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RESUMO
A paixão pelos jogos está presente na vida dos brasileiros desde os tempos da
Colônia e viveu sua fase de esplendor na era getulista, nas décadas de 1930 e
1940, que colocou diversas cidades brasileiras na rota do turismo internacional. O
presente trabalho tem como objetivo analisar a importância dos cassinos para a
atividade turística brasileira por meio do levantamento histórico do seu
desenvolvimento e das discussões atuais em torno da regulamentação dos jogos de
azar. Foram abordadas as histórias dos cassinos no Brasil, e mais especificamente
no Rio de Janeiro, visando demonstrar a sua importância para o desenvolvimento
social, cultural, artístico, político e econômico da população. Para este estudo foi
realizada uma pesquisa utilizando o método histórico-analítico em mídia impressa e
eletrônica. Com a proibição dos jogos em 1946, o turismo, a classe artística
brasileira e os trabalhadores da área foram os que amargaram as maiores perdas.
Desde então, surgiram diversas discussões entre a ilegalidade e a legalidade dos
jogos, onde argumentos a favor e contra são exaustivamente debatidos. Conclui-se
que legalizado ou não, o ser humano vai continuar jogando mesmo que na
clandestinidade. Contudo, os impactos positivos provenientes da legalização se
sobrepõem aos negativos quando o jogo é implantado, com base em políticas
sólidas e administrado e controlado com rigor.
Palavras-chave: Jogo. Cassino. Turismo. Clandestinidade.

ABSTRACT

The passion for gambling is present in the life of the Brazilians since the Colony
times and lived its phase of splendor in the age of Getúlio Vargas, on the decades of
1930 and 1940, which placed many Brazilian cities on the route of international
tourism. This paper’s objective is to analyze the importance of casinos for the
Brazilian tourist activity by the historical survey of its development and the current
discussions around the regulation of the games of chance. History of the casinos in
Brazil were mentioned, more specifically in Rio de Janeiro, aiming to demonstrate its
importance for the social, cultural, artistic, economic and politic development of the
population. For this study, a descriptive-analytical method was carried through a
research using printed und electronic media. With the prohibition of gambling in
1946, the tourism, the Brazilian artistic class and the workers were the ones that had
the biggest losses. Since then, diverse discussions about the illegality and legality of
the games of chance had appeared, where pro and against arguments are
exhaustingly debated. The conclusion is that, legalized or not, the human being will
continue playing even in clandestinity. However, the positive impacts proceeding
form the legalization overlap the negatives when the game is implanted, based on
solid politics and managed and controlled with severity.
Keywords: Gambling. Casino. Tourism. Clandestinity.
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1 INTRODUÇÃO

O jogo no Brasil começou a se estruturar no século XIX depois da chegada da
corte portuguesa. Os jogos já aconteciam nos lares como entretenimento social e as
loterias oficiais já existiam, mas não eram muito populares. Na metade do século os
europeus que chegavam ao Brasil começaram a instalar hospedarias e introduzir
novos costumes, como os cuidados com a saúde vinculados à diversão, incluindo
banhos de mar, esportes e as mesas de jogos nas casas de veraneio.
No século XX o país passou a receber turistas internacionais e incentivos
fiscais para a construção de hotéis, e o turismo começou a se desenvolver de forma
mais elaborada, principalmente o turismo de cura, em estâncias hidrominerais,
termais e climáticas. As “estações de cura” tornaram-se muito populares na década
de 1920, onde os freqüentadores uniam o útil ao agradável, pois além de descanso
e melhoria da saúde, esses locais ofereciam divertimento, festas e jogos de azar em
clubes e cassinos instalados nas estâncias.
As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas por uma intensa vida noturna
nas cidades brasileiras. Nessa época, os cassinos tiveram um papel de destaque na
noite e os hotéis-cassinos ganharam popularidade entre os ricos e celebridades,
transformando-se em atrativos no país. A maioria desses estabelecimentos
apresentava arquitetura majestosa com interior requintado e salões luxuosos.
Os cassinos eram ponto de encontro da alta sociedade brasileira, banqueiros
influentes,

políticos,

empresários,

juízes,

governadores,

turistas

nacionais,

estrangeiros e até presidentes da república freqüentavam os cassinos da época. Os
cassinos foram palco de suntuosos espetáculos, com grandes nomes do teatro,
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cantores, bandas e artistas de fama nacional e internacional que ali se
apresentavam.
Os jornais e revistas que circulavam na época divulgavam freqüentemente os
shows e artistas que se apresentavam nos cassinos, o que gerava maior visibilidade
dos estabelecimentos e promovia a classe artística na mídia.
No sudeste do país estavam os três estados considerados capitais dos
cassinos brasileiros, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O estado do Rio
de Janeiro possuía grandes cassinos, como o do Copacabana Palace, considerado
o primeiro hotel-cassino do país, o Cassino da Urca, o Atlântico, o Icaraí, na cidade
de Niterói, e o Quitandinha, na cidade serrana de Petrópolis, que foi construído para
ser o maior hotel-cassino da América do Sul.
O decreto que proibiu os jogos de azar no País, assinado em 30 de abril de
1946 pelo presidente da República Eurico Gaspar Dutra, causou impactos na
sociedade e gerou grande revolta em empresários do setor hoteleiro, políticos,
donos de cassinos e artistas, que alegavam que os cassinos ajudavam no
fortalecimento das áreas de turismo, na geração de empregos e na arrecadação de
impostos. Surgiram movimentos para a reabertura dos cassinos em todo o país, mas
as iniciativas até hoje não obtiveram sucesso.
Devido às polêmicas em torno dos cassinos brasileiros optou-se, nesta
monografia, por reabrir as discussões e analisar a importância dos cassinos na
atividade turística do país. A legalidade e a ilegalidade dos jogos de azar é uma
questão muito debatida atualmente na sociedade e que atinge diretamente a
atividade e o fenômeno turístico, pois no passado o turismo se beneficiou
consideravelmente do jogo, mas com a proibição dos jogos no Brasil, a atividade
turística, o setor cultural, político, social e artístico foram afetados.
O jogo sempre foi um fator presente na sociedade e, até hoje, a época de
ouro e de glamour dos cassinos permanece na memória das pessoas que
vivenciaram esse período. O turismo teve um papel importante nessa época na
medida em que os cassinos se tornaram atrativos e atraíam turistas para o território
nacional.
A sociedade diverge quanto à regulamentação dos jogos de azar e, por isso,
o assunto tem sido discutido por políticos, estudiosos e empresários que se
preocupam com a situação atual dos jogos no Brasil e planejam o futuro das
políticas que atingem o jogo e a atividade turística no país. Inúmeros projetos
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tramitaram na Câmara Federal, desde 30 de abril de 1946, pedindo a revogação do
artigo do código penal que proíbe o jogo.
A justificativa desta pesquisa contribui para esses debates e no âmbito
acadêmico destaca-se pela importância e originalidade, já que não existem muitas
pesquisas científicas empíricas que abordam a relevância dos cassinos na atividade
turística do Brasil e tratam das questões atuais que envolvem o processo de
legalização dos jogos.
O tema tem ganhado força na Academia, exigindo uma visão interdisciplinar
para que se possa analisar a importância dos cassinos no estudo do fenômeno
turístico brasileiro, mas o que nota-se é uma pouca divulgação e expressividade nas
pesquisas.
O objetivo geral deste estudo é analisar a importância dos cassinos para a
atividade

turística

brasileira

por meio do

levantamento

histórico

do

seu

desenvolvimento e das discussões atuais em torno da regulamentação dos jogos de
azar.
Os objetivos específicos deste trabalho monográfico são analisar a
importância dos cassinos para a atividade turística brasileira ao longo do seu
desenvolvimento histórico e das discussões atuais em torno da sua legalização;
apresentar a história dos jogos de azar no Brasil com a finalidade de mostrar as
influências políticas, culturais, econômicas, sociais e artísticas nas décadas de 30 e
40; investigar as transformações na sociedade após a proibição dos jogos no Brasil;
analisar os impactos causados nos hotéis cassinos brasileiros; mostrar a importância
do jogo na sociedade, na vida dos homens e na atividade turística; verificar a
situação atual dos jogos de azar no Brasil e sua relação com a atividade turística.
Como procedimento metodológico foi utilizado na pesquisa o método
histórico-analítico, em função da carência de trabalhos similares na área de turismo
e da preocupação em compreender a época em que os cassinos eram legalizados
no Brasil e as possíveis conseqüências atribuídas aos acontecimentos passados.
Para investigar os registros de eventos e realizações passadas relativas ao
tema foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, dissertações de mestrado, mídia
impressa e eletrônica. Foram feitas pesquisas na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro para verificar publicações e fotos da época.

15

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange a bibliografia já
tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, revistas,
livros, pesquisas, monografias, teses, etc., até meios visuais: filmes e televisão.
A pouca quantidade de publicação a respeito do tema e a necessidade de
informações atualizadas, justifica o uso freqüente da pesquisa na internet em sites
jornalísticos, governamentais e voltados para o resgate da memória fotográfica e
textual da história brasileira.
Este estudo desenvolve-se em quatro capítulos. O primeiro, a introdução,
apresenta o tema, a justificativa, o problema e os objetivos que norteiam o
desenvolvimento do texto.
O segundo capítulo aborda o apogeu dos cassinos no Brasil e a influência
sobre a economia, a cultura, a arte, a política, o turismo, a organização e o
desenvolvimento das cidades onde estavam instalados.
Já o terceiro capítulo, é voltado para a discussão dos impactos provocados
pela proibição do jogo no Brasil desde que esta entrou em vigor, com o Decreto-Lei
nº 9.215, de 30 de abril de 1946, assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, até
a atualidade. Serão consideradas as implicações sociais, culturais, econômicas e
políticas trazidas pela ilegalidade do jogo “de azar” no país, bem como seus
impactos no turismo.
O quarto e último capítulo contempla as considerações finais, apresentando
uma síntese dos principais pontos discutidos no trabalho e as conclusões desta
pesquisa.

2 A ÉPOCA DE OURO DOS CASSINOS NO BRASIL

Em artigo para a revista Nossa História (2006, p.41), Jane Santucci1 fala da
paixão dos brasileiros pelos jogos desde os tempos da Colônia, mesmo com as
severas punições que eram infligidas aos jogadores de cartas. Ela afirma que “desde
as épocas mais remotas a vontade de jogar está associada à natureza humana”. A
autora se apóia no trabalho do historiador e professor Johan Huizinga, para quem “a
idéia de jogo é central para a civilização, fazendo-se presente em todas as
atividades humanas, sejam arte, filosofia, política, guerra, dinheiro ou linguagem”.
As competições sempre tiveram importância na sociedade, desde os
primórdios da civilização, ocupando um lugar de destaque em todas as culturas em
função da prevalência do fator sorte.
Huizinga (2007, p.3) afirma que “o jogo é fato mais antigo que a cultura” e
acrescenta:

Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da
própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes
origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos. Em toda a
parte encontramos presente o jogo, como uma qualidade de ação bem
determinada e distinta da vida "comum". (idem, p.6)

Apesar de a ligação entre o jogo e a cultura não ser clara, como diz Huizinga
(idem, p.8), ele acredita que o jogo em sua forma mais simples e pura “constitui uma
das principais bases da civilização”.
1

Jane Santucci é arquiteta e mestre em arquitetura pela FAU/UFRJ e autora de Os Pavilhões do
Passeio Público Theatro Casino e Casino Beira-Mar. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
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(...) o jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição exata em
termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo deve
permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através das
quais exprimimos a estrutura da vida espiritual e social. (idem p.10)

O jogo tem por característica a liberdade e quando a perde deixa de ser jogo,
ou seja, o jogo é uma atividade supérflua e poderia ser facilmente dispensada.
Cessando o jogo, cessa a sua necessidade. Huizinga (p.11) complementa esse
raciocínio afirmando que “chegamos, assim, à primeira das características
fundamentais do jogo: o fato de ser livre, de ser ele próprio liberdade”.

É possível, em qualquer momento, adiar ou suspender o jogo. Jamais é
imposto pela necessidade física ou pelo dever moral, e nunca constitui uma
tarefa, sendo sempre praticado nas "horas de ócio". Liga-se a noções de
obrigação e dever apenas quando constitui uma função cultural
reconhecida, como no culto e no ritual. (ibidem, p.11)

De acordo com Paixão (2005a), os jogos sempre estiveram presentes nas
atividades de entretenimento das populações, e, na América do Sul, os povos nativos
já praticavam alguns jogos antes da chegada dos colonizadores.
No Brasil, o jogo de azar era bastante comum, mas não socialmente
importante. A chegada da família real portuguesa, em 1808, trouxe a cultura dos
jogos dos salões europeus. Os jogos de carta, os dados e a roleta passaram então a
marcar presença nas relações sociais da antiga colônia. Com a implantação, em
1811, da Real Fábrica de Cartas de Jogos, a víspora e o bilhar tornaram-se bastante
populares levando à abertura de diversas casas comerciais destinadas à sua
exploração.
Com a regulamentação dos jogos a partir de 1831, quando surgiu a primeira
legislação especifica sobre jogos no Brasil, aumentaram os pedidos de autorização
para a criação de loterias voltadas para atividades filantrópicas, geralmente ligadas à
igreja, como forma de angariar fundos para suas obras.
A chegada dos europeus no Brasil, na segunda metade do século XIX, deixou
evidente a escassez de infra-estrutura turística, tais como hotéis, hospedarias e
estâncias, com as quais estavam habituados. Os primeiros destinos que receberam
estes visitantes foram: Petrópolis, no Rio de Janeiro; Caxambu e Poços de Caldas, em
Minas Gerais; Campos do Jordão, em São Paulo; e, Santo Amaro e Caldas da Imperatriz,
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em Santa Catarina. No século XX o país passou a ser visitado por turistas internacionais
e os hotéis começaram a receber incentivos fiscais. Na década de 1920 foram
construídas casas de banho em Caldas Novas, Goiás, inaugurando o modismo das
décadas seguintes com o turismo de cura.
A era dos cassinos no Brasil começou com a preocupação do Presidente da
República Epitácio Pessoa (1919-1922) em oferecer acomodações adequadas para
as autoridades internacionais que visitariam o Brasil, como o Rei Alberto I, da Bélgica,
que visitou o País em setembro de 1920. A constatação de que o país não contava com
boa infra-estrutura nos meios de hospedagem provocou a construção de um hotel de luxo
à beira-mar. Coube ao empresário Octávio Guinle a realização de tal empreendimento
que escolheu “uma área distante da população pobre da cidade, à beira-mar”. Sua
exigência em anexar um cassino ao hotel foi aceita pelo então Presidente da
República e, apesar das críticas, o Copacabana Palace “surgiu majestoso nas areias
cariocas visando às comemorações do Centenário de Independência”. (PAIXÃO, 2006)
Os cassinos marcaram as décadas de 1930 e 1940 no Brasil e se tornaram
atrativos turísticos no território nacional.
Conforme Tomé Machado (2008, p.150):

A partir do final da década de 30 os cassinos passaram a ter um papel de
destaque na vida noturna brasileira, destacando-se principalmente os
hotéis-cassinos do sul de minas Gerais, do Estado de São Paulo e do Rio
de Janeiro.
Os hotéis-cassinos eram disputadíssimos pelas mais importantes
celebridades dos anos 30 e 40, sendo também muito atrativos às pessoas
comuns que faziam questão de conhecer o requinte dos seus salões.

Os cassinos foram palcos de suntuosos espetáculos, com apresentações de
cantores e bandas de fama nacional e internacional. Anúncios em jornais e revistas
da época (Anexo A) divulgavam os shows e os artistas que iriam se apresentar nos
cassinos. Depois da proibição dos jogos de azar no Brasil, ficou a memória de uma
época, quando os cassinos atraíam a sociedade sofisticada, com espetáculos de
artistas nacionais e estrangeiros. E é nas palavras do jornalista Oswaldo Miranda
que se percebe o saudosismo de uma época glamourosa e próspera:
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A imagem mais distante em minha lembrança é a do 'Beira-mar Cassino', ali
no Passeio Público, perto do Chafariz da Pirâmide, que o Vice-Rei Luiz de
Vasconcelos incumbiu Mestre Valentim de construir à beira do cais, em
1789. Peguei o prédio ainda de pé, lá pela década de 1930. Hoje, só em
fotografias. (...) Em 1945, Getúlio Vargas caía. Era o fim do Estado Novo.
Eleições. (...) Dutra venceu. Pouco depois da posse assinava decreto
extinguindo a prática de jogos de azar. (...) Na imensidão dos salões, salas,
jardins, galerias, corredores, boites, teatros, varandas, tudo, só fantasmas e
fantasmas. (ALMA CARIOCA, 2004)

A era de glamour dos cassinos, dos shows, das vedetes e dos salões
luxuosos dos hotéis-cassinos é relembrada até hoje pelas pessoas que vivenciaram
essa época, por publicações e estudiosos.

(...) Muitos hotéis-cassinos brilharam durante os anos que Getúlio Vargas
lhes deu apoio para que a elite pudesse desfrutar de momentos que, ainda
hoje, deixam na memória dos mais idosos: orgulho, saudade, alegria,
esperança, tristeza, desgosto e nostalgia.
São esses sentimentos que indicam a verdadeira ‘Belle Époque’ de
qualquer nação. (PAIXÃO, 2005a)

Os cassinos eram o ponto de encontro da alta sociedade e por seus luxuosos
salões circulava uma elite milionária, fortalecida pelo Estado Novo, em busca de
distração, que, estimulada pelas produções majestosas, com festas e shows muitas
vezes promovidos pelo Governo, ocupava as mesas de jogo e as poltronas diante
dos suntuosos palcos por onde desfilavam figuras como Carmen Miranda, Grande
Otelo, Bing Crosby, Toni Bennett, Edith Piaf, dentre outros.
Os cassinos incrementavam a oferta turística dos estados brasileiros, como
opções de lazer e entretenimento, atraíam turistas de diversas localidades,
divulgavam as cidades brasileiras no exterior, movimentavam a vida artística
regional, geravam empregos diretos e indiretos e aumentavam as receitas do país
com arrecadação de impostos e tributos. (PAIXÃO, 2006)

2.1 CASSINOS BRASILEIROS

Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo eram os destinos
preferidos da elite nas décadas de 1920 a 1940. Considerados as capitais dos
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cassinos brasileiros, tornaram-se referência para grandes estrelas que desfilavam
pelos palcos mundiais, além de grandes nomes da política da época, celebridades e
aventureiros, todos em busca de diversão, fortuna e prazer.
No Rio de Janeiro destacavam-se o cassino do Copacabana Palace, o
Cassino Atlântico, o Cassino da Urca, e o Beira-Mar Cassino; além do Cassino
Icaraí, em Niterói; e o grandioso Quitandinha, em Petrópolis.
Em São Paulo faziam sucesso, entre outros, o Cassino do Monte Serrat, o
Parque Balneário Hotel e o Cassino São Vicente na Ilha Porchat.
Em Minas Gerais encontravam-se o Grande Hotel, em Araxá, o Pampulha,
em Belo Horizonte; além das Estâncias Hidrominerais.
Em Pernambuco havia o Hotel-Cassino Americano. Construído na Praia da
Boa Viagem, em Recife, alojou os fuzileiros navais dos Estados Unidos baseados no
Brasil na época da Segunda Guerra Mundial.
No Paraná, o Cassino Ahú, de Curitiba, deixou sua marca. Alavancado pelo
sucesso de sua fonte de água mineral, e também pelas poucas opções de lazer
numa cidade muito voltada para o trabalho, o Ahú alcançou o sucesso oferecendo
uma multiplicidade de atividades e eventos, além do atraente jogo. Havia os
espetáculos com estrelas de diversas magnitudes, os salões de danças, o
restaurante, etc. Essa gama de opções num único lugar era uma novidade e foi
importante para o sucesso do empreendimento.

