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á  fora, o calor chega a 35  c e uma 
multidão se acotovela pela times square, 
em manhattan. estamos no coração da 
cidade que fica no centro do mundo. só 
que aqui, dentro do prédio da agência de 
notícias reuters, é frio, gelado até, sem o 
turbilhão das calçadas. estamos a poucos 
metros de dois dos rostos mais perenes e 
conhecidos da tv paga brasileira: lucas 
mendes e caio blinder. o primeiro está sem 

paletó, de olhos fechados, enquanto seu rosto é coberto de 
pó. “é uma base só para tirar o brilho da pele”, diz a moça que 
cuida deles. é angélica vieira, superprodutora, babá, editora 
e, neste momento, vestindo o chapéu de maquiadora. ela cuida 
da arrumação do cenário no estúdio, acerta a iluminação e 
todo o necessário para que mais uma edição do manhattan 
connection seja entregue.  o programa faz, este mês, 15 anos, 
e o gnt, para comemorar, grava no dia 12 um episódio em são 
paulo, com platéia, que será exibido no dia 16, às 23h.

TIME DE ESTRELAS  
A partir da direita,  

os fundadores Caio Blinder 
e Lucas Mendes, além dos 
contemporâneos Ricardo 

Amorim e Lúcia Guimarães

Em Nova York e no Rio de Janeiro, MONET se infiltrou 
nas gravações do mais antigo programa da TV 
por assinatura no Brasil: o Manhattan Connection



MANHATTAN CONNECTION – 15 ANOS, dia 16, domingo, 23h, GNT, 41
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“Tudo certo por aí, Diogo?”, pergunta Lu-
cas, verificando se a conexão com o Brasil está 
ok. Diogo mainardi grava sua participação 
no rio de Janeiro. Ele não vê o rosto de seus 
colegas, apenas os ouve por um link de áudio.  
algumas semanas depois de nosso encontro 
em manhattan, juntamo-nos a ele para con-
ferir sua solidão. Fica claro porque, em vários 
momentos, sua expressão facial não casa mui-
to bem com o que está acontecendo. Ele preci-
sa se ajustar a um atraso no áudio e a eventuais 
quedas na conexão.

Em manhattan, o sempre tranqüilo Lu-
cas não disfarça uma certa irritação. Ele não 
gostou de saber que uma fala sua sobre um 
programa de um outro canal foi picotada na 
edição exibida no domingo anterior. Por con-
ta disso, em seu monólogo inicial, insere “rá-
Tim-Bum” no meio de uma fala. “Quero ver 
eles cortarem isso”, diz, com seu jeito mineiro 
de quem não faz alarde, mas não deixa passar 
nada que ache importante. “o Lucas é assim 
mesmo. Não é um homem de negócios. Tem 
um espírito de repórter”, diz angélica. Foi ela 
quem, quando Lucas deixou a rede Globo, 
em 1989, o incentivou a montar uma produ-
tora. Viraram sócios. Ela estava lá na gênese 
do manhattan, quando Lucas pensou que um 
programa de TV com as mentes brilhantes de 
Francis e Elio Gaspari seria imperdível e co-
meçou a formatar o projeto. o primeiro pro-
blema surgiu porque o segundo era avesso a 
fotografia e TV e já estava voltando ao Brasil. 
“mas a idéia, desde o começo, era uma mesa 
com quatro pessoas. o Caio foi uma sugestão 

do engenheiro da record, Julio Sobral, 
que trabalhava comigo. E o Francis gos-
tava dele”, diz Lucas.

Francis e Caio. Caio e Francis. Nos pri-
meiros anos, os melhores momentos do 
programa saíram das discussões intermi-
náveis nas quais o implacável Paulo, entre 
outras histrionices deliciosas, implicava 
sem dó com o amigo. “Nós nunca bri-
gávamos. Saíamos dali e íamos almoçar. o importante não era ganhar ou 
perder a discussão com ele. Era conseguir ter clima para voltar na semana 
seguinte”, conta Blinder. o manhattan quase acabou com a morte de Paulo 
Francis, em 1997. “Para nós foi um baque, mas para o Lucas foi ainda pior”, 
conta angélica. “Sim, achei que o programa ia morrer com ele”, ressalta o 
líder do manhattan Connection.

Se Lucas era o mediador, Caio sempre foi o contraponto dos polemistas 
que passaram pelo programa na fase pós-Francis, como arnaldo Jabor. Para 
surpresa geral, Caio quase não bate boca com mainardi.“Eu era de esquerdi-
nha. Só que o Jabor era de uma esquerda muito delirante. Depois do 11 de 
Setembro, fiquei mais conservador e come-
cei a bater mais de frente, ideologicamente, 
com ele. Com o Diogo, tenho menos discor-
dância. E também temos que ser espontâneos, 
não vou inventar polêmicas”, afirma Blinder. 

