the Telecommunication Regulation Bureau. It’s
now expected to be completed
in Q1. Bureaucracy has delayed
amalgamation says the Macau Post
director. Lau Wai Meng pledges,
nevertheless, to maintain stable
postal service charges

Million dollar
question
www.macaubusinessdaily.com

crEdiT cards

Mainland
merchants
to pay smaller
fees to issuers

-1.33%

Cheung Kong Property

-2.40%

Kunlun Energy Co Ltd

-2.50%

Lenovo Group Ltd

-3.39%

Li & Fung Ltd

-4.39%

Source: Bloomberg

m&a

Anbang
raises stakes
for Starwood
Hotels

Wynn Macau’s 4Q
profits plunge

I SSN 2226-8294

inTErviEw Pages 8&9

The gov’t is paying MOP910,000/
month to MUST Hospital. Renting
space for its Island Emergency Station. Legislator Au Kam San questioned why the government is not
using public housing facilities. Because MUST is better prepared for
emergencies, responded the Health
Bureau director. Thus, there is no
intention to relocate

InTERvIEW

The medium
is the message
Construction is underway. On
its Phase ii campus. Giving The
international School (TiS) more
study elbow room and greater
capacity of up to 1,600 students.
Better facilities and preparation for
international universities have paid
dividends says howard Stribbell.
With the school head citing the
Alberta high School diploma
curricula as the bedrock of TiS
access to over 230 universities
worldwide. With English the
primary language of instruction for
students from 40 different countries
and regions, language fluency is the
first challenge, he says

Pages 6&7
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第五屆文學節是特別的，文學節組織
者承認讓其成長是有風險的。社會文
化司司長譚俊榮坦承他是這一活動

的粉絲，並承諾未來給予更大幫助。
文學節總監白嘉度相信將找到可持

續的發展模式，使其成為本地文化不
可或缺的品牌。未來的腳步：專業化
和國際化。

的
道
路
上

A quintA edição erA especiAl
e A orgAnizAção do FestivAl
literário Assumiu riscos pArA
o FAzer crescer. o secretário
pArA os Assuntos sociAis e
culturA, Alexis tAm, conFesso Fã
do evento, promete Ajudá-lo no
Futuro A ser AindA mAior. ricArdo
pinto, diretor do rotA dAs letrAs,
AcreditA estAr encontrAdA A
FórmulA pArA A sustentAbilidAde
e o crescimento de umA mArcA
que se tornA incontornável
nA culturA locAl. próximos
pAssos: proFissionAlizAção e
internAcionAlizAção.

Brought to you by
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GAlAxY ENTErTAiNMENT

+3.10

KuNluN ENErGY CO lTd

+2.28

TiNGYi CAYMAN iSlANdS

+2.06

SANdS ChiNA lTd

+2.06

CAThAY PACifiC AirWAYS

+1.97

ChiNA uNiCOM hONG KO

-2.89

CiTiC lTd

-3.40
-4.23

hENGAN iNTErNATiONAl

-4.95

I SSN 2226-8294

2016-2-15

2016-2-16

2016-2-17

10˚ 15˚

9˚ 15˚

11˚ 16˚

Name
CAThAy PACifiC AirwAyS

TransporTaTIon

up to 5.95 million passengers. Macau
international Airport forecasts handling this
volume of pax this year. Taking into account a
milder growth rate in Mainland Chinese visitors
to Macao. And witness the significantly slower
increase in Mainland Chinese visitors who
arrived by plane last year

Page 3

Publisher: Paulo A. Azevedo

More hotel rooms on the horizon. At
the end of Q4 some16 hotel projects
were under construction. Which
are expected to provide an extra
10,738 rooms to accommodate the
city’s tourists

+3.65

Belle inTernATiOnAl hO

+1.01
+0.77

hengAn inTernATiOnAl

+0.30

ChinA ShenhuA energy

+0.19

new wOrld develOPMe

-4.39

Cheung KOng PrOPerTy

-4.82

ChinA OverSeAS lAnd &

-4.84

henderSOn lAnd devel

-6.10

ChinA reSOurCeS Beer h

-14.11

Page 2

Inflation for December 2015 was 3.73 pct. The lowest since september 2010. The city’s annual inflation rate slowed to 4.56 pct for
2015 compared to a growth rate of 6.05 pct in 2014

Page3

Year IV

pct, official data showed.
The inflation rate, the
highest since July 2014,
beat expectations

1,000
talent Plan

2016-1-22

2016-1-23

2016-1-24

10˚ 14˚

7˚ 10˚

5˚ 10˚

Bearish hedge
funds change
approach to yuan
following PBOC
defence
Page 10

March 10

Still no timetable for signing the mutual legal assistance agreement with
Hong Kong. Secretary for Administration and Justice Sonia Chan Hoi
Fan (pictured) says progress is being made. And hopes the agreement can
accommodate a bill that defines the framework for inter-regional mutual
assistance in criminal matters

Name

%Day

Li & Fung LTd

+4.95

KunLun EnErgy CO LTd

+1.94

SAndS ChinA LTd

+1.08

WAnT WAnT ChinA hOLd

+1.08
-2.01

BELLE inTErnATiOnAL hO

-2.03

CiTiC LTd

-2.25

CAThAy PACiFiC AirWAyS

-3.99

WhArF hOLdingS LTd/Th

-5.98
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HSI - Movers
March 7

anachronism prism

The presence of Portugal in Macau is now an anachronism. So says historian, political analyst and politician José Pacheco Pereira. However, the Portuguese says
the Iberian presence gives an international dimension to the region

Page 6

+3.54

ChInA MEngnIu DAIry C

+2.73

WAnt WAnt ChInA hOlD

+2.70

ChInA rESOurCES lAnD l

+2.48

ChInA PEtrOlEuM & ChE

+2.07

ChInA MErChAntS hOlDI

-1.10

ChInA MObIlE ltD

-1.23

gAlAxy EntErtAInMEnt

-1.29

POWEr ASSEtS hOlDIngS

-1.37

hAng SEng bAnk ltD

-4.86

Source: Bloomberg
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Production house Shoot and Chop has just
opened. driven by Macau-Canadian-Chinese
Kenny Leong, who is fast building a reputation.
his ‘no punches pulled’ videos are getting people
talking. About local social and political issues.
it’s all in a bid for fame, he proclaims

Pages 6&7

%Day

ChInA ShEnhuA EnErgy

Source: Bloomberg

shooting to fame

done so already. According
to a study co-authored by
leading British economist
Lord Stern. The PRC’s
special representative on
climate change said it still
aims to hit peak carbon
dioxide emissions by 2030

Name

Page 4

+1.81

AiA grOuP LTd
ChinA LiFE inSurAnCE CO

Carbon peak
controversy

Page 16

Local youngsters are to be
granted student loans to
study abroad. To enhance
language skills. And prepare them for business and
creative projects. Secretary
for Social Affairs and Culture Alexis Tam expects
students to master English,
Mandarin or Portuguese in
two years

HSI - Movers

sars still talking

GaminG industry
Puts Brake On HirinG

CrEATIvE AnD CULTUrAL InDUSTry
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Finance Minister
Lou Jiwei says
China still has
room to increase
government debt
Page 8

Page 5
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Source: Bloomberg

New low

Page 7

Number 996 Tuesday March 8, 2016

Growing supply
%Day

ChinA PeTrOleuM & Che

Closing editor: Joanne Kuai

MOP 6.00

MOP 6.00
Number 999 Friday March 11, 2016
Year IV

Tangled web of corruption

January 21

Sino-Luso trade volume
plummets by a quarter in January

It’s a different game now. Only 376 employees were hired by the gaming sector in Q4 2015. An 80.9 pct
decline from the 1,968 taken on board in the same period in 2014. Job vacancies were also down 45.1
pct to 379, with none for dealers. Wages, however, have crept up. Earnings for residents in directorial
and managerial positions averaged MOP48,470 in December 2015, a 4 pct y-o-y increase. Earnings for China’s carbon dioxide
non-residents in like positions increased 13.8 pct for the same month – to MOP82,880 or 41.5 pct more emissions. Likely to peak by
2025, and may even have
than residents

Page 10

17 gov’t departments rent private
offices. The consequence of a lack of
official space. Director of Financial
Services Bureau (DSF) Iong Keong
Leong finds himself on the sharp end
of Legislative Assembly questions.
Legislator Ella Lei Cheng I wants
the department to rethink rentals
to make better use of public money