2.1.1 Cassinos no Rio de Janeiro

Os cassinos do Rio de Janeiro eram famosos pelo luxo e pelos espetaculares
shows. Muitos artistas brasileiros foram lançados e conquistaram o sucesso em seus
elegantes e engenhosos palcos, com mecanismos inteligentes, onde os shows não
paravam. Um pouco da história dessas edificações monumentais, verdadeiros
complexos turísticos e de entretenimento, será resgatada nas próximas páginas.
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2.1.1.1 Copacabana Palace

O Hotel Copacabana Palace foi projetado para atender ao grande número de
visitantes esperados para a grande Exposição do Centenário da Independência do
Brasil, um evento de dimensões internacionais a ser realizado em 1922. Mas a
inauguração só viria no ano seguinte, onze meses depois do planejado. Os motivos de
tal atraso foram vários: desde a dificuldade na importação dos mármores e cristais
da decoração, até a falta de tecnologia para uma construção de tal porte, além de
uma violenta ressaca, em 1922, que afetou o subsolo da construção.
O Copacabana Palace foi construído pelo empresário Octávio Guinle
atendendo a uma solicitação do então presidente Epitácio Pessoa (1919-1922), que
concedeu benefícios fiscais e licença para o funcionamento de um cassino no local,
sendo esta uma exigência do próprio Guinle.
O presidente Arthur Bernardes (1922-1926), sucessor de Pessoa, tentou
cassar a licença do cassino em 1924, porém, após uma longa batalha judicial, em
1934, os Guinle venceram. Apesar de todo o processo, o Copacabana Palace
ganhou fama mundial logo após sua inauguração e virou o ponto de encontro da
sociedade brasileira e de celebridades internacionais, superando as críticas por ser
um local tão distante do centro da cidade, e consolidando a fama e o glamour do
bairro.
Algumas curiosidades citadas pelo site Jornal Copacabana (2008): em 1925,
o hotel hospedou a primeira personalidade mundial, o cientista Albert Einstein; em
1928, o presidente Washington Luis levou um tiro dado por sua amante em um dos
salões; no mesmo ano, Santos Dumont hospedou-se profundamente deprimido por
causa de um acidente com um avião que participava de sua recepção na chegada
ao Brasil, no qual 12 pessoas morreram.
Tomé Machado (2008, p. 149 e 151) complementa essa informação
afirmando que ao hospedar tais e tantas figuras ilustres, “o Copacabana Palace
atraía multidões para Copacabana, que aproveitavam para tomar banho de mar e
bronzear-se”. Prática que acabou se tornando um dos símbolos da cidade do Rio de
Janeiro. Ainda conforme o autor, o Copacabana Palace possuía uma infra-estrutura
superior até aos cassinos europeus. Confortável e elegante, oferecia diversos tipos
de jogos (roleta, bacará, boulier, campista, trinta-quarenta e cavalinhos) além de bar,
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restaurante e teatro. Mas não eram apenas os jogos que movimentavam a noite no
hotel-cassino: seus grandiosos espetáculos atraíam a elite para os famosos shows
no “Golden Room” com estrelas nacionais e internacionais que abrilhantavam “a
melhor casa de espetáculos da América do Sul”.
Os shows eram divulgados nos jornais da época, como exemplificado na
Figura 1, e que foi veiculado no Diário Carioca de 12 de dezembro de 1936:

Figura 1: Anúncio do Cassino do Copacabana Palace.
Fonte: Diário Carioca, 1936.

Em 1943, no filme “Alô Amigos!”, produzido pela Disney, o personagem Pato
Donald viaja para América do Sul em busca de novos personagens, músicas e
danças para os desenhos animados. No Brasil, conhece Zé Carioca que apresenta
os principais atrativos turísticos do Rio de Janeiro, entre eles o Cassino da Urca, o
Cassino Atlântico e o Copacabana Palace, onde aprende a sambar e dança com
Carmen Miranda ao som de Tico-tico no Fubá e Aquarela do Brasil. Esse vídeo deu
grande visibilidade ao Rio de Janeiro e confirmou a potencialidade turística dos
cassinos.
Na Figura 2, aparecem os personagens Pato Donald e Zé Carioca se
divertindo no calçadão de Copacabana e passeando pelos cassinos do Rio de
Janeiro:
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Figura 2: Imagens do vídeo “Alô Amigos!”, dos Estúdios Disney.
Fonte: Alô Amigos, 1943.

Paixão (2006), conta que às 23h do dia 30 de abril de 1946, com a proibição
dos jogos no Brasil, o Diretor do Cassino, José Caribé Rocha, “com a voz
embargada e em tom solene, anunciava a última partida da roleta, encerrando um
período inigualável de luxo e glamour”.
Com o fim dos jogos, os salões do Copacabana Palace passaram a ser
utilizados para festas ocasionais. Com o tempo, o espaço do antigo cassino foi
reformado e várias peças foram restauradas preservando os modelos originais.

2.1.1.2 Cassino da Urca

O jornalista Gildo Mazza afirma que “quando se fala em cassino no Brasil, o
primeiro nome que vem à mente é o Cassino da Urca, pela sua beleza, luxo e
glamour, palco que lançou muitos artistas famosos do país”. (BNL, 2006a)
Tomé Machado (2008, p.152) também enfatiza a preferência “do público
carioca e dos inúmeros turistas que para lá se dirigiam em busca do jogo e dos
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memoráveis shows, que fizeram do Cassino da Urca o principal palco e um dos
símbolos dos ‘anos dourados’ do Rio de Janeiro”.
O Cassino da Urca surgiu em 1933 a partir de um empreendimento que não
deu certo: o Hotel Balneário, que não tinha condições de competir com luxuosos
hotéis como o Glória e o Copacabana Palace, apesar de bem localizado, à beira mar
e no ponto mais central do bairro.
Construído na década de 1920, o edifício de propriedade da Empresa da Urca
passou às mãos da Companhia Imobiliária e Construtora do Rio de Janeiro, cujas
ações foram sendo compradas por um ex-tropeiro alçado a empresário: Joaquim
Rolla.
O jornalista Luis Nassif aponta que “na história dos cassinos (...), não houve
empresário mais influente que o mineiro Joaquim Rolla. Numa época, chegou a ser
incluído por Assis Chateaubriand na relação dos dez homens mais influentes do
país”. (LA INSIGNIA, 2005)
Joaquim Rolla era um tropeiro e empreiteiro de estradas, protegido por Arthur
Bernardes, presidente do Brasil nos anos de 1922 a 1926. Aventureiro, tentou a
sorte no Copacabana Palace, em 1932, perdeu tudo, voltou para Minas Gerais e
ficou milionário na construção de estradas de ferro, um negócio que se expandia por
todo o Estado. Visionário, voltou ao Rio de Janeiro e adquiriu as ações do Cassino
Balneário da Urca, tornando-se seu proprietário.
Inventivo, Joaquim Rolla promoveu o sucesso estrondoso do Cassino da Urca
ao criar uma agência de propaganda, a Agência Difusora de Anúncios. Um dos seus
redatores era Carlos Lacerda, que posteriormente veio a ser governador do antigo
Estado da Guanabara. Sucesso total e muito dinheiro circulando, Joaquim Rolla
expandiu sua rede de jogos pelo Brasil, tornando-se um magnata do jogo. Quando o
jogo foi proibido em 30 de abril de 1946, ele era dono de outros cassinos pelo Brasil,
além do Pavilhão de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um local projetado para feiras
e exposições.
Joaquim Rolla teve um fim inusitado, mas coerente com o seu perfil. Durante
décadas ele se destacou como um grande nome no jogo de peteca nas praias
cariocas. Veio a falecer, em 1976, após várias horas de jogo sob sol forte em uma
praia do Rio de Janeiro.
O Cassino viveu seu apogeu durante o Estado Novo (1937-1945), tendo Dona
Darcy Vargas, a primeira-dama, como a sua maior patrocinadora de eventos e festas
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freqüentadas por embaixadores, ministros, parlamentares, militares de altas
patentes, homens de negócios, intelectuais, aventureiros, turistas, além dos mais
celebrados artistas.
Na memória de Helena Palmeira, moradora do bairro da Urca na época do
cassino, ficou registrada o sucesso dos eventos realizados no local, segundo Thiesen
(1998):

O Cassino da Urca é um capítulo a parte, porque tinha aqueles shows. Os
shows eram, no início, vamos dizer assim shows internacionais e grandes
cantores. Todos se apresentavam ali. Eles faziam aos domingos uma
espécie de matinê. (...) nós íamos para dançar, (...) ficávamos para assistir o
show. Era tudo. A parte da diversão era feita aqui na Urca. (...) O Cassino,
apesar de receber muita gente, eu não me lembro de nada assim de
violência, devido ao Cassino, entendeu? Apesar de toda a parte do jogo,
tudo mais era tranqüilo, nunca houve problema nenhum. Era uma situação
muito gostosa. (p. 424)
Eu tenho lembrança, por exemplo, de uma festa daquela época, da Darcy,
na época do Getúlio Vargas. Ela fez uma revista, um musical que ficou
muito famoso Joujoux e Balangandans. Ela utilizou moças da sociedade
que fizeram toda a parte da coreagrafia [sic] de danças. O Cassino fez uma
festa nesse sentido. Eu era também jovem e achava aquilo maravilhoso.
Pareciam aquelas festas que a gente vê no cinema. Havia várias pessoas,
bem vestidas. Eu lembro que a Darcy Vargas, isso ficou na minha memória,
chegou muito elegante. Devia fazer frio na ocasião, ela estava com um
casaco, tinha uma pele branca muito bonita. Essa foi uma festa muito
grande. (p.426)

No site Alma Carioca (2004) o jornalista Oswaldo Miranda relembra algumas
celebridades que desfilaram pelo palco do Cassino da Urca:

Vi o “Cassino da Urca” funcionando, quando ocupava todas as
dependências do enorme prédio da Rua João Luiz Alves. Este, aliás, foi o
maior de todos, projetando-se na história pela realização de maravilhosos
shows em seu grill-room. No palco da Urca terá acontecido, sem dúvida, a
mais extraordinária seqüência de espetáculos artísticos. Por lá estiveram
celebridades internacionais, como Bing Crosby, Jean Sablon, Martha
Eggerth, Pedro Vargas, Carmen Miranda, Toni Bennett, Edith Piaf, Amália
Rodrigues... Havia grandes orquestras, como a titular, de Carlos Machado,
com o iniciante Dick Farney como crooner, e o fantástico Russo do
Pandeiro. Vale ainda fazer referência a Déo Maia, cantora negra de enorme
sucesso, Grande Otelo, às jovens Emilinha Borba, Linda e Dircinha Batista
e Heleninha Costa. O palco do Cassino da Urca tinha sempre para seu
público momentos maravilhosos para compor sua caríssima e sempre
atraente programação. Isso sem falar nos músicos, malabaristas, acrobatas,
ilusionistas, instrumentistas de renome no exterior, contratados a peso de
ouro para manter o alto nível do que se poderia ver no lendário palco.
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Conforme Castro (2005), no início de suas atividades o Cassino da Urca não
tinha o mesmo glamour que o Copacabana Palace. Joaquim Rolla quando comprou
o imóvel em 1933, não entendia nada de cassinos e, o Cassino da Urca tinha
estrutura amadora, atraindo um público humilde, habituado ao jogo. Decidido a
entrar na competição com os grandiosos Copacabana Palace e Cassino Atlântico,
Rolla contratou Luiz de Barros, diretor de cinema e cenógrafo de teatro, que fez uma
revolução total nas dependências do cassino dando ao lugar requinte e sofisticação,
sendo reinaugurado com estrondo em 1936. Para consolidar o sucesso do cassino,
Rolla contratou Carmen Miranda por um ano. Castro (2005, p.140) reproduz o
seguinte diálogo entre Joaquim Rolla e Carmem Miranda:

Em dezembro [1936], Rolla chamou Carmen para oferecer-lhe um contrato
(...). Carmen pediu trinta contos de réis por mês (...), e mais o direito de se
ausentar para apresentações fora do Rio.
“Carmen, isso eu não posso pagar”, disse Rolla.
“Pode, sim”, ela garantiu. “Dinheiro de jogo é achado na rua. Eu vou cantar
aqui duas vezes por noite e não vou repetir nem um vestido durante um
mês. As mulheres virão me ver, por causa dos vestidos, e trarão os homens,
que virão jogar.”
Rolla pagou. E não se arrependeu. Carmen ajudou a consagrar o seu
cassino e, graças a este, a Urca, uma península na entrada da Baía de
Guanabara, já famosa mundialmente pelo Pão de Açúcar, tinha agora um
novo marco no cartão-postal.

As propagandas dos espetáculos transmitiam muito bem o clima requintado
que existia na época nos palcos do Cassino da Urca, conforme Figura 3, veiculado
no Diário Carioca, de 06 de janeiro de 1939:
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Figura 3: Anúncio dos shows do Cassino da Urca.
Fonte: Diário Carioca, 1939.

A reforma realizada por Rolla acrescentou ao cassino um palco que tinha
plataformas e elevadores, para que uma orquestra saísse enquanto a outra entrava.
O teatro comportava 500 pessoas, mas podia ser ampliado para os grandes bailes.
O cassino era formado por duas estruturas, unidas por uma passarela. As apostas
pesadas aconteciam em uma sala reservada. Para os jogadores azarados, sempre
havia agiotas dispostos a comprar relógios e anéis. O prédio da frente possuía três
grandes salões com vista para a praia. Os freqüentadores dessa área chegavam de
bonde, desciam na Avenida Pasteur e caminhavam cerca de 1 quilômetro.
Está presente nos depoimentos de moradores do bairro da Urca, o desfile das
grandes estrelas pelos salões do Cassino, de acordo com Thiesen (1998):

Depois que começou com o tombamento, quando quiseram fazer o hotel no
Cassino. Aí é que a gente começou a pesquisar (...). Então a gente
começou a provar, quer dizer, você tinha que ter argumentos para não
deixar destruir a TV Tupi. (...) foi lá que Carmen Miranda fez [sucesso], foi lá
que Walt Disney criou o Zé Carioca, foi lá que o Herivelto Martins, o
Braguinha e o Grande Otelo se apresentaram, quer dizer, tinha que criar
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uma história do bairro para poder preservar, não é? (Depoimento de Hugo
Hamann, p.534)
Lembro, lembro muito bem [do cassino], eu joguei lá. Joguei, jogava lá. (...)
Eu jogava naquela época, eu jogava pôquer (...) porque tinha doutor, tinha
até deputado, jogava, mandava chamar, chamava na minha casa para jogar
um pôquer, eu gostava muito (...).(Depoimento de João Andrade, p.588)

Paixão (2005a) argumenta que, o Cassino da Urca junto ao Copacabana Palace
e ao Cassino Atlântico, se tornaram os “donos da noite”, apagando o brilho de outros
locais boêmios.

O Cassino da Urca, da sociedade fina e elegante, dos fenômenos que
transformavam a noite, dos bailes e jantares no grill-room e do jogo
incessante, como todas as outras casas de jogos, fechou suas portas em
1946, e passou a sediar, em 1950, os estúdios da extinta TV Tupi até 1980
(...) (LOUZEIRO, 2000 apud PAIXÃO, 2005a)

A TV Tupi realizou adaptações no prédio onde funcionava o hotel-cassino, e
no antigo palco de espetáculos aconteceram programas musicais. A emissora, em
julho de 1980, foi tirada do ar por ordem do governo federal que cassou a
concessão. O prédio ficou abandonado por anos, mas desde novembro de 2006, o
estabelecimento que estava sob a posse da prefeitura foi alugado ao IED (Instituto
Europeu de Design), que pretendia investir 17 milhões de reais em troca da
concessão de 50 anos para uso do local. (MUSEU VIRTUAL CARMEM MIRANDA,
2006; G1, 2006)
O arquiteto e designer gaúcho Ado Azevedo intermediou o interesse do IED
pelos escombros do antigo Cassino da Urca. A idéia do projeto era restaurar todo o
prédio para o funcionamento de cursos de moda, design e artes visuais, com salas
de exposições e atividades culturais. No entanto, o prédio é tombado pelo IPHAN
(Instituto do Patrimônio Artístico Nacional), que rejeitou o projeto do IED para
restauração do imóvel. (MUSEU VIRTUAL CARMEM MIRANDA, 2006; G1, 2006,
2007)
A decadência do prédio onde funcionou o Cassino da Urca fica evidente nos
depoimentos de moradores do bairro da Urca, conforme Thiesen (1998):
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(...) era um prédio belíssimo, super bonito, (...) uma decoração condizente
com a decoração da época, mas super espetacular, que havia shows
maravilhosos, inclusive cantores americanos, cantores estrangeiros que
vinham se apresentar no Cassino da Urca porque era um "must" o Cassino da
Urca. Havia inclusive uma lanchinha dessas voadeirazinhas que o artista
vinha, se apresentava, digamos às 8:00 horas, ou coisa assim, no Cassino
da Urca, pegava a lanchinha na praia da Urca e ia até Icaraí rapidinho, fazia
o show em Icaraí, às vezes ia fazer outro show na Urca. (Depoimento de Ana
Luíza Rodrigues, p.73)
A Praia da Urca está completamente deteriorada. As antigas cabines de
banho que, por ocasião da época áurea do Cassino da Urca, serviam como
cabines para que seus freqüentadores trocassem de roupa, estão invadidas
por todo tipo de gente. (Depoimento de Paulo Mello, p.452)

Segundo o site do RJTV, da Rede Globo, em notícia de 02 de setembro de
2009, após anos de abandono, finalmente o antigo Cassino da Urca foi tombado
pela Câmara Municipal do Rio e tornou-se Patrimônio Histórico e Cultural. Com isso,
o prédio só poderá ser usado para atividades ligadas à história da Urca, impedindo o
uso do local pelo IED.

