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MACEIÓ, TERçA-FEIRA EDIÇÃO DE 26 DE JULHO DE 2016 EDIÇÕES ANTERIORES Ancelmo G?is
JOGOS: O RIO MELHOROU Notícias como a dos problemas da Vila dos Atletas têm um natural sabor
amargo. Mas veja só. A FGV Social, dirigida por Marcelo Neri, concluiu ontem pesquisa sobre as
mudanças na vida do carioca nas áreas de serviços públicos, habitação, transporte, uso de tecnologias,
educação, trabalho, renda e pobreza. Em comparação com 2009, quando o Rio foi escolhido sede dos
Jogos, houve 36 avanços e um retrocesso, este no tempo que o carioca gasta de transporte. ARTISTAS
X YOUTUBE Gilberto Gil, 74 anos, assinou a petição on-line Fair trade (comércio justo, em tradução livre)
que exige da União Europeia leis que obriguem sites como o YouTube a pagar os devidos direitos aos
autores. Gil foi o primeiro grande nome brasileiro a assinar o documento, que tem signatários como o
cineasta espanhol Pedro Almodóvar e o tenor italiano Andrea Bocelli. QUEDA DO ICMS Quase todos os
governadores subiram, no fim do ano passado, as alíquotas do seu imposto sobre mercadorias, o ICMS.
Isso não evitou a recessão e a crise. Até junho, a receita caiu em oito dos dez maiores estados
brasileiros. No Rio, caiu 4.1% e nem foi o pior: em São Paulo e Pernambuco, a queda foi na casa dos
7%. QUEM MORA LÁ NA VILA Não é só a Vila dos Atletas que tem problemas no acabamento. Duas
pias despencaram no quarto de dois jornalistas da rede americana NBC, na Vila de Mídia. É PRA
QUEBRAR A VIÚVA A Fapes, fundo de pensão dos funcionários do BNDES, comunicou na última quinta
que a dívida do banco público com a fundação alcançou R$ 4,69 bilhões. NO AR Ana Maria Braga
comprou um novo brinquedo: um helicóptero Esquilo. EVARISTO ARNS O documentário “O cardeal da
resistência – As muitas vidas do cardeal dom Paulo Evaristo Arns” terá narração de Paulo Betti.
Resgatará a trajetória de um ilustre brasileiro, hoje com 94 anos, que combateu a ditadura militar
enquanto procurava apoiar os mais pobres e oprimidos na cidade de São Paulo. CALMA, GENTE! O
cronista Carlos Eduardo Novaes, 74 anos, autor, com Aderbal Freire-Filho, 75, do espetáculo “O tiro que
mudou a História”, sobre o suicídio de Vargas (1882-1954), não se conforma com o cancelamento da
remontagem, que fazia parte da programação cultural da Rio-2016: – Na decisão de retirar a escada,
Temer deixou dezenas de produtores, técnicos e artistas pendurados na broxa das dívidas. O espetáculo
mobilizava mais de 30 profissionais a um modesto custo de R$ 460 mil. Talvez o governo estivesse
precisando dessa grana para completar o generoso aumento que concedeu aos servidores públicos. É.
Pode ser. A MORTE DO PILOTO Faleceu ontem Nilton Miguel Ajuz, 88 anos, dentro do seu barco no Iate
Clube do Rio, onde já foi Comodoro. Ele foi dos personagens de uma história pouco conhecida no Brasil.
Terminada a segunda Guerra Mundial, a FAB liberou cerca de 400 pilotos. Destes, um grupo de uns dez –
Nilton entre eles – foi contratado entre 1948-1950 para treinar a Força Aérea Dominicana em plena
ditadura de Rafael Trujillo (1891-1961). ALIÁS... Atribiu-se a Cordell Hull (1871-1955), que foi Secretário
de Estado de Roosevelt uma definição de sanguinário e anticomunista Trujillo: – Ele pode ser um filho da
puta, mas é nosso filho da puta. MAIS PERTO DO CRISTO Nos Jogos, o Rio terá dois novos pontos de
saída de vans para o Cristo Redentor: na Vila dos Atletas, a partir de sexta, com duas viagens por dia; e
no Città America, também na Barra, para os turistas e cariocas, a partir do dia 3. As saídas serão de 30
em 30 minutos. A ideia é da Riotur. GISELE NO RIO A ONG americana Rise Up and Care lançará o
festival de cinema “Reimagine Rio” com uma festa no primeiro fim de semana olímpico. Cinco filmes
dirigidos por Katia Lund e Lili Fialho mostrarão projetos sociais no Rio. Quem deve estar presente é a top
Gisele Bündchen. MISSA POLIGLOTA O Santuário de Fátima, no Recreio, oferecerá missa em mais
cinco idiomas por conta dos Jogos Olímpicos: polonês, francês, italiano, inglês e espanhol.
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