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Homenagem
em película

Cineastas rodam longa-metragem
inspirado na lenda sobre a origem
da Igreja de Nossa Senhora da
Penna n Páginas 16 a 19
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Construtoras erguem casas
e apartamentos de luxo na
Freguesia • Páginas 12 e 13



l O sonho de fazer um longa-
metragem surgiu há dez anos
nos pensamentos de Marcos
Felipe, Daniel Mattos e Marcial
Renato. Servidores da Agência
Nacional do Cinema (Ancine)
atualmente, eles esbarraram na
falta de patrocínio para sua co-
média de aventura. Já estavam
abandonando o projeto quan-
do,em2004,MarcosFelipecon-
seguiu fechar uma parceria
com o RioShopping. A ideia de
rodar ali se mostrou ideal: eles
reduziram custos com cenári-
os, evitaram contratempos de-
vido a mudanças climáticas e
ainda usaram as lojas como
fonte de merchandising.

Porém, o espaço não era de
todo adequado ao tipo de fil-
me que os jovens idealizavam.
Foi de Marcial Renato, mora-
dor de Jacarepaguá e produ-
tor da película, a ideia de usar
a história da igreja como inspi-
ração. A partir daí, todo o ro-
teiro foi reformulado.

— Assisti a uma palestra do
jornalista Waldemar Costa,
que tem um livro sobre a his-
tória de Jacarepaguá, no pró-
prio shopping, em 2004. Esta-
va rolando a semana de come-
moração do bairro e ele falou

sobre a criação da igreja. Eu me
interessei e comecei a pesqui-
sar. Moro em Jacarepaguá des-
desempreequeriaqueofilmeti-
vesse uma importância para a
região — diz.

Com o apoio de empresas lo-
cais e investimento dos pró-
prios bolsos, o trio deu início
às filmagens em 2006, sem
qualquer recurso público. Du-
rante um ano e dois meses,
tempo que durou o trabalho,
os jovens se revezaram entre
o emprego oficial, pela manhã,
e as tomadas à noite, no shop-
ping. Praticamente todas as
cenas externas são noturnas,
com exceção das que retratam
Jacarepaguá antigamente, co-
mo explica Marcos Felipe:

— As gravações de cenas
antigas foram feitas em Ipia-
bas, no Vale do Paraíba. E as
cenas da igreja precisaram
ser modificadas por recursos
gráficos de computador, já
que muita coisa mudou. Apro-
veitamos também o Bosque
da Freguesia, que tem acesso
pelo shopping.

O filme é estrelado pelo ator
Marcelo Batista, que vive um jo-
vem envolvido pela filha de seu
patrão no roubo de uma relíquia
do século XVII. Já Vanessa Gal-
vão interpreta uma mulher lin-
da, sedutora e perigosa que atrai
o herói para a aventura. Durante
90 minutos, o rapaz é persegui-
do pelo pai e o noivo da moça.

— No filme, misturamos ter-
ror, romance e suspense. Fa-
zemos um paralelo com a
crença popular do milagre. O
jovem trabalhador é o escra-
vo; a filha, a vaca perdida; e o
pai dela, o senhor de engenho
— conta Marcos.

O título do filme faz uma
alusão ao “dia de preto” dos
escravos, a segunda-feira
após a folga do domingo,
quando eles precisavam vol-
tar à roça. Segundo os auto-
res, a ideia foi mostrar que o
protagonista da fita teve o
“dia de preto” mais importan-
te, ao se tornar o primeiro es-
cravo libertado do Brasil.

— Usamos a história para
mostrar a busca pela liberdade
e como ela pode ser uma maldi-
ção. Afinal, o que faria um escra-
vo solto em 1661?