2.1.13 Cassino Atlântico

Em 1935, surgiu mais um templo do jogo no Rio, o Cassino Atlântico, do
empresário Alberto Bianchi, localizado no Posto 6 de Copacabana. No estilo art déco
por dentro e por fora, com um pé-direito de quase dez metros, tanto nas salas de
jogo como no grill, dava a sensação de se estar a céu aberto ou em um
transatlântico. Aconteciam jantares dançantes, abrilhantados, em um ambiente
incomparável de distinção e suntuosidade, por numerosas atrações internacionais e
nacionais. Era o programa perfeito para um casal levar os amigos em visita ao Rio,
para jantar, dançar, assistir ao show, e jogar.
Antes do cassino existia no local, ainda no início do século XX, um famoso
restaurante de frutos do mar e um café-dançante, ao estilo dos cabarés parisienses,
o Mère Louise, que com o tempo tornou-se um local de encontros suspeitos, sendo
fechado pela polícia no ano de 1931. O Cassino Atlântico foi erguido somente em
1934, contribuindo para consolidar Copacabana como um bairro requintado, com
movimentada vida noturna.
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O Atlântico serviu de cenário e tema, com o codinome Cassino Mosca Azul,
para o filme Alô, alô, Carnaval!, uma comédia musical dirigida por Adhemar
Gonzaga, e lançada nos cinemas do Brasil em 1936. Contava em seu elenco com
Carmen Miranda, Francisco Alves, Lamartine Babo, entre tantos outros artistas. A
idéia do filme surgiu da necessidade de se apresentar ao grande público os grandes
cantores da fase de ouro do rádio brasileiro, já que não havia televisão e a
população de baixa renda praticamente não tinha acesso aos cassinos. Era o
começo de uma nova era da música popular. (CASTRO, 2005; CLIQUEMUSIC,
2001)
Com a proibição do jogo no Brasil, em 1946, o Cassino Atlântico foi obrigado
a fechar as portas, uma vez que não tinha outra fonte de renda, como o cassino do
Copacabana Palace, que se transformou em casa de espetáculos. O prédio passou
a ser ocupado pela TV Rio, a partir de 1955 até a metade da década de 70, quando
foi demolido para dar lugar ao Shopping Cassino Atlântico e ao luxuoso Hotel Rio
Palace que, nos anos 1990 foi adquirido pelo Grupo Accor e passou a se chamar
Sofitel Rio de Janeiro. É possível observar, através da Figura 4, que, na
reconstrução, foram feitas referências ao estilo art déco do Cassino Atlântico:

Figura 4: Cassino Atlântico na década de 40. Hotel Sofitel e Shopping Cassino Atlântico,
atualmente.
Fontes: Flickr, 2009a; Rio Hoje, 2009.
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2.1.1.4 Cassino Beira Mar

A história do Teatro-Cassino Beira-mar se confunde com a história do Passeio
Público, no Rio de Janeiro. Na memória saudosista do jornalista Oswaldo Miranda, no
site Alma Carioca (2004), registra-se o romantismo que envolve o imaginário sobre o
lugar: “A imagem mais distante em minha lembrança é a do 'Beira-mar Cassino', ali
no Passeio Público, perto do Chafariz da Pirâmide...”.
Construído entre 1779 e 1783, o Passeio Público foi o primeiro jardim público
da cidade e do país, e foi construído sobre o aterro que fez desaparecer a lagoa do
Boqueirão, considerada um pântano insalubre e foco de doenças. Por ordem do
vice-rei do Estado do Brasil, D. Luís de Vasconcelos, e pelas mãos de Mestre
Valentim da Fonseca e Silva surgiu esse jardim único à época.
Em meio a muitas histórias de abandono, destruição e reinauguração, o
belvedere do Passeio foi demolido em 1920, durante a administração do prefeito
Carlos Sampaio. Em seu lugar foi construído o Teatro-Cassino Beira Mar, projetado
pelo arquiteto Heitor de Mello e inaugurado em 18 de junho de 1926 com a peça
“Sorte grande”, de Manuel Bastos Tigre. As atrações do local variavam de
apresentações

da

exótica

dançarina

norte-americana

Josephine

Baker

a

companhias de teatro de nomes consagrados.
O conjunto do Theatro Casino e Casino Beira-mar, com prédios geminados
em estilo neo-colonial, um em cada ângulo do parque, ligados por uma pérgula, foi
projetado para as comemorações do Centenário da Independência, em 1922. O
objetivo era erguer um prédio que contasse com hotel para turistas estrangeiros,
com salões de festas, gabinetes de leitura, salões de jogos, diversões noturnas e
mirantes voltados para a Baía de Guanabara, mas não ficaram prontos a tempo e
permaneceram em estado de abandono por cerca de três anos. O empresário
Nicolino Viggiani propôs ao Prefeito Alaor Prata a transformação dos prédios em
teatro, de um lado, e em casa noturna com restaurante, casa de chá, salão para
banquetes, boate, no outro.
Todo o conjunto, que acabou não sendo utilizado como cassino, apesar do
nome, foi demolido na administração de Henrique Dodsworth (1937-1945). Com
arquitetura e decoração aplaudidas por uns, criticadas por outros, chegava ao fim
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uma curta, conturbada e intensa existência, devolvendo o terraço ao Passeio Público
que teve seu jardim mais uma vez restaurado.

2.1.1.5 Hotel-Cassino Quitandinha

O Hotel-Cassino Quitandinha foi idealizado para ser construído na Praia
Vermelha, no Rio de Janeiro, mas o empresário mineiro Joaquim Rolla, na época
proprietário da maior rede de cassinos da América Latina, não obteve a aprovação
do Exército e resolveu subir a serra, indo para Petrópolis onde também tinha
interesses.
Segundo editorial assinado por De Luca:

O verão de 1944 foi um daqueles de ficar para a História. No dia 12 de
fevereiro, todo mundo que importava — as mulheres mais incríveis, os
empresários mais influentes, os políticos mais poderosos — subiu a serra
de Petrópolis para a inauguração do Quitandinha, um hotel-cassino com
pretensões nunca antes sequer aventadas por aqui. (REVISTA O GLOBO,
2009a)

Ainda no século XIX surgiu Petrópolis, “a primeira cidade planejada do Brasil”,
segundo o site do SESC RJ (2009). Na década de 1930, com a abertura da estrada
Rio-Petrópolis, Rolla se sentiu atraído pelo grande terreno da Fazenda Quitandinha e
estruturou o projeto de um complexo cassino-hotel. Em 1939, ele adquire o terreno;
em 1941, lança o projeto e, em 12 de fevereiro de 1944 acontece a inauguração.
Conforme Paixão (2005a), o Quitandinha foi concebido para ser o maior hotelcassino da América Latina, e Rolla, que além de grande empresário era também um
grande jogador, negociou com o governo “um contrato que lhe assegurava a
indenização de 120 mil contos de réis, no caso do jogo ser proibido em território
nacional”. Paixão complementa a informação dizendo que “a casa foi parcialmente
inaugurada, com um banquete para duas mil pessoas, no salão Marcondes”.
Joaquim Rolla não mediu esforços contratando os arquitetos Luis Fossati e
Alfredo Baeta Neves para realização do projeto; e a cenógrafa e decoradora
americana Dorothy Draper para ambientar o Cassino. O Quitandinha foi projetado
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externamente no estilo normando influenciado pelos grandes cassinos europeus, e
internamente sua decoração foi inspirada nos cenários hollywoodianos.
De acordo com o artigo do jornalista Renato Lemos, na Revista O Globo (2009,
p.25) “o Quitandinha é um daqueles prédios em estilo normando-francês, típicos de
cidades de colonização alemã. Já o interior é outra história”. Dorothy Draper deu ao
lugar um aspecto cinematográfico com espelhos, lustres de bronze, granito,
porcelana chinesa e grandes espaços vazios. Lemos reproduz o depoimento de
Mário Rolla, sobrinho de Joaquim Rolla, que lembra que “para o jantar era
obrigatório o uso de terno e gravata e que os maîtres falavam pelo menos três
línguas” (idem, p. 26). O autor demonstra através de números a magnitude do lugar:

São 50 mil metros quadrados, 150 metros lineares de varanda, 426
apartamentos, uma cozinha de 1.200 metros quadrados capaz de preparar
mil medalhões ao mesmo tempo, um teatro para 1.100 pessoas, um lago no
formato do mapa do Brasil, um salão como o que abriga as gigantescas
obras de Weissman, uma piscina aquecida em forma de piano de cauda,
uma pista de patinação no gelo, uma torre de dar inveja a qualquer
deputado federal e um azar monumental: apenas dois anos após abrir como
cassino - e quando o dinheiro das roletas ainda pagava muito papagaio
pendurado no comércio -, o jogo foi proibido no país, fazendo um buracão
no bolso de seu proprietário. (idem, p. 22)

O site da Prefeitura de Petrópolis (2009) conta que, “o Quitandinha foi
construído para ser a ‘Capital do jogo bancado no Brasil’”. A Prefeitura considera
que o sistema de iluminação “seria suficiente para iluminar uma cidade de 60.000
habitantes”. Seus salões podem abrigar até 10.000 pessoas simultaneamente e o
teatro mecanizado com três palcos giratórios tem capacidade para 2.000 pessoas. O
lago de 14 mil metros quadrados, construído em frente ao hotel, costumava ser
utilizado por jogadores desgostosos que perdiam fortunas na roleta. Os hóspedes do
Hotel Quitandinha eram milionários, atrizes, vedetes, políticos que desejavam obter
o máximo em matéria de bem viver.
O site Petro on line (2000) enfatiza que “o projeto de Joaquim Rolla era tão
ambicioso que, além do cassino, o empresário mineiro projetou também um grande
loteamento, com ruas largas e rede de esgotos subterrânea, em volta do cassino”.
Hoje o bairro do Quitandinha abriga belas residências, mas nos morros ao redor do
bairro crescem ocupações desordenadas que se transformam em favelas.
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A suntuosidade do Quitandinha correu o mundo e atraiu diversas celebridades
nacionais e internacionais, tais como Orson Welles, Errol Flynn, Henry Fonda,
Josephine Baker, Marlene Dietrich, Lana Turner, Walt Disney, Carmen Miranda,
Grande Otelo, Oscarito, que se hospedavam no Hotel, assistiam ou participavam dos
shows e se divertiam nas mesas de jogos. Hoje fazem parte da galeria das estrelas.
Seus salões receberam grandes personalidades não só ligadas à arte como à política:
Getúlio Vargas, Juscelino Kubstchek, Fernando Henrique Cardoso, Henri Truman, dos
Estados Unidos; Eva Perón, da Argentina, entre outros.
Foi também no Quitandinha que aconteceram importantes eventos da época,
como a inauguração da piscina do hotel, batizada com o mergulho da nadadora
Esther Williams; os famosos bailes de carnaval, tidos como os mais liberais da
região; a assinatura do tratado que determinou a entrada do Brasil na Segunda
Guerra Mundial, em 1944; a coroação de Marta Rocha como Miss Brasil em 1954; e
em fevereiro de 2000 sediou o evento de entrega do Grande Prêmio Cinema Brasil.
O palácio também serviu de locação para produções de cinema e televisão, como:
“Aviso aos Navegantes” em 1950, com Oscarito e Grande Otelo, “O homem do
Sputnick”, também com Oscarito em 1959, “Banana Split” em 1988, com os atores
Miriam Rios e Marcos Frota, “As sete vampiras” em 1985 com o diretor Ivan Cardoso
e “Maysa”, minissérie da Rede Globo em 2008.
Após a proibição do jogo, em 1946, com apenas dois anos depois de
inaugurado, o Quitandinha não conseguiu sobreviver apenas como hotel. A partir de
1963, Rolla foi obrigado a vender os apartamentos a particulares, devido a inúmeras
dívidas. Ele tentou transformar o local em um clube, mas não obteve sucesso por
não conseguir vender muitos títulos de sócios remidos. A partir de então, o local se
transformou em um condomínio de luxo e os apartamentos foram alugados como
flats e os salões e as salas de estar e de jogos ficaram abertos à visitação. A parte
social do Palácio passou a ser utilizada para festas de formatura, comemorações de
final de ano de empresas da região, além de feiras e congressos.
O sobrinho de Joaquim Rolla, Mário Rolla, que na juventude passava suas
férias em Petrópolis, aponta que a decadência do Quitandinha “coincidiu com a
mudança no destino das férias de verão.” Naquela época a serra era um destino que
interessava as famílias, depois “as pessoas começaram a passar férias em Búzios e
Angra, o Quitandinha entrou em decadência e os verões em Petrópolis nunca mais
foram os mesmos.” (REVISTA O GLOBO, 2009b)
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Em 2007, o SESC comprou parte do Palácio Quitandinha pelo valor de R$ 14
milhões. Basicamente o SESC dispõe das áreas de cultura e lazer como salões,
teatro, piscina, pista de boliche, rinque de patinação de gelo, ginásio, biblioteca,
boate e espaço para convenções. Os apartamentos ficaram de fora da aquisição.
(REVISTA O GLOBO, 2009b)
Em agosto de 2009, o Quitandinha reabriu com o Festival de Inverno Sesc
Quitandinha. O evento foi gratuito e ofereceu música, teatro, cinema, dança, artes
plásticas e literatura. A entidade recuperou e harmonizou os ambientes, mas ainda
falta muito para ser restaurado. A idéia do SESC é oferecer uma programação
permanente.

2.1.1.6 Cassino Icaraí

A história do edifício onde funcionou o Hotel Balneário Casino Icarahy, em
Niterói, remonta ao ano de 1916. Construído originalmente por Eugen Urban foi
adquirido e demolido pela Empresa Fluminense de Diversões que substituiu o antigo
palacete.
O projeto de construção do Cassino Icaraí, pertencente ao empresário
Joaquim Rolla, foi planejado pelo arquiteto Luiz Fossati, também responsável pela
criação do trampolim de Icaraí. A inauguração aconteceu em 8 de julho de 1939,
numa festa filantrópica patrocinada pela primeira dama do país, Sra. Darcy Vargas.
O belo prédio foi planejado segundo o padrão art déco em voga na época.
O projeto original de Luiz Fossati para o hotel cassino, pode ser visto na
Figura 5. Segundo o site Arqueologia do Rio de Janeiro (2009) no verso do
documento consta: “Bar ao ar Livre, Cabines de Banho, Grill de 1ª ordem,
Orchestras, Salões de Diversões, aberto desde 2 horas da tarde”.
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Figura 5: Imagem do projeto do arquiteto Luiz Fossati para o Cassino Icaraí.
Fonte: Arqueologia do Rio de Janeiro, 2009.

Na década de 1930 prevaleciam em Icaraí os casarões, os palacetes e os
prédios de até três andares, sendo o Cassino Icaraí o primeiro arranha-céu ali
construído, com seus onze pavimentos. Originalmente, na parte da frente do edifício,
existia uma torre central na forma de meio cilindro que foi demolida com
intervenções posteriores. Sobressai na fachada o relógio localizado na parte
superior.
Nos palcos do Icaraí se apresentaram grandes orquestras, músicos e artistas
nacionais e internacionais, como Carmem Miranda, Dalva de Oliveira, Grande Otelo,
Orlando Silva, Josephine Baker, Pedro Vargas, Elvira Rios, o tenor mexicano José
Mojica, entre outros.
Para este trabalho, foi realizada uma entrevista com o Sr. Severino Lamarão,
86 anos, ex-funcionário do Cassino Icaraí na década de 1940, que trabalhava na
sonoplastia fazendo fundo musical para os shows e cuidando dos equipamentos. Ele
recordou do tempo em que os shows aconteciam quase simultaneamente entre a
Urca e Icaraí:

Conheci o Cassino da Urca. A gente ia pra lá fazer visita, às vezes, eles me
chamavam pra dar uma ajuda lá no som, a gente ganhava um cachê, e ia
pra lá, por exemplo, quando tocava uma orquestra aqui e depois na Urca, e
vice versa também, quando se apresentava lá e vinha pra cá. Vinha gente
de lá pra cá pra ajudar. Tinha uma falua, falua era um barco, barco grande,
cabia umas vinte e poucas pessoas, todo mundo andava, pegava aqui na
praia das Flexas, o pessoal vinha lá da Urca e soltava aqui. Na época
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pagava cinco tostões. Vinham uns artistas, tudo de smoking, tudo bonito,
tudo bem vestido e as madames... Já viu, né?

O Sr. Lamarão lembrou que o cassino era muito freqüentado por uruguaios,
argentinos e cariocas, mas não tanto por niteroienses. Ele afirmou também que: “Só
entrava aqui [no Cassino] quem tinha dinheiro. Pobre não entrava, nem chegava
aqui na porta”. Lamarão falou carinhosamente sobre os casais que passavam a luade-mel no hotel cassino, dos espetáculos que “eram bonitos! Eram lindos!”, e das
recepcionistas: “umas moças bonitas, até uma que eu namorei, Iolanda...”.
Essas reminiscências também aparecem no depoimento de um morador do
bairro da Urca, de acordo com Thiesen (1998):

(...) não sei quando é que o... Rollas, que fez o Cassino da Urca, e o
Cassino de Icaraí, lá de Niterói. Eram os dois. (...). Tinha um sistema de
lanchas que ligava diretamente a Urca à Icaraí. Os artistas, depois que
acabavam o show, embarcavam e faziam seus shows lá em Icaraí. Era um
intercâmbio entre a Urca e Icaraí, entende? Os artistas tanto trabalhavam
aqui, conforme o artista, e iam para lá. De maneira que era essa a vida até
alta madrugada. (Depoimento de Nelson Pereira, p.489-490)

Após a proibição dos jogos no Brasil, em 1946, o prédio do Cassino Icaraí
passou a funcionar apenas como hotel-restaurante. Em 1963, foi desapropriado pelo
Governo Federal para, em 1967, ali se instalar a reitoria da Universidade Federal
Fluminense. Em 10 de outubro de 1994, a Prefeitura de Niterói, tendo em vista o
valor cultural da edificação, tombou o conjunto do antigo cassino, constituído pela
edificação principal, seu jardim e a mata da sua encosta. (NITERÓI VIRTUAL, 2007)

2.1.2 Cassinos em São Paulo

Na época de ouro dos cassinos, décadas de 1930 e 1940, funcionavam
diversos

cassinos

na

Cidade de

Santos,

principalmente. Esses

cassinos

movimentavam grandes somas de dinheiro nas mesas de jogos de bacará,
campista, roleta, black jack e carteado, e proporcionavam suntuosos espetáculos,
com a presença de artistas de renome nacional e internacional. Nomes como: o
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Conjunto Pascoal Melilo, com destaque para a lady-crooner Wanda Aranuy; as
orquestras de Luiz Argento, Mário Silva, Clóvis Mamede, com os cantores Simoney
(pai do ator Ney Latorraca) e Janira Rezende, que viria a ser a primeira rainha do
carnaval santista; a orquestra do maestro Cloretti; os músicos do regente Victor
Sérgio que acompanhavam os shows de famosos como Margarite Lecuona, Libertad
Lamarque, Glória Warrem, John Boles, Carlos Ramirez e artistas procedentes de
Hollywood.
Um desses cassinos era o luxuoso Cassino do Monte Serrat, que funcionava
no prédio que até hoje abriga o funicular, um sistema de bondinho puxado por
cabos, com privilegiada vista de toda a cidade. Era procurado por empresários e
autoridades preocupados com a discrição, pois tanto a localização, considerada
estratégica, quanto o sistema de bonde forneciam a proteção necessária. O
estabelecimento funcionou legalmente por quase 20 anos, de 1927 a 1946. Pelo
bondinho elevador, os convidados tinham acesso a luxuosos bailes e apresentações
artísticas, nesse período do auge da vida boêmia santista.
Na Figura 6 é possível observar o conjunto da estrutura cassino-funicular de
Monte Serrat:

Figura 6: Bondinho elevador (funicular) de Monte Serrat.
Fonte: Novo Milênio, 2009.