Page 2

HSI - Movers

Descending airline
passengers

utilising space

Page 16

Page 7

Source: Bloomberg

President Xi
Jinping to tackle
business barriers
Page 10

Fitch aFFirms
macau’s stable outlook

Page 8

ing ideas on this occasion
with Mainland delegates
about the Chinese economy.
Improved communication
with markets was identified as a must-do initiative.
Lending transparency to
the complicated process
of China’s transforming
economy

Page 2

a new York official has pleaded guilty.
admitting she helped funnel almost Us$1
mln in bribes from sources in China. To
the former president of the United nations
General assembly. Macau billionaire ng
Lap seng is also charged with others but
pleaded not guilty

-3.07

BANK Of ChiNA lTd
PiNG AN iNSurANCE GrO

5

Macau is facing the inevitable. The low future
retention of Mainland tourists. according
to CLsa, only 8 pct of prC visitors plan
to return. add more hotel rooms, improve
non-gaming entertainment offerings and
infrastructure, says the firm. If Macau really does want to become one of the world’s
leading tourist destinations

February 12

Page 2

雋文不朽 rota das letras

Page

Hard luck story

HSI - Movers

China to issue
alleviating measures
against bad debt
Page 11

There are negative and positive factors. But Fitch ratings agency gives Macau ‘AA-‘. On the downside, the
Prices up
territory is adjudged to be too dependent on gaming. With the city’s banks overexposed to the Mainland.
But Fitch is generally upbeat on Macau’s performance. Praising the city’s ‘exceptional’ public and external China’s consumer prices
finances. With approval of gov’t policy and high income levels. Fiscal reserves are included ‘among the increased 2.3 pct in February from one year earlistrongest across Fitch-rated sovereigns’, the agency emphasised
er. Up from January’s 1.8

Davos on China

Page 8

Name

AUDIT COMMISSION BLASTS
BLASÉ GOV’T BUDGET CONTROL

Six gov’t departments. 81 projects. MOP120 million. An Audit Commission (CA) report reveals that some
departments are granting public money over and above the limit of their jurisdiction. Awarding projects
without opening public tender. And abusing the exemption of legal proceedings. Or misusing the laws and The annual Davos powregulations. The gov’t should not use excuses such as outdated systems, procedures too complicated, or wow. Featuring luminaries like IMF head Christechniques are too complex, the Audit Commission railed. This only tries to conceal the ‘incompetence tine Lagarde and other
world leaders. Exchangof its own self-management and inefficiency of the executive’

na’s central bank governor
Zhou Xiaochuan to elaborate on the yuan’s evolution. Speculators should
not be allowed to dominate
market sentiment, he said.
Referring in particular to
China’s foreign exchange
reserves

Gaming operators reducing
number of shuttle buses Page 8

www.macaubusinessdaily.com

BloomBerg

events, non-heritage attractions, immigration controls and
hotels ‘performed considerably more poorly’ than before. The
study analyses ten different sectors such as events, transportation, retail and immigration, with immigration faring
worst. While events rated the greatest satisfaction. Page 3

Page 3

Source: AccuWeather

Unsettling sUrvey

Hong Kong
Stock Exchange
prepares terrain
for foreign issuers
Page 8

Closing editor: Joanne Kuai

MOP 6.00
Closing editor: Joanne Kuai

Going
for growth

Tourism Unsatisfactory news from IFT’s Macau Tourist
Satisfaction Index. The Tourism Research Centre of the
Institute for Tourism Studies found in 2015 Q4 that the
satisfaction of tourists stood at 67.8 points on a scale of 0 to
100. The lowest rating since the first quarter of 2011. Casinos,

CNY Visitor ArriVAls
Good stArt to YeAr

Visitor arrivals to Macau perked up during CNY. The 2016 Chinese New Year Golden Week holiday period don’t rock
posted a 4.7 pct increase from a year earlier. Official data shows Macau welcomed some 1.08 mln visitors
from Sunday to last Saturday. The city recorded around 794,000 Mainland Chinese visitor arrivals. An the boat
increase of 4.3 pct vis-a-vis the equivalent period in 2015. Arrivals from Mainland China made up 73.7 It’s been a bumpy start to
the year. Prompting Chipct of total arrivals during the week

Economy Growth policy
is of paramount importance.
Chinese Vice Premier Zhang
Gaoli yesterday conceded
the downward pressure on
China’s economy. Given the
weak global economy, the
country must maintain appropriate expansion, he says.
Page 10

Mainland developers
plan to acquire
more land outside
primary market
Page 10

www.macaubusinessdaily.com

GaminG Daiwa gaming
analysts read the tea leaves.
With regard to the gaming
concessions’ renewal. It’s unlikely that any of the operators will be dropped, they say.
But the gov’t is definitely in a
strong position to influence
current events. Perspectives
enhanced by an interview
with legislator José Pereira
Coutinho. Page 7
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Publisher: Paulo A. Azevedo

MOP 6.00
Closing editor: Joanne Kuai
Year IV

Strong gov’t
hand

Literary Festival kicks off March 5

Publisher: Paulo A. Azevedo
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Top officials blame
radical separatist
forces behind mobs

Page 9

Number 980 Monday February 15, 2016

Year IV

European Union
imposes duties on
Chinese steel sector

More information at www.austcham.com.hk

Number 967 Friday January 22, 2016

amcm Page 2
Monday, March 21 2016

New SME credit limit in H2
down 17.9 pct y-o-y Page 3

Publisher: Paulo A. Azevedo

Insurance market
expands 58 pct in 2015

Supported by

Macau
‘Australia Day’ Cocktail
Fri, 29 January 2016 | 6pm - 8pm | Terrazza, Galaxy Macau

2016-3-11

2016-3-12

2016-3-13

11˚ 12˚

14˚ 16˚

15˚ 19˚

AvIATIon

new Hk runway in the wings

I SSN 2226-8294

Overlapping air space. A potential issue for Shenzhen and Macau
flights. Due to the possibility of a proposed third runway at hong
kong Airport. the Macau Airport operator says the plan is not
economically viable. And could pose safety hazards

Page 3
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15˚ 23˚

11˚ 15˚
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SCRIPT ROAD

( H T T P : // M A R T M A G A Z I N E . N E T / C A T E G O R Y / S P E C I A L / T H E - S C R I P T - R O A D / )


The �fth edition of The Script Road – Macau Literary Festival starts on Saturday. It is the biggest yet, co-founder Hélder Beja tells mART. Mr Beja, who is also
the editor-in-chief of Macau Closer magazine, says he hopes the festival could grow even further and become professionalised. One of the team’s ideas is to
create side events of the festival in di�erent cities around the world.
BY SOFIA JESUS

This is the festival’s fth edition. How did this idea start?
It started with me and Ricardo [Pinto] talking about the fact that there was no major event in Macau regarding literature. We had little things, organised by
universities, schools or private entities, but all in a very small scale. I, myself, was very fond of literary festivals – I had been to Correntes de Escritas, in
Portugal, a couple of times; and I knew about the big festival in Brazil, Paraty, and the way they were doing it. So, when Ricardo decides to move forward
with the idea to try to get the Portuguese bookshop [in Macau] concession, everything started to make sense. […] From day one, [our idea] was based in two
things: one, to have a moment of gathering Chinese and Portuguese-speaking authors; and two, to invite them to write about the city. That was our goal. We
wanted the best – or some of the best – writers from those two big languages to write about Macau, because there was – and there is – something awkward
which is almost no one is writing about Macau. For some centuries we had some of the best writers writing about Macau, [but] this wasn’t happening
nowadays.
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第五届澳门文学节，邀你共赏文学之美
第一旅游网：www.toptour.cn

发布时间：20160309

图片速读

字号：【大 中 小】

第五届“隽文不朽”澳门文学节从3月5日起至19日，将一连十五天在旧法院大楼举行。这是全球首个
让中国和葡语系国家进行文学艺术交流的盛会，由澳门葡文报纸《Ponto Final句号报》于2012年创办，

汉中油菜花 一道亮丽的 探秘“苗族古都”——

来自世界各地的多位享负盛名的小说家、诗人、出版人、翻译家、音乐人、电影人等将相聚美丽的小城
共襄文化盛事。
本届文学节首次向两位文学大家致敬，分别是中国著名戏曲家汤显祖以及葡萄牙著名诗人庇山耶。
今年适逢是明代戏曲家汤显祖逝世400周年，他的作品和戏剧活动对后世影响深远。他与澳门也有不解之
缘，曾于1591年游历澳门，被认为是第一位在澳门与外国人接触的中国作家，更留下了数首有关澳门的

攀上奇险天下第一山 领 草原初春 感受新生命绽

诗篇，让这座城市在他的作品中获得另一种永生。
另一位文学节想要致敬的作家是葡萄牙著名诗人庇山耶，他生于澳门，逝世于澳门，留下了包括诗
集《滴漏》(Clepsidra)在内的大量佳作，供后人学习研究至今。今年是他逝世90周年，本届文学节也特
地邀请了研究庇山耶作品的学者Paulo Franchetti，Daniel Pires及Pedro Barreiros齐聚澳门探讨这位诗人
和他的作品。

新闻热榜
走进绿色伊春，呼吸中国好...
中国健康养老业投融资大会...
《太阳的后裔》催生新一轮...