A pós-produção da película

Filme ‘Dia de preto’, quase todo rodado em Jacarepaguá, narra
aventura inspirada no milagre de Nossa Senhora da Penna

O ano era 1661 e o dia, 8 de setembro. Ameaçado por seu senhor de
engenho depois de perder uma das vacas do gado, um escravo pe-

diu proteção a Nossa Senhora da Penna. No alto da colina Pedra do Galo,
aconteceria o primeiro milagre da santa: o escravo viu a imagem da Virgem
naquele ponto, indicando onde deveria encontrar a rês. O servo acabou al-
forriado e, no local do milagre, seria erguida, naquele ano, a Igreja de Nossa
Senhora da Penna, a170 metros de altura, um dos principais marcos históri-
cos de Jacarepaguá. Trezentos e cinquenta anos depois, a crença, que se
mistura à própria história do bairro, serve de pano de fundo para uma trama
de aventura criada por três jovens apaixonados por cinema. Finalizado em
julho deste ano, o filme “Dia de preto”, quase todo rodado em Jacarepaguá,
conta a saga de um negro que trabalha como motorista para uma família
rica e é envolvido pela filha do patrão no roubo de uma relíquia sagrada.

Anna Luiza Santiago
anna.santiago@oglobo.com.br
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n MARCOS FELIPE,
Marcial Renato e
Daniel Mattos, os
idealizadores do filme,
na Igreja de Nossa
Senhora da Penna:
350 anos de história

Aniversário
de Jacarepaguá



terminou em julho, três anos
após as filmagens. A meta
agora é participar de festi-
vais importantes, como o do
Rio, em outubro.

— Vamos mostrar que é di-
fícil, mas possível, comerci-
alizar um filme sem recursos
públicos — aposta Mattos.

Os criadores estudam tam-
bém fazer uma pré-estreia no
RioShopping ou no Odeon,
no Centro. A intenção é dis-
tribuir o longa em salas digi-
tais, uma vez que cópias nes-
te formato são mais baratas.

Reprodução

n AS CENAS de dias
atuais foram rodadas
no Rio Shopping, em
Jacarepaguá: um ano
e dois meses de
filmagens no bairro

O bairro
nas telonas
O bairro
nas telonas

n SEQUÊNCIA COM
o escravo que teria iniciado
a construção da Igreja de
Nossa Senhora da Penna,
mais de 350 anos atrás: a
trama tem cenas atuais e
outras ambientadas no
século XVII

‘SANTUÁRIO TEM PROGRAMAÇÃO
PELOS 350 ANOS’, na página 18
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l Padre da Igreja de Nossa
Senhora da Penna, Henri-
queney Soares Martins co-
memora a visibilidade que o
santuário deve adquirir com
o lançamento de “Dia de pre-
to”. A igreja foi construída há
exatos 350 anos.

— O filme é um grande
meio de comunicação e mui-
to bem-vindo. É importante
que isso chegue aos fiéis.
Mesmo os que moram no
bairro não sabem os detalhes
da história da igreja — diz.

Para celebrar o aniversário
redondo, foi preparada uma
programação especial que du-
rará todo o mês. Hoje, haverá
três missas. A primeira aconte-
cerá às 10h, em memória dos
falecidos. A seguinte começa-
rá às 11h e será celebrada por
Dom Orani João Tempesta, ar-
cebispo do Rio. A partir das
18h, haverá procissão, missa e
queima de fogos. O dia de cele-
bração terminará às 19h30m,
com apresentação da banda
da Guarda Municipal.

No domingo, a festa conti-
nuará, com a cantora Ghis-
laine Cantini, às 11h. A partir
das 13h, haverá recreação
infantil. Às 19h, Zé Matias e
Trio Xodó se apresentarão.

No dia 18, os festejos terão
início às 13h, com o DJ Junior.
Às16h, o público poderá parti-
cipar de uma oficina de dança
de salão. Às 19h, será a vez da
Banda Isla. As comemorações
chegarão ao fim no dia 25
quandoa festacomeçará,mais
uma vez, com o DJ Junior. Às
16h, o Grupo Viola e Cantoria
animará os fiéis. O cantor Osé-
as encerrará o evento, às19h.

