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MACEIÓ, TERçA-FEIRA EDIÇÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 EDIÇÕES ANTERIORES PONTO
FINAL Político virar garoto-propaganda não é novidade. O gênio da criação Washington Olivetto levou
Brizola e Maluf, nos anos 1990, a anunciar o calçado 752, da brasileira Vulcabrás. É bem verdade que
João Doria apenas se defendia dos que o ironizam pelo hábito de usar roupas da americana Ralph
Lauren. Mas seria interessante saber se a propaganda involuntária ajuda ou prejudica as vendas da
marca, conhecida por aquele desenho de um jogador de polo montado num cavalo. TUDO LEMBRA ARTE
O pessoal do Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, no Rio, localizou esta
placa, desaparecida há muito tempo, que homenageia Paschoal Carlos Magno (1906-1980), a quem o
teatro brasileiro muito deve. Ela será recolocada na entrada do espaço cultural. ‘MAMÃE ACHA QUE EU
TENHO TOC’ Maria Flor, 33 anos, a Flávia de “A lei do amor”, posa para a revista “Quem”, que chega
amanhã às bancas. Na reportagem, a atriz fala sobre sua mania de organização: “As coisas moram em
lugares na minha casa e não podem sair dali. Um dia, uma amiga quis lavar louça. Senti uma angústia...
Não sabia se ela lavaria do jeito certo... Minha mãe acha que eu tenho TOC.” Liga não, querida! O
MARACA É NOSSO Flamengo, governo do Rio e Comitê Organizador da Rio-2016 anunciam hoje que o
jogo entre Fla e Corinthians, no dia 23, pelo Campeonato Brasileiro, será no... Maracanã. O ‘PRÍNCIPE’
DO SAMBA Paulinho da Viola, 73 anos, voltará a participar de uma roda de samba, depois de muito
tempo: será no dia 27, agora, no projeto A Roda, no Circo Voador, na Lapa, no Rio. O cantor e
compositor será o primeiro convidado especial da turma, que conta com nomes como Monarco, Gabriel
Cavalcante e os Bambas do Samba da Ouvidor. HOMICÍDIOS DE MULHERES O Ministério Público do
Rio criou o Grupo Especial de Combate a Homicídios de Mulheres. Foi publicado no Diário Oficial de
ontem. Segundo dados do Dossiê Mulher, do Instituto de Segurança Pública (ISP), 49,3 mil mulheres
foram vítimas de lesão corporal dolosa no Rio, em 2015: 642 sofreram tentativa de homicídio e 360 foram
assassinadas. EM TEMPOS DE PARALIMPÍADA Os cãezinhos especiais, com deficiência física, e da
terceira idade do Rio vão se encontrar, domingo, no Park Clube do Totó, no Recreio. É que está sendo
organizada uma festinha exclusiva para eles. É para arrecadar doações de ração e medicamentos para a
ONG Estimação. Não é fofo? LONGE DE CRIVELLA Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Regina Casé
conseguiram uma liminar na 20ª Vara Cível do Rio que obriga o Facebook a remover todas as imagens
que os vincule a um suposto apoio ao candidato a prefeito Marcelo Crivella. Em caso de descumprimento,
a multa é de R$ 15 mil por dia. COMO DIRIA O PROFETA... ...Gentileza gera gentileza. No sábado, o “É
de casa”, da TV Globo, mostrou a história de Gabriela, uma menina de 16 anos que vende flores para
financiar trabalho voluntário com refugiados de guerra. O resultado? Uma enxurrada de elogios na CAT,
além de pedidos de pessoas de todo o Brasil querendo saber como podem ajudar a jovem. Viva! O RIO
EM CHAMAS Veja só. Enquanto Nelson Freire, nosso pianista maior que completa 72 anos no dia 18, se
apresentava na Austrália, em sete recitais com teatros (com capacidade para 2,5 mil pessoas) lotados,
sua casa no Joá, no Rio, foi assaltada há duas semanas. Seu amigo e assistente João Bosco quase foi
morto a facadas. Escapou por um triz. SEGUE... Freire só foi avisado agora, quando voltou ao Brasil: –
Fiquei em estado de choque e estou seriamente pensando em deixar o Brasil. A que ponto nós chegamos.
O FIM DE UMA ERA José Mariano Beltrame, o secretário de Segurança que por mais tempo chefiou a
pasta, no Rio, comunicou ontem, a Pezão e a Dornelles, que esta é sua última semana no cargo. POR
FALAR EM GUERRA Só entre 17h e 20h de ontem, houve mais de três mil postagens no Rio sobre o
tiroteio no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul, com mais de 400 referências ao comércio,
que teve de fechar as portas, segundo levantamento da FGV/DAPP. TODO CUIDADO É POUCO Depois
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de mais de dois anos no cargo, o juiz Eduardo Oberg, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio,
assumirá outra função no Judiciário. A segurança pessoal dele já tinha sido reforçada por causa do
enfrentamento com facções de bandidos que atuam nos presídios do Rio.

 