除了致敬两位文学大师并带来他们多个著名作品，在视觉艺术方面，作为文学节主会场的旧法院大
楼将展出大量艺术创作者的佳作。本地艺术家Alexandre Marreiros 将展出他的部份作品;擅长以澳门古地

金华市金东区第六届源东桃...

图融合新貌创造出全新风格的艺术家霍凯盛届时将举办个人展;而Pedro Barreiros亦将会展出一部分关于

潘廉耻：做长产业链条，打...

澳门的作品，其中更包括一幅经由庇山耶启发灵感的画作。来自中国湖南的画家欧阳石坚同样将于本次
文学节上展出佳作。

2016第五届山东沂水（泉庄...
2016林芝桃花节米林分会场...
OTA为错峰游“添薪”
金乡:借“戏窝子”激活文化...
《纲要》密集提旅游 业界热...

专题
·第五届中国旅游产业发展年会
·“寻找最美导游”公益活动
·第15期:户外徒步行 技能储备安全行
·第14期：轻装去旅行 卡片也有大效果
·第13期：又到滑雪季 完全攻略要牢记
·2016美丽中国行•聚焦桂西旅游扶贫
·中国旅游业需要更"有温度"的导游服务
·第111期：放飞童心 嗨翻游乐园
·2016年世界旅游发展大会
·旅游业的"供给侧改革"正当其时
本届文学节的另一大亮点就是四十多位来自海内外的文学界知名人士都会来参加这一文学盛会。其
中受邀的中文作家便阵容强大，包括小说《盛世─中国2013年》(曾在16个国家发行)的作者、著名作家
陈冠中，“童话大王”郑渊洁、青年作家张悦然、先锋作家陈希我、青年作家周嘉宁、小说家及文学系教授
吴明益、诗人及出版人沈浩波、以笔锋犀利冷峻著称的作家胡晴舫及新世代女诗人杨佳娴等，大家可趁
此机会一睹作家们的风采。

http://www.toptour.cn/tab1648/info226166.htm
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胡晴舫：你不怕嗎

字級：

最新
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穿上這雙鞋
超模(0)

腿長如

20160331 14:30

賴士葆批交接期太
長 「可憐政務官被
羞辱」(0)

2016年03月16日00:10

傳送

讚

242

0

澳門文學節請來各地作家，台上台下，不斷有中外讀
者問香港作家陳冠中、問我，時機敏感如此，作為一
名寫作者，你不怕嗎？

20160331 14:28

何潤東9/1台北辦婚
宴 40歲完成終身大
事(0)
20160331 14:27

統一獅4月主場活動
太陽哥哥KIWI姐姐帶
動唱(0)

體育最 Hot

看更多

建仔連3戰無失分 36歲生...

24872

建仔球速回春解密 12周1...

21413

勇士搶73勝穩啦 馬刺主力...

15550

飛力士骨折玩完 獅找洋投遞...

12383

義大3小時擺平獅 力猛快手...

11467

外國人來問我，我總耐心回答。中國內地出來的孩
子，個個面貌聰明，衣冠體面，且口才便捷，英語流
利，也來問關於恐懼的問題。我被問到後來，氣力盡
失，反倒過來問他們，「你不覺得中國是你的嗎？你
問我怕不怕，我問你怕不怕，我問你，你打算怎麼
辦？」

20160331 14:26

不滿印尼欺壓台灣漁
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160316/816585/
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Parafusos
e roscas
Exposição e livro
revelam estilo de Iran
do Espírito Santo
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Festival literário
de Macau chega ao
quinto ano e quer se
expandir. Pág. C4
Ricardo Pinto.
Jornalista português
criou o evento em 2012
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Cinema Literatura
Nos anos 1950, Dalton Trumbo
era o roteirista mais bem pago
de Hollywood. Tinha prestígio,
dinheiro. Mas então ocorreu o
triste episódio da caça às bruxas do macarthismo. Trumbo
integrou um grupo chamado
Hollywood Ten, Os Dez de
Hollywood,que invocouaquarta emenda da Constituição dos
EUA, que garante o direito de
expressão, recusando-se a depor no Congresso, na comissão
que investigava atividades antiamericanas, mas foi incriminado e entrou para a lista negra,
sendo impedido de assinar roteiros em Hollywood. Fim da
história? Não. Trumbo seguiu
escrevendo, usando testas de
ferro ou pseudônimos.
Em 1957, o vencedor do Oscar
foi Richard Rich, por The Brave
One,quenãoapareceuparareceberoprêmio pelo simplesmotivo de que era Trumbo. Descoberta a identidade e desmontada a farsa de que o roteirista não
poderiamaistrabalharnaindústria, o produtor (e diretor) Otto
Preminger contratou Trumbo
para escrever o roteiro de Exodus–e lhe deuocrédito. O atore

CRÍTICA: Luiz Zanin Oricchio
JJJJJ BOM

Nas telas, o perfil
sintético de um
intelectual íntegro

E

na fase adulta e no episódio da
caça às bruxas. O livro é mais
abrangente. Recria a vida do jovem Dalton em Grand Junction, Colorado, onde seu pai foi
xerife, e não muito bem-sucedido. Isso provocou uma reação
emTrumbo(filho).Elenãoqueria repetir a experiência de vida
do pai. Queria ser bem-sucedido. Viveu a contradição. Um comunista rico, um roteirista milionário. Depois da lista negra, a
situaçãomudouetevedificuldadesfinanceirasaté ofim da vida.
Bruce Cook chegou a entrevistar Trumbo, que morreu em
1976, aos 71 anos, mas admitia –
ele também morreu – que se baseou em testemunhos e escritos do autor. Em 1947, o jornal
The Hollywood Reporter publi-

Biografia de Bruce Cook revê as
contradições e convicções do roteirista
cou uma lista de profissionais
de Hollywood supostamente
envolvidos com o comunismo.
Trumbo era um deles. Foi o estopim para que, no Congresso,
o reacionário senador Joseph
McCarthy mobilizasse colegas
de direita para criar a Comissão
de Atividades Antiamericanas,
que deflagrou a caça aos comunistas.Cookcontaqueficouembaraçado demais para fazer a
Trumbo a pergunta que não
queriacalar–afinal,eleeramesmo comunista? O próprio Dalton contou-lhe que se uniu ao
PartidoComunista,casualmente, em 1943. Desligou-se em
1948, voltou ao partido brevemente nos anos 1950, até para
mostrar que não se intimidara.

NA WEB
Galeria. 20 livros
que vão virar
filme em 2016
estadao.com.br/e/adaptacoes2016
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Trumbo diz a Cook que a passagem pelo partido não o marcou mais que algum resfriado
que tenha tido. A radicalização
de sua natureza contestadora
ocorreu quando trabalhou na
Davis Perfection Bakery. Organizou e participou de greves,
mas já estava mais preocupado
com a própria carreira. Uma
das entrevistadas, Karen Horney, acredita que sua busca pelo
sucesso era uma espécie de vingança pelo pai. Embora libertário, Trumbo nunca se posicionou contra o stalinismo, nem
acreditava que tivesse havido.
Escreveu outros grandes roteiros: Sua Última Façanha, de David Miller; O Homem de Kiev, de
John Frankenheimer, adaptado
do livro de Bernard Malamud.
Dirigiu Johnny Vai à Guerra, baseado em seu livro Johnny Got
His Gun, que muita gente considerava impossível de adaptar.
Cook nos leva a compartilhar a
admiração por um intelectual
que pode ter tido suas contradições, mas foi guerreiro.

