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Túnelempresídio
dominadopeloPCC

Temporaldestróicasas
elavourasdefumo

Meninobaleadona
cabeçaestáemcoma

Polícia já temretrato
faladodeassassino

Gayéespancadoaté
ficardesfigurado

TREMEMBÉ RIOGRANDEDOSUL RIO RIONITERÓI

Umtúnel de 10metros, construí-
do a 1,5metro deprofundidade,
foi descoberto na tarde de on-
temnaPenitenciária 1 (P-1) de
Tremembé, noVale doParaíba.
Opresídio, onde estão cerca de
1.500detentos, é considerado
redutodoPrimeiroComandoda
Capital (PCC).ASecretaria de
AdministraçãoPenitenciária
investiga o caso.

Umtemporal deixou200pes-
soasdesabrigadase destruiu
lavouras no centro enooeste do
RioGrandedoSul ontem.Em
Júlio deCastilho eTunas, 50ca-
sas foramdanificadas. EmVera
Cruz eSantaCruzdoSul, noVa-
le doRioPardo, o granizo des-
truiu a lavoura de260plantado-
res de fumo.Nocomeçododia,
45mil casas ficaramsem luz.

OmeninoUgoRoncaCavalcanti,
de 12 anos, atingidopor um tiro
na cabeça quando jogavabola,
nosábadoànoite, noClubeFede-
ral, no Leblon, zona sul doRio,
está emcoma, noHospitalMi-
guel Couto.O estadode saúde
dele é consideradogravíssimo e
nãoháprevisãopara a retirada
dabala, que está alojada numa
região sensível do cérebro.

Apolícia já temo retrato falado
dohomemquematou a cate-
quistaVitória LúciaMarques
Kurrik e feriu o padre Frank
Luís Franciscatto, nodomingo,
numarrastão emBotafogo, zo-
na sul doRio.O delegadoque
investiga o caso acredita queo
criminoso seja dacúpula do
tráficoda Ladeira dosTabaja-
ras, emCopacabana.

FerrucioSilvestro, de 19 anos, foi
espancadopor três rapazesnão-
identificadosaté ficar como ros-
to desfigurado, depois de sair de
umaboateGLSemNiterói, na
regiãometropolitana doRio, no
dia 29. Ele passou quatrodias
internadonoHospitalUniversitá-
rioAntônioPedro e fez, apenas
anteontem, o registro da agres-
sãona 76.ªDelegacia dePolícia.

estadao.com.br
Vejamais informações em:
www.estadao.com.br/e/c12
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TomZéaprovaa
mudançaevai até
alterarmúsica

Prédiodo
Hiltonreabre
parahospedar
apenasoTJ
Edifício foi alugado e vai abrigar
os gabinetes de desembargadores

CENTRO

●●●Em 1972, TomZé, lançou um
disco homônimo emque cantava
ABriga do Edifício Itália e do Edi-
fício Hilton Hotel:OEdifício Itália/
era o rei da Avenida Ipiranga:al-
to, majestoso e belo, ninguém
chegava perto/da sua grandeza/
Mas apareceu agora o prédio do
Hilton Hotel/gracioso, moderno
e charmoso/roubando as aten-
ções pra sua beleza...Amúsica
deve voltar às apresentações.

Ao saber que o Tribunal de
Justiça irá reinaugurar o edifício,
TomZé reagiu com entusiasmo.
“Agora, sou ‘tribunalista’ de cora-
ção. Que notícia boa! Sou um ‘tri-
bunalista’ de carteirinha. Acho
que a ocasiãomerecia um show
lá na frente do hotel. Uma apre-
sentação na entrada do edifício,
com caixas de alto-falante susten-
tadas por helicópteros...”

“Veja só, o Hilton estava derro-
tado,mas ainda tinha uma carta
namanga. Mas era um blefe. O
Hilton tinha umRoyal Straight
Flush”, disse TomZé, relembran-
do a própriamúsica que compôs
em 72. “Vou ter de decorar a le-
tra outra vez. Tenho até uma
idéia nova para acrescentar na
letra. Alguma coisamais oume-
nos assim: o prédio doHilton Ho-
tel abrigando o Tribunal de Justi-
ça virou todo o ‘jogaréu’.” ● G.A.

REVITALIZADO–Prédio foialugadoporR$650milpormês; “Passariao restodavidaaqui”,dizAndrade

Jardimepeças
históricas
devemser
preservadas

Umdos trunfos da chegada do
Tribunal de Justiça (TJ) ao an-
tigo edifício do Hilton ainda se
esconde no 10º andar: um jar-
dim projetado pelo paisagista
Burle Marx (com uma piscina
instalada bem no meio dele).
Como o local ainda está em
obras, a reportagem não teve
autorização para visitá-lo.
Em compensação, o teatro

de 400 lugares já pode ser visi-
tado. À princípio, o TJ iria re-
servar o local apenas para cur-
sos e palestras.Mas, por causa
do valor histórico, a idéia ago-
raérecuperá-lototalmentepa-
ra futuras apresentações de
teatro emúsica.
As poltronas estão em bom

estado e os camarins precisam
depoucosajustes.Grandesno-
mes do teatro e da música já
pisaram naquele palco. Nos
bons tempos do Hilton, o tea-
tro abria para shows pontual-
menteàs 18h30. “Ainformação
que a gente tem é que o espaço
já estaria sendo oferecidopara
a SecretariaMunicipal de Cul-
tura”, disse o superintendente
da Associação Viva o Centro,
Marco Antônio Ramos de Al-
meida.
Ainda existe a possibilidade

daexploraçãocomercialdaga-
leria – que já foi ocupada por
grifes como a joalheria H.
Stern. A fachada do edifício e a
entrada do hotel são tombadas
pelo patrimônio histórico. Um
poucodaopulênciaedocharme
original ainda estão lá. Na re-
cepção, pouca coisa foimexida.
O clima é mesmo de início dos
anos 70.

