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Marina e o tempo

GilPad

Deve se chamar “Marina e o
tempo” o filme de Sandra Werneck sobre Marina Silva.
Nove atrizes são cogitadas para viver a ex-senadora nas várias
fases de sua vida: Dira Paes, Cleo
Pires, Camila Pitanga, Vanessa
Giácomo, Emanuelle Araújo, Alice Braga, Lucy Ramos, Luciana
Bezerra e Ana Cecília Costa.

Gilberto Gil, de novo, está
na frente no mundo digital.
O cantor já tem aplicativos
para iPhone e iPad disponíveis
de graça na loja da Apple. Quem
tiver os dois aparelhos pode baixar sua discografia, ver fotos e
ler notícias sobre o artista.

ANCELMO
GOIS

oglobo.com.br/ancelmo
Paulo da Luz

Linha cruzada

Solteiro, 39 anos, valter hugo mãe, o escritor angolano
que só assina com minúsculas
e levou a plateia da Flip ao delírio, externou, como se sabe,
a vontade de ser pai.
Ele foi a Paraty com... um amigo português, que é eletricista.

Eduardo Paes mandou a Oi
“retirar imediatamente esses
trambolhos” (palavras do prefeito) que pôs em Ipanema para substituir antigos orelhões.

Gois na Flip II
Não foi só o italiano Antonio Tabucchi quem boicotou a
Flip por causa do caso Battisti. Sua mulher, Maria José de
Lancastre, autora de um livro
sobre Fernando Pessoa, faltou
a um debate sobre o português na Casa da Cultura.
O pernambucano José Paulo
Cavalcanti, autor de “Fernando
Pessoa, uma autobiografia”, falou sozinho e deu um show.

Segue...
O filme começa a rodar em
2012 e deve estrear em 2013.
Sandra vai filmar no Acre, terra de Marina e de suas batalhas
pelo verde ao lado de Chico
Mendes, em Brasília e no Rio.

Isto é Dilma
Dilma, ao contrário de Lula,
prefere não marcar compromissos no almoço.
Costuma fazer a refeição no
Alvorada, ao lado da mãe, dona Dilma Jane, 87 anos.

Gois na Flip III
Quem não conseguiu ingresso ou não se interessou
pela Tenda Principal pôde se
deliciar com a programação
paralela, a mais rica e diversificada de todas as Flips.
Isso sem falar que Paraty se
transformou, como sempre,
numa espécie de Ilha de Caras
da Cultura. Até ano que vem.

Memórias de Vera
Vera Gertel, 73 anos, a atriz
e ativista que foi casada com
Oduvaldo Vianna Filho e Carlos Lyra, entregou os originais
de suas memórias à Editora
Record. O livro vai se chamar
“Um gosto amargo de bala”.
Entre outras, Vera brilhou na
primeira montagem de “Eles
não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, em 1958,
no Teatro de Arena, no Rio.

ZONA FRANCA

No mais
Quem acha que o mensalão
não existiu ou é muito bobo ou
não se importa com a safadeza.
Tanto o ministro Joaquim
Barbosa, relator do caso no STF,
como o procurador-geral Roberto Gurgel, que pediu a condenação de 36 réus, são pessoas honradas e indicadas por Lula.

Gois na Flip I

A CALÇADA DO Iate Clube, na Av. Pasteur, na Urca, ganhou estes obstáculos para impedir bandalhas de
estacionar no espaço do pedestre. Do outro lado da rua fica o Instituto Benjamin Constant, de deficientes
visuais, que, agora, correm mais um risco a caminho do ponto do ônibus (veja como há vários deles na
imagem). “Já vi um tropeçar e cair”, conta o coleguinha Paulo da Luz, autor da foto. Alô, Eduardo Paes!

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro

AOS MÉDICOS

Sociedades de
Especialidade

Assembleia Geral de Convênios
O Cremerj, a Somerj, a Central Médica de Convênios e as Sociedades de
Especialidade convidam para a Assembleia Geral que avaliará as propostas
quanto às seguintes reivindicações:
1) aprovação das propostas das operadoras quanto à reivindicação de aumento
de 11% nos honorários médicos;
2) implantação da CBHPM plena (4º edição);
3) equiparação dos valores dos planos individuais aos coletivos (consultas e
procedimentos);
4) valor mínimo de R$ 50,00 para consultas.
Os médicos poderão aprovar a suspensão de atendimentos por guias para
as operadoras que não enviarem propostas até o dia 14 de julho.
DIA 14/07 – QUINTA-FEIRA – 20h
Auditório Julio Sanderson – CREMERJ
(Praia de Botafogo 228 – Botafogo – Rio de Janeiro)
Colegas, a luta por melhores honorários é ética!
Sua participação é fundamental!
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2011

Márcia Rosa de Araujo
Presidente do CREMERJ

● Emir Sader faz palestra hoje em
San Salvador para ministros da
área social da América Latina.
● O Inap faz amanhã a palestra
gratuita “Como falar em público
com segurança e conforto”.
● A Toulon abre venda especial.
● Chico da Curimba faz roda de
samba hoje, no Cine Virtual, Lapa.
● Grupo MPB Brasil é o curador
artístico do festival de inverno do Sesc.
● O cirurgião Miguel Sorrentino trouxe
nova técnica de rejuvenescimento facial
à base de plasma rico em plaquetas.
● Bia Lessa promove hoje pré-estreia
de “Riscado”, no Sesc Ipanema.