TRUMBO –
A VIDA DO
ROTEIRISTA
GANHADOR
DO OSCAR
QUE
DERRUBOU
A LISTA
NEGRA DE
HOLLYWOOD
Autor: Bruce
Cook
Trad.: Catharina Pinheiro
Edit.: Intrínseca (368 págs.,
R$ 31,52)

m Trumbo – Lista Negra, o diretor Jay
Roach traça um perfil sintético do
personagem. Pinça, da biografia de
Dalton Trumbo (1905-1976), sua passagem
mais marcante. Vítima da caça às bruxas do
macarthismo, vai preso, resiste, continua a
exercer seu ofício na clandestinidade e,
com sua persistência, contribui para o fim
de uma das páginas mais constrangedoras
da história norte-americana recente.
O filme não nos nega o contexto. Finda a
2ª Guerra Mundial, o mundo ingressa no
período da chamada Guerra Fria, em que as
suas superpotências se enfrentam. Na
América,nasce umfortesentimentoanticomunista, que se estende até Hollywood. O
cinema era visto como poderoso veículo de
formação de consciência. Era preciso controlá-lo. E expurgá-lo de maus elementos
de tendências esquerdistas. Nasce a “lista
negra”.Em1947,Trumboe outrosnovediretores e roteiristas são chamados a depor.
Trumbonegou-se a delatar, foiencarcerado
por um período e seu nome não podia mais
figurar nos créditos dos filmes.
BryanCranston dá uma interpretação enxuta ao personagem. Cria um Trumbo sereno e sem nada de fanático, porém convicto
desuas ideiase conscientedomomentohistórico. Humano, fraqueja diante da sobrecargadetrabalhoclandestinoque sevêobrigado a fazer. Escreve roteiros de filmes B,
que são assinados por outros, ou com pseudônimos. Monta um pool de roteiristas
proscritos, que produz em série. Há uma
ideia genial por trás de tudo isso. O que importa é continuar a trabalhar. Não apenas
porque cada um precisa do sustento, mas
porqueceder seriadecretar avitória das forças obscurantistas de Joseph McCarthy.
Da história, alguns saem-se muito bem,
além do próprio Trumbo. Kirk Douglas
(Dean O’Gorman) chama Trumbo para escrever o roteiro de Spartacus. Produtor de
filmes B, Frank King (John Goodman) garante emprego ao roteirista. Otto Preminger (Christian Berkel) vai além e coloca o
nome de Trumbo nos créditos de Exodus.
JohnWayne(DavidJames Elliott)é retratado como direitista empedernido. E a jornalista Hedda Hopper (Helen Mirren) é figura
odiosa, manancial de intrigas e ideias retrógradas. Já o ator Edward G. Robinson (Michael Stuhlbarg), que delatou colegas para
livrar-se de acusações, é visto com complacência, vítima daquele estado de coisas.
Senãodeixadelouvar umheróidaintegridade, o filme vai além e aponta para o que
existe de deletério quando pessoas passam
a ser perseguidas por suas ideias. Inútil dizer o quanto isso tem de atual.

Trumbo mostra o jogo de
empurra entre médicos,
padres e militares em
face da tragédia pessoal
de um soldado ferido
Johnny Vai à Guerra (1971) é o
único filme de Dalton Trumbo
como diretor. Pode-se dizer
que esta solitária incursão por
trás das câmeras é nada menos
que estupenda. Baseado em romance do próprio Trumbo, de
1939, Johnny, com o passar

Babel

dos anos, se tornou um dos
mais poderosos filmes antibelicistas da história do cinema.
Quase inteiramente passado no interior da mente do seu
protagonista, o jovem Joe Bonham (Timothy Bottons), de
20 anos, Johnny conta a história do jovem soldado que vai
para o campo de batalha e tem
seu corpo destroçado por uma
bomba no último dia de combate. É dado como vegetal. Cego,
surdo, sem braços e pernas, incapaz de se comunicar com o
mundo externo, é mantido em

Maria Fernanda Rodrigues

vida de maneira artificial.
O filme, assim, limita-se ao
mundo interno de Johnny, cuja consciência de seu estado
desperta lentamente, suas
tentativas de se comunicar
com médicos e enfermeiras e
também aos flashbacks, em
que recorda sua vida, inclusive a única experiência sexual,
vivida com a namorada antes
de partir para a guerra.
Cáustico e crítico, o filme de
Trumbo deixa médicos, militares e religiosos em posição difícil. Quando se descobre que

Johnny não está tão morto
quanto parece, surge a questão: o que fazer com ele? E as
respostas virão de acordo com
as conveniências do momento
e crenças de cada um. Médicos,
seguem o “protocolo”, como
se sabe. Ou seja, não pensam e
nem se adaptam às especificidades de cada situação. Religiosos obedecem a seus dogmas e
militares refletem sobre as implicações políticas de um caso
como este, tão incômodo. Há
um diálogo interessante entre
um padre e um general, quan-

do debatem que fim deve ser
dado àquele corpo tornado perturbador. O padre resume:
“Foi a sua profissão que o produziu, não a minha”.
Nessejogo de empurra,o único aceno humanista vem das
enfermeiras, ou de algumas delas. Como a que descobre ser
possível se comunicar com o
ferido através do código Morse. Ou, na mais radical cena,
aquelaem quemostra que,mesmo um corpo tão mutilado, ainda é um corpo que deseja. É o
irredutível do humano. / L.Z.O.

MARIAF.RODRIGUES@ESTADAO.COM

Dilemas. Uma obra cáustica
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A partir de hoje, a Amazon terá
para comprar com desconto.
exclusividade na venda dos títu- “Agora, não precisam esperar;
los da Cosac Naify, que anunvão poder comprar a qualquer
ciou em dezembro seu
hora pela Amazon, que dá
fim. As demais livrarias
bons descontos”, diz. A
terão duas opções:
ideia não é queimar
devolver os exemestoque. A livraria,
É O NÚMERO
plares que estão
que deve ficar com
DE TÍTULOS
em suas lojas ou
os e-books dos títuIMPRESSOS DO
ficar com eles, mas
los que não forem
CATÁLOGO
acertando as consigtransferidos para
nações. A informaoutras editoras, não
ção foi antecipada pelo
quis comentar se havePortal Estadão na noite de
rá mais promoções – freontem. Charles Cosac diz que,
quentes desde o fim do ano. E
embora os livros sejam conside- por que com a Amazon? “Ninrados de luxo, o público sempre guém tem a plataforma da Amafoi formado por universitários – zon. Ninguém tem o poder que
que esperavam a Feira da USP
eles têm”. Mais no blog.

Na primeira quinzena de março, a Terceiro Nome chega de
mala e cuia na sede da WMF
Martins Fontes, na Bela Vista.
Mary Lou Paris e Alexandre
Martins Fontes acabam de
acertar a parceria – a editora
dele distribuirá as obras dela
com exclusividade. O acordo
prevê, ainda, a cessão de uma
das salas da casa para que a Terceiro Nome siga editando seus
livros. É o mesmo tipo de parceria que a WMF tem com a
Metalivros desde 2014.
*
O próximo lançamento da Terceiro Nome será O Rei Sol e
Seus Súditos, quarto volume da
série O Jogo do Universo, em
que Sueli Viegas fala sobre astronomia para jovens leitores.

Enquanto a venda de livros em
livrarias registrou, segundo a
Nielsen, queda de 7% no faturamento de 2015 (descontada a
inflação), os sebos não têm
muito do que reclamar. A Estante Virtual, que reúne 1.350
sebos de todo o País, viu, em
2015, as vendas aumentarem
em 15% – no período, foram
vendidos 2,5 milhões de exemplares. O ticket médio é de R$
43 e os livros técnicos, os mais
vendidos no geral, respondem
por 39% de tudo o que é comercializado lá – eles são seguidos
por ficção e infantojuvenil.
*
Neste momento, os best-sellers do portal são Dom Quixote, Robinson Crusoe e O Menino
do Dedo Verde.

Entre 1/2 e
8/3, Marcelino Freire,
Carol Rodrigues (foto) e
Felipe Franco Munhoz
vão publicar
micronarrativas diárias no portal Ponto Final, de Macau. É o aquecimento para a participação do trio,
em março, no Festival Literário de Macau.