No estúdio gelado, o programa segue seu 
rumo. Caio e ricardo brincam entre si e Lu-
cas tenta manter Diogo dentro dos debates. 
No terceiro bloco, Lúcia entra no estúdio 
para falar de cultura. Na sala de edição, 
angélica comanda os cortes e a entrada de 
vídeos com tranqüilidade. “a gente tinha di-
ficuldades para se comunicar nessas entra-
das, o pessoal não entende português e ele 
não poderia ficar falando inglês no ar. aí eu 
sugeri que ele simplesmente me chamasse 

pelo nome quando fosse a hora de entrar um vídeo. Deu certo e as pessoas se acostu-
maram a me imaginar como parte do programa.”

Lá no estúdio, Lucas faz suas considerações finais, conclui a gravação e os partici-
pantes iniciam sua debandada. Ele, Lúcia e ricardo saem correndo para seus com-
promissos. Caio fica no escritório que divide com Lucas e grava um segmento para 
o rádio, por telefone. Uma das virtudes de uma atração há tanto tempo no ar, com 
gente tão calejada no comando, é que a coisa toda se torna natural. o que importa é a 
conversa saborosa entre a turma a cada episódio. Foi assim, numa manhã como outras 
tantas dos últimos 15 anos, que tudo aconteceu. n

QUANDO PAULO FRANCIS MORREU, EM 1997,
                           LUCAS MENDES SENTIU O BAQUE E ACHOU QUE O 
MANHATTAN CONNECTION IRIA ACABAR JUNTO COM ELE

Eles não dividem mais a  
bancada com Lucas Mendes  
e Caio Blinder, mas fazem 
parte dessa história de uma 
década e meia

veLhos de 
guerra

Paulo Francis 
(1993 a 1997)
> o pilar Paulo Francis 
deixou seu posto em 
fevereiro de 1997, com 
sua morte. A quarta 
poltrona da atração che-
gou a ser ocupada por alguns 
convidados, mas nenhum reprodu-
ziu o seu humor ácido e virulento. 
“ele era o mais imprevisível”, diz 
Mendes, a respeito do seu colega 
polêmico, mas conhecido por idéias 
fundamentadas e originais.

1:: A FAz-TUDO  
a maquiagem em caio blinder e lucas 
mendes é apenas uma das atribuições 
de angélica, que edita, produz e 
carrega o manhattan connection. sua 
onipresença, sempre ressaltada pelo 
apresentador, diverte os fãs

2:: SEM VISãO 
do rio, diogo mainardi só consegue 
ouvir seus colegas de programa nas 
gravações, mas isso não o impede de 
desfilar seu repertório de polêmicas. 
“embora ele tenha suas obsessões, é 
um cara antenado”, define blinder

3:: O FRONT MAN  
a idéia inicial de lucas (que tem um 
ótimo gosto para leitura!) era montar 
um debate com francis e elio gaspari, 
mas o segundo estava voltando ao 
brasil e tinha aversão a câmeras

nelson Motta 
(1993 a 2001)
> o versátil Motta tam-
bém foi um dos fun-
dadores do Manhattan 
Connection. emprestava 
o charme de quem conhece 
as coisas boas da vida e falava 
de cultura com a segurança de quem 
sabia o que acontecia na Big Apple. 
deixou a bancada em 2001 e deu lu-
gar a Lúcia Guimarães, que até então 
trabalhava atrás das câmeras, como 
produtora executiva da atração.

arnaldo Jabor 
(1997 a 2003)
> depois de algumas 
participações especiais, 
a direção do programa 
finalmente decidiu quem 
ocuparia de vez o lugar de 
Francis. Por seis anos, o cineasta 
emprestou seu estilo irônico, quase 
resignado, para falar dos fatos e da 
realidade, sempre com seu leve ar 
de mau humor. deixou a vaga para 
Mainardi.

são quase 11h, e a gravação deve começar em poucos minutos. chega 
lúcia guimarães. para a jornalista, que entra somente no terceiro 
bloco, trata-se de um horário bom. ela cumprimenta os colegas e vai 
para a frente de um espelho se arrumar, sozinha. “dou um jeitinho. mas, 
quando faço o programa do brasil, fico mais apresentável, porque lá 
tem maquiador.” lucas e caio conversam entre si e com o brasil, para 
testar os microfones. na mesma sala, dois câmeras americanos, que não 
entendem quase nada de português, brincam com os colegas brasileiros. 
o economista ricardo amorim entra como um furacão, lendo mensagens 
no celular, enquanto se arruma em sua cadeira. “geralmente eu me 
preparo bem, mas essa semana foi agitada. acho que estudei a pauta por 
uns cinco minutos”, afirma. angélica quase o sufoca com o pó facial.

Quem sou eu?   a >> vera Fischer interpreta a Rainha dara no filme infantil Xuxa e os duendes 2 – No Caminho das Fadas (Tele-
cine Pipoca, dia 31, segunda, 11h30);   B >> Ao lado de dona Nenê, Lineu (Marco Nanini) tenta controlar um ouriçado clã em A Grande Família 
– o Filme (Telecine Premium, dia 1º, sábado, 20h).


