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● Paulo Roberto Pires lança “Se
um de nós dois morrer”, amanhã,
às 19h, na Argumento.
● Saturnino Braga coordena
mesa com Aleida Guevara, filha do
Che, amanhã, no Oi CasaGrande.
● Denise Assis revela documentos
inéditos da prisão de Gilberto
Freyre, em 1935, no número de
junho da revista “Brasileiros”.

Cria do ‘Alemão’
● Júnior PQD, morador do Ale-
mão, luta este fim de semana no
segundo maior evento de MMA
do mundo, o Bellator#46, na Fló-
rida. O prêmio é de US$ 100 mil.
O jovem carente foi descoberto
pela equipe RFT do mestre Mar-
cio Cromado, em Botafogo.

Enviado especial
● Teófilo Ottoni é o
enviado especial de
Gente Boa aos bares
do Rio, sempre
recolhendo histórias
de seu parceiro Jaguar.
Mais duas:
1. O cartunista está na Europa
e despediu-se com rodada de
chope no Bracarense.
Impressionado com as
loucuras do clima, mandou:
“Teo, saio do frio dos trópicos
para encarar o calor
europeu.”
2. Jaguar, num restaurante de
Itaipava, pediu um filé com
champignon e veio um filé
com pinhão. “Teo,
confundiram de bicho. Quem
come pinhão é esquilo. Eu sou
jaguar.” E devolveu o prato.

Eleição de sambista
● Noca da Portela vai sugerir à
ministra Ana de Hollanda que
o presidente da Casa do
Samba, na Praça da República,
seja eleito por um júri a ser
integrado por Haroldo Costa,
Nelson Sargento, Sérgio Cabral,
pai, Paulinho da Viola e Leci
Brandão. A Casa, em reforma
pelo Iphan, abre em 2012.

‘Judas’, de Lady Gaga
● O produtor de festas Lele de
Paula proibiu os DJs contrata-
dos de tocarem “Judas”, de La-
dy Gaga. Ele acha a música
ofensiva aos crentes em Jesus.
“É preciso respeitar os religio-
sos que frequentam as festas.”

Os gays e Martinho
● Martinho da Vila foi abordado
por um rapaz, gay: “Canta aque-
la música que você fez para a
gente.” Martinho não lembrava
de ter feito nada para o segmen-
to, e o rapaz cantarolou: “Já tive
mulheres de todas as cores/ e
nenhuma delas me fez tão feliz
quanto você me faz.” Martinho
ficou surpreso com a leitura gay,
mas, elegante, não desmentiu.

Nova quadrilha
● Na festa junina do Ceat, em
Santa Teresa, a turma mudou
os gritos da quadrilha. Ao
invés do “Olha a chuva!” ou
“Olha a cobra!”, o animador
gritou “Olha a Lei Seca!”,
“Olha o choque de ordem!” e
“Olha a enchente!”.

Rouba-se de tudo
● A bandeira nacional, do can-
teiro da Av. Princesa Isabel, foi
furtada pela segunda vez. Para
evitar novos furtos, as cordi-
nhas do mastro serão extintas.
“Vamos usar presilhas de plás-
tico”, diz o secretário de Con-
servação, Carlos Osório.

Rouba-se de tudo/2
● As presilhas já foram adota-
das para a bandeira no Corte de
Cantagalo, também furtada vá-
rias vezes. A segurança aumen-
ta, mas dá um trabalhão. Nos
dias de luto — e recentemente
houve o de Zé Alencar e Realen-
go — é preciso guindaste para
descer a bandeira a meio pau.

Aqui, não, violão
● Cesare Battisti conseguiu
visto de residência no Brasil,
mas periga não vir ao Rio. A
Câmara votará projeto que o
declara persona non grata.

Arte em Veneza
● A arquiteta Ana Luiza Nobre
enviou carta a Neville
D’Almeida, que pediu em Gente
Boa a demolição do Pavilhão
Brasileiro em Veneza: “O
pavilhão é projeto de Henrique
Mindlin, dos maiores arquitetos
brasileiros. Está em estado
deplorável, mas já pensou se
derrubassem todo prédio em
má conservação de Veneza?”.

Arte em Veneza/2
● Ana Luiza Nobre propõe que
se restaure o pavilhão (em
homenagem ao centenário de
Mindlin). “Se for o caso, abra-
se concurso para construir um
novo, convocando os melhores
arquitetos ou entregue-se o
projeto a Paulo Mendes da
Rocha, simplesmente”. Sobre
Neville achar o pavilhão
pequeno, Ana diz: “Em
arquitetura, como em arte,
tamanho não é documento”.

Roupa suja
● O Roupa Nova avisou que não
irá ao Prêmio da Música Brasi-
leira da Vale, no Municipal. É
protesto contra a categoria em
que foi incluído, “Grupo Popu-
lar”. Não concorda disputar o
troféu com os Fevers e o grupo
de Wagner Moura, Sua mãe.

Comando real
● Paulo M. Calazans, ex-
comandante da Varig, depois
do fechamento da empresa foi
para os EUA e Ryanair. Semana
passada, ele aceitou o convite
para ser piloto da família real
do Qatar, em Doha.
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Prêmio lembra a necessidade de se respeitar as diferenças

mas que quem sofre preconceito é
ele. “Não por ser negro, mas por
‘pegar’ a baixinha”. Já Victor Mors-
ch, gay, posou para as fotos sem
preocupação com o que vão achar
na faculdade, mas acha que “isso
ainda pode atrapalhar no ramo
profissional”. Transexual, Ariadna
sofreu “tipos absurdos de precon-
ceito” antes de ficar famosa no
“Big Brother”. “Tento ser forte,
acho que preconceito é falta de

educação”. O prêmio foi criado pa-
ra chamar a atenção da importân-
cia de uma sociedade que respei-
tas as diferenças e vai homenagear
12 cidadãos que se destacaram na
luta contra o preconceito, em todas
as suas formas: racial, contra por-
tadores de deficiência, de gênero,
homofobia, de religião. O evento é
da Coordenadoria Especial da Di-
versidade Sexual, dirigida por Car-
los Tufvesson.

O painel acima estará ter-
ça-feira, no Oi Casa
Grande, no Prêmio Rio
Sem Preconceito. Foto-

grafado por Nana Moraes e com ar-
te final de André Piva, mostra re-
presentantes de várias minorias,
vítimas de preconceito no país.
Gente como a anã Andrea Manta,
que é casada com um homem ne-
gro e alto. Ela conta que costuma
ser vítima de olhares e gracinhas,
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Agnès Jaoui se despede
● “Cozinha e dependências”
e “Um dia como os outros”,
de Agnès Jaoui e Jean-Pierre
Bacri, com direção de Bian-
ca Byington e Leonardo
Netto, encerram temporada
hoje no Teatro Poeira (2537-
8053) , a pr ime i ra , às
18h30m, e a outra, às 20h.

Violoncelo e samba
● O violoncelista Jaques
Morelenbaum suinga seu
arco hoje, às 20h, no Solar
de Botafogo (2543-5411),
no Cello Samba Trio, com
Lula Galvão (violão) e Mar-
celo Costa (percussão). No
repertório, Caymmi, Tom
Jobim, Caetano e outros.

Fotos de Nana Moraes

O PEQUENO Júnior cresceu e, com
o técnico Cromado, virou campeão
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