Voltando à Cosac. Foi a Companhia das Letras que ficou com a
obra de Faulkner. O Som e a Fúria sai primeiro, em outubro. A
partir de 2017, serão lançados
dois por ano. Na fila, Absalão,
Absalão!, Sartoris, A Árvore dos
Desejos, Palmeiras Selvagens e
Luz em Agosto. E foi a Globo que
ficou com Valter Hugo Mãe.

Últimos livros da Cosac Naify
serão vendidos só pela Amazon

1.300

Um novo momento

Fora da curva

Na China

FESTIVAL – 2

Em Poços de Caldas
O poeta moçambicano Mbate
Pedro, que também é médico,
será um dos convidados da Flipoços, entre 30/4 e 8/5.

MACAU (CHINA)

Num lugar destacado entre as
ruas estreitas do centro de Macau – a região especial da China
que durante 4 séculos foi colônia portuguesa –, a Livraria Portuguesa sobrevive e pode ser
usadacomoummicrocosmopara começar a entender o local. A
livraria, propriedade do governo português, é administrada
pelo jornalista Ricardo Pinto,
de 53 anos, também ele criador
do Rota das Letras (The Script
Road),ofestivalliteráriode Macau, que encerrou neste sábado, 19, sua quinta edição.
Com 40 autores de várias nacionalidades participando de
painéis, mesas de discussão,
eventos em escolas e universidades,leiturasdepoesiaseapresentações artísticas, o festival
se dá a árdua missão de colaborarnaintegraçãoentreascomunidades chinesa e portuguesa
do local – fenômeno que, anacronicamente, tem se reforçado nos últimos anos. O Estado
acompanhou dois dias do evento em Macau.
“Aideianuncafoiserumfestival para a língua portuguesa,
mas um festival para Macau”,
dizo cocriador, emumdos muitos cafés que se espalham pela
cidade. “O impacto maior, porventura, será aquele que decorredas visitasàs escolaseuniversidades de Macau, porque são
acompanhados por milhares de
alunos todos os anos. Não apenas torna as pessoas mais atentas à necessidade de lerem, terem maior conhecimento, mas
sobretudo a problemas atuais.”
Em Macau, o português ainda
é língua oficial, pelo menos até
2049, quando se encerra um períodode transição que começou
em1999 eo controle dopaís volta à China. Hoje, a localidade é
umaregiãoadministrativaespecial,comoHongKong,etem um
governo próprio, autônomo.
Em 2002, com a regularização
dos jogos, houve um boom econômico,e a comunidadelusófona voltou a crescer e se “recuperou” do êxodo que a desvinculação do governo português havia
causado no fim do século 20.
Como as leis e a doutrina jurídica são as mesmas de Portu-

Mudança de catálogo
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Do século 19
O Papel de Parede Amarelo, de
Charlotte Perkins Gilman
(1860–1935), sai em março pela
José Olympio. É a história de
uma mulher forçada ao confinamento pelo marido médico que
quer curá-la de uma depressão,
e que acaba enlouquecendo.

EDUARDO MARTINS/THE SCRIPT ROAD/DIVULGAÇÃO

Em Macau.
Livraria
portuguesa
é um
microcosmo
do país,
autônomo
até 2049

Estimulados pela participação
atenta da plateia presente no
prédio do antigo Tribunal de
Macau, onde os eventos do Rota das Letras ocorrem, os brasileiros Caroline Rodrigues, Felipe Franco Munhoz e Marcelino
Freire concentraram a discussão da mesa que dividiram em
Macau na política brasileira, e
em como os escritores se relacionam com ela no Brasil.
“Eu me sinto mais político
quando estou produzindo um
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pontos de audiência teve o ‘Domingão do Faustão’ no fim de semana, recorde do programa este ano, em São Paulo.
Na Record, Rodrigo Faro também marcou
seu maior saldo em 2016, com 11,4 pontos

] cristina.padiglione@estadao.com
l
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Uso do celular
faz crescer
consumo de TV

O tigre
português
gal, mas localizadas, o mercado
editorial jurídico em português
ganha destaque no estoque da
Livraria. Volumes destinados
para o ensino do idioma luso
também ocupam as prateleiras
(“há mais gente a aprender portuguêshoje,oquetema vercom
ocrescimentodarelaçãodaChina com os países lusófonos, e
Macau tem sido utilizado como
um centro de língua, embora
possasermais”,dizRicardo).Livros em inglês também são encontrados sobre as questões da
região–porqueé“difícil”encontrar quem saiba chinês e português ao mesmo tempo. Estimaseque 3%dapopulaçãolocaldomine a língua de Camões.
E há a literatura, claro, consumida pelo que Ricardo chama

deumnúcleodurodacomunidade portuguesa, “fidelíssimos”.
Com o objetivo de espalhar o
gosto pelo livro e pela leitura e
inspirados em eventos de outros
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evento de literatura há 11 anos
num país em que se lê muito
pouco”, disse Freire, que, mesmo assim, se posicionou: “Estou pronto para a guerra. Existe
uma caça à esquerda e temos
que estar preparados”. Carol –
vencedora dos prêmios Jabuti
e da Biblioteca Nacional em
2015 – opinou que falta estética
na política atual brasileira.
“Um artista como Glauber Rocha militava pelo poder da estética, mais do que por uma ideologia. A estética da manifestação de domingo (dia 13) foi horrorosa”, comparou.
O tema proposto para a mesa
– “a nova literatura brasileira” –
também teve seus momentos.
“Existe em São Paulo um movimento da literatura da periferia

opção de se ver TV pelo celular não reduz o hábito de se
ver TV pelo televisor, como
já se imaginava. Daí a certeza de
que a TV móvel só faz crescer o número de horas de consumo de conteúdo televisivo, dando ao cidadão
a chance de assistir à TV em ocasiões que ele antes não podia. Um
estudo de crossmedia feito pelo instituto GfK para a ESPN na América
Latina, incluindo o Brasil, endossa
essa tese. Calcula-se que o público
está consumindo 19 horas semanais a mais de mídia – um terço do
bolo total – graças às telinhas móveis. No México, cada cidadão continua vendo, em média, 20 horas
de TV por semana, mas o consumo
de mídia aumentou de 41 horas, em
2012, para 57 horas, em 2015.

Região especial da China, Macau sedia evento
literário em busca de maior internacionalização

países, inclusive a brasileira Flip,
ele e Hélder Beja, de 31, também
jornalista português residente
em Macau, criaram o agora
maioreventodopaísdedicadoàs
letras,preocupadosemcompatibilizar as diferenças de idioma.
Uma das realizações do Rota
das Letras é a publicação anual,
em português, inglês e chinês,
de um volume de textos (poesias,contos, ensaios e crônicas)
produzidospelosautoresconvidados. O livro é editado pela
Praia Grande, uma das editoras
privadas e comerciais do local,
que também faz rodar o jornal
Ponto Final (em português).
“Nossa esperança é que desses encontros em Macau resultemprojetosemcomum”,dizRicardo. “Já aconteceu. Temos

GUILHERME SOBOTA/ESTADÃO

Brasil. Marcelino Freire, Felipe Munhoz e Carol Rodrigues
do Brasil, que independentemente de crise, está fazendo
poesia e livros, celebrando a
poesia há 12 anos, essa prática é
muito eficaz para a região”, disse Freire, ressaltando que essa
produção dificilmente aparece
em balanços da literatura brasileira feitos por especialistas.