O complexo do Monte Serrat, que incluía os salões, o cassino e o bondinho,
foi construído por seis sócios imigrantes espanhóis. Na construção foram usados
materiais nobres, muitos deles importados, como mármore de carrara, cimento
inglês, vidros belgas. Os salões tinham cortinas e tapetes franceses, prataria, cristais
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e toalhas de linho. Em 1998, os salões, onde funcionou o cassino, foram
reinaugurados, mas só para a realização de festas. Os bondes também foram
restaurados. Atualmente, o local conta com o café cassino, inaugurado em
dezembro de 2005, onde há uma réplica do balcão original dos tempos do cassino.
Ainda hoje os salões conservam características originais da decoração da época.
O edifício do Parque Balneário Hotel, de magnífico estilo arquitetônico e
riquíssimo acabamento, era um dos cartões de visita da cidade de Santos. Adquirido
em 1912 pelos irmãos Fraccaroli, o primitivo Parque Balneário era, até então, uma
construção pequena. Depois das reformas iniciadas em 1922, passou a ocupar um
quarteirão inteiro. Era muito freqüentado pelos barões do café e seus familiares,
principalmente nas férias anuais e nos festejos carnavalescos. Em frente ao edifício
do hotel, encontrava-se seu famoso cassino freqüentado por turistas endinheirados,
procedentes de todas as partes do mundo. O material empregado na construção do
hotel foi quase todo importado. O mármore veio da Itália e de Portugal. As peças
sanitárias e as pastilhas do chão eram inglesas. Os cristais dos lustres e das taças
tinham origem tcheca. A mobília e os talheres, todos de prata, eram provenientes da
França.
Em sua fase áurea, o Parque Balneário contava com cinco salões: o Dourado,
de banquetes; o Kursall, de jogos; o restaurante; o salão de leitura e o carteado,
além de uma boate e um jardim com pista de dança e fonte luminosa. Chegou a
manter salão de beleza, padaria e frigorífico. Com a proibição do jogo e devido às
crises que assolaram o país no pós-guerra, o Parque Balneário entrou em
decadência e na década de 1970 teve inicio a sua demolição e, em seu lugar, foram
construídos hotel, shopping e outros prédios.
O Cassino São Vicente, na Ilha Porchat, inaugurado em 1938, repete as
mesmas histórias românticas da época de ouro dos cassinos: era freqüentado por
grandes personalidades nacionais e internacionais, seduzidas pelos jogos e pelos
suntuosos espetáculos artísticos que aconteciam em seu tablado giratório. Homens
trajados a rigor e mulheres elegantemente vestidas e ostentando valiosas jóias,
freqüentavam os bares e restaurantes de alto nível. As matinês dançantes aos
domingos, ao som de renomadas orquestras, também eram famosas, bem como o
balneário com cabines para banhistas.
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Com a proibição dos jogos e o fim da Segunda Guerra veio a decadência e no
lugar do Cassino foi erguida a sede do Ilha Porchat Clube, que acabou por tornar-se
um ponto de encontro da sociedade local.
Ainda em Santos, brilhavam outros concorridos cassinos, tais como: o cassino
do Palace Hotel, inaugurado em 1910 com esculturas, lustres de cristal e outros
detalhes luxuosos, e freqüentado, principalmente, por imigrantes italianos e seus
descendentes. O prédio foi vendido em 1964 e demolido para dar lugar a um
condomínio. Havia também o cassino do Hotel Atlântico, inaugurado em 1928, e que
era o mais concorrido entre os jogadores de classe média alta. O imóvel de cinco
andares, comportava ainda um teatro e apresentava shows de orquestras e cantores
nacionais. E o Cassino Recreio Miramar, inaugurado em 1896, ocupava uma quadra
inteira com um complexo formado pelo cassino, hotel, cinema e teatro ao ar livre,
tendo sido demolido em 1940.
Em Guarujá, o Grande Hotel La Plage, era um dos mais famosos
estabelecimentos hoteleiros do lugar. O prédio foi destruído por um incêndio, em
dezembro de 1897, sendo modestamente reconstruído. No entanto, em 1912 foi
substituído por uma nova versão que teve sua imagem espalhada pelo mundo, em
fotos, pinturas e cartões-postais. O local, que contava com um belo cassino,
frequentado pelos grandes milionários de São Paulo, era o maior concorrente do
Parque Balneário. Atualmente, deu lugar a um shopping center.

2.1.3 Cassinos em Minas Gerais

Minas Gerais, com suas águas, consideradas por muitos como milagrosas, e
pesquisadas cientificamente como salutares, viu prosperar em seu território o
turismo de cura. As estâncias hidrominerais experimentaram um crescimento em
todas as áreas e eram conhecidas pela possibilidade de unir o útil ao agradável.
Tratamentos de saúde e cuidados com a estética, juntaram-se ao prazer do
relaxamento, em meio a uma natureza por vezes exuberante, e ao luxo dos
cassinos, com os jogos e os shows.
Em Belo Horizonte, o conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por
Oscar Niemeyer entre 1942 e 1944, surgiu de uma encomenda do então prefeito
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Juscelino Kubitschek. Faziam parte do complexo um cassino, um clube de elite, um
salão de danças popular, uma igreja e um hotel. A obra era parte de um plano de
modernização da cidade. Na Pampulha, especialmente, a administração municipal
visou criar um local luxuoso de lazer, com cassino e lago para a realização de
esportes náuticos. Para a execução da obra, Niemeyer contou com a colaboração
do engenheiro de estruturas, e também poeta, Joaquim Cardoso e do paisagista
Burle Marx. O centro do projeto, de acordo com a encomenda, era o cassino que foi
o primeiro edifício a ser construído. Tão logo foi inaugurado, em 1945, o primeiro
cassino da cidade passou a atrair jogadores de todo o Brasil, transformando a vida
noturna de Belo Horizonte.
Joaquim Rolla era o responsável pelo Cassino da Pampulha e levou para
Belo Horizonte algumas das maiores atrações de shows musicais internacionais. Os
tempos de glória do Cassino da Pampulha duraram pouco. Um ano após a sua
inauguração o jogo foi proibido em todo o Brasil. Em 1957, passou a funcionar como
o Museu de Arte da Pampulha. Desde a reforma de 1996, suas instalações
passaram a contar com biblioteca, loja de souvenires, café e salas de multimídia.
Em Araxá, na década de 1940, uma nova era de esplendor foi aberta pela
construção do complexo do Grande Hotel, que inclui, além do hotel, as Termas de
Araxá, onde se aproveitam os efeitos terapêuticos das fontes radioativa e sulfurosa.
As duas construções são interligadas por uma galeria suspensa de cerca de cem
metros.
As Termas foram inauguradas em 1944, por Benedito Valadares, então
governador de Minas Gerais, e pessoalmente pelo presidente Getúlio Vargas. Já o
Grande Hotel, foi inaugurado no ano seguinte com projeto de Luiz Signorelli que, sob
forte influência da arquitetura italiana, reuniu o que havia de mais refinado na época:
janelas com cristais franceses bisotados, lustres de cristal da Boêmia, imponentes
salões revestidos em mármore de Carrara e decorados por rico mobiliário, obras de
arte em afresco e vitrais. O paisagismo foi realizado por Burle Marx.
Com todo esse esplendor e abrigando ainda um cassino, o Grande Hotel
rapidamente se tornou uma referência para eventos políticos, culturais e sociais. Por
ali passaram diversos presidentes brasileiros e de países da América Latina até a
década de 70. Entretanto, no Cassino, as roletas funcionaram por apenas um ano,
pois no ano seguinte à sua inauguração o jogo foi proibido no país.
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Em 1994, o Complexo Turístico do Barreiro, onde estava inserido o Grande
Hotel, com o cassino, e as Termas, foi fechado para uma grande reforma. As
Termas foram reinauguradas em 1997 e o Hotel só reabriu suas portas em 2001,
depois de uma restauração que manteve a arquitetura, o mobiliário e o charme dos
anos 1940.
Segundo Paixão (2005b), desde 1920 era permitida a instalação de jogos de
azar “em clubes e cassinos das estações balneárias, termais e climáticas, ou seja,
instalações que fossem separadas da vida pública”. Além da exigência de ser usado
material de primeira, era obrigatória a construção de benfeitorias como um hotel com
restaurante, bar, piscina, salões, salas para conferências e festas beneficentes.
Nas décadas de 1920 e 1930, Poços de Caldas sobressaiu como balneário,
sendo visitada por muitas pessoas em busca de cura para suas doenças. Em função
das muitas atividades oferecidas aos turistas, tais como banhos, passeios, shows e
o jogo, acabou conhecida pela intensa agitação freqüentada pela elite do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
A cidade teve inúmeros cassinos funcionando nessa época, a maioria com
arquitetura majestosa e interior requintado, o que acabou por transformar as fichas de
jogo em moeda de troca no comércio local. (PORTAL POÇOS NA REDE, 2009)
O presidente Getúlio Vargas era um dos ilustres e assíduos hóspedes de Poços
de Caldas e chegou a ter uma suíte exclusiva no Palace Hotel com a mesma
decoração do palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Ministros, diplomatas,
governantes, políticos e a mais alta sociedade brasileira eram frequentadores
assíduos de Poços de Caldas. (NOSSA HISTÓRIA, 2006)
Segundo Serqueira (2009), muitos destes hotéis estão abertos até hoje tendo
superado a fase de decadência causada pelo fim do jogo. Além de estância de água
mineral sulfurosa quente, Poços de Caldas destaca-se como pólo cultural, turístico,
comercial e tecnológico da região e constitui o chamado "Vale do Silício" brasileiro
junto com Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí.
Outro destino turístico de quem procura aliar o cuidado com a saúde ao prazer
proporcionado pelas belezas naturais é o “Circuito das Águas”, no sul de Minas
Gerais, formado pelos municípios de São Lourenço, Caxambu, Lambari,
Cambuquira, Baependi, Campanha, Heliodora, Conceição do Rio Verde, Carmo de
Minas e Soledade de Minas.
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As propriedades medicinais e terapêuticas das águas fazem do Circuito das
Águas um destino muito visitado por turistas do mundo inteiro. A fama remonta
principalmente ao século XIX, época em que a Família Imperial era assídua
frequentadora do local, em busca da magia e energia curadora da região.
São Lourenço, fundado em 1927, destaca-se por possuir excelente infraestrutura de hotéis, variando das pousadas mais simples até verdadeiros complexos
de lazer e entretenimento, além de aeroporto. Até a década de 1940, o município
abrigava oito cassinos, um deles no Hotel Brasil. Quarenta hotéis surgiram, através
da iniciativa privada, ao redor dos cassinos atraindo visitantes da classe média alta de
São Paulo e Rio de Janeiro, além de turistas argentinos, paraguaios e uruguaios.
(PAIXÃO, 2006)
Com seis fontes e exclusiva piscina de água mineral, localizado no Parque
das Águas, Lambari também sobressai no Circuito das Águas de Minas Gerais com
seus atributos turísticos, tais como: cachoeiras, mirantes, duchas, teleférico e o
Parque Estadual de Nova Baden. Cartão-postal do município, o Cassino do Lago
Guanabara tem uma arquitetura suntuosa e luxuosa e um lago artificial ao seu redor
que passa a impressão de uma fortaleza. Todo o material utilizado na construção e
decoração foi importado da Europa: telhas francesas; tijolos, cimento, portas,
janelas, pedras, pisos e forros vindos da Ásia; azulejos e peças sanitárias de
Portugal e Inglaterra; os salões do cassino foram decorados com artigos chineses e
japoneses, além de lustres de cristal, candelabros dourados e quadros com flores e
animais. As obras do cassino levaram dois anos para ficarem prontas, sendo
inaugurado em 1911. A noite de inauguração reuniu importantes figuras políticas da
época. No entanto, por causa de desavenças políticas entre o prefeito e o
governador durante a festa, o cassino não voltou a abrir. A inauguração do cassino
marcou época e permanece na memória e na imaginação de seus moradores,
deixando lembranças que agora são resgatadas pelo turismo. (REVISTA IDAS
BRASIL, 2009)
Mais de 60 anos se passaram desde a proibição dos jogos no Brasil e, apesar
do tempo, os cassinos ainda permanecem na memória da sociedade, seja em
publicações de jornais e revistas que contam a história dos jogos no país, ou em
depoimentos dos que vivenciaram essa época. A “era de ouro dos cassinos”, nome
pelo qual ficaram conhecidas as décadas de 1930 e 1940, foi marcada pelo
ambiente de glamour, descontração, diversão e sociabilidade que os cassinos
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ofereciam, além de uma agitada vida noturna, que promovia grandes espetáculos e
incentivava a produção artística, os cantores, a música, a dança e o teatro.
Ao levantar a história do apogeu dos cassinos percebe-se que, com a
proibição dos jogos, a maioria dos hotéis cassinos continuou apenas com serviços
de hospedagem, ainda com shows e eventos, alguns se reinventaram e muitos
faliram.
O capítulo seguinte discorre sobre as mudanças na sociedade após a
proibição dos jogos e as discussões atuais em torno da sua legalização.

3 A PROIBIÇÃO DOS JOGOS NO BRASIL E SEUS DESDOBRAMENTOS

No início da década de 1920 os jogos de azar foram proibidos em grande
parte do território brasileiro, sendo permitido apenas nas estâncias hidrominerais.
Em 1930 o Presidente Getúlio Vargas autorizou a prática do jogo, contrariando os
interesses dos setores mais conservadores da população, principalmente dos
católicos mais fervorosos que viam os cassinos como antros de perdição.
Os cassinos já eram bem freqüentados ainda no Império até pelo imperador
D. Pedro II. Passaram para a clandestinidade no início do século XX e voltaram à
legalidade com Getúlio Vargas (1930-1945). No entanto, havia muita insatisfação e
pressão da sociedade e da Igreja, o que culminou com o retorno à ilegalidade em
1946.
A pressão maior veio de Dona Santinha, como era chamada Carmela Dutra,
descrita por Mendes, et al (2007, p.41), como “uma mulher católica, devota e
fervorosa, que tinha grande amizade com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom
Jayme de Barros Câmara”. Casada com Dutra desde 1914, e ligada à ala mais
conservadora da igreja, tão logo o marido assumiu a presidência, ela lhe fez alguns
pedidos e exigências, entre eles: “a extinção do Partido Comunista Brasileiro, a
construção de uma capela no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro que seria a
residência oficial da família e o fechamento de todos os Cassinos e a proibição dos
jogos de azar em todo território Nacional”. (ibidem)
Em 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra, por meio do DecretoLei nº 9.215, proibiu a prática ou exploração de jogos de azar no país. A justificativa

do presidente foi que a jogatina denegria a tradição moral, jurídica e religiosa do
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povo brasileiro. Por meio do novo decreto-lei, Dutra mandou fechar todas as casas e
salões de jogos que existiam ou que estavam em fase de construção.
Na exposição de motivos, o presidente da República considerou:

“que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência
universal; que a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos
tendentes a esse fim; que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo
brasileiro é contrária a prática e a exploração dos jogos de azar; que das
exceções abertas a lei geral decorrem abrigos nocivos à moral e aos bons
costumes”. (BRASIL, 1946)

De acordo com o site da AMAURCA - Associação de Moradores e Amigos da
Urca (2009) “durante todo o mês de abril, o jornal O Globo escreveu entre outras
coisas que a extinção daquele ‘flagelo’ era um ‘imperativo urgente do saneamento
social’”. E conclui que a extinção do jogo surpreendeu todas as pessoas envolvidas
com os cassinos (trabalhadores, artistas, jogadores, etc.), mas não deveria, já que a
opinião pública, manipulada pelos jornais, há algum tempo clamava contra o
“funesto vício”.
O jornal O Globo também é citado por Tomé Machado (2008, p.152) com
referência à campanha que os jornais da época faziam incitando a população contra
os cassinos e as mazelas causadas pelos jogos de azar, dando ênfase aos suicídios
provocados pelas grandes perdas nas mesas dos jogos. O autor cita outros jornais
como, por exemplo, o Correio da Noite, o qual argumenta que a reunião decidindo o
fim dos jogos teve como um dos temas principais o combate ao comunismo; já o
Diário de Notícias congratula-se ao presidente e aplaude o ato realizado “num
assomo de dignificação do poder”. (p.153-154)
A seguir, foram reproduzidas algumas matérias veiculadas nos jornais,
respeitando-se a grafia da época. Analisando os editoriais desses jornais, percebese que a imprensa que representava os interesses dos setores dominantes da
sociedade, manifestou-se contra a legalização do jogo, comemorando o decreto do
presidente Dutra.

O RADICAL, 01 de maio de 1946:
O povo brasileiro congratula-se efusivamente com o Presidente Dutra por
essa lei que acaba de emetir. O Radical foi o único jornal que, num longo
período da vida pública brasileira, jamais deixou de combater o jogo, vendo
nele um mal social de efeitos terriveis. Daí decorre a íntima satisfação com
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que vemos embora sem surpresa para nós, o gen. Dutra decretar a guerra
de morte às tavolagens, que iam proliferando no Brasil como orelhas de pau
em madeira podre. A onda da jogatina, partindo das estações termais,
passou às estações balneárias, ganhou todo o interior do país, nas suas
várias modalidades, havendo, como houve, homens do govêrno que tiravam
dessa tremenda infecção social verbas destinadas a despesas com a
administração. (...)
JORNAL DO BRASIL, 01 de maio de 1946:
Apesar de não ser um ato politico no sentido restrito do termo, o Decreto-lei
extinguindo os jogos de azar em todo o território nacional, ontem assinado
pelo Presidente da República, o é, no sentido amplo da palavra, pois que
marca de modo incisivo os rumos moralizadores do novo Governo. Nesse
sentido compreende-se a grande e excelente repercussão que o mesmo
causou em todas as classes sociais e, principalmente, na Assembléia
Nacional Constituinte. Os comentarios que ali se faziam ao ato do General
Eurico Gaspar Dutra eram os mais elogiosos. Nos aplausos á decisão
moralizadora do Poder Executivo confundiam-se governantes e
oposicionistas.
A MANHÃ, 01 de maio de 1946, p.9:
Em ampla e oportuna "enquête", A Manhã ouviu representantes de todas as
classes sociais. O cardeal D. Jaime Câmara, com a autoridade de sua
palavra, falou ao repórter sobre os benefícios que advirão dessas medidas.
Também se fizeram ouvir expoentes do espiritismo e do protestantismo.
Não foi esquecido, igualmente o homem do povo que moureja, e que, mais
facilmente, é tentado á batota, deixando ali, não raro, o produto de trinta
dias de árduo labor. Nesse inquerito que fizemos, e que tão bem
compreendido foi pelos que nêle depuseram, como de resto será pelos
nossos leitores, tivessemos esse mesmo objetivo para o qual foi feito o
decreto de ontem: mostrar que o jogo, efectivamente, perverte o homem e
corrompe a sociedade. (...)

A notícia da proibição dos jogos foi recebida com entusiasmo pelos jornais
que não conseguiram conter a satisfação em suas matérias. O que podemos
observar é que além de apoiar o presidente, estes jornais já publicavam notícias
contra os jogos em períodos anteriores.
O Diário de Notícias, na edição de 01 de maio de 1946 (p.3), não só
comemorava a proibição dos jogos no Brasil, como também deixava clara a sua
participação numa intensa campanha contra o jogo, incluindo um boicote aos
anúncios dos cassinos, além de se negar a reconhecer os cassinos como espaços
de arte e lazer e como importantes atrativos turísticos, como segue:

Maior é, pois, o entusiasmo com que assinalamos a medida ontem
decretada, pois contém ela um inegável sentido afirmativo contra certos
entorpecentes da ação moralizadora atribuída ao Estado. Vem ela ao cabo
de anos e anos de campanha tenaz, que este jornal sustentou, sozinho,
seja recusando não só a publicidade ostensiva dos cassinos, como de suas
roupagens artísticas e turísticas, seja profligando doutrinariamente o vicio,
seja provocando pronunciamentos de vozes autorizadas, muitas vezes
sofrendo vedações e castigos.