ABERTURA
Nas paredes da entrada e nos
salões do 1º andar, o painel do
artista plástico uruguaio Car-
los Paéz Vilaró continuam em
bom estado de conservação. O
edifício número 165 da Aveni-
da Ipiranga foi projetado pelo
arquiteto Mário Bardelli. Ele
foi inauguradonodia1ºdeoutu-
bro de 1971 – sendo o segundo
conjunto da rede instalado na
América do Sul (o primeiro foi
na Venezuela).
Com o passar dos anos, e a

degradação do centro da cida-
de, a rede internacional deci-
diu sair da região – mudando
para a região do Brooklin, na
zona sul de SãoPaulo. As ativi-
dadesdoHiltondaAvenidaIpi-
rangaforamencerradasemde-
zembro de 2004. O edifício foi
mantido em condições razoá-
veis pelos proprietários e por
umpequenogrupodefuncioná-
rios. ● G.A

Gilberto Amendola

Será com o mesmo guarda-pó
cinza (um jaleco para os mais
jovens), usado durante os nove
anos emque atuou como eletri-
cistaeajudantegeralnoprimei-
ro hotel de padrão internacio-
nal da cidade, queJoséReisPe-
reira de Andrade, de 55 anos,
irá assistir à cerimôniade inau-
guraçãodanova sededoTribu-
naldeJustiça(TJ)doEstadode
São Paulo. “Já estava na hora
do prédio do antigoHilton revi-
ver. Já estava na hora do edifí-
cio 165 daAvenida Ipiranga ser
recuperado”, diz.
Apartirdas 15horasdehoje,

140desembargadores deDirei-
to Público vão ocupar antigos
apartamentos do lendário Ho-
tel Hilton da Avenida Ipiranga.
O espaço, que estava desativa-
dodesdedezembrode2004, foi
alugado pelo Tribunal de Justi-
ça do Estado por R$ 670 mil
mensais. Os gabinetes estarão
espalhados por três andares.
Foi com Andrade, o último

funcionário do antigo Hilton,
queareportagemvisitouoedifí-
cio.O eletricista e faz-tudo, que
trabalha no local desde 1995,
passeouporalgunsdos34anda-
res emostrou umpouco do que
sobrou dos 367 apartamentos,
21 suítes, 4 restaurantes, salões
de festa e teatro.
Andradeeraquemrealizava

pequenos e grandes consertos
no edifício – trocava aparelhos
queimados,arrumava tomadas
quebradas e arranjava exten-
sõeselétricas. “OsalárionoHil-
tonera ruim,mas, cadavezque
eu fazia um serviço desses, a
gorjetavaliaapena.EratipoR$
50por caso.”
O tempo não tirou o charme

dossalõesdefestadoHilton.Es-
paçososecomumavisãoprivile-
giada da cidade, também serão
recuperados. “Lembro das fes-
tas de fim de ano. Normalmen-
te, eram os bancos que aluga-

vamnossos salões. Em julho, já
não tinha mais nenhuma vaga
para o dia de réveillon”, lembra
Andrade.
Delegações internacionais,

políticos, esportistas e celebri-
dades costumavam se hospe-
dar por lá. No ápice da fama, o
Hilton teve 450 funcionários.
Emdezembro de 2004, quando
foi desativado, seis funcioná-
rios foram mantidos pelos do-

nos do imóvel. Sobrou apenas
Andrade.Perguntado se gosta-
ria de trabalhar no TJ, ele foi
enfático. “Se eu recebesse um
convite, passaria o resto dami-
nha vida aqui.”

REVITALIZAÇÃO
AchegadadoTJemumdosen-
dereços míticos da cidade vai
ajudarnarecuperaçãodopatri-
mônio histórico e no processo

de revitalização da região cen-
tral. “Vai ser importanteparao
tribunalporqueiremosconcen-
trarnossotrabalhonessepeda-
çodacidade.Alémdisso,vamos
participar da revitalização do
centro”,disseoassessordapre-
sidência do Tribunal de Justi-
ça, Luís FernandoNishi.
O superintendente da Asso-

ciaçãoVivaoCentro,MarcoAn-
tônioRamosAlmeida,comemo-

rou a opção do TJ pelo pré-
dio doHilton. “Éumanotícia
incrível.Amédioprazo,oen-
torno vai sentir a diferença.
Com a melhora da freqüên-
cia, os restaurantes vão se
aprimorar,vaitermaissegu-
rança na região.” ●
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