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RUBENS
BARRICHELLO
PILOTO

Insatisfeito e se sentindo desvalorizado
pela equipe, o brasileiro ameaça
deixar a Williams. “Parece que aqui
sou usado apenas para experimentar
novas peças”, reclamou.

RUBENS FIGUEIREDO
E MARCELO FERRO
ESCRITORES

Com o romance Passageiro do Fim
do Dia, Figueiredo leva o melhor livro
do ano no Prêmio São Paulo de
Literatura, e Ferroni o de autor estreante
com o seu Método Prático da Guerrilha

JORGE MÁRIO
SEDLACEK
PREFEITO DE
TERESÓPOLIS
A Justiça do Rio nega o pedido da defesa
do prefeito para que ele permanecesse
no cargo. Sedlacek foi afastado por 90
dias pela Câmara por suspeitas de desvio
de verbas para reconstrução da cidade.

HUMOR TUTTY
ambulatório da notícia

“Isso explica cada um
daqueles cabelos brancos”

SEG. 1º/8
Ministra do Supremo Ellen
Gracie vai se aposentar

Primeira mulher nomeada para o Su-
premo e primeira a presidi-lo, Ellen
Gracie vai se aposentar. Cabe à presi-
dente Dilma escolher quem fica no seu
lugar. A expectativa é de que seja uma
mulher. Entre os nomes cotados estão
o da juíza do Tribunal Penal Internacio-
nal Sylvia Steiner, da ministra do Supe-
rior Tribunal Militar Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha e da procu-
radora Flavia Piovesan.

Foxconn troca empregados
por 1 milhão de robôs
A empresa taiwanesa, que faz produtos
eletrônicos para a Apple, Dell, Micro-
soft, Nokia e Sony, planeja uma radical
automação de suas unidades na China.
No prazo de três anos, a Foxconn pre-
tende utilizar 1 milhão de robôs, cem
vezes mais que os 10 mil em operação
hoje. A medida é uma resposta ao au-

mento de custos trabalhistas e a uma
onda de suicídios de funcionários.

Neymar diz não
ao Real Madrid
O Santos encerra a novela em torno da
compra do passe de Neymar e envia ao
Real Madrid uma carta na qual recusa a
oferta de€ 45 milhões do time espa-
nhol. É possível que seja costurada
uma transferência de Neymar para o
Real em janeiro de 2012, quando a mul-
ta rescisória cairá em€2 milhões.

TER. 2/8
Adeus a Ítalo Rossi
O ator Ítalo Rossi morre aos 80 anos,
de insuficiência respiratória.Ele tinha
uma trajetória de mais de seis décadas
nos palcos. Será lembrado como um
dos melhores intérpretes do Teatro
Brasileiro de Comédia, no qual ingres-
sou em 1953, e fundador do Teatro dos
Sete, criado em 1959. Nos anos 80, lan-
çou-se como diretor e recentemente

investia em interpretações na TV, ten-
do participado de novelas da Globo
como Senhora do Destino. Rossi planeja-
va dirigir uma peça de Marcelo Rubens
Paiva e adaptar as crônicas de Danuza
Leão para o teatro. No início do ano foi
lançado um livro em sua homenagem
escrito por Ester Jablonski e Antonio
Gilberto: Ítalo Rossi: Isso É Tudo.

QUA. 3/8
ONU aprova censura
ao regime sírio
O Conselho de Segurança da ONU con-
dena a violência das forças de seguran-
ça do ditador sírio, Bashar Assad, que
há cinco meses enfrenta manifesta-
ções para que deixe o poder. Mas, aten-
dendo a pedidos do Brasil, China, Rús-
sia, Índia e África do Sul, a ONU tam-
bém pediu que os opositores a Assad
evitem ataques ao governo. A repri-
menda foi considerada branda, pois
não constituiu uma resolução do CS,
apenas uma declaração.

Guarda Civil vai tirar
‘noias’ das ruas
Ainda sem data para começar, o novo
plano da Prefeitura de São Paulo pa-
ra as “cracolândias” prevê a interna-
ção compulsória de usuários de
crack, para isso contando com a atua-
ção da Guarda Civil Metropolitana e
assistentes sociais no recolhimento

dos dependentes químicos. Uma vez
nos centros de triagem, alguns usuá-
rios serão enviados a clínicas de rea-
bilitação ou casas de assistência so-
cial, e outros receberão capacitação
profissional para tentar voltar ao
mercado de trabalho.

