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COMÉDIA DIABÓLICA

Maria Luisa Mendonça volta à TV como a personagem Lucy em Vade Retro, série de Alexandre Machado e
Fernanda Young que estreia em abril, na TV Globo. A personagem dela é mulher do empresário Abel Zebu (Tony
Ramos). Ele é charmoso, cavalheiro, rico, bem-sucedido, articulado, quase o partido perfeito. Só que também...
infringe qualquer regra de convívio social, só pensa nele mesmo e seduz as pessoas para conseguir o que quer.
Que safadinho!

ACIMA DA INFLAÇÃO

A 43ª Vara Cível do Rio concedeu liminar a favor de 41 pais de alunos do Lycée Molière, o colégio francês bilíngue
de Laranjeiras, que entraram com ação coletiva contra o aumento, em plena crise, de até 18% nas mensalidades,
que já custavam uns R$ 3 mil. Todos os pais depositaram o valor das mensalidades antes do reajuste, e o
montante ficará retido em juízo até uma solução.

‘CROSSFITEIRO’

Bruno Gagliasso, o pai da Titi, abrirá uma enorme academia de crossfit no CasaShopping, na Barra. Terá 600 m².

FIBRA ÓPTICA

O juiz Paulo Assed Estefan, na 7ª Vara Empresarial do Rio, proibiu a Globenet Cabos, do banco BTG, de
interromper os serviços de telecomunicação por fibra óptica, entre EUA e Brasil, prestados à Oi, que amarga
recuperação judicial. Caso descumpra, a firma terá de pagar multa diária de R$ 1 milhão.

A do cabo vai recorrer alegando que pode quebrar caso não receba pelos serviços prestados.

PREJU NO CAMPO

Os jogos de futebol da Taça Guanabara deram um prejuízo aos clubes de R$ 284.333,31 mil.

ARCO-ÍRIS DO SERTÃO

Foi-se o tempo em que a imagem do Nordeste era atrelada só ao machismo (“terra de cabra-macho”). Sábado, a
Feira de São Cristóvão receberá uma ocupação cultural LGBT. Haverá, às 19h, recitais de poemas, cordel, músicas
e danças com pessoas trans. É para lembrar a morte da travesti Dandara dos Santos, 42 anos, em Fortaleza,
sábado, cujo espancamento foi filmado e circulou nas redes sociais.

O PARTIDO DO IHGB

A eleição, ontem, de João Almino para a ABL era favas contadas. Disputa para valer é hoje, por outra vaga, entre o
historiador Arno Wehling e o poeta Antônio Cícero. Arno, que preside o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
leva a vantagem de ter, na ABL, 14 eleitores, quase uma bancada, que também são sócios do Instituto.

NO MAIS

A conta é do economista Marcelo Neri, da FGV. Em geral, a situação do trabalhador está ruim, mas a das mulheres,
um pouco melhor.

Em 2015, elas conseguiram aumentar a renda em 0,7% enquanto a deles caiu 1,9%. Em 2016, a renda deles
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diminuiu 5,1% e a delas, 2,8%.

‘SE ENTREGA, CORISCO...’

Sérgio Ricardo, 84 anos, o grande compositor, anunciou, no Facebook, que, após 50 anos, voltará a usar o seu
nome de batismo: João Lutfi.

Sérgio (ou João) quebrou um violão, lembra? No Festival da TV Record de 1967, diante da vaia da plateia à sua
musica “Beto bom de bola”.

‘EU NÃO ME ENTREGO, NÃO...’

Irmão de Dib Lutfi, o famoso diretor de fotografia do Cinema Novo falecido ano passado, João ou Sérgio compôs
“Perseguição”, música que abrilhanta as cenas finais do filme Deus e o diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.

JOÃO, O MAESTRO

Será dia 3 de agosto o lançamento do filme João, o maestro. É sobre João Carlos Martins, e terá o ator Alexandre
Nero no papel do grande regente.

O OUTRO LADO

Marcelo Dias, coordenador Nacional de Comunicação do Movimento Negro Unificado, rebate as críticas de que
privilegiava mais questões partidárias do que as relacionadas ao movimento. Nega ainda que tenha postado, nas
redes sociais, texto em agravo a Sérgio Moro.

Para Dias, a crítica que recebeu deixa a entender que ele seria “defensor de pessoas envolvidas de forma
inescrupulosa na investigação Lava-Jato”.

TERRA À VISTA

A cidade cenográfica de Novo Mundo, a próxima novela das 18h, virou sala de aula, terça passada. É que recebeu
33 alunos do Colégio Pedro II, de Niterói, para lições sobre História. Foram guiados pelo cenógrafo Paulo Renato e
pelo historiador Francisco Vieira. Legal.

ESTRELA DO NOSSO CINEMA

Leandra Leal, a talentosa e querida atriz, esbanja simpatia, na pré-estreia do filme La vingança, de Fernando
Fraiha, em São Paulo. Aliás, o longa estreia dia 16, agora. Sucesso!

ELA MERECE

Gloria Perez, a grande autora de novelas, recebe o Prêmio de Carreira, pelo conjunto de sua obra, no Festival do
Cinema Fantástico do Porto, em Portugal.

LITERATURA

Dois escritores brasileiros serão destaque no Salão do Livro de Paris, dos dias 23 a 26, agora. Marco Guimarães
fará uma apresentação, dia 24, sobre o realismo fantástico na literatura brasileira, mediada pela escritora Mazé
Chotil.

Marco, agenciado por Luciana Villas-Boas, está radicado em Paris desde 2010.

IAB

Ministro do STF, Dias Toffoli, pediu ingresso no Instituto dos Advogados Brasileiros como sócio honorário.
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A votação será quarta que vem.

TRÍPLICE FRONTEIRA

O ministro Raul Jungmann tem reunião no fim do mês, em Tabatinga, com o ministro da Defesa do Peru. Quer falar
sobre segurança.

É que o governo brasileiro está preocupado com a situação dos crimes transnacionais na tríplice fronteira: Brasil,
Colômbia e Peru.
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