48

O jornal A Resistência, 05 de maio de 1946, que defendia os interesses dos
trabalhadores, por sua vez, condenou o decreto-lei e fez a defesa dos interesses da
classe artística, que perderia um importante espaço de atuação, considerando ser
um duro golpe no Teatro brasileiro, tratado pelo jornal como um dos mais
importantes setores da atividade social, iniciando uma campanha de apoio às
reivindicações dos artistas que trabalhavam nos cassinos:

Não seria exagero acentuar que, realmente existiu de parte do Governo
indesculpável inadvertência. As condições objetivas do meio social
brasileiro não apresentam, como acontece na Inglaterra, por exemplo,
condições próprias no incentivo do setor artístico do povo. Por isso julgamos
inadvertido o Governo, atingindo exabrutamente os profissionais que,
trabalhando nos cassinos se encontram, da noite para o dia, ao
desemprego e, - o que é catastrófico - se viram desempregados: atores,
cantores, bailarinos, músicos, enfim, um verdadeiro mundo onde o ingresso
independe de simples desejo de ganhar a vida mas, exige, ao contrário,
vocação, estudo, perseverança e talento. (...)

Mendes et al (2007), falando sobre o efeito do fechamento dos cassinos para
Poços de Caldas, localizada no sul de Minas Gerais, cita Megale (2002), ao afirmar
que a população ficou muito dividida: uns sentiam saudades dos shows e do
movimento turístico, enquanto outros alegavam os malefícios do vício como, por
exemplo, o aumento da prostituição.

A proibição dos jogos de azar, decretada pelo Presidente Eurico Gaspar
Dutra em 1946 e o conseqüente fechamento dos cassinos, foi uma
calamidade para o turismo em Poços de Caldas, cujo movimento caiu
verticalmente. Durante alguns anos um terrível marasmo pairou sobre o
comércio e a indústria hoteleira da cidade [...] (MEGALE, 2002, p.39 apud
MENDES, et al., 2007, p.43)

A última partida de roleta no Brasil foi realizada no cassino do hotel
Copacabana Palace, em 30 de abril de 1946. A proibição dos jogos no país
contribuiu sensivelmente na diminuição do fluxo turístico nos Estados brasileiros,
provocando o fechamento dos hotéis-cassinos e o deslocamento de turistas para
países

como

Paraguai,

Uruguai

e

Argentina,

onde

o

jogo

permanecia

regulamentado. Muitos hotéis que abrigavam cassinos faliram ou tiveram que ser
transformados em condomínios ou adaptados para outros fins, para sua
revitalização.
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Os 79 cassinos que funcionavam em todo o Brasil foram fechados,
causando somente no Rio de Janeiro a demissão de aproximadamente 40
mil pessoas que trabalhavam direta ou indiretamente nos jogos e
espetáculos. Esse acontecimento representou o fim de uma fase áurea da
noite carioca, que era movimentada pelas noites festivas do Cassino da
Urca e do Copacabana Palace. O fim do Jogo no Brasil representou o fim
de um dos maiores atrativos turísticos do Rio de Janeiro na Modernidade,
gerando pelo que foi possível perceber, uma sensível queda no número de
turistas que se dirigiam para o Rio de Janeiro no decorrer da década de 40.
Essa situação somente melhorava no período mais festivo da cidade e que
tantos turistas atraíam para o Rio de janeiro: o Carnaval. (TOMÉ
MACHADO, 2008, p.155)

Segundo Mendes, et al (2007, p.42), o presidente Dutra, numa tentativa de
amenizar o problema causado pelo desemprego em massa, elaborou e sancionou o
Decreto-Lei nº 9.251 poucos dias após a proibição dos jogos, em 11 de maio de
1946, com o objetivo de “prescrever uma indenização aos empregados dos cassinos
e dar novas oportunidades de trabalho a estes muitos desempregados”.
Leal (2007, p.25) faz uma análise dos efeitos jurídicos decorrentes do
fechamento dos cassinos no País:

A proibição da exploração do jogo de azar no Brasil e o conseqüente
fechamento dos cassinos geraram, evidentemente, diversas controvérsias
quanto aos seus aspectos jurídicos. Os investimentos realizados e os
diversos empregos deles decorrentes foram, em função da ação
governamental, interrompidos, impondo sérios prejuízos a empresários e
trabalhadores.

O autor (op. cit, p.26) afirma que, basicamente, os casos submetidos à justiça
eram sobre “o pagamento dos direitos trabalhistas aos empregados demitidos em
razão do fechamento dos cassinos”.
Em texto que vigorava em 1943, o art. 486 da Consolidação das Leis do
Trabalho, responsabilizava o Estado pelas demissões causadas por atos legislativos
ou medidas governamentais:

Art. 486. No caso de paralisação do trabalho, motivada originariamente por
promulgação de leis e medidas governamentais que impossibilitem a
continuação da respectiva atividade, prevalecerá o pagamento da
indenização, a qual, entretanto, ficará a cargo do Governo que tiver a
iniciativa do ato que originou a cessão do trabalho. (BRASIL, 1943)

50

Continuando a análise do tema, Leal (2007, p.27) afirma que o governo tinha
a obrigação de arcar com o pagamento das indenizações trabalhistas:

No entanto, o Presidente da República, por meio do Decreto-Lei n. 9.251,
de 11 de maio de 1946, transferiu a responsabilidade do ônus que pesava
sobre o governo para os donos dos cassinos. Dispôs que não se aplicava
àqueles empregados, que, em virtude da cessação do jogo, houvessem
sido dispensados, o disposto no cit. art. 486, assistindo-lhes, porém, haver
dos respectivos empregadores, uma indenização, nos termos dos arts. 478
e 497 da Consolidação. E foi além: determinou a aplicação retroativa desse
decreto-lei aos casos de ruptura de contrato de trabalho decorrente dos
efeitos do Decreto-Lei n. 9.215.

Os cassinos, principalmente o Cassino Balneário da Urca S.A., reagiram
contra esse Decreto-Lei n. 9.251/46, alegando sua inconstitucionalidade. No entanto,
no entender jurídico, os cassinos não constituíam empresas normais, pois eram
apenas tolerados, o que tornava sua atividade precária, facultando ao Governo a
possibilidade de acabar com essa atividade considerada anormal. Diante desse
caráter precário da exploração do jogo pelos cassinos, esses estabelecimentos
foram fechados e acabaram arcando com as indenizações trabalhistas.
A proibição dos jogos, portanto, teve um forte efeito econômico, cultural,
turístico, social e político em cidades que tinham, entre os principais atrativos, os
cassinos, como Petrópolis, Poços de Caldas e outros.
Nas palavras de Alves (2006):

O Presidente Eurico Gaspar Dutra fechou os cassinos em 1946. Acabou
com o que poderíamos chamar de a parte boa: os empregos diretos e
indiretos, o trabalho dos artistas, o turismo, a receita tributária. Só não
acabou com o jogo, com a prostituição, com vícios e impurezas da
sociedade, porque estas não acabam com a lei nem com a ponta da
espada.

Mesmo com o jogo ilegal no Brasil, a população continuou, e permanece até
hoje, jogando nos diversos cassinos e bingos clandestinos espalhados pelas cidades
brasileiras, nas loterias esportivas, na mega-sena, na dupla-sena, no jogo do bicho,
nas corridas de cavalo e em outros países onde o jogo é permitido.
Os jogos sempre fizeram parte da vida e da historia do homem, é uma ligação
que transcende aos nossos tempos acompanhados constantemente por opositores,
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já que desde os tempos mais remotos esta relação sempre consistiu na oposição
entre habilidade e azar, e passatempo e vício.

3.1 A HISTÓRIA DO BINGO NO BRASIL

O bingo é um jogo com suas raízes na Europa remontando ao séc. XIII, mas
tornou-se popular mesmo no séc. XX. A fascinação pelo jogo sempre foi intensa e
ao longo do tempo foi realizado em todo lugar, principalmente nos clubes sociais e
igrejas pelo seu potencial de arrecadação de fundos. Não importava o lugar, podia
ser em obscuros porões de igrejas ou em luxuosos e gigantescos salões, havia
sempre um animado público.
Os bingos estabelecidos no Brasil seguem o modelo da maior parte dos
bingos do mundo, que distribuem prêmios também para os participantes que
completam, antes dos outros, uma das linhas horizontais, geralmente compostas de
cinco números.
No Brasil, não se tem um registro histórico bem definido, mas o bingo foi
instituído como jogo oficial em 1990, no Governo Collor, que criou a Secretaria de
Desportos da Presidência da República, com Arthur Antunes Coimbra (Zico) na
direção, no período de março/91 a abril/91.
A idéia do bingo surgiu com a necessidade de obter recursos financeiros para
o desenvolvimento do esporte. Com a exploração da atividade, seria criada uma
fonte de recursos que poderiam ser revertidos diretamente para os clubes. Além do
que, com a criação de uma nova atividade empresarial, seriam criados, também,
novos postos de empregos, e uma grande fonte de receita fiscal para o governo,
pois, além dos impostos incidentes sobre todas as atividades ainda havia a
incidência do imposto de renda retido na fonte sobre a premiação.
Zico, como Secretário de Esportes apresentou um projeto de lei que acabou
transformando-se na Lei Federal nº 8.672 (Lei Zico), de 06 de julho de 1993,
instituindo a modalidade de bingo permanente, bingo eventual e similares, como
fonte de recursos financeiros para aplicação no fomento do desporto. (BRASIL,
1993)
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Ao ser questionado em entrevista para o site da Revista Games Magazine
(2005) se a Lei Zico estava adequada para o setor, Zico respondeu:

É muito importante esclarecer que meu anteprojeto da lei que levou o meu
nome não tinha qualquer referência ao bingo. A iniciativa da inclusão partiu
da Câmara dos Deputados quando da discussão e aprovação do
anteprojeto da lei naquela casa do Congresso.

Em 1993, a União facultou aos estados um convênio para que estes
pudessem credenciar as entidades desportivas e autorizar o funcionamento das
casas de bingo. São Paulo foi um dos estados a firmar este convênio e, em 1994,
regulamentou os procedimentos de credenciamento, sendo o primeiro estado a
possuir um bingo e a ter equipamentos de exploração do vídeobingo em
funcionamento.
Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso, criou o Ministério de
Estado Extraordinário do Esporte e nomeou, como Ministro, Edson Arantes do
Nascimento (Pelé). No mesmo ano, a Secretaria de Desportos do Ministério da
Educação foi transformada em INDESP - Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto.
Com a necessidade de introduzir aprimoramentos na legislação esportiva o
então Ministro Pelé apresentou um projeto de uma nova legislação para tratar do
esporte, que se transformou na Lei Federal nº 9.615 (Lei Pelé), de 24 de março de
1998. Nesta nova Lei, no capítulo X, artigo 75, §2º, a União delegava ao INDESP, ou
aos Estados conveniados, a função de “autorizar e fiscalizar as entidades de
administração do desporto, as entidades de prática desportiva, as ligas e as
empresas comerciais administradoras contratadas que explorem o jogo de bingo
permanente ou eventual”. (BRASIL, 1998a)
Em 31 de dezembro de 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso criou,
através da Medida Provisória n° 1.794-8, o Ministério de Esporte e Turismo, ao qual
o INDESP passou a ser vinculado. (BRASIL, 1998b)
Devido ao grande número de processos de credenciamento e autorização e a
falta de estrutura do INDESP para analisá-los, o Prof. Manoel Gomes Tubino, então
presidente do Instituto, em 01 de março de 1999, suspendeu essas análises,
somente dando seguimento aos processos obrigados por decisões judiciais. Em
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função dessas dificuldades, o governo federal editou a Medida Provisória 1.926, de
22 de outubro de 1999, criando a Taxa de Autorização do Bingo - TABingo, uma
taxa de R$ 6.000,00 mensais, a ser paga por bingo, numa tentativa de melhorar a
estrutura do INDESP e agilizar as análises. A cobrança passou a ser feita a partir de
01/01/2000. (BRASIL, 1999)
A Lei nº 9.981 (Lei Maguito Vilela), de 14 de julho de 2000, manteve o
credenciamento no INDESP e passou para a Caixa Econômica Federal a
responsabilidade de autorizar e fiscalizar os bingos. Através de um vacatio legis2,
previa para 31 de dezembro de 2001 a revogação dos artigos 59 à 81 da lei nº 9.615
(Lei Pelé), justamente os artigos que tratavam do bingo. (BRASIL, 2000a)
Com o fim da TABingo e tendo perdido a sua função maior para a Caixa, o
INDESP praticamente paralisou, acabando envolvido em denúncias e sendo alvo de
uma CPI3. Sua extinção veio através da Medida Provisória nº 2.049-24, de 26 de
outubro de 2000, art. 25, publicada pelo Presidente em Exercício Marco Maciel.
(BRASIL, 2000b)
Na mensagem de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, em 2003, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse: “A legislação também prevê a obtenção e
o disciplinamento de fontes de recursos, como é o caso dos bingos, que permitam
ao Governo financiar projetos de inclusão social”. (BRASIL, 2003)
E na mensagem ao Congresso Nacional para o ano de 2004, o presidente
Lula volta a citar o bingo no item Financiamento ao Esporte: “A regulamentação da
atividade dos bingos vai organizar o setor e assegurar recursos para o esporte
social”. (BRASIL. 2004a)
No entanto, três dias após esta mensagem, o governo federal editou, a toque
de caixa, numa sexta-feira de Carnaval, a Medida Provisória 168, de 20 de fevereiro
de 2004, que “Proíbe a exploração de todas as modalidades de jogos de bingo e
jogos em máquinas eletrônicas denominadas ‘caça-níqueis’, independentemente dos
nomes de fantasia, e dá outras providências”. (BRASIL, 2004b)

2

Vacatio legis - o lapso temporal entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Cf. SARAIVA,
Carmem Ferreira. Considerações sobre o Estudo do Direito. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 4, no
166. Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id=1079> Acesso em: 2
out. 2009.
3
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é um organismo de investigação e apuração de
denúncias que visam proteger os interesses da coletividade (da população brasileira). Disponível em
<http://www.brasilescola.com/politica/cpi.htm>. Acesso em 28/10/2009.
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O motivo de tal atitude foi a veiculação pela imprensa de um vídeo flagrando o
subchefe de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, Waldomiro Diniz,
“cobrando propina e doações de campanha através de uma pessoa ligada ao jogo
do bicho”. (JORNAL DE DEBATES, 2006)
A Força Sindical estimou, à época, que “320 mil postos de trabalho sejam
fechados, aumentando o contingente de desempregados num País com poucas
oportunidades de trabalho”; enquanto a ABRABIN - Associação Brasileira de Bingos,
afirmava que existiam “cerca de mil casas de bingo no Brasil e em torno de 100 mil
máquinas eletrônicas programadas apenas nos bingos”, e o seu presidente
apregoava que os Bingos eram “uma fonte geradora de arrecadação de R$ 240
milhões por ano”. (OLIVEIRA, 2004)
Já a Agência Estadual de Notícias (2005) informa que o Ministério Público
Federal de Brasília afirma que haviam 395 bingos registrados na Caixa Econômica
Federal empregando 7.698 pessoas até 2004. E acusa a ABRABIN de explorar
indevidamente, inclusive na mídia nacional, “o número irreal de geração de
empregos para justificar perante a opinião pública e as autoridades a existência dos
bingos e das malditas máquinas caça-níqueis”.
Oliveira (2004) afirma que as “nossas Cortes Superiores de Justiça já se
pronunciaram sobre a temática dos Bingos”, afirmando que o Superior Tribunal de
Justiça havia concedido “uma liminar em favor da reabertura de uma casa de bingo”
e que o Supremo Tribunal Federal acolheu uma reclamação da Procuradoria Geral
do Estado do Rio de Janeiro alegando que “a interdição das casas de bingos
produziria cerca de seis mil desempregos diretos e 20 mil indiretos, resultando em
‘considerável’ impacto social no estado”.
O site Jornal de Debates (2006) considerou a edição da Medida Provisória
168/04 como um “triste desfecho” para a tentativa de resolver a grave crise aberta
com as denúncias sobre o financiamento de campanhas políticas, fato que atingiu
diretamente o Ministro Chefe da Casa Civil, José Dirceu.
Segundo o site How Stuff Works (2007), a partir da Medida Provisória 168/04
“todas as autorizações para o funcionamento de bingos nos Estados deixaram de ter
validade e a atividade passou a ser enquadrada na Lei das Contravenções Penais.
Para funcionar, os bingos precisavam de ‘liminares’”.
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Essas liminares eram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Tribunal Regional Federal, que acabaram por reconhecer a irregularidade das
atividades de bingo.
Apesar das proibições, repressão e discussões o jogo do bingo continua
presente entre a população e é vendido como brincadeira de criança sendo sempre
motivo de alegria e diversão entre as famílias. Mas é também uma importante fonte
de empregos para muitas pessoas ao redor do mundo.

3.1.1 A CPI do Bingo

Em 2002, em uma entrevista exclusiva ao site BNL - Boletim Novidades
Lotéricas (2002), Waldomiro Diniz, o presidente da Loterj – Loteria do Estado do Rio
de Janeiro à época, expôs sua opinião a respeito de jogo, loteria, bingo e política
governamental:

BNL - O país sempre associa o jogo à bandidagem. A população não sabe
fazer uma distinção entre jogo e loteria. O Senhor poderia emitir uma
opinião conceitual sobre loterias?
Waldomiro - Primeiro, repudio qualquer declaração que jogo e loteria estão
ligados à bandidagem, à máfia. Bobagem! Jogo e loteria são
entretenimentos, o jogo é uma forma de lazer, joga quem pode, joga quem
quer. Vai ao bingo quem pode, quem quer. Ninguém é pego pelo braço e
levado à uma casa de bingo. Não pode ir, não pode, não é? Nós difundimos
assim. (...) Essa pergunta vem em boa hora. Por que no Rio a Loterj vem
alcançando o sucesso que ela tem? O único motivo é que os recursos da
loteria têm uma destinação para o social. (...)
BNL - Você está querendo dizer que as loterias só se justificam pela
aplicação dos seus resultados no social?
Waldomiro - Se o apostador sabe que parte dos recursos das loterias tem
uma destinação justa e que servirá para minimizar a carência da população
mais necessitada deixa o apostador mais confortado. Mas logicamente ele
vai atrás de um prêmio. (...)
BNL - Bom você tocar nesse assunto. O que você acha sobre
estadualização dos bingos, a volta da operação dos bingos para os
Estados?
Waldomiro - Corretíssima, salutar, pertinente e necessária! (enfatiza) Por
que? Eu fui convidado pra expor um trabalho da Loterj na Comissão de
Educação na Câmara dos Deputados, isso no ano de 2001 e acredito que
os deputados ficaram satisfeitos com o que eles ouviram da experiência e
os números do Rio de Janeiro. A Loterj tem uma política clara, nós temos
uma equipe de auditoria que atua em dois turnos, ou seja, ela trabalha
diuturnamente fiscalizando os bingos, fiscalizando os terminais de aposta.
Nós protegemos o apostador. A estadualização a nível nacional, vem em
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muito boa hora. O Governo Federal tem que entender o seguinte, não basta
ser dono do monopólio do jogo no Brasil, tem que saber administrar o
monopólio. E o bingo, deixo claro que é uma opinião pessoal, se tornou um
problema para Caixa Econômica. Aqui na Loterj, nós estamos mostrando
que os bingos podem ser uma solução. Se o governo tiver bom senso e os
nossos colegas administradores de loterias estaduais tiverem competência,
acredito que a estadualização vai ser um sucesso no restante do país.