Munhoz ainda comentou a estranhezaque umfalante de português sente quando chega a
Macau: “Parece que a gente estábeijandoduas línguas aomesmo tempo e uma delas é de
plástico, não se sente o gosto”.
Outro painel interessante foi
o que discutiu os desafios de se

convidados editores e tradutores, organizadores de outros
eventos.”Aoolhar paraofuturo,
o festival está otimista com uma
maior internacionalização. “Temos convidados a visitar eventos semelhantes que se realizam
na região. Nomeadamente, o
Ondjaki, autor angolano e nosso
convidado,estevenofestivalliteráriode Pequim no anopassado.
A ideia é que este festival de Macau possa ter pequenas extensõesemoutrosespaços,nãoapenasaquinaregião,maseventualmente em países lusófonos”,
prospecta,jáparaopróximoano.
O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE
DO FESTIVAL ROTA DAS LETRAS

publicar livros na China continental. O editor e poeta chinês
ShenHaobofalousobresuaprofissão sem embaraços: “Sou um
editor capitalista e, quanto pior
os livros, melhor eles vendem”.
Ele afirmou que a recente difusão das redes sociais é um fator
que influencia a atual boa fase
do mercado editorial chinês, já
que ficou “fácil” vender livros
de autores que possuem milhõesdeseguidores. Questionado sobre a censura oficial do
país, ele foi melancólico: “Na
China, nós obedecemos”.
Em outro momento, o escritorportuguêsPauloJoséMiranda, que viveu durante anos no
Brasil, em várias cidades, e por
algunsmesesemMacau,comentou sua estada no país. “Foram
três meses intensos. Este lugar
édeumaesquizofrenia.Éimpassível, não teve conflitos (na história).Éabsolutamenteimpressionante, porque ninguém consegue conversar.” / G.S.
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Um dos maiores pensadores
da modernidade, Zygmunt Bauman acaba da lançar no País
Estado de Crise, escrito com
Carlo Bordoni e que fala, entre
outras coisas, sobre como os
governos estão cada vez mais
impotentes para gerenciar crises e os cidadãos, mais insatisfeitos com os
governantes.
Pois em setembro chega às livrarias outro livro do sociólogo
polonês de 90
anos. Babel, em
parceria com

A Boitempo lança em abril,
com a presença dos autores
Pierre Dardot e Christian Laval,
A Nova Razão do Mundo. Pouco
ortodoxos, eles conciliam investigação histórico-social e psicanálise. Entre alguns aspectos da
obra está a investigação da desativação do jogo democrático e
até mesmo da política como
atividade. Para eles, o sistema
neoliberal está nos fazendo entrar na era pós-democrática.
*
No segundo semestre, ela lança
Desigual e Combinado: Capitalismo e Modernização Periférica no
Brasil do Século XXI, coletânea
organizada por André Singer e
Isabel Loureiro sobre os processos de mudança ocorridos a
partir da crise de 2008 com ba-

Editoras preparam livros que
ajudam a entender o momento
Ezio Mauro, trata do tempo
em que vivemos – um tempo
entre o que não é mais e o que
ainda não é. Os dois livros são
da Zahar, que lança, ainda, em
maio, Protesto: Uma Introdução
Cultural de Movimentos Sociais.
James M. Jasper, o autor, é professor de sociologia da
Universidade de Nova
York e especialista nos
aspectos culturais e emocionais dos
movimentos
sociais.

Pensar a democracia

ENTREVISTA
ANDREA DEL FUEGO
ESCRITORA

‘A umidade
asiática foi
determinante’
A escritora brasileira Andrea
Del Fuego visitou Macau em
2014, na terceira edição do Rota das Letras – e a experiência
lhe serviu para a escritura de
seu próximo romance, já concluído e ainda sem previsão
de lançamento. Ela respondeu
a algumas questões.
l Fale um pouco sobre o enredo
do novo livro.

Acabei de dar as últimas linhas ao livro, há um título provisório e não tenho ainda previsão de lançamento. O livro
se passa em São Paulo e em
Macau. Trata-se de um brasileiro, filho de pai chileno, que
se envolve com o universo do
Kung Fu e, por consequência,
com a comunidade chinesa,
conhece um mestre nascido
em Macau e acaba indo com
ele para a China.
l Por que Macau?

Macau foi determinante porque o mestre seria mesmo de
lá desde o momento da ideia
inicial, mas, quando veio o
convite para o Rota das Letras, eu teria a oportunidade
de conhecer a cidade, o que
foi definitivo para uma descrição mais segura sobre a região. Respirar a umidade
asiática foi determinante. / G.S.

blogs.estadao.com.br/babel

se nos eixos Coalizões de classe e sindicalismo hoje, Resistência, pobreza e política e Gestão
cultural da pobreza, representações de classe e crítica cultural.
*
A UFRJ está em fase de revisão
de Dissidências, do cientista político argentino Guillermo
O’Donnel – sobre democracia
e autoritarismo.
*
Sobre essas questões, vale comentar os dois volumes lançados recentemente pela FGV de
História e Memória das Ditaduras do Século XX, com artigos
de pesquisadores sobre regimes totalitários e seus efeitos.
*
Dia 30, a Alameda lança À Espera da Verdade – Empresários,
Juristas e Elite Transnacional –
Histórias de Civis que Fizeram a
Ditadura Militar, também cole-

tânea de artigos organizada
por membros da Comissão da
Verdade. Outro título recente
da editora: A Justiça na Sociedade do Espetáculo, de Pedro Estevam Alves Pinto Serrano.
*
A Geração – de A Outra História da Lava Jato, entre outros –
fecha, em alguns dias, o contrato para a edição de Diário do
Golpe, e então revela seu autor.
*
A Record, que editou recentemente Como Ser um Conservador, de Roger Scruton, lança, na
semana que vem, Que Horas Ela
Vai?. No livro, Guilherme Fiuza
apresenta, por meio de verbetes, o que ele define como “diário da agonia” de Dilma. Para
maio, a editora prevê Collor Presidente: Trinta Meses de Turbulências, Reformas, Intrigas e Corrupção, de Marco Antonio Villa.

JORNALISMO

Outras guerras
O jornalista Diogo Schelp e o
fotógrafo André Liohn lançam,
pela Contexto, em abril, Correspondente de Guerra: Os Perigos
da Profissão Que se Tornou Alvo
de Terroristas e Exércitos.
INFANTIL

Olho no futuro
Um bom debate no Goethe, dia
1.º: Irreverência e Provocação na
Literatura Infantil: Diálogos a
Partir da Obra de Wilhelm Busch.

“A depressão que se instalou no
Chico, muito séria, foi depois
que ele saiu da televisão.” Malga

Di Paula, VIÚVA DE CHICO ANYSIO, A GUGU
LIBERATO: NO AR NESTA 4ª, NA RECORD

A

Brasileiros discutiram a
situação política do País
Autores se posicionaram
para uma plateia feita de
chineses e portugueses;
mercado editorial chinês
foi tema de debates

‘Johnny Vai à Guerra’, única e ótima direção do escritor
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Guilherme Sobota
]

A jornalista e o herói. Helen
Mirren e Bryan Cranston

Trumbo, o
guerreiro
produtor Kirk Douglas fez o
mesmoecontratouTrumbopara seu épico Spartacus.
Tudo isso é história real, mas
vale a pena lembrar agora que
está saindo no Brasil Trumbo, a
biografia de Dalton Trumbo
que escrita por Bruce Cook.
Chega às livrarias simultaneamente com a cinebiografia, dele adaptada e que foi realizada
por Jay Roch. Bryan Cranston,
de Breaking Bad, é quem faz o
papel. Está indicado para o Oscar, mas não deve ganhar porque este ano os indicadores favorecem o astro Leonardo DiCaprioporORegresso,deAlejandro González Iñárritu, que estreia na quinta, 4/2.
O filme tem recebido boas
críticas. O diretor concentra-se
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Luiz Carlos Merten

Passagem de bastão
Na 7ª temporada de Detetives do Prédio Azul (D.P.A), programa que nasceu com o canal
Gloob, em 2012, Tom (Caio Manhente) e Capim (Cauê Campos) passam suas capas para
uma nova geração de investigadores – Pippo (Pedro Henriques, 9 anos) e Bento (Anderson Lima, 11 anos). É a primeira troca de protagonistas do programa. Estreia em 4/4.

A inexplorada Serra da Mocidade, em Roraima, região da floresta
Amazônica, é o cenário do documentário Novas Espécies, que manteve um
grupo de 70 pessoas – sendo 50 cientistas – por 25 dias no local, em busca de espécies ainda desconhecidas
da fauna e da flora.
Da brasileira Grifa Filmes, com
direção de Maurício Dias, o documentário tem coprodução da Filmland com Globo Filmes, Globo
News, além da produtora Gebrueder
BEETZ e dos canais Arte e ZDF (Alemanha). O doc pretende honrar uma
agenda nos cinemas antes de chegar
à TV, aqui e na Alemanha.
Em tempo: ‘Novas Espécies’
tem apoio do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e do
Exército brasileiro.

