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Aguinaldo Silva critica sugestão de
ministra
'Ela quer ser corroteirista' de 'Fina Estampa', afirma

DE SÃO PAULO

O dramaturgo Aguinaldo Silva, autor da novela "Fina
Estampa", reclamou ontem no Twitter da decisão da
ministra Iriny Lopes, da Secretaria de Políticas para
Mulheres, de enviar ofício à Rede Globo com sugestões
sobre a trama.
"Ira-ny (sic), a insaciável, agora quer ser corroteirista de
'Fina Estampa'. E eu não estou brincando", escreveu. No
texto, a ministra mostra preocupação com o personagem
Baltazar (Alexandre Nero), que bate na mulher, Celeste
(Dira Paes). Sugere que ela busque a Rede de Atendimento
à Mulher, pelo telefone 180, e que ele seja enviado a um
centro de reabilitação. Aguinaldo não respondeu aos emails
da Folha. 
A Globo divulgou ontem carta à ministra em que diz que vê
o ofício não como "tentativa de coibir a liberdade de
expressão, mas uma colaboração". Afirma que já houve
parceria em campanha sobre violência contra a mulher em
"Mulheres Apaixonadas", que o tema está em "Fina
Estampa", mas não antecipará desdobramentos "para não
frustrar os telespectadores". 
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