Segundo a Folha Online (2004a), em 13 de fevereiro de 2004, a revista Época
revelou as gravações em que Waldomiro Diniz “negociava com bicheiros o
favorecimento em concorrências, em troca de propinas e contribuições para
campanhas eleitorais”. Pressionado, o governo Lula editou, em ritmo de urgência, a
Medida Provisória 168/04, proibindo os bingos.
O infográfico (Figura 7) publicado pela Folha Online (2004b) com os
acontecimentos mais relevantes do escândalo envolvendo Waldomiro Diniz, exassessor de José Dirceu, Ministro da Casa Civil, que gerou a maior crise até agora
no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Figura 7: Infográfico sobre o caso Waldomiro Diniz.
Fonte: Folha Online, 2004b.

A Folha Online (2005) afirma que “a oposição só conseguiu instalar a CPI dos
Bingos em junho de 2005, depois de driblar o governo, que tentava abafar o caso”.
Conforme o Relatório Parcial da CPI dos Bingos, o início dos trabalhos deu-se
em 29 de junho de 2005:
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(...) tendo como foco inicial as relações do mercado de jogos com a
administração pública, notadamente as atividades suspeitas de Waldomiro
Diniz no Rio de Janeiro/RJ, quando presidente da Loterj, e em Brasília/DF,
quando assessor da Casa Civil do governo federal. (BRASIL, 2006)

Em 20 de junho de 2006, o site Meionorte.com (2006) noticiou que “em uma
derrota avassaladora dos governistas, foi aprovado por 12 votos a dois o relatório
final da CPI dos Bingos”.
Segundo o site Games Magazine (2006) o DataSenado4 realizou uma
pesquisa a pedido do relator Garibaldi Alves, que, satisfeito com os resultados,
propôs a regulamentação do setor, afirmando que “não pode ficar do jeito que está.
Algo precisa ser feito”. O resumo dos resultados segue abaixo:
-

15,2% da população já foi a um bingo;
19,3% acham que os bingos devem ser legalizados;
30% são indiferentes à legalização;
60% da população aposta nas loterias federais;
50% dos entrevistados acham que o governo deveria fiscalizar os bingos;
40% dos entrevistados reconhecem o setor como forte gerador de
empregos.

No entanto, atendendo a pedidos, o senador Garibaldi Alves acabou por
retirar do texto final do Relatório da CPI dos Bingos a proposta de legalização das
casas de bingo, “um dos mais extensos capítulos do relatório final”, preferindo deixar
o tema para projeto de lei de sua autoria a ser apresentado posteriormente. Ficou
decidido que “todos os projetos referentes a jogos já existentes, mais o de Garibaldi,
serão reunidos e encaminhados à Mesa Diretora”. O relator pretendia estimular a
discussão sobre a regulamentação dos bingos alegando que "o que não pode
persistir é a indefinição legislativa, com as casas de bingo funcionando abertamente,
sem qualquer fiscalização". (CBIC, 2006)
À margem da discussão sobre legalizar ou não os Bingos, encontram-se os
idosos. É muito comum encontrá-los em bingos beneficentes, geralmente realizados
para oferecer um divertimento extra ao grupo da 3ª idade. No entanto, o noticiário
sobre a ação da polícia para reprimir a clandestinidade da casas de jogos, relata a

4

O DataSenado realiza pesquisas qualitativas e quantitativas para ouvir a população sobre assuntos
em discussão dentro e fora do Senado Federal. Conforme o site do Senado Federal disponível em
<http://www.senado.gov.br/sf/senado/centralderelacionamento/sepop/?page=data_pesquisa&area=da
tasenado>. Acesso em 27/10/2009.
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presença ativa desse segmento, geralmente em números bem significativos, a ponto
de a Polícia do Paraná estourar uma casa com 20 idosas, com idade entre 60 e 90
anos, em agosto deste ano. Elas confirmaram que a casa era usada para jogo
clandestino. Uma das participantes, de 87 anos, deu o seguinte depoimento ao
Portal Paraná Online (2009):

“Trabalhei a minha vida toda e agora não posso fazer o que eu quero com o
meu dinheiro. Se eu fico em casa eu passo mal. Por isso eu venho aqui, me
divertir e ver minhas amigas.” A dona da casa disse que cada cartela
custava R$ 1. “É mais uma ação beneficente que lucrativa”, justificou.

Uma entrevista publicada no site O Tempo (2009a) exprime bem a visão de
uma idosa quanto ao fechamento dos Bingos:

“A gente que é da terceira idade tinha distração. Quando ficava nervosa ou
chateada, ia para o bingo”.
Qual é a relação da senhora com o bingo?
O bingo é uma maneira de a gente se distrair. Quando ficava nervosa ou
chateada em casa, ia para o bingo. Era uma forma de extravasar. Sempre
encarei como uma distração.
Mesmo depois da proibição, a senhora frequentou algum bingo
clandestino?
Não. Fecharam todos que conhecia em Belo Horizonte. Hoje, quando eu
participo de bingo, é só na igreja. E nunca me dei mal.
Durante quanto tempo a senhora joga e como era a organização do
bingo?
Ah, joguei até próximo à data da proibição e tudo era muito bem organizado,
sem roubalheira, como falam. Se eu ganhava algum prêmio, recebia
direitinho. Já entrei com R$ 25 e saí com R$ 400. Tinha fiscalização para
conferir a cartela. Sempre fui muito bem tratada. A gente que é da terceira
idade tinha distração.
Mas o jogo não vicia?
Eu não me viciei e acho o bingo muito bom. Acredito que depende muito da
pessoa e confesso que fiquei triste com a proibição. Eu sabia meu limite e o
momento de parar de jogar. Aos sábados, quando jogava no centro da
cidade (Belo Horizonte), tinha rodada das 19h às 22h. E ainda tinha uma
rodada especial valendo R$ 5.000. Era a minha distração. Todo mundo me
conhecia e tinha outras pessoas como eu que iam sempre.
O que você acha sobre a aprovação do projeto na Câmara dos
Deputados?
Seria muito bom se o bingo voltasse. Muitas velhinhas como eu gostam e
tem vontade de ir.
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Os idosos vêem o jogo como opção de diversão e socialização, pois para
esse grupo as opções são limitadas. Em uma discussão mais ampla, há resistência
de parte da sociedade, da igreja, e demais conservadores, que acreditam ser o jogo
incentivador da prostituição, do alcoolismo, das drogas e também da possibilidade
de lavagem de dinheiro em apostas ou ostentação de milionárias casas de jogos, e
ainda, a possibilidade de arruinar lares e famílias inteiras no vício da jogatina.
Já os defensores da legalização dos jogos apostam no incremento do turismo
brasileiro, com a abertura de milhares de postos de trabalho, maior ocupação da
rede hoteleira, mais movimento nos bares e restaurantes e novo mercado para
instrumentistas, cantores e atores.
Apesar do poder público se empenhar em resolver as polêmicas em torno dos
jogos de azar, as intensas discussões sobre a sua liberalidade estão longe de serem
definitivas.

3.2 JOGO DO BICHO

Com a Proclamação da República, o Rio de Janeiro passou a ser Distrito
Federal. Logo em seguida, a subvenção do zoológico foi cortada. Sem esse
dinheiro, o Barão de Drummond (João Baptista Vianna Drummond, 1825-1897),
proprietário do parque e fundador do bairro de Vila Isabel, começou a encontrar
dificuldades para manter o zoológico, que acarretou em uma grave crise financeira
em 1892. Um mexicano, Manuel Ismael Zevada, que havia introduzido no Rio de
Janeiro (Rua do Ouvidor), sem muito sucesso, o “jogo das flores”, deu-lhe a idéia do
jogo do bicho que consistia em premiar, em dinheiro, os frequentadores cujos
bilhetes tivessem estampadas as figuras dos animais sorteados ao final de cada
tarde. Aos poucos, aumentava o número de visitantes, por isso foram criados outros
pontos de venda de ingressos com a finalidade de concorrer ao jogo do bicho.
O site UOL - O Rio de Janeiro Através dos Jornais (2009b) reuniu uma série
de matérias publicadas em jornais de 1892, noticiando os primórdios do jogo do
bicho:
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O TEMPO, 3 de julho de 1892:
Jardim Zoológico - A empresa deste importante estabelecimento de criação
do benemérito barão de Drummond vai hoje inaugurar diferentes
divertimentos ao público fluminense, que alí terá diariamente um
passatempo. O sr. M.I. Zevada, é o gerente da empresa e conhecedor de
vários estabelecimentos europeus e americanos idênticos ao Jardim
Zoológico, dá esperanças de engrandecer aquela instituição de mérito
nacional. Há um jantar de instalação, cujo convite muito agradecemos.
DIÁRIO DO COMMÉRCIO, 3 de julho de 1892:
Jardim Zoológico - Grande festa hoje no Jardim Zoológico. Inaugura-se uma
empresa de divertimentos públicos, com rifas em que se pode tirar até
40:000$000. Uma fortuna.
JORNAL DO COMMÉRCIO, 5 de julho de 1892:
Foram inaugurados ante-ontem diversos divertimentos no Jardim Zoológico,
entre os quais o do sorteio dos animais, que tem por fim animar a
concorrência àquele estabelecimento. Esse sorteio consiste no seguinte:
d'entre 25 animais escolhidos pela Empresa é tirado um diariamente e
metido em uma caixa quando começa a venda de entradas. Às cinco horas
da tarde, a um sinal dado, abre-se a caixa e a pessoa que tem a entrada
com o nome e o desenho do animal, ganha-o como prêmio. No próximo
domingo o público lá encontrará diversos divertimentos e jogos infantis. Está
em construção uma grande sala destinada a bailes populares.

Os jornais da época anunciavam diariamente o resultado e o valor pago:

O TEMPO, 16 de julho de 1892:
Jardim Zoológico - Venceu ontem o cavalo. Pagou-se de prêmios 740$.
Amanhã (domingo) das 3 horas da tarde em diante haverá bondes diretos.
Divertimentos diversos.

A diversão durou pouco tempo, menos de um mês após a inauguração do
passatempo:

O TEMPO, em 23 de julho de 1892:
O jornal O Tempo informa que o Chefe de Polícia enviou um ofício ao
diretor do Jardim Zoológico, intimando-o a suspender, imediatamente, o
jogo dos bichos, sob a alegação de que aquele poderia ter sido concebido
como uma diversão inocente mas que, na prática, constituía uma infração
ao Código Penal. A atividade em curso no Jardim Zoológico é definida como
um jogo de azar, “porque a perda e o ganho dependem exclusivamente do
acaso e da sorte”. A intimação se pauta nos artigos 369 e 370 do Código
Penal.
“Ao Dr. 2° delegado dirigiu ontem o Dr. Chefe de Po lícia o seguinte ofício:
No empenho de procurar atrair concorrência de visitantes ao Jardim
Zoológico, solicitou o seu diretor para certo recreio público licença, que lhe
foi concedida pela polícia, em vista da feição disfarçadamente inocente que
da símples primeira descrição do divertimento parecia se deduzir.
Entretanto, posta em prática essa diversão, se verifica que tem ela o
alcance de verdadeiro jogo, manifestamente proibido. Os bilhetes expostos
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à venda contém a esperança puramente aleatória de um prêmio em
dinheiro, e o portador do bilhete somente ganha o prêmio, se tem a
felicidade de acertar com o nome a espécie do animal que está erguido no
alto de um mastro. Esta diversão, prejudicial aos interesses dos incantos,
que com a esperança enganadora de um incerto lucro se deixam
ingenuamente seduzir, é precisamente um verdadeiro jogo de azar, porque
a perda e o ganho dependem exclusivamente do acaso e da sorte. Como
semelhante divertimento não pode por mais tempo ser tolerado, e
conquanto maior fundamento quanto é certo que muitas queixas me têm
sido dirigidas pelas pessoas lesadas, assim intimarei ao diretor do Jardim
Zoológico para que suspenda imediatamente a continuação do aludido jogo,
sob pena de ser processado na coformidade dos arts. 369 e 370 do código
penal.”[sic]

O jogo do bicho tornou-se bastante popular e era tolerado no governo de
Floriano Peixoto (1891-1894) porque as autoridades da época consideravam que
evitava conspirações contra o Governo. Mas, a partir de 1895, passou a ser
classificado como jogo de azar, tornando-se ilegal. Apesar disso, continuou a ser
jogado e a crescer junto à população até que a Lei das Contravenções Penais,
Decreto-Lei 3.688/41, proibiu-o definitivamente prevendo prisão, multa e fechamento
do estabelecimento envolvido com o jogo do bicho. (BRASIL, 1941) Ainda assim,
sua prática não foi erradicada e acabou fortalecendo os chefões do jogo, os
chamados “bicheiros”, sempre envolvidos com escolas de samba e políticos, dos
quais obtinham apoio direto ou indireto.
A Lei das Contravenções Penais, no Cap. VII – Das Contravenções Relativas
à Polícia de Costumes, determina que:

Jogo do bicho:
Art. 58 - Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar
qualquer ato relativo à sua realização ou exploração:
Pena - prisão simples, de 4 (quatro) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único - Incorre na pena de multa aquele que participa da loteria,
visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro. (BRASIL, 1941)

Conforme avaliação do jornalista Alexandre Garcia para o site G1 (2009a):

A legalização dos jogos de azar é um tema controverso. A própria lei das
contravenções penais é controvertida. O Artigo 50 proíbe jogos de azar e
define jogo de azar como aquele cujo resultado depende da sorte, mas, logo
no artigo seguinte proíbe "loteria não autorizada", mostrando que o jogo de
azar pode ser praticado, se autorizado.
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Numa turbulenta história envolvendo contravenção, propina, assassinato e
carnaval, surgiram nomes que ficaram “famosos” junto à população e nas páginas
policiais. Castor de Andrade era um desses “grandes” nomes, como consta no site
How Stuff Works (2009):

Castor de Andrade, considerado o maior bicheiro da história do Rio de
Janeiro, teria criado um verdadeiro império da contravenção. Filho do
também bicheiro Eusébio de Andrade, Castor teria herdado as bancas do
pai e ampliado-as. Sua fama era de um purista, que não desejava misturar
jogo do bicho com outras contravenções, mas houve várias acusações de
homicídio, contrabando de armas e tráfico de drogas envolvendo seu nome.
Preso e depois solto, Castor morreu em 1997 de ataque cardíaco. Seus
pontos de jogos de bicho e caça-níqueis teriam sido divididos entre o
sobrinho Rogério Andrade e o genro Fernando Ignácio, mas a partilha não
teria agradado os herdeiros que teriam começado uma briga sangrenta
pelos pontos de jogos, com pelo menos uma dezena de mortos. A briga
teria envolvido inclusive casas de jogos de bicho de outros estados como a
Bahia.

A revista Isto É noticiou a morte de Castor de Andrade, ocorrida em 11 de
março de 1997, de uma forma bastante irreverente e apropriada, usando uma
linguagem popular à época, que demonstra claramente a força do jogo do bicho em
todos os segmentos:

Deu galo na noite em que Castor morreu
Castor de Andrade, o mais famoso e folclórico bicheiro do Brasil, morreu no
Rio de Janeiro aproximadamente às 18 horas e 30 minutos da sexta-feira 11
(18 é cachorro, 30 é camelo e 11 é burro). Meia hora depois de sua morte o
bicho correu: deu o milhar 0851, que é galo. Oficialmente Castor passou
mal em casa e morreu de parada cardíaca a caminho da clínica Prontocor
(especializada em doenças do coração). Mas é quase certo que essa
versão foi dada porque ele estava cumprindo prisão domiciliar e não poderia
estar fora de sua residência. O que também se diz é que o bicheiro passou
mal mesmo na casa de uma amiga no Leblon, enquanto jogava biriba.
Castor morava na avenida Atlântica 360, apartamento 901 (3 é avestruz, 60
é jacaré, 90 é urso e 1 é avestruz). O médico Nelson Senise, que
acompanhava Castor de Andrade há 27 anos (27 é carneiro), foi quem o
socorreu: "Não pude fazer nada." O contraventor, que era advogado e se
chamava Castor Gonçalves de Andrade e Silva, morreu aos 71 anos (71 é
porco) e foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, no sábado 12 às 17
horas (12 é burro e 17 é cachorro). (ISTO É, edição 1437, 16 de abril de
1997)

Apesar de a juíza Denise Frossard, em 1993, em histórica e corajosa decisão,
ter condenado 14 homens da cúpula do jogo do bicho, acusados de assassinato,
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sequestro e corrupção, à pena máxima de seis anos de prisão por formação de
quadrilha, o jogo do bicho não perdeu sua força, nem no desejo e esperança da
população de fazer “uma fezinha”, nem nas páginas policiais dos jornais.

3.3 CASSINOS FLUTUANTES E CASSINOS VIRTUAIS

Luxuosos cruzeiros marítimos chegam à costa brasileira a cada ano,
principalmente durante o verão. O país conta com a vantagem de o inverno no
Hemisfério Norte, onde se concentra a maioria dos roteiros de viagem dos
transatlânticos, corresponder ao verão brasileiro, permitindo, assim, atender a
demanda das empresas de cruzeiros, nesta época.
O Brasil é um dos países que apresenta excelentes condições naturais para o
desenvolvimento do turismo marítimo, possuindo extenso litoral, banhado pelo
oceano Atlântico, clima tropical e um cenário natural favorável com praias,
cachoeiras e montanhas. Conta também com uma das maiores bacias fluviais
navegáveis do mundo, que é a bacia Amazônica.
O Brasil é um destino turístico em potencial com muitas paisagens diferentes
e exóticas. Numa única viagem, o cruzeirista tem condições de conhecer os mais
diversos cenários. É também o único país da América do Sul que integra os 40
destinos mais procurados no ranking da Organização Mundial do Turismo.
(ABREMAR, 2009)
O que fortalece essa potencialidade é o fato de o Caribe, uma das regiões
mais visitadas do mundo há, pelo menos, cinco décadas, já apresentar sinais de
saturação, o mesmo ocorre com a costa do Mediterrâneo, outro destino bastante
procurado. A busca por novos roteiros é uma tendência natural e o Brasil não deve
desperdiçar seu potencial. (ABREMAR, 2009)
O site da ABREMAR - Associação Brasileira de Representantes de Empresas
Marítimas (2009) apresenta dados otimistas que comprovam a potencialidade
turística deste segmento, conforme abaixo:
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No Brasil, os Cruzeiros Marítimos movimentaram, na temporada de
2008/2009, quase US$ 350 milhões. Mais de 500 mil turistas embarcaram
nos 16 navios que navegaram pela costa brasileira.
A temporada de 2009/2010 é a maior já realizada no país. São 18 navios
em águas brasileiras, no período de outubro de 2009 a maio de 2010, com
oferta de leitos superior a 900 mil.

