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Papa não é carioca 
 
Bento XVI é alemão. Mas o antecessor, João Paulo II, chegou a dizer: “Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca”.  
 
Só que o estudo Retratos das Religiões no Brasil, a ser divulgada hoje pela FGV, mostra que o Rio é o estado com 
maior taxa de pessoas sem religião: 15,76%. Santa Catarina é o que mais tem fé: só 1,97% não tem um credo.  
 
Cidade de Deus... 
 
O economista Marcelo Neri, coordenador da pesquisa, chama a atenção para uma curiosidade. Dos tr ês bairros com 
maior índice de gente sem religião, dois têm nomes religiosos.  
 
Na Cidade de Deus e em Santa Cruz, uma em cada cinco pessoas não têm religião.  
 
Habemus papam 
 
Ontem, em Washington, o ministro Roberto Rodrigues falava para 500 empresários no Council of America quando 
nosso embaixador Roberto Abdenur interrompeu a palestra para anunciar que... “habemus papam!”  
 
Bastou para um empresário gaiato comentar: “Poxa, uma semana depois de o Brasil perder na OMC, com o 
embaixador Seixas Corrêa, agora perdemos com Dom Cláudio Hummes”...  
 
Idéias do Papa 
 
A editora Imago vai relançar o livro mais polêmico do novo Papa Bento XVI.  
 
Em “O sal da Terra”, o então cardeal Ratzinger critica o divórcio, a ordenação de mulheres, a abolição do celibato e 
o aborto.  
 
Meirelles no PL 
 
A cúpula do PL dá como certa a filiação de Henrique Meirelles, o ex-tucano que preside o BC.  
 
Naomi com Lula 
 
Naomi Campbell, a supermodelo inglesa que caiu de amores pelo Brasil e já pensa até em ter casa no Rio, vai se 
encontrar com Lula, terça-feira agora, em Brasília.  
 
Os dois vão conversar sobre projetos sociais.  
 
Nervos de aço 
 
Outro dia, num vôo da FAB do Rio para Brasília, o ministro-vice Zé Alencar começou a cantar.  
 
Jandira Feghali, a deputada do PCdoB, estava a bordo e garante que Zé vai para o trono pela versão de “Nervos de 
aço”, clássico de Lupicínio Rodrigues.  
 
Aliás... 
 
A música, como se sabe, fala da dor, meu senhor, da perda de um amor.  
 
Nada a ver com Lula, que busca outro vice para 2006.  
 
Brasil de fora 
 
A ausência mais sentida na NAB 2005, superfeira de tecnologia para TVs abertas e rádios, é a do governo brasileiro.  
 
Não há ninguém do alto escalão da Anatel, do Ministério das Comunicações ou do CPqD, coordenador dos trabalhos 
do Sistema Brasileiro de TV Digital. Perdem a chance de conhecer melhor o que é feito em DTV nos EUA e no resto 
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do mundo. A feira acaba amanhã em Las Vegas.  
 
Secretário Chacur 
 
Quem vai substituir Humberto Motta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rosinha é o economista 
Maurício Chacur.  
 
Nasceu em Campos, como o casal Garotinho, é quadro do BNDES e atualmente preside a Codin.  
 
O coro de Itagiba 
 
A festa do aniversário de Garotinho e Rosinha, sábado, acabou em comício. Um coro puxado pelo secretário Marcelo 
Itagiba entoou:  
 
— Um, dois, tr ês! Quatro, cinco, mil! Queremos Garotinho presidente do Brasil!!!.  
 
Corte acadêmico 
 
O Sindicato dos Professores do Rio denuncia que a Universidade Gama Filho estaria reduzindo o salário de seus 
professores, alguns até a metade.  
 
A nova “política salarial” interna cortou 50% da carga horária de turmas com menos de cinco alunos. Junto, foi-se 
embora um pedaço da remuneração dos mestres.  
 
Pomar brasileiro  
 
A moda Brasil na Europa rende dividendos para nossa balança comercial.  
 
Desde a semana passada, as lojas do Carrefour na Itália vendem manga, abacate, abacaxi e goiaba plantados aqui.  
 
Carnaval 2006 
 
O carnaval de 2006 ainda está longe, mas o xadrez dos bastidores já começou.  
 
Vander Pires, intérprete dos sambas da Grande Rio, trocou a escola pela Mocidade. E David do Pandeiro saiu da 
Imperatriz e foi para a Grande Rio.  
 
A Klabin Segall é a incorporadora do novo empreendimento na Lapa.  
 
Felipe Amodeo é o primeiro latino-americano a integrar o Comitê Legal da Federação Eqüestre Internacional.  
 
Começa hoje, no Cittá America, o Top Fashion Bazar. Parte da renda vai para a Colônia Curupaiti.  
 
Domingo, o padre Gustavo Auler comanda a Caminhada Pela Paz na Tijuca, às 14h.  
 
Bolsistas contratados pela Fundação Darcy Ribeiro em Valença estão sem pagamento desde dezembro de 2004.  
 
Seropédica, RJ, ganhou uma Secretaria de Cultura.  
 
Se o alemão chegou em primeiro, veja o que diz o pessoal do Kibeloco, a coisa mais engraçada da internet 
brasileira.  
 
 
COM ANA CLÁUDIA GUIMARÃES, AYDANO ANDRÉ MOTTA, MÁRCIA VIEIRA E MARCEU VIEIRAEmail: 
ancelmo@oglobo.com.br / Fotos: fotosancelmo@oglobo.com.br  
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