Hacker invade
e-mail de Kassab
“Estou aqui dentro do e-mail do prefei-
to de São Paulo, Gilberto Kassab, co-
mo forma de protestar em nome da
população”, escreveu o hacker identi-
ficado como Japonês Raul, que inva-
diu a conta de e-mail do prefeito. É o
mesmo hacker que entrou no Twitter
de José Serra, em julho. Desta vez, ele
usou a conta de Kassab para mandar
críticas à administração da cidade pa-
ra vários jornalistas. Entre as reclama-
ções constavam o descaso com a saú-
de, o mau estado das ruas e calçadas e
o uso de dinheiro público na constru-
ção do estádio do Corinthians.

Morre o último sobrevivente
gay dos campos nazistas
Preso no campo de concentração de
Buchenwald por ser homossexual na
Alemanha dos anos 40, Rudolf Brazda
morre aos 98 num abrigo de idosos na
França. Brazda era o último sobrevi-
vente conhecido dos quase 10 mil gays
detidos em campos de concentração

durante a 2ª Guerra. Ele registrou sua
história em Triângulo Rosa (Mescla
Editorial), escrito em coautoria com
Jean-Luc Schwab.

QUI. 4/8
Fome na Somália mata
29 mil crianças em 90 dias
A pior seca e fome na Somália dos últi-
mos 60 anos mataram, em 90 dias,
mais de 29 mil crianças com menos de
5 anos, de acordo com governo ameri-
cano, no primeiro relatório sobre as
mortes provocadas pela crise alimen-
tar no Chifre da África. A ONU calcula
que dezenas de milhares de pessoas
tenham morrido em decorrência do
atual período de seca e que 3,2 milhões
precisam de auxílio alimentar imedia-
to. Além disso, 640 mil crianças soma-
lis sofrem de desnutrição aguda, o que
indica que o número de óbitos entre
crianças pequenas aumentará.

SEX. 5/8
Vereador de Franco
da Rocha mata colega
O vereador do PT Leozildo Aristaque
Barros mata o vereador Rodrigo da
Cruz França, do PV de Franco da Ro-
cha. Os dois se desentenderam numa
romaria que partia de Franco da Rocha
até Pirapora do Bom Jesus. Barros ati-
rou em França. Até o fechamento des-
ta edição, ele estava foragido.

“Acho que a declaração
não combina com a
ministra porque Ideli é
até bem gordinha, não
fraquinha”
JOSÉ SARNEY, senador, comentando a
polêmica declaração de Jobim à Piauí

Marketing
Futebol Clube

Frases

“Lula criticava Chávez
em sua ausência, mas
tremia quando ele
estava presente”
ÁLVARO URIBE, ex-presidente da
Colômbia, pelo Twitter, irritado com o
comentário de Lula de que não “confiava
totalmente” nele

“A presidente é
extraordinária”
NELSON JOBIM, ex-ministro da Defesa,
em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura,
dias antes de ser demitido por Dilma

“Teria sido uma
canalhice imensa, e
para agradar a um
ministro que já estava
na porta de saída”
ROBERTO GURGEL, procurador-geral
da República, em sabatina no Senado,
defendendo sua decisão de não arquivar
a investigação sobre o ex-ministro
da Casa Civil Antonio Palocci

Moral da história
De uma velha raposa do Dnit sobre
a crise sem fim no Ministério dos
Transportes: “Desmoralizaram
a roubalheira!”

Bainha feita
O alfaiate de Celso Amorim vai cortar
um dobrado para encolher a coleção
de fardas camufladas que Nelson Jo-
bim deixou para seu sucessor no Minis-
tério da Defesa. Papo de 20 centíme-
tros em cada perna!

A grande depressão
Entreouvido na última quinta-feira
nos corredores vazios que levam ao
Salão Oval da Casa Branca: “Bons
tempos aqueles em que, dia de
aniversário do presidente, a Marilyn
Monroe aparecia pra cantar ‘parabéns
pra você’ para ele!”

Fusão perigosa
A Campari comprou a Sagatiba, mas
convém não misturar. Ou, senão, azia!

Povo doido
Como é que pode? Com os EUA à beira
da moratória, tem gente em Saint
Louis protestando contra a estátua do

guitarrista Chuck Berry, pai do rock-
and-roll, inaugurada dia desses em sua
terra natal.