A igreja, que fica na Praça
Nossa Senhora da Penna, na
Freguesia, luta agora para que
saia do papel o plano inclina-
do, que facilitaria o acesso até
lá. Segundo o padre Martins,
um abaixo-assinado com 16
mil nomes será entregue ao
prefeito Eduardo Paes.

Santuário tem
programação
pelos 350 anos
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n A ENTRADA da igreja, que fica na Freguesia: 350 anos de história festejados durante todo o mês
n ACIMA, O
interior da igreja e,
ao lado, a fachada
atual, depois de
várias reformas:
localização
privilegiada, a 170
metros, no alto da
Pedra do Galo

Aniversário
de Jacarepaguá

COMPRO OURO
Brilhantes, Joias Antigas e Modernas,

Cautelas, Pratarias, Quadros, Relógios,
Rolex, Patek e outros

Conjunto Menino
microfibra
R$ 38,90

Conjunto Saia
Balone c/ bolsa

R$ 57,90

Vestido Poá Malha
R$ 28,50

Av. Ataulfo de Paiva, 135
lj. 112 - Leblon - Tels.: 2512-9877 / 2512-9748

Av. das Américas, 3255 lj. 103
Shopping Barra Garden - Tels.: 2432-8578 / 2431-4318

Conjunto
Menino

Microfibra
R$ 38,00
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l Ahistóriaoficialdobairro teminício
no dia 9 de setembro de1594, quando
o tabelião do Rio assinou a carta que
cedeu a Sesmaria de Jacarepaguá aos
filhos do governador Salvador Cor-
reia de Sá, Gonçalo Correia de Sá e
Martim Correia de Sá. Após uma divi-
são, Gonçalo ficou com a parte desde
a Barra, passando por Freguesia, Ta-
quara e Camorim, até o Campinho. A
Martim coube o pedaço a partir do
Camorim, das Vargens ao Recreio.

No início do século XVII, as áreas
perto da Pedra do Galo já eram povo-
adas, devido a arrendamentos feitos
por Correia de Sá, como conta o jor-
nalista Waldemar Costa em seu livro
“ImagensdeJacarepaguá”.A Igrejade
Nossa Senhora da Penna foi a segun-
da a surgir, em1661, depois da Capela
de São Gonçalo do Amarante. Abaixo
dela,no localque foi chamadodePor-
ta D’Água, surgiria o primeiro núcleo
populacional de Jacarepaguá.

Ao longo do século XVIII, a região
ganhou os engenhos de cana de açú-
car. No início do XIX, foi a vez do café.
Em março de1875, o acesso ao bairro
seria facilitado pelos bondes de tra-
ção animal, ligando Cascadura ao
Tanque. O mais antigo caminho ter-
restre da Barra para
a Freguesia de Jaca-
repaguá era pelas
antigas estradas da
Tijuca e do Muzema,
que, unidas em1950,
formaram a Estrada
de Jacarepaguá.

A partir daí, o
bairro ganhou cons-
truções e comuni-
dades importantes,
como a Colônia Juli-
ano Moreira, em
1912; o aeroporto,
em 1939; e o autó-
dromo e a Cidade de

Deus, na década de 60. Atualmente, a
Região Administrativa de Jacarepa-
guá é a mais populosa do Rio, com
572.030 habitantes. A região assiste,
nos últimos anos, a um boom imobi-
liário e à chegada de novas vias, co-
mo o corredor Transcarioca.

Uma área que respira crescimento há 417 anos

Otávio Magalhães
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n ACIMA, IMAGEM DA Baixada
de Jacarepaguá feita em 1972.
Ao lado, uma vista aérea do
bairro, no ano de 1978

O GLOBO NA INTERNET
VÍDEO Veja cenas de “Dia

de preto” e os produtores
falando sobre o filme em
oglobo.com.br/bairros


