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MACEIÓ, QUINTA-FEIRA EDIÇÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2016 EDIÇÕES ANTERIORES Ancelmo G?is
MODELOS ANÃS O Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo, no Rio, recebe, mês que vem, um desfile
com modelos anãs. Chama-se “A moda está em baixa – pela democracia dos corpos”. Ideia da atriz,
diretora e figurinista paulista Carina Casuscelli, de 37 anos. DIVERSIDADE... Ela, que não é anã, já tinha
promovido, em 2001, um desfile com anãs, cadeirantes, gordinhas e com as altas e as magras demais. A
‘MAIS GAY’ DE TODAS O jornalão espanhol “El País” publicou ontem que “a Rio-2016 se transformou na
Olimpíada mais gay da história”. Citou, claro, o emocionante pedido de casamento da voluntária à
jogadora brasileira de rúgbi, e também a conquista de Rafaela Silva, uma vitória também de sua
companheira, Thamara. Segundo a publicação, o número de atletas assumidamente LGBTQ, 43, é o
maior da história. Duas delas são casadas, o que também é inédito: as britânicas do hóquei sobre grama
Kate e Helen. PÂNICO NO CINEMA A plateia de uma das salas de cinema do New York City Center, na
Barra, passou o maior sufoco, na noite de terça. É que uma mulher, puxando um daqueles carrinhos de
feira, entrou na sala e, aos berros, disse que tinha uma bomba e iria explodir tudo. Foi aquela correria.
Mas ela, ufa!, não tinha bomba nenhuma. Os seguranças levaram a mulher, com transtornos aparentes,
para um médico. DISPUTA NA ABL O poeta Antonio Cicero, 70 anos, apresentou, ontem, na ABL, sua
candidatura para a vaga deixada pela morte de Ivo Pitanguy. Como compositor, ele fez, junto com a irmã,
a cantora Marina Silva, entre outras, a música “Fullgás”: “Meu mundo você é quem faz/ Música, letra e
dança/ Tudo em você é fullgás”. PLANOS DE SAÚDE O STJ decidiu, ontem, reduzir o prazo para que
clientes entrem na Justiça contra cobranças nas mensalidades dos planos de saúde. De dez anos passou
para três anos. É GRAVE A CRISE Pelo andar da carruagem, mês que vem o funcionalismo público
estadual fluminense não receberá antes do décimo dia útil. UFA! Helena Severo finalmente assumiu
formalmente o comando da Biblioteca Nacional, terça. Escolhida ainda em maio para o cargo, o crivo do
nome da ex-secretária de Cultura do Rio esbarrou na Casa Civil de Temer por problemas burocráticos.
CONCORRÊNCIA NAS RUAS Chega ao Rio, hoje, mais um concorrente do Uber: o espanhol Cabify. Ao
contrário do aplicativo americano, este não tem tarifa dinâmica (que aumenta se houver muito pedido e
pouco carro) e a cobrança é por quilometragem. Ou seja: o trânsito não interfere no valor da corrida.
LEAL NA RIO-2016 A querida atriz Leandra Leal, 33 anos, estará na cerimônia de encerramento da Rio-
2016, dia 21, agora, no Maracanã. A nossa musa representará o Cordão da Bola Preta, do qual, como se
sabe, é madrinha. PONTO FINAL Em 2009, quando o Rio foi escolhido para sediar os Jogos, a Zona
Portuária era uma das mais carentes da cidade, com 18,2% de pobres (famílias com renda per capita de
até R$ 206 por mês), segundo Marcelo Neri, da FGV. De lá para cá, Paes promoveu uma revolução
urbanística à beira-mar. É o novo xodó dos cariocas. Talvez o maior legado da Rio-2016. HUMOR Uma
historinha atrasada, mas curiosa. Foi na sexta passada, dia da abertura da Rio-2016. Um micro-ônibus
que transportava um grupo de notáveis – entre eles, Jorge Ben Jor, Martinho da Villa, Cacá Diegues,
Paulo Niemeyer e Washington Olivetto - que carregariam a Tocha Olímpica estacionou em frente ao Vip’s
Motel, na Avenida Niemeyer, no Rio. De repente, saiu do centro de saliência um jovem casal que deu de
cara, assustado, com a escolta policial. No que Fabio Porchat, que fazia parte da turma, botou a cabeça
para fora da janela do veículo e, apontando para os militares, gritou para o rapaz: “É o pai dela que
mandou a segurança atrás de você!”
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