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Ancelmo Góis

A Brasileira é feliz 

Ancelmo Góis

A brasileira, entre mulheres de 158 países, é a mais feliz. 
 
Pesquisa coordenada pelo professor Marcelo Neri, da FGV, mostra que as conterrâneas de Dilma dão a maior 
nota, de 0 a 10, para a expectativa de felicidade nos próximos cinco anos – 8,98, contra 8,51 das 
dinamarquesas, em segundo lugar. 
 
SEGUE... 
 
É a quarta edição da pesquisa da FGV, feita a partir de dados colhidos pelo Gallup nesses países. Em todas, o 
povo brasileiro apareceu como o mais feliz. 
 
A novidade, agora, é a divisão por gêneros (o homem brasileiro dá nota 8,56 para a expectativa de felicidade, 
pouco menos que as mulheres). 
 
AS TRISTES... 
 
No pé deste ranking, estão as mulheres do Zimbábue (nota 4,04, contra 4,03 dos homens). 
 
No mundo, o nível médio de felicidade é de 6,74 (elas) e 6,69 (eles). Dado curioso: as solteiras são mais felizes 
(7,28) que as casadas (6,68). Mas as separadas e divorciadas declaram felicidade ainda menor (6,57 e 6,46, 
respectivamente). A pesquisa é parte de livro que Neri lança hoje. 
 
BLOQUEIO A CUBA 
 
A CVC, maior empresa de turismo do País, aderiu ao bloqueio a Cuba, acredite, depois que foi comprada pelo 
grupo americano Carlyle. 
 
Não vende mais pacotes de viagem para a ilha de Fidel. 
 
CRÉÉÉÉÉU NOS EUA 
 
Sábado, na loja perfume Plus Outlet, no Shopping Dolphin Mall, em Miami, o funk Créu, de MC Créu, tocava 
nas alturas. 
 
XANADU SEM MAGAL 
 
Sidney Magal, o cantor, está se despedindo do personagem Deny, do musical Xanadu, sucesso no Rio de 
Janeiro, adaptado pelo nosso Artur Xexéo. Em seu lugar, até o fim da temporada, entrará o diretor da peça, 
Miguel Falabella. 
 
VARIG, VARIG, VARIG 
 
Há uma luz no fim do finger para os ex-empregados credores da velha Varig. 
 
O juiz Luiz Ayoub, da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, reuniu-se com o ministro Luís Adans, da AGU, 
para tentar costurar um acordo na ação de defasagem tarifária da voadora, que teria a receber do governo uns 
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