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» Entrevista / Ciça Guedes e Murilo Fiuza de Melo

Redescoberta das
primeiras-damas

Em Todas as
mulheres dos
presidentes, Ciça
Guedes e Murilo
Fiuza de Melo
contam a história
dessas personagens
pouco conhecidas

Marcelo de Jesus/Divulgação

» LUCAS BATISTA*

O

desafio de contar uma
outra perspectiva da história brasileira, sob o olhar das 34 primeiras-damas, com perfis e descobertas
inusitadas motivou os jornalistas
Ciça Guedes e Murilo Fiuza de
Melo a escreverem o livro Todas
as mulheres dos presidentes. O título é referência ao filme Todos os
homens do presidente, longa que
fala sobre a invasão de 1972, da
Sede do Partido Democrático no
condomínioWatergate.
Em oito meses de pesquisas
minuciosas, o livro conta histórias que foram descobertas por
meios de leituras secundárias.
“Achávamos as informações entre vírgulas, porque existem poucos materiais sobre as primeirasdamas, muitas vezes, apenas as
datas de nascimento, casamento

Murilo Fiuza e Ciça Guedes: retrato da situação das mulheres no Brasil
e falecimento. Foi um grande desafio”, diz Murilo.
Mesmo assim, as várias leituras renderam interessantes descobertas e curiosidades. Por
exemplo, em 130 anos de República, cinco presidentes foram
casados com primas. Além disso, 13 das 34 se casaram antes
dos 20 anos, e apenas três cur-

saram ensino superior. Outro
fato interessante é que a primeira-dama Jandira Café, esposa de Café Filho, foi jogadora
profissional de futebol, atuando
como goleira do Alecrim, clube
do Rio Grande do Norte.
*Estagiário sob supervisão
de Igor Silveira

Como foi o processo de
colher informações da época
da República Velha?
Ciça: Demandou um trabalho de apuração grande.
Tínhamos pouco material da
República Velha, então, lemos biografias sobre os presidentes para vermos se dava
para achar alguma informação nas entrelinhas, para
conseguir informações dos
perfis dessas mulheres.
Qual a importância de
trazer esse olhar feminino
sobre a história?
Murilo: Ao estudar as primeiras-damas, percebemos
um retrato da mulher na sociedade também. Por exemplo, das 34, apenas três (Ruth
Cardoso, Rosane Malta e Marcela Temer) têm nível superior,
e somente a Ruth conseguiu
exercer a função pela qual ela
se formou, isso reflete a posição das mulheres na sociedade. Elas também se casavam
cedo: 13 com menos de 20
anos, três com apenas 14 anos.
Podemos perceber até mudanças fisiológicas, porque essas mulheres, ao se casarem
cedo, também tinham muitos
filhos. Às vezes, passavam 18
anos sem ter um ciclo menstrual. As mulheres da virada
do século tinham na vida inteira 40 a 50 ciclos, hoje as mulheres têm de 400 a 500 ciclos.
Contamos também em cada
capítulo como era a época de
cada primeira-dama e como
era a posição da mulher na sociedade na época.
De que forma essas mulheres
influenciaram a história
do Brasil?
Murilo: Algumas tiveram
grande participação. Um exemploéaYolandaCostaeSilva,que
tinha uma influência sobre o
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marido muito grande. Dizia-se
na época que 50% dos políticos
na época procuravam o Costa e
Silva e os outros procuravam a
Yolanda, porque ela tinha influência sobre algumas políticas
de Estado. Por meio dela, tivemos o Paulo Maluf, que surgiu
na vida política por uma indicação deYolanda para a presidênciadaCaixaEconômicaFederal.
A mesma coisa o Silvio Santos,
que conseguiu a concessão, por
meio da Dulce Figueiredo, mulher de João Figueiredo.
Conseguiram perceber
alguma evolução no perfil
dessas mulheres?
Ciça: Conforme o tempo
vai passando, há mudanças, os
perfis delas foram acompanhando as mudanças da sociedade. Mas há uma exceção
curiosa: na época da ditadura
militar, as mulheres eram esposas de generais, então, eram
idosas com mentalidades bem
retrógradas, apesar de termos a
Yolanda Costa e Silva e a Dulce
Figueiredo, que eram diferentes, aproveitaram mais a vida,