Justiça do homens
A juíza Adalgisa Emery, do
5 o- Juizado Cível do Rio, condenou a 1 a- Igreja Batista de Copacabana a pagar R$ 9.500 a um
fiel que comprou um pacote de
viagem à Terra Santa e, no dia
do embarque, descobriu que a
excursão não existia.
Ao todo, 63 fiéis compraram
o pacote; 20 estão na Justiça.

Duas rodas
Chega ao Rio amanhã o fotógrafo dinamarquês Mikael
Colville-Andersen.
É o fundador do movimento
Cycle Chic, que prega o uso da
bicicleta, e criador do blog Copenhagen Cycle Chic, eleito pelo “The Times” um dos 100 melhores do mundo. Vem lançar
na cidade o seu Cycle Chic.

Morte no trabalho
O TRT-RJ condenou a Petroflex, gigante da borracha sintética, a pagar mais de R$ 1 milhão
à família de um ex-empregado.
A empresa terá ainda de pagar salário vitalício à viúva e a
duas filhas do trabalhador.
Em 2006, uma placa de metal
caiu sobre ele e o matou.

Efeito olímpico
Os investimentos para a Copa de 14 e os Jogos de 16 já
dão frutos no Rio, diz o professor Marcelo Neri, da FGV.
Nos últimos 12 meses, o sal á r i o d o c a r i o c a c re s c e u
14,7%, já descontada a inflação. Em outras seis metrópoles, a média foi de 6,1%.

Novo vizinho no Parque Guinle
Cabral vai para Laranjeiras e moradores torcem por melhorias
João Paulo Gondim
joao.gondim.rpa@oglobo.com.br
● Tradicional residência dos chefes do executivo fluminense, o Palácio Laranjeiras volta a receber, hoje, um habitante após cinco
anos de desocupação. Nesta segunda-feira,
o governador Sergio Cabral (PMDB) passa a
morar no local. Até se divorciar de Adriana
Ancelmo, o peemedebista estava morando
em um apartamento no Leblon.
A notícia da chegada do morador mais
ilustre do bairro animou a vizinhança do
Parque Guinle, onde fica o Palácio.
— É bom saber que o governador vem para cá. Espero que cuidem bem do nosso parque. E que a segurança aumente também —
afirma o engenheiro Carlos Faria.
O casal de funcionários públicos Antônio
Rodrigues e Mariana Rocha espera outra
mudança: a diminuição de voos de helicóptero dos assessores do governador.
— O barulho das aeronaves nos incomoda
bastante, sobretudo na hora do jantar —
queixa-se Mariana. Seu marido diz acreditar
que esse problema será superado.
— A tendência é que haja menos voos. Ele
vai poder ir a pé do Palácio das Laranjeiras
até o Palácio Guanabara [sede do governo
do Rio] — diz Rodrigues.
Mas incidências de decolagens e de pousos, a partir de agora, não é consenso entre
os frequentadores habituais do parque.
A dona de casa Andrea Magalhães acredita que, com a mudança, vão proliferar os voos ao redor do bairro. No seu entendimento,

a concentração de atividades do governador
no bairro acarretará em mais helicópteros
circulando pelo céu do bairro. Marido dela,
o agente de viagens Adriano Magalhães
acredita que a volta de um governador para
lá vai resultar na revitalização do parque,
onde há lixo no gramado e pichações.
— O [Leonel] Brizola [1983-1987/19911994] não veio para o palácio, preferiu continuar no seu apartamento em Copacabana.
Isso aqui ficou degradado. Mas com a presença de outros governadores, o parque ficou melhor. Espero que com o Cabral a situação se repita.
Se a visão dos moradores do Parque Guinle é positiva, quem trabalha no Palácio ainda
é indiferente à mudança.
— Até agora, ninguém nos comunicou
dessa chegada. O que deve acontecer é um
aumento do número de policiais, mas nada
muito significativo — especula o soldado
Augusto Sampaio, guarda do local.
Tombado pelo Iphan, o Palácio Laranjeiras foi inaugurado em 1912 como residência
de Arnaldo Guinle, ex-presidente do Fluminense. Em 1945, a casa passou para o governo federal. Três décadas mais tarde, o imóvel foi cedido para o estado do Rio. O primeiro governador a ocupá-lo foi Faria Lima
[1975-1979]. A última foi Rosinha Garotinho
(2003-2007).
Antes de ir para Laranjeiras, Sérgio Cabral
ficou em um apartamento próximo de onde
morava com a família, no Leblon, cujo condomínio pode chegar a R$ 10 mil, segundo a
imobiliária do prédio.
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Deputado Romário é flagrado pela
segunda vez na blitz da Lei Seca