Titãs
O mundo da poesia vive um problema
concreto: Ferreira Gullar acha que
Augusto de Campos está inteiramente
gagá – e vice-versa! Teme-se que
ambos tenham razão.

Rumo ao default
Segue de vento em popa a transição
para o capitalismo em Cuba. Se tudo
der certo, não demora muito a ilha de
Fidel desfrutará de situação econômi-
ca tão confortável quanto a dos EUA
Hoje em dia.

Saída comum
PT e PSDB podem transformar as
prévias em jogo entre os partidos.
E não se fala mais nisso, ok? Nisso,
tucanos e petistas estão absolutamen-
te de acordo.

Olho clínico
Corre na internet a melhor definição
à primeira vista do ministro Guido
Mantega: “Ele tem cara de quem foi
criado pelos avós”.

JOSÉ LUIZ DATENA,
apresentador, rompendo
com a Band e voltando
para a Record

“Eu não sou lixo, meu
partido não é lixo”
ALFREDO NASCIMENTO, ex-ministro
dos Transportes, do PR, durante sessão no
Senado, criticando a expressão “faxina”,
usada para se referir às demissões na
pasta depois de acusações de corrupção

SEBASTIAO MOREIRA/AE

LEONARDO OARES/AE

REPRODUÇÃO

TUTTY VASQUES ESCREVE TODOS OS DIAS NO
PORTAL, DE TERÇA A SÁBADO NO METRÓPOLE
E AOS DOMINGOS NESTE CADERNO.

Semáforo

DIDA SAMPAIO/AE

“Estou absurdamente
bem resolvido e
cagando se as
pessoas gostam
ou não de mim”

“É meu new look”
HUGO CHÁVEZ, presidente da
Venezuela, sobre sua cabeça raspada
depois da primeira sessão de
quimioterapia contra o câncer

NIELS ANDREAS/AE

O que passou

D epois de esculhambar a políti-
ca, o marketing está fazendo
o que pode para, com as in-
vencionices próprias da ativi-

dade, transformar o futebol numa gran-
de palhaçada. A ideia de contratar um
jogador chinês para “alavancar” a mar-
ca Corinthians pela Ásia é ou não é tão
inacreditável quanto a sacação de ins-
crever Pelé no time do Santos que deve
enfrentar o Barcelona na final do Mun-
dial de clubes? Parece brincadeira!

Como é que ninguém pensou nisso
antes? É simples: só recentemente a fer-
ramenta do marketing obteve no fute-
bol o mesmo grau de importância a ela
conferido no âmbito da política nas últi-
mas duas décadas. Não faz muito tem-
po, alguém que sugerisse uma terceira
camisa cor de marcador de texto para o
Palmeiras, ou grená, para o Timão, to-

mava uma vaia, e segue o jogo!
Nem o tal Luis Paulo Rosenberg, dire-

tor de marketing do Timão, parecia se
levar a sério ao anunciar dia desses que
está “trazendo um moleque” da seleção
chinesa. “É ruim de bola, mas não faz
mal”, explicou às gargalhadas. “A chine-
sada vai saber que tem um chinês jogan-
do no Brasil, vai pagar os tubos para vê-
lo atuar na TV, vai comprar a camisa do
clube com o nome dele: Ling, Shing,
Ling...” Simples assim!

No Santos, a ideia de jerico de querer
escalar Pelé e Neymar no mesmo time

é do próprio presidente do clube,
Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

“É sério!” – garante. “Já imagi-
nou o Pelé entrando no fim de
um jogo para bater um pênal-
ti?” O Rei já mandou lhe dizer
“sem chances”, mas vá conven-

cê-lo de seu delírio...
O marqueteiro é, antes de tudo,

um sujeito que perde o senso de ridícu-
lo à medida que ganha poder no traba-
lho. Quando, enfim, é reconhecido co-
mo gênio da raça, aí – como diz o Chi-
co Buarque (outro que, se dependes-
se do marketing, poderia estar jogan-

do no Fluminense) – “larari, lairiri,
laralá, lirili...” Já era, mano!
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MICHELLE OBAMA, primeira-dama americana, no aniversário de 50 anos do
marido, aludindo às pressões que ele vem sofrendo ao ter de tomar decisões
difíceis que afetarão todas as famílias americanas

tuttyvasques@estadao.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 ago. 2011, Aliás: a semana revista, p. J2.