gostavam de beber e passear.
De fato, acompanharam as
mudanças, mas, depois, foi
uma pena porque tivemos a
Marcela Temer, que era jovem,
bonita e que chamava atenção, porém, quando ela assume, acaba fazendo nada.
Dentre as 34 histórias,
qual foi a que mais
chamou atenção? Por quê?
Ciça: A minha é a Sara Kubitscheck, que, com Juscelino,
conseguiram trazer um orgulho e uma alegria para o país
que foram inéditos. Ela era
uma pessoa de gosto sofisticado e tinha uma visão de mundo muito para frente. Instituiu
a prevenção do câncer ginecológico no Brasil, a mãe dela
morreu disso. Ela percebeu
aquilo junto com o médico
Campos da Paz, e instituiu a
prevenção. Ela também teve
um casamento infeliz com Juscelino, mas, mesmo assim, foi
uma mulher brilhante.
Murilo: Para mim, é a Ruth
Cardoso. Ela, nos anos 1950,
pegava o carrinho dela (morava em São Paulo) e ia a Sorocaba dirigindo sozinha de noite
para dar aula, enquanto Fernando Henrique ficava em casa cuidando das crianças.
Quando ela assumiu, ela trouxe
toda a bagagem que ela aprendeu com a antropologia, para
levar para o governo. A função
da primeira-dama era associada ao assistencialismo, mas ela
quebrou com isso e, de fato, fez
uma política social, criando o
Comunidade Solidária, que era
um programa que tinha dois
focos: combater o analfabetismo e trazer a segurança alimentar. Foi impressionante o
que ela fez nesse período.
*Estagiário sob a supervisão
de Igor Silveira

TRUQUE DE MESTRE / Daniel Atlas é o líder de um grupo de ilusionistas. Enquanto encantam o
público com suas mágicas, eles roubam bancos em outro continente. No entanto, tudo muda
quando o agente do FBI Dylan Rhodes passa a persegui-los para tentar descobrir o que há por traz
da mágica do grupo. (Telecine Touch, 22h)

HOMEM-ARANHA - DE VOLTA AO LAR/ Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a
hora de Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando
diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele vê como sua principal missão salvar
Nova York dos assaltos do terrível vilão Abutre. (Globo, 22h20)
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NOVELAS / CAPÍTULO DE HOJE
Malhação

Éramos seis

Classificação indicativa 12 anos

Classificação indicativa 12 anos

Globo – 17h56

Filipe afirma a Rita que jamais
deixará de gostar dela.
Marquinhos descobre o nome
criado por Jaqueline para sua
chapa e sugere que Diana o
adote. Neide avisa a Jaqueline
que a chapa de Diana registrou o
nome pensado por ela. Nanda
tem uma crise de pânico, e
Solange se preocupa. Milena e
Daniel provocam Madureira por
conta de Lígia. Ivete ameaça
abandonar Nanda caso a filha
desista de ser cantora. Carla
admira o empenho de Anjinha
na construção da chapa para o
grêmio. Thiago ajuda Jaqueline
a criar um novo nome para sua
chapa. Vânia elogia Fafi. César se
insinua para Vânia. Anjinha beija
Cléber. Lígia e Filipe chegam à
festa da ONG de Madureira.

