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No mundo paralelo da moda,
a Balmain ocupou nesta
segunda-feira o hangar da
Air France, em Paris, para
apresentar seu Outono/
Inverno 2021. Daí que
modelos desfilaram entre
as aeronaves, encenando o
desejo universal de viajar,
desta para uma temporada
melhor, nem que seja em
Marte. Futurismo, elegância
e atitude em clima de
embarque imediato. Mais
fotos do desfile-performance
em @pauseopovo, perfil da
coluna no instagram.
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E aí? Você vai de boi Caprichoso
(azul) ou Garantido (vermelho)?
Porque teremos, pelo visto,
ano que vem, um Festival de
Parintins nas eleições do Brasil,
mas no esquema sem festa e
sem vacina. Quem quiser que
apele para spray, chá de boldo,
lambedor, remédio para piolho,
vitaminas C, D, E, F....

DIVULGAÇÃO BALMAIN

Voltando ao Amazonas, na
famosa trama folclórica dos
boi-bumbás, o Auto conta a
saga de um boi que morre e
ressuscita dando vida a um
grandioso espetáculo. Foi isso
que o ministro Edson Fachin
(STF) fez com Lula.
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HARRY E MEGHAN: entrevista bombástica pôs em xeque a
vida aparentemente perfeita da realeza britânica
ARQUIVO PANROTAS/ DIVULGAÇÃO

A cearense Maria da Penha,
que cede seu nome a uma Lei
brasileira contra a violência
doméstica, recebeu, na última
quinta-feira, 4, o prêmio
Hispano-Francês ‘Mujeres
Avenir’. A cerimônia fez parte
do “IV Congresso Internacional
sobre Mulheres e Diplomacia
em Madrid”, em colaboração
com a Escola Diplomática
da Espanha e a revista
“Diplomacia Siglo XXI”. Além
dela, a costarriquenha Elizabeth
Odio Benito, presidenta da
Corte Interamericana de
Direitos Humanos, também foi
agraciada com a premiação.

RECONHECIMENTO II
A inesperada canetada
reergueu o candidato combalido
e sua torcida, que foi dormir,
por certo, cantando: “Vermelhou
no curral, a ideologia do folclore
avermelhou. Vermelhou a
paixão, o fogo de artifício da
vitória vermelhou”, hino do
boi Garantido, famoso na voz
de Zezinho Corrêa (banda
Carrapicho), falecido há poucos
meses vítima da covid-19.
E o climão Fla-Flu se estende
ao Reino Unido. O BBB deles é a
entrevista bombástica que expríncipe Harry e Meghan Markle
concederam a Oprah Winfrey.
Racismo, pressões, preconceito,
desejo de suicídio e outras
declarações quebraram aquele
encanto inatingível da realeza.
Barraco mesmo!
A atriz moderninha achava que ia
chegar no castelo da “Vovó Beth”
fazendo festa na piscina com as
“migas” de Hollywood, só pode.
Tudo ao som de Anitta, “chão,
chão, chão”. Não mesmo! Viver de
aparência, pelas falas de Meghan,
é mais cansativo do que tentar
entender a lógica dos mercados.
No Brasil, todo dia caem dez
aviões abatidos pelo vírus, até
aí tudo ok. Mas a volta de Lula
ao jogo político foi quem liberou
uma disparada do dólar e a
queda de 4% do Ibovespa. Que
“boi” poderoso.
Enquanto o ringue político se
mantém, o governador Camilo
Santana (PT) segue orbitando entre

TÚNEL DO TEMPO: Lula e Marisa Letícia, em 2003, quando
visitaram o Festival Folclórico de Parintins. Também na
foto, o então ministro Walfrido Mares Guia, com Sheila, e a
primeira-dama do Amazonas, Sandra Braga

gregos e troianos, agora como o
gestor de maior influência nas
redes sociais do Brasil.
Conforme revelou meu
colega Eliomar de Lima, com
exclusividade no O POVO, o
ferreiragomista tem cerca de
dois milhões de seguidores
juntando todas as redes,
aparecendo à frente de Eduardo
Leite (RS) e João Dória (SP).
Os dados são da Quaest
Consultoria, que mede o
Índice de Popularidade Digital
levando em conta fatores como
engajamento, comentários e
mobilização via web. Ou seja, o
gestor está em alta no mundinho
dos teclados que, a bem da
verdade, pode ser o céu e o
inferno. Na mesma intensidade
com que eleva, cancela.
Conselho:vamos esquecer

