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Polêmica no Rio

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS:

MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO:

RUA ROBERTO SIMONSEN, 136, CENTRO,

METRÔ SÉ. TELEFONE: (11) 3105-6118.

VISITAÇÃO MONITORADA

DE TERÇA-FEIRA A DOMINGO,

DAS 9 ÀS 17 HORAS. ENTRADA GRÁTIS.

Clarissa Thomé / RIO

O fechamento do Mu-
seu do Primeiro Rei-
nado para reformas e

a proposta de reabri-lo como
Museu da Moda temprovoca-
do polêmica entre historiado-
res, museólogos e arquite-
tos. Pela internet, um grupo
se mobiliza contra a ideia de
dar outro destino ao Solar da
Marquesa de Santos, palace-
te onde viveu a mais famosa

amante de d. Pedro I e desde
1979 guarda acervo de quando
ele governou o País.

As peças do museu foram reti-
radas para reforma. Diante da
reação, o governo do Estado do
Rio recuou e informou que ain-
da não há nada decidido sobre a
criação do Museu da Moda. A
Secretaria de Cultura não infor-
mou o destino dado ao acervo.

“O desmonte do Museu do
Primeiro Reinado é completa-
mente esdrúxulo”, diz o arquite-

to e historiador Nireu Cavalcan-
ti. “O Brasil foi o único país da
América que teve Reinado e Im-
pério, o que nos diferencia his-
toricamente”, afirma.

O historiador José Murilo de
Carvalho, membro da Acade-
mia Brasileira de Letras, classifi-
cou o episódio de “total insensi-
bilidade do governo em relação
ao patrimônio nacional”. Tetra-
neto de d. Pedro I, o fotógrafo d.
João de Orleans e Bragança se
manifesta contra a ideia. “Um

povo precisa ter memória. Me
preocupa mais ainda não saber
o que foi feito com o acervo.”

Novo museu. Os críticos não
são contrários ao Museu da Mo-
da, mas sugerem que outro pré-
dio o abrigue. Cavalcanti lem-

bra que o Palacete Visconde do
Rio Seco, na Praça Tiradentes,
está em reformas. “Ali funcio-
nou o Cassino Fluminense, clu-
be da elite. A família real e toda a
elite desfilavam sua moda para
frequentar o clube.”

A Secretaria de Cultura infor-

mou que o projeto do Museu
da Moda é “embrionário” e,
após a reforma, o palacete
reabre como Museu do Pri-
meiro Reinado. Em e-mail en-
viado a Cavalcanti, ao qual o
Estado teve acesso, a supe-
rintendente de Museus, Ma-
riana Varzea, dá outra expli-
cação: “O Museu do Primei-
ro Reinado, infelizmente,
nem honrava nem tinha ne-
nhum acervo que justificasse
o nome que recebeu – nunca
teve mobiliário original, não
tinha quase nada de figuri-
nos, utensílios”, escreveu.

Ela diz ainda que “o proje-
to (do Museu da Moda) respei-
ta, mais que nenhum outro
desenvolvido naquela casa, a
história de amor de d. Pedro
e dona Domitila”. O projeto
deve ser concluído em 2016.

O governador Geraldo Alck-
min (PSDB) declarou de utili-
dade pública para a Compa-
nhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM) uma área de
71,7 mil m² na região de Vargi-
nha, na zona sul. Os terrenos
serão usados para a extensão
de 4,5 km da Linha 9-Esmeral-
da, que atualmente opera en-
tre Osasco e Grajaú. O decreto
foi publicado anteontem. O
número de imóveis e o valor a
ser pago serão conhecidos
após o cadastramento, que ain-
da está em curso. Duas esta-
ções serão construídas.

MUDANÇA
Alckmin reserva área
para extensão da CPTM

A Câmara Municipal devolveu
a quantia recorde de R$ 100,8
milhões para a Prefeitura
aplicar em educação.
A decisão da Mesa
Diretora foi publi-
cada ontem no Diá-
rio Oficial da Cida-
de. O prefeito Fer-
nando Haddad
(PT) vai aplicar o
dinheiro – que sobrou
do Orçamento do Legisla-
tivo – em creches. A verba é
suficiente para construir 20
unidades de ensino infantil,
cada uma para 500 crianças.