Como se pode perceber pelos dados acima, não falta ao país potencial para o
desenvolvimento da atividade, mas ainda há questões limitantes, como a pequena
quantidade de portos turísticos, a necessidade de melhorias em infra-estrutura e a
proibição do jogo em território nacional que afeta diretamente os cassinos flutuantes.
Não foram encontrados dados legais para um embasamento de como o
governo trata os cassinos flutuantes quando em território nacional. Contudo, o site
ETUR – Turismo, Cultura e Lazer (2005) afirma que “o Congresso Nacional
autorizou a atracação de cassinos flutuantes internacionais em portos brasileiros”. O
site ainda argumenta que:

Os navios ostentam bandeiras de seus respectivos países e são
considerados territórios dos mesmos. Entrada de autoridades brasileiras,
somente depois de interferências ministeriais e outros complicados
imbróglios, o que assegura total liberdade de ação aos passageiros.
Enquanto em território brasileiro os cassinos são proibidos por lei, nos
cassinos flutuantes aportados no Brasil, o jogo é livre. Depois, os turistas
brasileiros descem nos portos onde se completam os cruzeiros e o nosso
dinheiro segue em direção aos paraísos fiscais, tudo isso nas barbas das
autoridades aduaneiras, impedidas de agir por conta de uma lei de funil
votada pelo Congresso Nacional.

Nos cassinos flutuantes o jogo não é o único atrativo, existem outras
atividades que tornam a estadia nesses luxuosos navios mais prazerosa, tais como
os vários espetáculos programados durante a viagem, com orquestras notáveis,
artistas de renome nacional e internacional, restaurantes com boa comida e
aperitivos, teatro, cinema, piscinas, quadras de esportes, academia, boate, além da
oportunidade de apreciar belas paisagens.
O segmento de turismo marítimo mudou através dos anos. As viagens
marítimas se tornaram mais populares com a criação dos roteiros temáticos e dos
minicruzeiros de pouca duração, atraindo famílias, idosos e jovens.
Um cassino flutuante, que faz parte dos pacotes turísticos vendidos no Brasil
para Buenos Aires, é o Casino Puerto Madero, que fica ancorado no porto próximo à
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cidade. Funciona durante 24 horas numa embarcação antiga com capacidade para
2,5 mil pessoas, possui cerca de 600 máquinas e 100 mesas de jogos com roleta,
pôquer, black jack, ponto e banca entre outros. (OHBUENOSAIRES.COM, 2009)
O site Games Magazine (2009) informa que o Cassino Puerto Madero
recebeu em seus caixas US$ 380 milhões no ano de 2002.
À noite, o Casino Puerto Madero pode ser visto de longe, tamanha a
exuberância dos letreiros e da decoração repleta de luzes, como mostra a Figura 8:

Figura 8: Cassino flutuante Puerto Madero.
Fonte: Flickr, 2009b.

Com a rápida evolução da internet, os empresários do jogo descobriram na
web uma forma de burlar as leis e atender aos ávidos jogadores. Hoje em dia, é
muito fácil encontrar cassinos virtuais ativos. Em duas pesquisas no site de busca
Google (2009), o retorno foi extenso: foram identificadas 2.030.000 referências para
“cassinos on line” e 226.000 para “cassino virtual”.
Uma das características da rede mundial de computadores é derrubar
fronteiras. Com isso, acaba-se por atropelar as leis que proíbem os jogos em alguns
países, como o Brasil, onde é possível encontrar dezenas de sites nos quais os
jogadores podem apostar na roleta, no bacará ou no pôquer, em dólar ou euro. É

67

possível aos jogadores fazerem suas apostas com o número do cartão de crédito, de
qualquer lugar do país, sem serem incomodados. Essa facilidade de pagamento e o
acesso de sua própria residência dão ao jogador autonomia e segurança.
A Revista Veja fala da incapacidade de ação dos órgãos de fiscalização, por
conta da facilidade em transpor fronteiras:

As leis antigas são incapazes de resolver os novos dilemas do mundo
digital, e cada governo tenta enfrentá-los de forma diferente. O da Austrália
criou leis amigáveis para ser um pólo mundial de cassinos virtuais. Nos
Estados Unidos, a opção de restringir esses sites foi um tiro pela culatra.
Eles mudaram para a América Central e o Caribe, de onde continuam
recebendo milhões em apostas de americanos. A Argentina regulamentou o
CasinoSur. (VEJA, Edição 1671, 18 de outubro de 2000)

Devido à falta de uma legislação específica, os órgãos de fiscalização
demonstram certa confusão sobre como agir. A polícia alega que é necessário o
flagrante para haver a repressão e que a internet dificulta a coleta de provas,
enquanto os juristas afirmam que a internet não é um território sem lei e que uma
das possibilidades seria aplicar a lei nos diversos sites brasileiros que fazem
propaganda de cassinos. Discussão à parte, a legislação brasileira é rigorosa,
restringindo as opções dos jogadores a uma oferta dessa atividade somente no
exterior ou correndo riscos de serem punidos no Brasil. O fato é que, legal ou ilegal,
um grande volume de capital é movimentado diariamente nas roletas reais ou
virtuais por brasileiros, sem arrecadação de impostos.
Em notícia recente, de setembro deste ano, o site O Tempo (2009b) noticiou a
prisão, pela Polícia Civil, de um grupo acusado de explorar jogos virtuais e enganar
os apostadores manipulando o sistema. Segundo o site, o grupo movimentou R$ 60
milhões em um ano, e dá um alerta:

Apostadores podem ser alvo de processo, alertam advogados:
SÃO PAULO. Qualquer brasileiro que fizer apostas pela internet corre o
risco de ser processado criminalmente. Se o site de apostas estiver
hospedado no Brasil é uma contravenção penal. Agora, caso a página
esteja em um país onde o jogo é legalizado, como nos EUA, o problema
estaria na transferência do dinheiro. Por isso, o jogador poderia ser
enquadrado nos crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal, conforme
o advogado Jair Jaloreto, especialista em crimes de internet.
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A tentativa de fiscalização das atividades que ocorrem na internet esbarra nas
sérias dificuldades em adaptar as características do mundo físico tradicional, regido
por leis, para o mundo virtual. A cada momento surgem novos perfis em um cenário
mutável que tende a se revelar tão maravilhoso quanto perigoso.
O jogador encontra diversas facilidades atraentes ao acessar um cassino
virtual. Basta uma breve visita ao site do cassino on line para conhecer as vantagens
desse tipo de jogo, começando pela conveniência: não há deslocamentos físicos,
nem filas de espera, joga-se confortavelmente instalado em sua casa ou em lan
houses5. Outra vantagem é a financeira: não há gastos com transporte,
hospedagem, alimentação, nem com as tradicionais gorjetas. Acrescenta-se a isso
tudo a oferta de bônus como incentivo aos jogadores.
Uma vez que os cassinos on line atraem milhões de jogadores diariamente, a
indústria de cassino virtual provavelmente terá vida longa, apesar das discussões
morais e legais.

3.4 O CAMINHO PARA A LEGALIZAÇÃO DO JOGO

Enquanto estudiosos e políticos discutem a situação atual dos jogos no Brasil
e as vantagens da sua regulamentação, Paixão (2006) expõe algumas vantagens
em números, afirmando que os “cálculos dão conta de que os cassinos poderiam
gerar cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos no único país da América do Sul
onde os cassinos ainda não são permitidos”, e afirma que:

Os governantes não desconhecem que nas localidades onde o jogo está
legalizado, na grande maioria dos casos, a ocupação dos hotéis é otimizada
e conseqüentemente se verifica aumento da rentabilidade. Têm em mãos as
informações dando conta de que – nos portos brasileiros – muitos
transatlânticos de turismo, sem falar dos cassinos limítrofes ao Brasil,
arrebanham centenas de jogadores.

5

Lan houses são estabelecimentos comerciais que ofertam a locação de computadores e máquinas
para acesso à internet.. Cf. Decreto Estadual, nº 50.658, 30/03/2006, SP. Disponível em
<http://www.apriori.com.br/cgi/for/lan-house-legislacao-t682-45.html>. Acesso em 04/11/2009.

69

O jornal Estado de São Paulo, (apud PAIXÃO E GÂNDARA, 1999) afirma que
“existe entre cinqüenta e cem cassinos clandestinos no Brasil que, normalmente
estão em casas particulares e ninguém fiscaliza”.
Em estudos mais atuais é possível observar a grandeza dos números dos
argumentos dos defensores da legalização dos jogos, como demonstra o infográfico
(Figura 9) publicado pelo site O Tempo (2009c), a seguir. Baseado em cálculos da
União Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais e da ABRABIN, demonstra, com
números, a potencialidade do mercado de jogos no Brasil:

Figura 9: Infográfico com a estimativa sobre o mercado de jogos no Brasil.
Fonte: O Tempo, 2009c.
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No entanto, enquanto o jogo não é legalizado, tornou-se comum encontrar
nos jornais e sites de informação, notícias da ação da Polícia Federal no combate ao
jogo ilegal, como, por exemplo, o site da Agência Brasil (2006):

A Polícia Federal fechou hoje (25) 13 casas de bingo no Rio de Janeiro. A
medida foi autorizada pela 6a Vara da Justiça Federal autorizou, em ação
do Ministério Público. Participaram da ação 26 oficiais de justiça. Na
operação, máquinas caça-níqueis e bingos eletrônicos foram lacrados e
todas as atividades de bingo suspensas.

A Agência Brasil (2007) informa que, só no Rio de Janeiro, foram deflagradas
pelo menos quatro grandes operações contra o jogo ilegal em um período de apenas
quatro meses a partir de dezembro de 2006:

A Polícia Federal desencadeou pelo menos quatro grandes operações
contra o jogo do bicho e a máfia das máquinas de caça-níqueis (jogos
eletrônicos) nos últimos quatro meses. Antes da Operação Furacão, em que
25 mandados de prisão foram cumpridos na última sexta-feira, outras três
ações já haviam sido executadas desde dezembro do ano passado. Entre
os dias 14 e 16 de dezembro de 2006, a Polícia Federal desencadeou a
Operação Gladiador, em que prendeu 19 pessoas acusadas de
envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Entre os presos, estavam três
agentes da Polícia Civil. Ao mesmo tempo em que prendia os suspeitos, a
Polícia Federal desencadeava a Operação Ouro de Tolo, que resultou na
apreensão de mais de 4.000 máquinas caça-níqueis e na interdição de 18
casas de bingo, localizadas no estado do Rio de Janeiro. A última operação,
realizada no início deste mês, por mais de 100 agentes da Polícia Federal e
cerca de 60 oficiais de Justiça, fechou 22 casas de bingo, por determinação
da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro.

As ações de combate à ilegalidade dos bingos foram deflagradas em abril de
2007, com o nome de “Operação Furacão”. A lista de contraventores presos incluía
desde procuradores regionais da república, desembargadores, até presidentes de
escolas de samba, e bicheiros, que para manter bingos e caça-níqueis funcionando
compravam delegados, advogados, juízes e desembargadores.
A Agência Brasil (2008) noticiou a prisão do ex-Chefe da Polícia Civil do Rio
de Janeiro por envolvimento, junto com outros policiais, na segurança de
contraventores em troca de dinheiro:

71
O crime de lavagem de dinheiro foi o motivo da prisão em flagrante do
deputado estadual e ex-chefe da Polícia Civil do Rio (...). A Operação
Segurança Pública foi deflagrada pela Polícia Federal no início do ano
passado, a partir de desdobramentos da Operação Gladiador, realizada em
2006, que culminou no fechamento de 28 casas de bingo e apreensão de
4.800 máquinas caça-níqueis no Rio. (...)

O site O Tempo (2009d) noticiou a prisão de mais de 100 pessoas dentro de
um cassino clandestino, em Belo Horizonte:

Segundo a polícia, o cassino estava em plena atividade. Todos que
estavam na casa no momento da abordagem policial foram relacionados no
boletim de ocorrência, mas liberados em seguida. Eles devem ser
chamados para prestar esclarecimentos. No local foram apreendidos vários
eletroeletrônicos, computadores, máquinas de aposta, televisões e R$ 280
em dinheiro.

O site Onde Encontrar Bingo (2009), informou que “em média, um ‘cassino
caseiro’ com máquinas caça-níquel, videobingo e apostadores foi estourado pelas
polícias Civil e Militar a cada dez dias”, em São Paulo. Segundo o site, um
levantamento feito “a pedido do jornal O Estado de S. Paulo, mostra que entre
janeiro e o início de agosto foram flagradas 24 residências que funcionavam como
bingos nas áreas oeste e sul”.
Na Zona Sul do Recife as Polícias Militar e Civil, em ação conjunta, fecharam
um bingo clandestino onde se encontravam mais de 40 pessoas. Foram apreendidas
ainda 63 máquinas de caça-níquel e vídeo-bingo, dinheiro e cheques. (O JORNAL
DO COMMERCIO, 2009)
Em junho deste ano, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
aprovou, em votação simbólica, a legalização dos bingos em todo o País, como
noticiou o site do jornalista e escritor Fabio Campana (2009):

Para viabilizar a votação, o relator do projeto, deputado João Dado (PDTSP) retirou da proposta a legalização dos cassinos. (...) O projeto segue
agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça e depois, se
aprovado, será submetido ao plenário da Câmara. Na votação da Comissão
de Finanças estavam presentes 31 deputados.
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Segundo o site O Tempo (2009e), dos 31 deputados presentes, 25 votaram a
favor e seis contra e, na seqüência o projeto vai para votação na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) e, se for aprovado no Congresso, vai para a sanção do
Presidente Lula.

Pelo projeto aprovado, 70% do valor arrecadado pela casa de bingo será
destinado ao jogador e os outros 30% serão destinados a pagamento de
impostos, tributos, contribuições sobre lucro, royalties para os Estados,
recursos para saúde, cultura e esporte. A estimativa é que as cerca de
1.200 casas de bingo que podem vir a funcionar no país gerem uma receita
bruta de R$ 9 bilhões por ano. (...) A proposta autorizou o funcionamento de
videobingo e o videojogo (máquinas conhecidas como caça-níqueis), mas
que poderão funcionar apenas no interior das casas de bingo. Continuará
proibida a exploração dessas máquinas em bares, farmácias e outros
estabelecimentos externos.

Em 16 de setembro deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara dos Deputados aprovou projeto legalizando os bingos e as casas de
jogos no país, com 40 votos a favor e sete contra. Neste projeto, 14% dos recursos
arrecadados irão para a saúde, 1% será destinado a políticas de promoção ao
esporte, e 1% irá para a cultura. Está previsto, também, que uma parte da
arrecadação será destinada à segurança pública. O projeto agora segue para o
plenário da Câmara e depois vai para o Senado.
Segundo o site G1 (2009b), o texto aprovado é o substitutivo do relator Régis
de Oliveira ao projeto de lei 2.254/07, que regulamenta a atividade de jogos em todo
o país. O relator ressaltou que “os cassinos continuam proibidos no país. ‘O que
aprovamos foi somente os jogos de bingo e caça-níqueis, não permitimos a abertura
de cassinos no Brasil’, disse”.
Apesar de todas as ações para coibir a clandestinidade e a ilegalidade dos
jogos, as pessoas continuam jogando, como afirma Paixão (2005a):

E enquanto prossegue o debate, a população brasileira continua na
condição de grande apostadora, seja nas loterias oficiais; nas casas de
jogos ilegais; ou ainda; nos vários cassinos de fronteira que contribuem para
a fuga de divisas no país.
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Dentre os cassinos de fronteira mais freqüentados pelos turistas brasileiros
podem ser citados os do Paraguai e da Argentina. Como o jogo não é liberado no
Brasil, os empreendimentos tornaram-se um atrativo, em especial para os turistas.

3.5 O TURISMO E OS CASSINOS DE FRONTEIRA

O Brasil é o único país da América do Sul em que o jogo é proibido. Os
cassinos, como fonte geradora de empregos e divisas, são sempre uma atração
para os turistas, sejam eles brasileiros ou estrangeiros.
O jogo aliado ao lazer e ao turismo movimenta, anualmente, uma grande
quantidade de recursos financeiros. A fuga de divisas torna-se visível quando se
observa a freqüência de brasileiros nos cassinos em países que fazem fronteira com
o Brasil e onde o jogo é permitido. Punta del Este, Buenos Aires, Puerto Iguazu e
Pedro Juan Caballero são alguns exemplos com bons cassinos freqüentados por
brasileiros. (BNL, 2006b)
Pela proximidade e facilidade de acesso, os cassinos argentinos e paraguaios
são os principais alvos dos brasileiros que visitam, moram, estudam ou trabalham
em Foz de Iguaçu, Paraná. Para os apostadores chegarem às casas de jogos basta
atravessar a Ponte Tancredo Neves, em direção à Argentina, ou a Ponte da
Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, num percurso de aproximadamente 20
minutos.
A noite na Tríplice Fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai) conta com
inúmeras opções de lazer e entretenimento e é muito freqüentada, principalmente,
pelos jovens universitários de Foz do Iguaçu. Além dos jogos como a roleta bacará,
dados, black-jack, máquinas de bingo, pôquer caribenho, caça-níqueis, os cassinos
possuem excelentes restaurantes. Agiotas circulam pelos cassinos emprestando
dinheiro a juros.
Nas casas de jogos não faltam regalias para conquistar os clientes: algumas
oferecem transporte como cortesia para os brasileiros liberando o consumo de
vinho, café e refrigerante, e incluem shows na programação noturna.
Conforme o Gazeta do Povo (2009), em informação dada pelo Sindhotéis
(Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Foz do Iguaçu), “a maioria
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dos turistas que frequenta a fronteira vai aos cassinos. Ao ano, Foz recebe cerca de
1,5 milhão de turistas. Para atrair os clientes, as casas investem em publicidade nos
meios de comunicação de Foz do Iguaçu”.
Na Argentina encontra-se ainda o Trilenium Casino, localizado a 30 km de
Buenos Aires, e que recebe todos os dias mais de 10 mil visitantes, sendo cerca de
80% brasileiros, que deixam suas economias em 1.545 caça-níqueis ou nas 72
mesas de jogo. Seguindo a mesma linha dos demais cassinos o Trilenium oferece
shows variados e bebida grátis à vontade. (BNL, 2004)
Fora da fronteira com o Brasil não se pode deixar de mencionar Las Vegas,
no estado de Nevada, e Atlantic City, em New Jersey. Nos Estados Unidos, o jogo
se transformou numa das diversões mais populares entre os americanos. Em 2003,
as apostas legais atingiram a marca de 638 bilhões de dólares. E os apostadores
perderam US$ 51 bilhões desse montante. (BNL, 2004)
A arrecadação obtida com o mercado dos jogos americanos tem beneficiado
diversas comunidades com a construção de colégios, habitações, programas de
limpeza das ruas, parques, segurança, além de serviços importantes voltados para
os idosos e pessoas com necessidades especiais que recebem 8% da arrecadação
anual do rendimento bruto dos cassinos por meio do Fundo de Rendimentos de
Cassinos de New Jersey. (PAIXÃO, 2005b)
É importante ressaltar que com a legalização dos jogos a sociedade brasileira
só tem a ganhar com o aumento das opções de lazer e entretenimento, da geração
de empregos, com a maior arrecadação de impostos, com o aumento do turismo
receptivo trazendo diversos benefícios aos destinos onde as casas de jogos se
instalassem.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil é o único país da América do Sul onde o jogo é proibido. No entanto,
é notório e histórico que o jogo faz parte da vida dos brasileiros desde antes do
Império. Mas foi nas décadas de 1930-1940, durante a ditadura de Getulio Vargas,
que os jogos ganharam status de luxo e requinte.
Os salões dos cassinos eram projetados e decorados para atrair um público
seleto e aristocrático, que trazia consigo toda uma exigência de infra-estrutura
condizente com o nível internacional. Hotéis, restaurantes, teatros, palcos suntuosos
onde brilhavam estrelas de sucesso nacional e internacional. Muitos artistas
brasileiros tiveram seu nome reconhecido a partir das apresentações nos grandiosos
shows que aconteciam nos ambientes diversificados dos cassinos. Tudo era
possível. Palcos com mecanismos complexos, onde os shows não paravam,
permitiam uma visibilidade imensa para esses atrativos. Os restaurantes ofereciam
um show à parte com uma gastronomia diversificada que satisfazia a qualquer
paladar. As salas de jogos ofereciam, além da multiplicidade de opções, também a
discrição para quem o exigisse. Tudo muito sofisticado, sempre de alto nível.
Tanto luxo favoreceu o crescimento urbano em torno desses complexos de
lazer e ócio das elites. Isso era principalmente visível nas estâncias hidrominerais,
em torno das quais cidades inteiras se desenvolveram e alcançaram melhor
qualidade de vida. Muitos hotéis-cassinos brilharam durante os anos do Estado
Novo com o apoio do governo, permitindo que a elite pudesse desfrutar de
momentos que, ainda hoje, deixam na memória dos mais idosos: orgulho, saudade,
alegria, esperança, tristeza, desgosto e nostalgia. A lembrança desse tempo é
sentida como se fossem os melhores anos de suas vidas.
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Com a proibição dos jogos em 1946, por Dutra, três meses após sua posse,
muitos sonhos foram destruídos. Os que mais sofreram foram a classe artística
brasileira e os trabalhadores que ficaram sem emprego da noite para o dia. Muitas
manifestações contra e a favor aconteceram desde então.
Argumentos não faltaram. Os argumentos contrários ao jogo, geralmente de
cunho moral, são baseados no pensamento dos líderes da igreja católica e de
conservadores, que acreditam que o jogo incentiva a prostituição, o alcoolismo, o
consumo de drogas, além de facilitar a lavagem de dinheiro ilegal, a corrupção e
diversas outras mazelas da sociedade, incluindo a destruição de lares e famílias
inteiras pelo vício do jogo.
Contudo, os impactos positivos se sobrepõem aos negativos quando o jogo é
implantado, administrado e controlado com rigor e honestidade. Esta é uma questão
de fundamental importância num momento em que se discute a legalização dos
jogos como forma de revitalização da economia por meio do comércio e do turismo.
A manutenção das divisas dentro do país, que são perdidas com a saída dos turistas
brasileiros, incrementaria o investimento em áreas como a saúde, a educação, a
segurança pública e o lazer.
Alheios à discussão sobre a legalização do jogo em território nacional, os
jogadores continuam buscando alternativas que atendam ao seu objetivo, como
apostas pela internet, jogo do bicho, cassinos clandestinos, corridas de cavalo,
loterias oficiais e, para os mais abonados, viagens em magníficos cassinos
flutuantes ou para países onde os cassinos são legais.
Vale ressaltar a importância social do jogo legalizado na geração de
empregos, arrecadação de impostos e no desenvolvimento turístico, desde que
regulamentado por meio de políticas governamentais precisas e rigorosas, trazendo
divisas que poderão ser quantificadas e de conhecimento do governo para um
melhor controle da atividade.
A desinformação tem prejudicado o processo de legalização dos cassinos no
Brasil, por isso consideramos fundamental o resgate da nossa história, especialmente na
época do apogeu dos cassinos, como base para o planejamento futuro das políticas
envolvendo o jogo e a atividade turística no país.
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ANEXO A - REPERCUSSÃO DO FECHAMENTO DOS CASSINOS ATRAVÉS DOS
JORNAIS DE 1946

