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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR CLAUDINHO

Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes

JUSTIFICATIVA

Pretendemos com tal projpositura homenagear uma grande

•	 personalidade da vida cultural e artística da Cidade de São Paulo.

Paulo Paquet Autran mudou-se para São Paulo aos seis anos de
idade e aos onze anos, já escreveu sua primeira peça teatral. Sua
Formação acadêmica era de Advogado pela Faculdade de Direito do
Largo São Francisco, mas a abandonou a advocacia e, á partir de então
dedicou-se integralmente a carreira de ator.

Conforme relatos e depoimentos de jornais e sites anexos, é uma a
questão de justiça a referida homenagem.

Viaduto Jacarei, 100 — 70 andar, sala 706— Bela Vista — Cep 01380-900
Tel.: 3396.4255 / 3396.4662 — Fax 3396.3988

www.vereadorclaudinho.com.br / c laudinhoRcamara.sp.goV.br



Paulo Autran

Esposa (centro) e amigos no velório na
Assembléia Legislativa de SP

Paulo Autran (1922 -20071
4.221get

a

Jarda' Filho e Paulo Autran contracenam em
cena de "Terra em Transe" (1967). filme do
diretor Glauber Rocha

O ator na peça "Um Deus Dormiu Lá em
Casa" (1949), sua estreia nos palcos
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Morre o ator Paulo Autran, aos 85 anos

Da Redação

O ator Paulo Autran morreu às 16h10
desta sexta, aos 85 anos, em São
Paulo, onde estava internado desde
quinta-feira no Hospital Sírio Libanês.

Paulo Autran sofria de câncer de
pulmão e enfisema pulmonar há cerca 	 I tff-l.k "1

a..” :,21„.„, .
de um ano e já havia sido internado	 ''''''''""n1
recentemente em diversas ocasiões, a 	 ,	 :Mrik444
última ocorrida no sábado passado (6), 	 10,1»,t1
com alta recebida na terça-feira (9)
Segundo sua mulher, Karin Rodrigues,
ele pediu que fosse divulgado que o cigarro causou sua morte.

•

"Sassaricando" (1987) e "Guerra dos
como "Hilda Furacão" (1998).

MAIS SOBRE PAULO AUTRAN

Há poucos meses, o ator passou
mal durante apresentação do
espetáculo "O Avarento", sua 90a
peça, e foi internado com
suspeitas de problemas
cardíacos.

Paulo Autran nasceu no Rio de
Janeiro em 1922 e mudou-se
ainda jovem para São Paulo,
onde formou-se em direito na
Faculdade do Largo São
Francisco, em 1945. Nessa
época, participou de peças
amadoras, o início de uma das
mais expressivas carreiras de
artes cênicas do Brasil.

A estréia como ator ocorreu em
1949, no TBC (Teatro Brasileiro
de Comédia, em São Paulo), na
peça "Um Deus Dormiu Lá em
Casa", em que contracenou com
a atriz Tonia Carrero, uma de
suas melhores amigas. Desde
então, Autran participou de mais
89 peças, entre elas "Otelo",
"Antigona", "My Fair Lady" e
"Visitando o Sr. Green". A última
peça encenada pelo ator foi "O
Avarento", texto de Molière
escrito em 1668, em cartaz em
São Paulo.

Autran também atuou no cinema
e na televisão. Entre seus papéis
nas telas, destacam-se sua
interpretação do político Porfirio
Diaz no filme "Terra em
Transe" (1967), marco do cinema
nacional, dirigido por Glauber
Rocha. e a participação em
"Destino em Apuros" (1953),
primeiro filme colorido produzido
no Brasil. Na televisão, Autran
participou de novelas como "Pai
Herói" (1979),

Sexos" (1983), além de minisséries,
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15/10/2007

lohn -Gerald Thomas: Paulo Autran dominou os truques dos mestres
02h38 -Artigo: O teatro enfrenta o silêncio

14/10/2007

111146 -Amigos se despedem de Paulo Autran

13/10/2007

18h05 -Paulo Autran recita o "Soneto da Separação", de Vinicius de
Moraes; ouça na Rádio UOL

15h23 -Mesmo com aposentadoria, Autran tinha planos no teatro
13h43 -Parentes e amigos se despedem do ator Paulo Autran
12h46 -Nome de Paulo Autran batizará viaduto no Rio
12h33 -Atores e amigos comparecem ao velório de Paulo Autran na

Assembléia Legislativa de SP; fotos
12h27 -Corpo de Paulo Autran é cremado em cerimônia fechada em

São Paulo
12h06 -Veja galerias de fotos de Paulo Autran
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