O Superior Tribunal Militar
(STM) decidiu manter preso o

cidadão russo Denis Ale-
xandrovich Saltanov,

de 42 anos, acusado
de invadir o quartel
do Centro de Ins-
trução de Guerra
na Selva (CIGS) do

Exército em Ma-
naus (AM). Saltanov

está preso desde 29 de
abril em uma cela indivi-

dual na 12.ª Companhia de Polí-
cia do Exército da capital ama-
zonense. A Embaixada da Rús-
sia acompanha o caso.

QUEM FOI

A Ponte dos Remédios, na zo-
na oeste de São Paulo, vai ga-
nhar o nome de Carmen Fer-
nandes Neves, mãe do jornalis-
ta Milton Neves, da TV Bandei-
rantes, de acordo com decreto
publicado ontem pelo prefeito
Fernando Haddad (PT).

Carmen, que morreu em
1995, fez trabalhos pastorais na
Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, na Aclimação. Ela já
havia sido homenageada pelo
governador Geraldo Alckmin
(PSDB) em uma rodovia entre
Caconde e Muzambinho.

Outro decreto altera o nome
do Viaduto Curuçá, na zona
leste, para Viaduto Cabo PM
Luiz Cláudio Monteiro. O poli-
cial morreu no local durante os
ataques do Primeiro Comando
da Capital (PCC) em 2006.

ECONOMIA
Câmara Municipal
devolve R$ 100 mi a SP

Vizinhos tentam barrar
centro para sem-teto

ZONA SUL MANAUS SANTA CECÍLIA

Serviço

✽ Nascida em São Paulo,
Domitila de Castro Canto e
Melo era de família rica e
acabou entrando para a
história depois de se tornar
amante do impera-
dor dom Pedro I.
Em 1826, ganhou
o título de marque-
sa de Santos.

Falecimentos

Ponte dos Remédios, na zona oeste,
terá nome de mãe de Milton Neves

PAULO SCHMIDT PAULO SCHMIDT

VICTOR HUGO MORI

Sarah Waitzberg Paciornik –
Dia 28, aos 92 anos. Era viúva de Ra-
phael Goldstein Paciornik. Deixa os

filhos Reizi, Celia e Vivian, netos e
bisnetos. O enterro foi realizado no
Cemitério Israelita do Butantã

Rosa Nigri Kibrit – Dia 28, aos 87
anos. Era viúva de Isaac Kibrit. Dei-
xa os filhos Roberto, Gabriel e Car-

los, irmãos, netos e bisnetos. O en-
terro foi no Cemitério Israelita do
Butantã

Lioba Iwata – Dia 28, aos 66
anos. Era solteira. O enterro foi no
Cemitério e Crematório Metropolita-
no Primaveras, Guarulhos
Décio Rossi – Dia 25, aos 93 anos.
O enterro foi realizado no Cemitério
São Paulo
David Berezovsky Neto – Dia
29, aos 84 anos. Era casado com Pe-
rola Branca Berezovsky. Deixa os fi-
lhos Sergio e Breno, irmão e netos.
O enterro foi no Cemitério Israelita
do Butantã
Clovis Antonio Comarin – Dia
28, aos 73 anos. Era casado com
Mercedes de Jesus Comarin. Deixa
os filhos Carlos, Clovis e Cezar. O
enterro foi no Cemitério das Prima-

veras, Guarulhos
João Batista Elias – Dia 28, aos
64 anos. Era casado com Eliana Lo-
pes Elias. Deixa os filhos Viviane,
Fernando e Gisele, genro, nora e ne-
tos. O enterro foi no Cemitério São
João Batista, em Itapetininga, inte-
rior de São Paulo

MISSAS
Carlos Alberto Barbosa de Mo-
raes Guerra – Segunda-feira, dia
3, às 12h, na Igreja S. José, na Rua
Dinamarca, 32, Jd. Europa (7º dia)
Liliana Ancona Lopez – Terça-
feira, dia 4, às 19h, na Igreja Senho-
ra do Brasil, Praça Nossa do Brasil,
s/n, Jardim Paulista (30 dias)

MARCOS DE PAULA/ESTADÃO–6/5/2013

STM nega liberdade a
russo que invadiu quartel

Moradores e comerciantes de
Santa Cecília, no centro de São
Paulo, fazem um abaixo-assina-
do contra a instalação de um
centro de atendimento para
moradores de rua na Rua Ima-
culada Conceição. A unidade é
planejada pelo Centro Social e
Promocional Paulo VI, ligado à
Igreja Imaculado Coração de
Maria. O vice-presidente do
centro, Francisco Arcangelo
Damito, diz que a reação da
comunidade pode ser compara-
da à campanha contra a cons-
trução de uma estação do Me-
trô em Higienópolis.