- Correio da Noite, 30 de abril de 1946.
"O ministerio esteve reunido hoje, pela manhã, sob a presidência do general
Eurico Gaspar Dutra, chefe do Governo, com a presença de todos os
secretarios de Estado e do chefe do Departamento Federal de Segurança
Pública.
A sessão que teve inicio um pouco antes da 10 horas, prolongou-se até às
12,45. Á saida do ministro da Justiça, dr. Carlos Luz, abordado pelos
jornalistas presentes declarou que um dos principais assuntos tratados foi o
concernente à medidas de combate ao comunismo.
O nosso redator indagou se havia sido deliberado o fechamento do Partido
Comunista, tendo S. Excia. respondido negativamente, declarando, ainda,
que apenas se traçara um plano geral sobre a questão.
A seguir entregou aos jornalistas uma cópia do seguinte decreto-lei que
manda extinguir o jogo em todo o território nacional, que hoje foi assinado e
que foi o outro assunto importante ventilado na reunião:
- O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição e considerando que a repressão aos jogos de azar é um
imperativo da consciência universal; considerando que a legislação penal de
todos os povos cultos contem preceitos tendentes a esse fim; considerando
que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à
prática e a exploração dos jogos de azar; considerando que das exceções
abertas à lei geral decorreram abrigos nocivos à moral e aos bons costumes;
considerando que as licenças e Concessões para prática e exploração dos
jogos de azar na Capital Federal e nas estâncias hidroterápicas balneárias ou
climáticas, foram dados à titulo precário, podendo ser cassadas em qualquer
momento; Decreta:
Artigo 1o - Fica restaurada em todo o território nacional a vigência do artigo
50 e seus parágrafos da lei de Contravenções penais, decreto-lei 3.688 de 2
de outubro de 1941.
Artigo 2o - Esta lei revoga os decretos-leis nos 241 de 4 de fevereiro de 1938,
no 5089 de 15 de dezembro de 1942 e no 5192 de 14 de janeiro de 1943 e
disposições em contrário.
Artigo 3o - Ficam declaradas nulas e sem efeito todas as licenças,
concessões ou autorizações dadas pelas autoridades Federais, Estaduais e
Municipais, com fundamento nas leis ora revogadas ou que de qualquer forma
contenham autorização em contrário ao disposto do artigo 50 e seus
parágrafos das leis das contravenções penais.
Artigo 4o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O titular da Justiça continuando a palestra com os representantes da
imprensa informou que na próxima reunião ministerial prosseguiria o assunto
relativo ao combate ao Comunismo e que seriam tratados outros assuntos de
relevância, pois, hoje não houvera tempo para isso. O general Góis, cercado
pelos jornalistas fazendo blague, disse apenas: - Nada houve hoje do meu
jogo."
(Disponível em <http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj41.htm>.)

- O Radical, 1 de maio de 1946.
"O presidente da Republica, general Dutra, reuniu o Ministério e baixou o
decreto que extingue o jogo, em todo o país. A repercussão dessa
providência do govêrno nesta capital e nos Estados foi mais do que
impressionante, verdadeiramente sensacional. As edições dos vespertinos
esgotaram-se rapidamente, sob o enthusiasmo dos comentários populares. A
decisão enérgica das altas autoridades da República, a maneira como foi
redigido o decreto, que nem ao mesmo adiou a aplicação de seus efeitos por
um prazo qualquer, de vez que a lei entra em vigor, hoje mesmo, logo que o
"Diário Oficial" a publique - tudo isso mostra que o chefe do govêrno está
allertado e vigilante na defesa dos mais altos interesses nacionais.
O povo brasileiro congratula-se efusivamente com o Presidente Dutra por
essa lei que acaba de emitir. O Radical foi o único jornal que, num longo
período da vida pública brasileira, jamais deixou de combater o jogo, vendo
nele um mal social de efeitos terriveis.
Daí decorre a íntima satisfação com que vemos embora sem surpresa para
nós, o gen. Dutra decretar a guerra de morte às tavolagens, que iam
proliferando no Brasil como orelhas de pau em madeira podre. A onda da
jogatina, partindo das estações termais, passou às estações balneárias,
ganhou todo o interior do país, nas suas várias modalidades, havendo, como
houve, homens do govêrno que tiravam dessa tremenda infecção social
verbas destinadas a despesas com a administração. (...)"
(Disponível em <http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj41.htm>.)

- A Resistência, 5 de maio de 1946.
"O recente ato do Governo Federal extinguindo o jogo em todo o território
nacional atingiu decisiva e inapelavelmente um dos pais importantes setores
da atividade social: o Teatro.
Não seria exagero acentuar que, realmente existiu de parte do Governo
indesculpável inadvertencia. As condições objetivas do meio social brasileiro
não apresentam, como acontece na Inglaterra, por exemplo, condições
próprias no incentivo do setor artistico do povo. Por isso julgamos inadvertido
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o Governo, atingindo exabrutamente os profissionais que, trabalhando nos
casinos se encontram, da noite para o dia, ao desemprego e, - o que é
catastrofico - se viram desempregados: atores, cantores, bailarinos, musicos,
enfim, um verdadeiro mundo onde o ingresso independe de simples desejo de
ganhar a vida mas, exige, ao contrário, vocação, estudo, perseverança e
talento. (...)
Abordando a questão nestes termos, Resistência, como a maioria da
imprensa democrática do pais, não poderia deixar de atender uma realidade a
existência de um problema cuja solução se encontra nas próprias mãos de
quem, orientando-se num sentido respeitável e mesmo louvável, decretou o
fechamento do jogo, como necessidade imperiosa diante problemas
gravissimos na vida da nação.
Queremos dizer que, o sr. Presidente Eurico Gaspar Dutra, usando de
atribuições conferidas na transitoriedade da Lei vigente, poderia, alertado com
as novas condições criadas pelo seu desejo de solucionar problemas sociais,
agir rapidamente e eficientemente no sentido de que, o Teatro Brasileiro não
sofra tão rude golpe em seu futuro. (...)
Coerente com as suas diretivas, Resistência inicia um movimento de apoio ás
reivindicações de todos aqueles que, por força do decreto-lei que extinguiu o
jogo, se viram em situação de inesperado desajustamento em sua atividade
laboriosa. (...)"
(Disponível em <http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj41.htm>.)

- Jornal do Brasil, 1 de maio de 1946.
"Apesar de não ser um ato politico no sentido restrito do termo, o Decreto-lei
extinguindo os jogos de azar em todo o território nacional, ontem assinado
pelo Presidente da República, o é, no sentido amplo da palavra, pois que
marca de modo incisivo os rumos moralizadores do novo Governo.
Nesse sentido compreende-se a grande e excelente repercussão que o
mesmo causou em todas as classes sociais e, principalmente, na Assembléia
Nacional Constituinte.
Os comentarios que ali se faziam ao ato do General Eurico Gaspar Dutra
eram os mais elogiosos.
Nos aplausos á decisão moralizadora do Poder Executivo confundiam-se
governantes e oposicionistas.
O sr. Lino Machado que se vem distinguindo pela energia e continuidade com
que critica os atos do Governo passado e mesmo do atual, foi á tribuna da
Assembléia para dizer que, embora contrario aos Decretos-leis, queria, com a
mesma sinceridade com que, por vezes, discordava do Governo, aplaudi-lo
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agora com entusiasmo, pelo seu ato, que considerava e proclamava um
grande Decreto.
E depois de emitir mais algumas considerações, sempre apoiado pela
Assembléia, o sr. Lino Machado abandonou a tribuna entre os aplausos
unanimes da Casa."
(Disponível em <http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj41.htm>.)

- A Manhã, 1 de maio de 1946.
"Foi com indisfarçavel surpresa e mesmo com ansiosa expectativa, que a
cidade recebeu a notícia do decreto do presidente da República, extinguindo
o jogo em todo o país. A medida, pela sua propria natureza, despertou varios
comentários, mas verdade é que, se diga que a maioria viu com a maior
simpatia o decreto governamental.
Em ampla e oportuna "enquête", A Manhã ouviu representantes de todas as
classes sociais. O cardeal D. Jaime Câmara, com a autoridade de sua
palavra, falou ao reporter sobre os beneficios que advirão dessas medidas.
Também se fizeram ouvir expoentes do espiritismo e do protestantismo. Não
foi esquecido, igualmente o homem do povo que moureja, e que, mais
facilmente, é tentado á batota, deixando ali, não raro, o produto de trinta dias
de árduo labor.
Nesse inquerito que fizemos, e que tão bem compreendido foi pelos que nêle
depuseram, como de resto será pelos nossos leitores, tivessemos esse
mesmo objetivo para o qual foi feito o decreto de ontem: mostrar que o jogo,
efectivamente, perverte o homem e corrompe a sociedade.
E a reportagem de A Manhã, dando início à sua "enquête", ouviu na tarde de
ontem, algumas horas depois de divulgado o importante ato, sua Emminencia
o Cardeal D. Jaime Câmara, chefe supremo da Igreja Católica no Brasil.
Nossa reportagem foi gentilmente recebida pelo eminente prelado, que se pôs
inteiramente ao dispor do reporter. Fala-nos sua Emminencia:
- Já estava esperando tal medida, dada a orientação que o Govêrno
manifestou há tempos passados. Entretanto, não trabalhei para isto. A medida
se impunha para elevar o nivel moral e social dos brasileiros. Agora, se há
problemas anexos à extinção do jogo... Com um bondoso sorriso de simpatia
e tolerancia sua Emminencia concluiu:
- Foi uma grande solução. O Presidente não é um govêrno de precipitação.
(...)
Passamos pelo largo de S. Francisco quando o imenso sino da igreja do
mesmo nome anunciava, com sonoras e compassadas pancadas a Ave
Maria. Eis que o fotógrafo Horacio nos dá uma grande idéia: ouvir o sineiro.
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Subimos 110 degraus e chegamos ao cimo da torre. José Lamas, o sineiro de
59 anos de idade, foi tomado de surpresa, quando ainda acionava as cordas
do sino. A pergunta foi-lhe feita.
- Eu esperava este gesto do brigadeiro Eduardo Gomes, dono de minha
simpatia, caso fosse eleito. Mas, vejo agora, mais do que nunca, que o
Presidente Gaspar Dutra é um grande presidente; não esperava a medida.
Mas gostei. Nunca joguei. Tenho terrivel aversão ao jogo. As vezes, em casa
falam em jogo do bicho. Quando ouço isso, fico seriamente aborrecido. Há 23
anos trabalho nesta Ordem e há 41 anos na Ordem de Terceira de Bom
Jesus do Calvário. E concluiu: - Nunca bati uma Ave Maria com tanto
entusiasmo. (...)."
(Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil, 2009)

- Diário de Notícias, 1 de maio de 1946.
"É com verdadeira emoção e sem reservas nos aplausos devidos que, hoje,
nestas colunas, onde tantas vezes profligamos a jogatina e outras tantas
vezes nos vimos privados de combate-la, registramos o ato do Governo da
República determinando a pura e simples vigencia do dispositivo das leis
penais proibitivo da exploração dos jogos de azar, que havia sido suspenso
por um ato típico da ditadura estadonovista. Não hesitamos em trazer as mais
calorosas congratulações ao presidente, que o assinou, num assomo de
dignificação do poder, verdadeiramente restaurados de linhas essenciais da
moral publica do país, e penetrado de corajoso ânimo saneador e, em
essencia, coerente com o pensamento do ministro da Guerra signatario de
serena e enérgica recomendação aos seus comandados ao tempo em que a
industria do pano verde era uma das colunas basilares do regime.
Cumprimos o dever de ressaltar toda a significação do decreto-lei ontem
assinado, recordando que, de inicio, não pudemos manifestar confiança na
firmeza com que o atual presidente enxergaria o assunto. É que, embora o
passado limpo e a incontestada honradez pessoal de s. ex. autorizassem a
crer na sua sincera aversão ao jogo, não haviamos de subestimar a influencia
das correntes que apoiaram a sua candidatura, entre as quais se encontraram
fartos exploradores da roleta, em todo o país, alarmados pela leal e clara
definição do candidato adversario, o brigadeiro Eduardo Gomes. (...)
Maior é, pois, o entusiasmo com que assinalamos a medida ontem decretada,
pois contem ela um inegavel sentido afirmativo contra certos entorpecentes
da ação moralizadora atribuida ao Estado. Vem ela ao cabo de anos e anos
de campanha tenaz, que este jornal sustentou, sozinho, seja recusando não
só a publicidade ostensiva dos cassinos, como de suas roupagens artisticas e
turisticas, seja profligando doutrinariamente o vicio, seja provocando
pronunciamentos de vozes autorizadas, muitas vezes sofrendo vedações e
castigos. (...)"
(Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil, 2009)
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Reprodução integral da matéria sobre a extinção do jogo no jornal Diário de Notícias,
01 de maio de 1946.
Fonte: Diário de Notícias, 1946. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil,
2009.
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ANEXO B - IMAGENS MARCANTES DOS CASSINOS DO RIO DE JANEIRO

Figura 1: Anúncio de show no Cassino
Copacabana Palace.
Fonte: Diário Carioca, 1940.

Figura 2: Etiqueta promocional usada até meados do
séc. XX pelo Copacabana Palace para adesivar as
bagagens.
Fonte: Arqueologia do Rio de Janeiro, 2009a.

Figura 3: Fachada atual iluminada do Copacabana Palace.
Fonte: Respire Turismo, 2009.
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Figura 4: Imagem comparando o Cassino da Urca no
tempo do glamour e atualmente.
Fonte: Skyscrapercity Fóruns, 2009.

Figura 5: Imagem de 1941, exibindo uma das
requintadas festas que aconteciam frequentemente
no interior do Cassino da Urca.
Fonte: Rio de Fotos, 2009.

Figura 6: Imagem do Cassino da Urca em 1935.
Fonte: Arqueologia do Rio de Janeiro, 2009b.

Figura 7: Folder publicitário da época do Cassino da
Urca.
Fonte: Arqueologia do Rio de Janeiro, 2009c.

Figura 8: Anúncio de show no Cassino da Urca.
Fonte: Correio da Manhã, 1945.

Figura 9: Joaquim Rolla jogando peteca.
Fonte: Arqueologia do Rio de Janeiro, 2009d.
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Figura 10: Reportagem anunciando a chegada ao Rio
de Janeiro de uma artista européia para se apresentar
no Cassino Atlântico.
Fonte: Correio da Manhã, 1938.

Figura 11: Contagem de dinheiro após uma noite de
jogatina no Cassino Atlântico.
Fonte: Nossa História, 2006.

Figura 12: Corpo de atrizes do Cassino Atlântico, 1946.
Fonte: Carioca da Gema, 2009a.

Figura 13: Baile de carnaval de 1939 no Cassino
Atlântico.
Fonte: Foi um Rio que Passou, 2009a.
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Figura 14: Vista frontal e aérea do conjunto arquitetônico do
Theatro Casino e Casino Beira-mar.
Fonte: Alma Carioca, 2009.

Figura 15: Dançarinas do Teatro Cassino Beira-Mar, 1922.
Fonte: Foi um Rio que Passou, 2009b.
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Figura 16: Vista externa do lago, cassino e hotel,
1945.
Fonte: Amador Outerelo, 2008a.

Figura 17: Piscina em forma de piano de cauda do
Quitandinha, década de 1940.
Fonte: Revista o Globo, 2009b.

Figura 18: Animação na boate do Quitandinha,
década de 1940.
Fonte: Revista o Globo, 2009b.

Figura 19: Fachada principal do Quitandinha, década
de 1940.
Fonte: Revista o Globo, 2009b.

Figura 20: Varanda do Quitandinha, 1945.
Fonte: Amador Outerelo, 2008b.

Figura 21: Entrada do Salão de Diversões, 1945.
Fonte: Amador Outerelo, 2008c.
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Figura 22: Fachada do Hotel Cassino Icaraí, década de
1940
Fonte: Carioca da Gema, 2009b.

Figura 23: Fachada atual do prédio da UFF –
Universidade Federal Fluminense.
Fonte: Arqueologia do Rio de Janeiro, 2009e.

Figura 24: Anúncio do Hotel Cassino Icaraí, 1941.
Fonte: Reclames, 2009.
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