
Ancelmo Góis
gazetaweb.globo.com /gazetadealagoas/editoria.php

VIVA ELA

Após seis dias de internação, Beth Carvalho, a grande cantora, terá alta, hoje, no Pró-cardíaco, no Rio.

Um amigo próximo diz que a Madrinha do Samba já está pensando em seu novo disco.

LUTO NA ADVOCACIA

Morreu, ontem, aos 48 anos, o advogado Marcelo Fadel. Era filho do advogado e grande colecionador brasileiro
Sérgio Fadel, falecido no último dia 10.

ESPAÇO DO NELSON MOTTA

“A JBS vai pagar sua multa em 25 anos. Mas quem garante que existirá JBS em 2042?”

O PAÍS DA DESIGUALDADE

No meio das comemorações pelo aumento do PIB, o economista Marcelo Neri, da FGV, lembra que a festa ainda
não atenuou a desigualdade:

– A renda auferida no mercado de trabalho, que chegou a cair 6% até meados do ano passado, agora caiu 1,6%. A
desigualdade de renda acaba de completar o segundo ano de forte alta, o que não acontecia desde 1989.

PARA ELE...

Esta combinação explica a relativa anemia do mercado interno.

EMPATIA OLÍMPICA

Passados oito meses da Rio-2016, o Comitê Olímpico Internacional segue monitorando tudo o que sai na imprensa
por aqui. Vez ou outra, aciona o comitê organizador local.

Ontem, após acompanhar mais um dia de avalanche política no País da Lava Jato, um executivo gringo adotou um
tom mais, digamos, solidário:

– Olha, sinto muito por vocês. Realmente está uma confusão por aí.

PRESENTES FINOS

A loja Roberto Simões, de presentes finos, fechou as portas, no Leblon.

OUTRA...

A loja da grife de roupas Toulon que, há mais de 20 anos, ficava na Visconde de Pirajá, em Ipanema, fechou.

O LIVRO FERIDO

A Bem-Te-Vi suspendeu novas publicações. “A crise levou o brasileiro a cortar a compra de livros”, constata o editor
Sebastião Lacerda, que, junto com Vivi Nabuco, fundou a editora, em 2002. No período, a Bem-Te-Vi lançou
dezenas de livros importantes como, por exemplo, Os diários de Joaquim Nabuco (1873-1910), organizados pelo
historiador Evaldo Cabral de Mello e que permaneceram
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inéditos durante quase um século.

QUER TROCAR O DISCO

Às voltas com seus demônios, Temer tenta mudar a agenda. Ontem, foi a retomada da economia. Depois,
convocou Pezão para anunciar um plano de segurança para Rio, segunda.

RANDOLFE É O NOVO XODÓ

Foi tranquila a reunião, quarta, no apartamento de Paula Lavigne, entre artistas de diferentes correntes políticas.
Ninguém tocou no nome de Lula ou de Aécio, para defender ou atacar. Mas não faltaram elogios ao senador
Randolfe Rodrigues, de 44 anos, da Rede (o partido da Marina).

PAULO É UM SHOW

Exibindo vistoso cabelo acaju, o carioca Paulo Rabello de Castro assumiu, ontem, a presidência do BNDES com
tiradas de humor, uma de suas marcas como palestrante: “Baixem os espíritos do Roberto Campos, Eugênio Gudin
e, para contentar a esquerda, de Celso Furtado. Com isso, tenho certeza de que farei uma boa administração”.

PONTO FINAL

O ministro Alexandre de Moraes deve ter seus motivos respeitáveis, de natureza jurídica. Mas não adianta tapar o
sol com a peneira. Sua “estreia” no STF defendendo o foro privilegiado e pedindo vista neste caso é tudo o que os
políticos que chafurdaram na Lava Jato pediram a Deus e a Temer, certo? Com todo o respeito.

O QUE VEM POR AÍ

A Forbes publicou, ontem, que a nova fase da Lava Jato, agora de olho no BNDES, pode cobrar um preço ainda
maior do que o visto com a Petrobras.

Cita que, com o esquema de corrupção, a Petrobras perdeu 10% (ou US$ 5 bilhões) de seu valor de mercado. E
que caso o BNDES perca só metade disso, ou seja, 5%, o rombo seria de quase o dobro (US$ 9,5 bilhões), já que
a carteira de crédito do banco é bem maior do que a da petroleira.

ONDE ESTÁ A HONESTIDADE?

O Samba Bom, de Beto Cazes e cia., fará show, hoje, no Trapiche Gamboa, no Rio, só com sambas que falam de
política. No repertório, Reunião de bacana (Ari do Cavaco e Bebeto Di São João), o sucesso do Exporta Samba
que prevê: “Se gritar: ‘pega ladrão’. Não fica um, meu irmão”. Mas o ponto alto será Onde está a honestidade?, de
Noel Rosa. Um trecho: “Sem ter nenhuma herança nem parente/Só anda de automóvel na cidade/E o povo já
pergunta com maldade:/Onde está a honestidade?”

MALA E CUIA

A Aeronáutica está transferindo do Rio para São Paulo o Comando Geral do Pessoal.

O departamento que cuida de toda logística da Força Aérea Brasileira, comanda a diretoria que cuida de material
bélico, a engenharia e outros órgãos da força armada.
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