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Todos os episódios do programa estão disponíveis no canal da EMERJ no YouTube.

A dica literária da desembargadora Ana Maria de Oliveira, em homenagem à comemoração do 
Dia Nacional do Livro Infan�l, em 18/04, é o livro O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França. 

O texto é originalmente uma peça infan�l que já rodou o país inteiro. Agora, Rodrigo França traz 
essa delicada história no formato de conto, presenteando o jovem leitor com uma narra�va que 

fala da importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos – além de nos mostrar a 
força de termos laços de carinho e afeto. Afinal, como diz o Pequeno Príncipe Preto, “juntos e 

juntas, todos ganhamos”. Em 2021, a EMERJ, com o programa Livro Aberto, comemorou o mês 
das crianças com a leitura, por magistrados, de obras da literatura infantojuvenil. Foram lidas as 

Fábulas, de Monteiro Lobato; o conto Espiral, de Giovani Mar�ns; e um trecho do livro O 
Misterioso Caso da Clínica Esperanto, de Luiz Eduardo de Castro Neves. 

Prossegue no Rio até o dia 12 de junho a exposição Monet à beira 
d'água, que nos convida a um mergulho na obra do pintor mestre do 

impressionismo, termo que surgiu devido a um de seus primeiros 
quadros, justamente uma paisagem à beira d'água, Impressão, sol 

nascente (1874). A exposição é uma experiência imersiva composta por 
285 obras animadas e projetadas em painéis de 7,5 m de altura em uma 

tenda em forma de casco de navio com 15m de altura e 2000m², com 
trilha sonora original, sistema de som tridimensional em alta definição, 

animações e efeitos especiais visuais e sonoros.

Local: Avenida Venezuela 194 - Boulevard Olímpico
Até 12 de junho com ingressos a par�r de R$ 20

Sean Casey (Andy Garcia) é um advogado jovem e idealista, nomeado pela promotoria de 
Nova York para o julgamento de um chefão do tráfico de drogas pela morte de um 

policial. O que ele não sabe é que o caso o impulsionará rumo ao centro da efervescente 
arena polí�ca da cidade e da corrupção do distrito. Esforçando-se para seguir as pistas 

para onde quer que o levem, enfrenta todo �po de situação: desde pressões internas na 
corporação para que tudo fique como está até a influência ameaçadora de polí�cos da 

cidade para que ele se venda a interesses eleitoreiros. Na busca pela verdade, Sean 
começa a ques�onar sua fé na lei, sua lealdade aos entes queridos e o seu lugar em um 

sistema onde a jus�ça poderá ser o úl�mo trunfo. 

Você sabia que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um már�r da 
Inconfidência Mineira e que seu dia é celebrado em 21 de abril desde 1965? Ele foi 
enforcado em 21 de abril de 1792, na Praça da Lampadosa (atual Praça Tiradentes), 

no centro do Rio de Janeiro. É o “patrono cívico da nação”, ou seja, o único brasileiro 
que tem sua data de morte como feriado nacional. É também um dos nomes mais 

citados no Google. Diferente das imagens dos livros didá�cos, Tiradentes nunca usou 
barba e cabelos longos. Por ser militar, o máximo que poderia usar era um discreto 

bigode. Na hora do enforcamento, ele estava de cabelo raspado e barba feita. 
Apesar de não ter se casado, Tiradentes deixou dois filhos: João, que teve com a 

mulata Eugênia Joaquina da Silva, e Joaquina, fruto de seu relacionamento com a 
viúva Antônia Maria do Espírito Santo.
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