Livro revela
caminhos da
marquesa de
Santos em SP
Obra resgata história e derruba algumas
falsas verdades sobre amante de d. Pedro I

Casarão. Solar da Marquesa, perto do Pátio do Colégio, abriga o Museu da Cidade de São Paulo; foi adquirido em 1834

R$ 580 mi

Edison Veiga

Ela nasceu e morreu em São
Paulo, apesar de ter protagoni-
zado momentos no Rio, ao lado
do imperador d. Pedro I. Domi-
tila de Castro Canto e Melo
(1797-1867), a marquesa de San-
tos, principal amante do impe-
rador, foi uma personagem in-
fluente e polêmica, capaz de
despertar admiração e ódio em
doses intensas. Mais de 150
anos após sua morte, sua pre-
sença ainda pode ser notada na
capital paulista.

Exemplos conhecidos são o
Solar da Marquesa – casarão
perto do Pátio do Colégio, onde
a marquesa viveu a partir de
1834 – e o Cemitério da Consola-
ção, onde está sepultada.

Há, no entanto, endereços
mais inusitados. “A Capela do
Menino Jesus de Praga e de San-
ta Luzia, na Rua Tabatinguera, é
um ponto que ficava perto da
Fonte de Santa Luzia, que não

existe mais. No local, ela foi esfa-
queada pelo primeiro marido, o
alferes Felício Pinto Coelho de
Mendonça”, conta o historia-
dor e arquiteto Paulo Rezzutti,
integrante de Instituto Históri-
co e Geográfico de São Paulo e
autor do recém-lançado Domiti-
la – A Verdadeira História da Mar-
quesa de Santos (Geração Edito-
rial, 352 páginas, R$ 39,90).

No centro da cidade, a Rua Jo-
sé Bonifácio também tem liga-
ção com a história da Domitila.
Lá ficava a casa onde ela morou
quando era casada com Felício.
“Na época, chamava-se Rua do
Ouvidor”, lembra Rezzutti.

Preservação. Sede do Museu
da Cidade de São Paulo, o Solar
da Marquesa de Santos man-

tém em exposição móveis que
pertenceram a Domitila. Ali, po-
dem ser vistos, por exemplo, a
cama da marquesa – provavel-
mente trazida de seu palacete
no Rio no período em que ela,
amante do imperador, morou
na então capital do Brasil –, um
mobiliário para chá em madeira
com apliques de madrepérola e
um canapé de palhinha.

Em seu túmulo no Cemitério
da Consolação, uma placa a
aponta como doadora do terre-
no. Rezzutti desmente a histó-
ria. “Ao se estudar as Atas da Câ-
mara, observa-se que uma par-
te das terras onde o cemitério
foi construído era pública e o
restante pertencia a Marciano
Pires de Oliveira, que tinha uma
chácara no local.”

MUSEU DE MODA EM CASA
DE DOMITILA CAUSA CRISE
Grupo de críticos quer manter Museu do Primeiro Reinado no imóvel

É O ORÇAMENTO
ANUAL DA
CÂMARA

MUNICIPAL

História. Acervo guarda móveis de Domitila Canto e Melo Quarto. Cama de marquesa provavelmente veio do Rio

Serviço funerário da Prefeitura:
0800-109850 (24 horas)
www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario

Obras. Acervo foi retirado do prédio que está em reforma

A FAMÍLIA STEINBRUCH do querido e inesquecível

FABIO STEINBRUCH (Z’L)
agradecem as manifestações recebidas por ocasião do seu falecimento e convidam Parentes e Amigos

para a Cerimônia de MATZEIVA (Inauguração do túmulo) a realizar-se no DOMINGO - 02/06, às 10:30h,
no Cemitério Israelita do Butantã.Q.182/S.04/B.

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@estadao.com, com nome do remetente, endereço, RG e telefone