Leonardo Marques

SANDRA DE SÁ,

AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

a cantora, e
Sheron Menezes,
a atriz e rainha de
bateria da

Por se recusar a fazer teste do bafômetro, ex-jogador teve a carteira suspensa

Portela, trocam
chamego durante

Marcelle Carvalho

o ensaio do

marcelle.carvalho@extra.inf.br

Salgueiro, que

O deputado federal Romário
(PSB-RJ) foi parado na madrugada de ontem numa blitz da Lei
Seca, na Avenida Armando Lombardi, sentido Recreio, na Barra
da Tijuca. Por ter se recusado a
fazer o teste do bafômetro, o exjogador teve a habilitação apreendida por cinco dias e pagará
multa de R$ 957,70. Seu carro,
uma Land Rover, só não foi rebocado porque Romário estava
com um amigo no carona, que
conduziu o veículo.
No Twitter, o deputado comentou o caso: “Não é novidade que vocês sabem que
eu não bebo, né? E também
●

agitou a quadra
da escola no fim
de semana

Cristina Granato

BETTY FARIA, a
grande atriz, faz
sucesso no papel de
avó perfeita. Na foto,
veja só, ela leva os
netos Valentina,
Antônio, João e
Giulia para assistir à
peça “O patinho
feio”, no Teatro das
Artes, no Rio
Divulgação

LÚCIA RIFF, a
importante
agente
literária, festeja
entre livros, na
Flip, os 20
anos de sua
agência
COM ANA CLÁUDIA GUIMARÃES, MARCEU VIEIRA, AYDANO
ANDRÉ MOTTA E DANIEL BRUNET
Email: coluna.ancelmo@oglobo.com.br • Fotos: fotoancelmo@oglobo.com.br

GATÃO DE MEIA-IDADE

Miguel Paiva

NOTA

Moradias ilegais na Niemeyer
● A Secretaria Especial de Ordem Pública removeu
ontem três construções irregulares de áreas de
proteção ambiental e de risco no costão rochoso da
Avenida Niemeyer, em São Conrado. As construções
eram usadas como abrigo por moradores de rua. A
Cedae retirou uma tubulação e fechou um registro de
água utilizado de forma clandestina. Duas pessoas
foram encaminhadas para um abrigo da prefeitura.

não é novidade que já fui parado outras vezes. Como
qualquer cidadão, tenho o direito de recusar. E foi o que
fiz e farei sempre: usar o meu
direito. Todos nós temos que
usar os nossos direitos, independente de qualquer situação (....) e vamos continuar
respeitando esta frase: Se beber, não dirija! ”.
O ex-jogador ainda disse que
não espera que as pessoas acreditem nele: “Rapaziada, não estou escrevendo nada aqui para
vocês acreditarem em mim. É
um direito de vocês, acabei de
falar sobre isso. Não me preocupo nem um pouco se alguém
acredita ou não sobre esse assunto de eu beber”.

Romário vai responder um
processo administrativo no Detran, uma vez que sua recusa a
passar pela avaliação dos agentes da Lei Seca configura a mesma infração de quem dirige alcoolizado. Só após a conclusão do
processo é que o deputado saberá se será aplicada a penalidade máxima: ficar sem a carteira
de habilitação por um ano.
Esta não foi a primeira vez
que Romário foi pego pela Lei
Seca. Em março de o ano passado, ele passou pela mesma situação: teve a carteira de motorista apreendida, pagou o mesmo valor de multa e perdeu sete
pontos na carteira. Na época, o
carro também não foi rebocado
porque o ex-atleta chamou um

amigo para conduzir o veículo.
Em junho, o atacante do Flamengo Diego Maurício foi parado e soprou o bafômetro, que
não acusou a ingestão de álcool.
Só que o jogador estava dirigindo sem a carteira de habilitação
e teve de ligar para um amigo
socorrê-lo. Já o tetracampeão
mundial pela seleção brasileira
Leonardo teve a carteira apreendida na madrugada do dia 21 do
mesmo mês na Rua Marquês do
Paraná, em Niterói. O jogador teria se recusado a fazer o teste do
bafômetro. Mas seu carro foi liberado porque Leonardo apresentou outro motorista. ■
COLABOROU Marjoriê Cristine
marjorie.silva@extra.inf.br