Globo – 18h28

As Aventuras de Poliana

Classificação indicativa 14 anos

Classificação indicativa 10 anos

Globo – 21h18

Bom sucesso
Globo – 19h34

Felício pede Isabel em namoro.
Clotilde tem alta do hospital. Elias
sugere que Assad abra uma filial da
loja no Rio de Janeiro. Inês repara
no encantamento de Afonso por
Lola. Alfredo decide pegar outra
peça do estoque de Osório, e Tião se
preocupa. Zeca encontra uma pista
de Neves. Assad comenta que eles
irão para o Rio de Janeiro e Soraia
se enfurece. Alfredo encontra Zeca
embriagado no cabaré. Lola e
Clotilde se penalizam com a
história do cunhado. Alfredo sugere
que Zeca espalhe capazes com a
foto de Neves pela cidade. Julinho
se preocupa com o emprego ao
saber que Assad pretende abrir
uma loja no Rio de Janeiro. Isabel
procura Lúcio. Marcelo recrimina
Felício por namorar Isabel,
mesmo sendo casado.

Amor de mãe

SBT – 20h50

Vitória se espanta com as declarações de
Álvaro. Sandro garante a Vinícius que não
ajudará mais Marconi. Wesley e Miriam
ficam juntos, e o policial pensa em se
separar de Penha. Betina volta para seu
apartamento. Camila sofre com a gravidez
indesejada, e Danilo apoia a amada. Thelma
fica exultante com seu futuro neto, e Jane
percebe. Vinícius se recusa a participar do
jantar da PWA para acionistas. Amanda e
Vinícius ficam juntos. Jane se insinua para
Matias. Vitória conta para Tiago que Sandro
é seu irmão. Lurdes encontra o telefone de
Gilberto no caderninho de Kátia e marca um
encontro com o homem. Miranda nota o
nervosismo de Matias diante de Jane.
Camila volta para casa. Lurdes aconselha
Magno a se divorciar de Leila e casar com
Betina. Miranda confronta Matias sobre
Jane. Eunice anuncia o fechamento da
escola, e Camila e os alunos se revoltam.
Lurdes encontra Gilberto.

Classificação indicativa
12 anos

Diogo avisa a Gisele
que ela será sua
assistente pessoal na
Editora. Machado avisa
a Marcos que ele pode
ser preso caso não
provem que foi vítima
de uma armação.
Gisele observa Diogo
negociando com
Pessanha ao telefone.
Gisele consegue avisar
a Marcos que Diogo
mandou Pessanha tirar
a vida de Paloma.
Ramon salva Paloma,
mas acaba ferido.

A pedido de Luigi, Poliana grava um vídeo
confirmando que a relação que tem com o
menino é apenas uma amizade. As crianças do
Clubinho investigam e encontram mais
informações sobre os pais de Ester na internet.
Verônica pergunta a Roger como está o
andamento das obras da sede do CLP. A O11O
divulga a lista com os pré aprovados para o
projeto “Geração O11O”. Luca, Jeff e Brenda são
aprovados. Marcelo acha a certidão de
nascimento de João e o menino inventa uma
desculpa para omitir a verdade. Helô diz a
Durval que desconfia de que Raquel seja a Dark
Lady. Sophie escuta as descobertas das crianças
do Clubinho. Raquel conta para Durval sobre as
ameaças que tem recebido da suposta Dark Lady.
Os resumos dos capítulos de todas as
novelas são de responsabilidade de cada
emissora — Os capítulos que vão ao ar estão
sujeitos a eventuais reedições

PROGRAMAÇÃO / CANAIS ABERTOS

TVBRASÍLIA

TV BRASIL

BAND

RECORD

GLOBO

Canal 2.1/ 3799-5777

Canal 4.1 / 3325-6779

Canal 8.1 / 3212-3800

Canal 10.1 / 3316-9200

SBT

Canal 6 .1/ 3212-1414

07h00
07h05
07h20
07h25
07h55
08h00
09h00
09h05
09h25
10h00
11h00
11h45
12h55
13h20
13h55
14h00
15h00
17h00
18h00
18h30
19h25
20h30
21h30
22h45
00h00
01h00
01h30
01h05