‘O Hipnotizador’, primeira série
bilíngue da HBO, estreia nos Estados Unidos no dia 1.º, no canal
HBO Latino. Já foram vistas por lá
as séries nacionais Psi, O Negócio e
Magnífica 70.
Roteiraria é o nome da escola de
roteiristas que abre suas portas no
dia 12 de abril, na Avenida Paulista, sob o comando de José Carvalho, roteirista que tem mais de 30
anos de ofício e mais de 14 longas
no currículo – como Castelo RáTim-Bum e Bruna Surfistinha.
Delfim Neto, Abílio Diniz, Pedro Malan, Armínio Fraga, Miriam
Leitão, Boris Fausto, Roberto Setúbal e outros experts em finanças
ajudam a contar as aventuras e
desventuras do País em nova série
na TV Cultura: Economia Brasileira
– A História Contada por Quem a
Fez. Estreia nesta quarta, às 22h.
‘Economia Brasileira’ tem dez
episódios e criação do ex-ministro
Maílson da Nóbrega e da jornalista Louise Sottomaior.
‘Filme B’, série de telefilmes que
homenageia o cinema B em todos
os seus aspectos, será case apresentado pela produtora Medialand
para o Canal Brasil durante o RioContentMarket, que começa hoje.

Literatura

Macau quer
fazer parte
das letras
lusófonas
Com 5 autores do Brasil, festival na
Ásia tem destaques de vários países
Guilherme Sobota

Incluir Macau – uma região tão
particular da China que tem o
português como idioma oficial
– no mapa da literatura lusófona é a missão desafiadora que
enfrentam os criadores do The
ScriptRoad,o FestivalLiterário
deMacau,cujaquintaediçãocomeçou neste fim de semana e
vaiatéodia19demarço,nalocalidade do sudeste asiático.
Criado em 2012 por Ricardo
Pinto e Hélder Beja, jornalistas
portugueses residentes em Macau, o festival foi inspirado na
Flip brasileira e a dupla já o ava-
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Cocoricó
Timmy e Seus Amigos
Peppa Pig
Quintal da Cultura
Thomas e Seus Amigos
Bubble Guppies
Dora, A Aventureira
Charlie e Lola
Patrulha Canina
Masha e O Urso
Era Uma Vez no Quintal
Que Monstro Te Mordeu?
Jornal da Cultura 1ª Edição
Jc Debate
Castelo Rá Tim Bum
Pororo
Timmy e Seus Amigos
Barney
Quintal da Cultura
Angelina Ballerina
Bubble Guppies
Dora, A Aventureira
Patrulha Canina
Masha e O Urso
Era Uma Vez no Quintal
As Aventuras de Andy e Os
Animais Selvagens
18h00 Winx Club
18h30 Rocket Power
18h55 Osmar, A Primeira Fatia do Pão
19h10 Shaun, O Carneiro
19h15 Sítio do Picapau Amarelo
19h45 A Pantera Cor de Rosa
20h05 Doctor Who
21h00 Jornal da Cultura
22h00 Cartão Verde
23h00 Metrópolis

SBT
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10h30
14h15
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15h30
16h45
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18h45
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20h30
20h35
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Jornal do SBT Manhã
Carrossel Animado
Mundo DISNEY
Bom Dia & Cia
Chaves
Casos de Família
Cuidado com O Anjo
Teresa
Meu Coração É Teu
A Dona
Chaves
SBT Brasil
Horário Político
Cúmplices de Um Resgate
Desenho Animado Carrossel
Carrossel
Programa do Ratinho

GLOBO
05h00 Hora Um
05h59 Bom Dia Praça
7h30 Bom Dia Brasil
8h50 Mais Você

OUTROS CONVIDADOS
l Adam Johnson

O norte-americano venceu o Pulitzer de ficção em 2013 pelo
romance The Orphan Master’s
Son, que se passa na Coreia do
Norte.
l José Pacheco Pereira

O intelectual português é um dos
maiores especialistas no mundo
na obra de Camilo Pessanha
(1867-1926), um dos homenageados desta edição do festival.
l Chan Koonchung

Jogo. Indústria floresceu desde 2001 e é, ao lado do turismo, o setor mais forte do local
Herança.
Macau
foi colônia
portuguesa
entre o
século 16
e 1999

lia como um dos principais do
mundo lusófono. Uma das
ideias iniciais era criar interesse pela arte e estimular leitura e
produção de literatura no local.
“São mudanças profundas, mas
é um caminho que só pode ser
feito com a construção de novos públicos e incentivo de uma
política de leitura”, diz Beja, de
Macau. O festival é trilíngue:
chinês, inglês e português –
“não é meramente para expatriados”, garante o curador.
Cinco autores brasileiros estarão por lá nos próximos dias
na programação oficial: Luiz
Ruffato, Marcelino Freire, Ca-
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FOTOS DIEGO DELSO/WIKIMEDIA COMMONS

rol Rodrigues, Felipe Franco
MunhozeocríticoliterárioPauloFranchetti,entreoutrasdezenas de nomes internacionais.
“Neste encontro entre a China e a lusofonia, o Brasil não
pode ser esquecido”, afirma o
curador. “É um país com uma
cultura enorme, riquíssima,
com muitos bons escritores, e
com o maior potencial dentro
do mundo lusófono”, diz.
A indústria do jogo é a mais
forte do local – o que rendeu a
Macau o apelido de Las Vegas
do Oriente – e também ajuda a
sustentar o festival, que tem
um orçamento de 2,3 milhões

Um dos mais importantes e críticos autores chineses contemporâneos, teve seu romance distópico The Fat Years traduzido
para 16 idiomas.

de patacas (a moeda local, que
atualmentevaleR$0,49). Metade do valor é proveniente de recursos públicos locais.
“O festival tem dois pontos
base”, explica Beja. “Promover
este encontro, no tempo espaço, entre autores chineses e lusófonos, e depois, convidá-los a
escrever sobre a cidade. Macau,
apesar de ser um lugar tão especial e único no mundo, passa
um pouco ao lado da atenção
dos grandes escritores da lusofonia e da China”, analisa.
Um volume com escritos dos
autores convidados é lançado
no ano seguinte ao festival.

Cultura: 2182-3000; SBT: 3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

10h10 Bem Estar
10h50 Encontro com Fátima Bernardes
12h00 SPTV
12h47 Globo Esporte
13h20 Jornal Hoje
13h59 Vídeo Show
15h06 Sessão da Tarde
16h30 Vale A Pena Ver de Novo
17h50 Malhação
18h30 Êta Mundo Bom
19h16 SPTV
19h36 Totalmente Demais
20h30 Jornal Nacional
21h18 A Regra do Jogo
22h23 Big Brother Brasil 16
23h22 Tá no Ar

RECORD
6h00 Balanço Geral
7h28 SP no Ar
8h55 Fala Brasil
10h00 Hoje em Dia
12h00 Balanço Geral
14h45 Prova de Amor
15h45 Chamas da Vida
16h45 Cidade Alerta
20h30 Propaganda Partidária
20h35 Sansão e Dalila
21h30 Jornal da Record

REDETV!
8h30 Te Peguei
9h30 Melhor Pra Você
12h00 Igreja Universal do Reino de Deus
15h00 A Tarde É Sua
17h00 Você na TV
18h30 Você na TV
19h00 TV Fama
20h30 Horário Político Ptn
20h35 Igreja Internacional da Graça de
Deus
21h35 TV Fama
21h55 RedeTV!! News

GAZETA
8h00 Gazeta Imóveis
8h45 Gazeta Shopping
10h00 Ateliê na TV
10h30 Revista da Cidade
12h00 Você Bonita
14h00 Mulheres
17h50 Gazeta News
18h00 Gazeta Esportiva
19h00 Jornal da Gazeta
20h00 Igreja Universal do Reino de Deus
20h30 Horário Político
20h35 Igreja Universal do Reino de Deus
22h05 Jornal da Gazeta Edição das 10
22h30 Todo Seu
23h30 Humor.Docs

BAND
7h30 Café com Jornal

8h00 Café com Jornal Edição Brasil
9h10 Dia Dia
10h10 Os Simpsons
11h00 Jogo Aberto
12h30 Local
13h00 Os Donos da Bola
15h00 Os Simpsons
16h15 Brasil Urgente Edição Regional
17h15 Brasil Urgente Edição Nacional
18h50 Local
19h20 Jornal da Band
20h25 Fatmagül
20h30 Horário Político Psdc
20h35 Fatmagül
21h20 Show da Fé
22h15 Homem Cueca
22h17 Os Simpsons