Deputado federal Eduardo
Bismarck (PDT) está em alta
com todo o trade turístico do
Ceará e do Brasil. Parlamentar
conseguiu incluir, no Programa
de Apoio ao Setor do
Entretenimento (PERSE), os
hotéis, pousadas, agências de
viagens, receptivos, parques
temáticos, dentre outras
atividades da área. Conquista
motivou agradecimento, via
ofício, do G20+, grupo que reúne
as principais associações do
segmento no País. Coube a
Murilo Pascoal, CEO do Beach
Park e presidente do Sistema
Integrado de Parques e
Atrações Turísticas (SINDEPAT)
entregar documento.

aquela reaproximação dos
amigos e familiares que a
eleição 2019 separou. Pelo
visto, ela não vai acontecer.
O que a pandemia não uniu
também não será religado por
uma candidatura de centro
inexistente, até agora.
De toda a repercussão que
li, achei uma graça a fala do
midiático Luciano Huck, que não
fez o menor esforço mental nem
para parecer um pouco mais
maduro. Jogou mesmo para a
plateia: “figurinha repetida não
completa álbum”, bem no estilo de
seu programa (chato) vespertino.

ABREM NOVO CICLO HOJE
Carla e Flávia Laprovitera, Renê
Freire Jr., Simone Moraes, João
Carlos Parente, Pedro Gomes de
Matos, Cecília Pinheiro. Saúde!

Bom, aguardando cenas dos
próximos capítulos, abrirei aqui o
primeiro ovo de Páscoa enviado
ao home office. Como diz um
amigo, eles, os ovos, estão tão
caros, que parece até que vêm
recheados com gasolina...

Boa quarta-feira!

Solidariedade para a cena musical
| DOAÇÃO | Iniciativa busca ajudar músicos do Estado que estão sem trabalho
DIVULGAÇÃO

INTERIOR e Capital: No Paracuru,
Sindimuce entregou mais 50
cestas básicas para músicos

Em meio às dificuldades
enfrentadas pelo setor musical devido às consequências da
pandemia no Estado, o Sindicato dos Músicos Profissionais
do Estado do Ceará (Sindimuce) promove ação para arrecadar cestas básicas a músicos
cearenses. É possível realizar
doações financeiras com valores a partir de R$ 1 por meio
de transação bancária via Pix.
As quantias serão destinadas para a compra de cestas
básicas e os profissionais receberão as doações a partir
de cadastro em formulário
disponibilizado pelo sindicato.
A iniciativa ocorre com o
objetivo de ajudar músicos do
Estado que estão sem trabalho durante a pandemia e es-

tão passando por dificuldades
tanto financeiras quanto de alimentação. Daniel Domingues,
tecladista, cantor e diretor do
Sindimuce, afirma que vários
profissionais estão enfrentando
problemas para se alimentar e
estão “sem o básico nas mesas”.
Para o diretor, as ações estatais de ajuda ao setor na pandemia foram tardias. Além disso,
ele aponta que o auxílio financeiro de R$ 1 mil (dividido em
duas parcelas de R$ 500) anunciado para o setor de eventos é
insuficiente quando segmentado por 12 meses, período próximo ao tempo de duração da
pandemia no Estado até aqui.
Nessa divisão, o valor disponibilizado corresponderia a cerca
de R$ 83 mensais, quantia que

não abarcaria as despesas básicas para sobrevivência.
Dessa maneira, o sindicato
realiza, desde o ano passado,
ações para minimizar as perdas financeiras decorrentes
da diminuição de trabalhos
presenciais devido às medidas
restritivas de circulação social.
Entre as iniciativas promovidas,
foram feitas lives e rifas solidárias. O Sindimuce também distribuiu cestas básicas em outros
municípios cearenses, como
Quixadá e Paracuru.
Podem se cadastrar para
o recebimento igualitário de
cestas básicas músicos cearenses que são ou não afiliados ao Sindimuce. Após o cadastro, a equipe do sindicato
entrará em contato para rea-

lizar as entregas. No caso de
profissionais que moram fora
da Capital e que não seja possível enviar diretamente as
cestas, serão feitos depósitos
bancários nas quantias referentes. (Miguel Araujo)

Como doar
Dados Sindimuce (doações a
partir de R$ 1):
Pix: sindimuce@gmail.com
Banco: Caixa Econômica
Agência: 1887
Operação: 003 (pessoa jurídica) Conta: 2493-8.
CNPJ: 07.358.856/0001-82.
Informações sobre cadastramento para músicos: perﬁl @sindimuce no Instagram