06h00
06h30
07h00
07h30
09h30
09h45
10h00
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
23h00
01h00
02h00
02h30
03h30
04h30
04h45
05h00
05h30

05h00
07h00
09h00
10h55
11h00
12h30
13h00
13h30
14h00
15h00
16h00
18h50
19h20
20h20
21h10
22h00
22h45
23h45
00h30
00h35
01h30

06h00
08h00
09h45
11h00
12h45
12h50
16h15
17h00
17h55
18h00
18h50
18h55
20h45
21h30
22h30
23h30
00h45
01h30
01h45
03h15

04h00
06h00
08h00
09h00
10h30
12h00
13h00
13h25
14h16
15h11
16h44
17h56
18h28
19h14
19h34
20h30
21h18
22h24
00h36
01h15
02h35

06h00
10h30
11h45
12h30
15h00
16h00
17h15
18h00
19h20
19h45
20h25
20h50
21h30
22h15
23h45
00h45
01h45
02h30
03h15
04h00

Vitrine
Te peguei
Vitrine
Te peguei
Vitrine
Igreja reviver em Cristo
Vitrine
Te peguei
Show da saúde
Olga
Edu Guedes e você
DF alerta
Jornal local
CB.Poder
Vitrine
Top game
A tarde é sua
Igreja universal
DF alerta 2ª edição
Igreja reviver em Cristo
Rede TV News
Igreja internacional graça de Deus
TV Fama
Luciana by night
Leitura dinâmica
Vitrine
Hora da pesca
Vitrine — Local

Tela Rural
Viver mais
Conhecendo museus
TV Brasil Animada
Repórter Visual
Brasil em dia — Ao vivo
TV Brasil Animada
Diário de Luli
Fique ligado
Sem censura — Ao vivo
EBC no ar
Stadium
Cenário econômico
Repórter Brasil — Ao vivo
Copa Santiago de Futebol Juvenil
Verão show
Maratona de verão
Caminhos da reportagem
Todas as bossas
Grandes musicais
Telecurso ensino fundamental
Telecurso ensino médio
Telecursoensinoprofissionalizante
Conexão ciência

Café com jornal
Notícias da redação
Aqui na Band
#Informei
Jogo Aberto
Band cidade 1ª edição
Donos da bola
Informercial
Religioso
Melhor da tarde
Brasil urgente
Band cidade 2ª edição
Jornal da Band
Ouro verde
Religioso
Band notícias
Documentário Band
Jornal da noite
Que fim levou?
Viagens ao redor do mundo
+Info

Balanço geral manhã
Programação local
Fala Brasil
Hoje em dia
Jornal da Record — 24h
Programação local
A escrava Isaura
Caminhos do coração
Boletim Jornal da Record
Cidade alerta
Jornal da Record — 24h
Cidade alerta
Jornal da record
Amor sem igual
O rico e o Lázaro
Aeroporto: Área restrita
Bates Motel
Jornal da Record — 24h
Inteligência e fé
Palavra amiga com Bp. Edir
Macedo

Hora um
Bom dia DF
Bom dia Brasil
Mais você
Encontro com Fátima Bernardes
DF 1
Globo esporte
Jornal hoje
Se joga
Sessão da tarde
Vale a pena ver de novo
Malhação
Éramos seis
DF 2
Bom sucesso
Jornal nacional
Amor de mãe
Tela Quente
Jornal da Globo
Agentes da SHIELD
Corujão I

Canal 12.1 / 3322-9666

Primeiro impacto
Bom dia & cia
SBT Brasília
Chaves
Fofocalizando
Casos de família
Meu coração é teu
Abismo de paixão
Jornal do SBT Brasília
SBT Brasil
Roda a roda Jequiti
As aventuras de Poliana
Cúmplices de um resgate
Programa do Ratinho
Conexão repórter
The noite com Danilo Gentili
Operação Mesquita
Roda a roda Jequiti — Reprise
SBT Brasil — Reprise
Primeiro impacto