TV PAGA
ARTE1
13h00 O Design dos Livros
13h30 O Design dos Livros
14h00 Estilo Arte 1
14h30 Arte 1 Visual
15h30 Arte 1 Comtexto
16h00 Cabeça A Prêmio
18h00 Arte 1 Visual
19h00 Um.Artista
19h30 Bio Arte 1
20h30 Ao Vivo na Várzea: Nada de Novo
21h30 O Design dos Livros
22h00 O Design dos Livros

CANAL BRASIL
12h00 Curta na Tela
12h30 nas Ondas da Ro Ro
13h00 Espelho
13h30 Louco Por Cinema
15h20 Pelé Eterno
17h30 Curta na Tela
18h00 Rio + Bossa
18h20 Beijo da Mulher-Aranha, O
20h30 Histórias de Um Tempo de
Guerra
21h00 Curta na Tela
21h09 Curta na Tela
21h30 no Divã do Dr. Kurtzman
22h00 Seleção Brasileira

FOX
12h37 Csi: Crime Sob Investigação
13h23 Csi: Crime Sob Investigação
14h06 Hawai Força Especial
14h52 Hawai Força Especial
15h39 Investigação Criminal: Los
Angeles
16h25 Adicionar Um Lembrete
17h10 CSI: Crime Sob Investigação
17h53 CSI: Crime Sob Investigação
18h44 Investigação Criminal: Los
Angeles
19h36 Investigação Criminal: Los

CONTROLE NA MÃO

Pulp Fiction, de
Quentin Tarantino
TC Cult / 17h15
Angeles
20h26 Hawai Força Especial
21h17 Hawai Força Especial

FX
13h40 Sexta-Feira 13 - Parte Ii
15h15 Sexo Sem Compromisso
17h10 A Última Missão
18h55 O Homem Sem Medo
20h55 Busca Explosiva

GNT
12h00
12h30
13h00
13h59
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00
18h30
18h59
19h00
19h30
20h30
21h00
21h30
22h00

Antes da
Meia-Noite

Max / 21h05
Apollo
23h15 Um Amor de Vizinha

MAX
12h45 O Argumento de 50 Anos
14h30 Será Que?
16h10 Tom na Fazenda
18h00 Capitães de Areia
19h45 O Ciúme
21h05 Antes da Meia-Noite

MAX PRIME
A Cozinha Caseira de Annabel
Lorraine Pascale
Novas Velharias
Momento Maternidade
Papo de Segunda
Food Truck - A Batalha
Fazendo A Festa
Reforma Sem Custos
Casando no Paraíso
Boas Vindas
Momento Maternidade
Socorro! Meu Filho Come Mal
Food Truck - A Batalha
Bela Cozinha
Admirável Móvel Novo
Santa Ajuda
Decora

HBO
12h45 Sobrenatural: Capítulo 2
14h35 O Dormitório
16h00 Sweeney Todd - O Barbeiro
Demoníaco da Rua Fleet
18h00 A Vaga
19h00 Deus Inc.
20h00 Sniper Americano
22h15 Amy Schumer: Live At The

12h15 Anjos da Noite: A Evolução
14h05 no Limite do Amanhã
16h05 Especial Tóquio Motor Show
16h35 Godzilla
18h45 Não Se Preocupe, Nada Vai Dar
Certo
20h25 Casa da Mãe Joana
22h05 Valente

MULTISHOW
12h30 na Rua com Billy
13h00 Lugar Incomum
13h30 Desafio na Pele
14h30 Music Live
15h00 Planeta Atlântida Especial
15h30 Aquecimento Lollapalooza
16h00 Anota Aí
16h30 Departures
17h30 Off
18h00 Off
18h30 Big Brother Brasil 16
21h32 TVz
21h40 TVz
21h45 #Partiushopping

NAT.GEOGRAPHIC

12h06 À Procura de Ouro em Yukon 3
12h53 À Procura de Ouro em Yukon 3
13h40 À Procura de Ouro em Yukon 3
14h26 Brain Games: Teste O Seu
Cérebro
15h12 Brain Games
16h46 Pesca no Limite
17h32 Mayday, Desastres Aéreos
18h18 Mayday, Desastres Aéreos
19h04 À Procura de Ouro em Yukon
19h03 À Procura de Ouro em Yukon
20h38 À Procura de Ouro em Yukon
21h24 A Ciência da Estupidez
21h46 Mayday, Desastres Aéreos

SONY
12h10 Switched At Birth
13h05 Nashville
14h00 Grey's Anatomy
15h00 How To Train Your Dragon
17h00 How I Met Your Mother
17h30 Rules Of Engagement
18h00 Close-Up
18h30 Close-Up
19h00 How To Train Your Dragon
21h00 Os Muppets
21h25 Close-Up
21h55 The Voice

TV APARECIDA
12h00 Brasil Esportes
12h30 Clubti
14h00 Vida com Arte
15h00 Santa Receita
17h45 Terço de Aparecida
18h15 Missa Aparecida - Matriz Basílica
19h00 Tj Aparecida
19h20 Clubti
20h30 Odair Terra
21h30 Vida no Sul
22h00 Saúde e Fé

TCM
13h00 Xena: A Princesa Guerreira
14h00 A Última Chance
15h45 Gremlins 2: A Nova Geração
20h30 Xena: A Princesa Guerreira
22h00 Virando O Jogo

TELECINE ACTION
13h40 07 - Cassino Royale
16h15 007 - Quantum Of Solace
18h10 A Onda da Vida - Uma História de
Amor e Surf
19h40 Domino - A Caçadora de
Recompensas

TELECINE CULT
13h20 Arizona Nunca Mais
15h10 Vino Para Robar
17h15 Pulp Fiction - Tempo de Violência
20h05 Difret
22h00 Johnny Guitar

TELECINE FUN
13h05 Um Herói de Brinquedo
14h40 As Crônicas de Spiderwick
16h25 Legalmente Loira 2
18h10 Norbit
20h05 Fonzy O Pai de 533 Filhos
22h00 Os Delírios de Consumo de Becky
Bloom

TELECINE PIPOCA
13h15 O Amuleto
14h45 de Repente Um Bebê
16h25 Assombrada Pelo Passado
18h15 Ex-Machina: Instinto Artificial
20h20 Lucy
22h00 Dois Lados do Amor

TELECINE PREMIUM
12h10 O Universo no Olhar
14h05 Busca Implacável 3
16h05 Entre Abelhas
17h45 Lições em Família
19h50 Trash - A Esperança Vem do Lixo
22h00 Alexandre e O Dia Terrível,
Horrível, Espantoso e Horroroso

TELECINE TOUCH
13h40 Conspiração Xangai
15h40 Lembranças
17h45 Uma Linda Mulher
19h55 O Diabo Veste Prada
22h00 Cisne Negro

TNT
13h54 Histórias Cruzadas
16h28 Um Sonho Possível
18h45 Tomb Raider: A Origem da Vida
20h46 Valente

UNIVERSAL CHANNEL
12h45 House
13h40 A Troca
17h10 House
18h05 Julie e Julia
20h20 Salt

WARNER
12h00 Friends
12h26 Friends
12h52 Forever
13h42 Gotham
14h32 The Big Bang Theory
14h57 Secretariat: Uma História
Impossível
17h07 Harry Potter e A Câmara Secreta
20h00 Mom
20h25 The Big Bang Theory
20h50 Supernatural
21h40 Supernatural

A programação completa de TV
está em www.estadao.com.br

FILMES DO DIA

Joan Crawford
pega em armas e
celebra mulheres
Luiz Carlos Merten
Johnny Guitar
22 H NO TELECINE CULT
EUA, 1954. Dir. de NIcholas Ray, com
Joan Crawford, Sterling Hayden, Mercedes McCambridge, Scott Brady,
Ward Bond.

Conta a lenda que o produtor Herbert Yates encomendou a Ray um
filme que fizesse a estrela Joan
Crawford feliz. Com o roteirista Philip Yordan, ele criou esse western
em que o duelo final é travado entre
mulheres. Um belo programa para
o Dia Internacional da Mulher, e um
filme que metaforiza o macarthismo, na forma como Mercedes McCambridge incita o ódio contra a
rival. Reprise, colorido, 110 min.
VEJA TAMBÉM

O Terror das Mulheres
EUA, 1961. Dir. e interpretação de
Jerry Lewis. Comédia para antecipar
os 90 anos (dia 16) do grande autor.
TCM, 4h20 (madrugada). 96 min.

