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Editorial

Vai ficar tudo bem!
Quem poderia imaginar, na virada do
ano, que teríamos um 2020 como o que
estamos tendo? Nem os mais pessimistas, em suas contidas comemorações
de réveillon, nem os economistas em
suas projeções e cenários mais catastróficos e nem os videntes mais famosos conseguiram prever o que se abateu
sobre o planeta e a humanidade nesses
primeiros meses do ano.
Um ano que ficará marcado na História da nossa civilização e em todas as
nossas vidas. No futuro, vamos conversar sobre isso, e perguntarmos: o que
você fez no ano do vírus chinês? Como
você passou por aquela?
Não que esta seja a maior tragédia
das nossas vidas, nem como planeta,
nem como indivíduos. A História está
recheada de catástrofes muito maiores,
muito mais cruéis e impiedosas. A Peste
Negra, na idade média dizimou a Europa, matando mais de 100 milhões de
pessoas. A Gripe Espanhola, há pouco
mais de 100 anos, infectou um quarto
da população da Terra (cerca de 500 milhões em 1918) e matou, em apenas um
ano, mais de 50 milhões de pessoas em
todo o mundo. Na Grande Guerra, que
depois seria conhecida como a 1ª Guerra Mundial, morreram em quatro anos
de batalhas, 9 milhões de soldados.
A nossa tragédia é, e seguramente
será, infinitamente menor do que essas
citadas e tantas outras que poderíamos

Por Julio Ribeiro
destacar na História. Mas, é a primeira
grande pandemia que nos pega, a todos,
fortemente conectados, seja pelas facilidades de transportes e de movimentos
migratórios, seja pelos canais de comunicação e internet. Por isso, esse espanto
todo, por isso a ideia de que estamos vivendo o Apocalipse.
Fique tranquilo, vai passar. Já passamos por coisas muito piores.
Se você tem mais de 60 anos, tem saúde fragilizada, faz parte do grupo de risco,
tome os cuidados necessários, mantenha-se em quarentena, alimente-se bem,
siga as orientações médicas e preserve
sua saúde mental e psicológica. Você
também vai passar por tudo isso. Todos
venceremos, e esta será apenas uma das
muitas histórias que teremos para contar
no futuro.
Esta revista, criada, redigida e publicada em plena crise pretende lhe ajudar a
passar por esse período, sem exageros,
sem fobias, com a menor pressão possível. Trazemos somente notícias boas
sobre o combate ao vírus. Temos dicas de
saúde, de entretenimento, humor e um
pouco da história de Porto Alegre. Serão
duas edições: esta que você está recebendo e outra que irá circular no finalzinho
de abril, início de maio.
A revista Quarentena é uma garrafa que
lançamos ao mar, com um bilhete dentro.
A garrafa chegou até você, e o bilhete diz:
VAI FICAR TUDO BEM!
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Neste momento, é assim que vamos cuidar um do outro.
Ficar em casa significa cuidar da gente mesmo,
dar carinho às nossas crianças e ter toda a atenção
com os nossos idosos.
Não somos invencíveis, mas juntos mesmo
à distância, podemos vencer a Covid-19.
Fique em casa.
Com ou sem home office, aproveite um pouco do
tempo que você nunca tinha. Coloque a leitura em dia.
Maratone séries. Bagunce com seus filhos.
Reúna os amigos via chat. Curta um jantar on-line.

Em algum tempo, o plano será outro:
liberar essa onda de carinho.

Se precisar, conte com a gente:
Central de Atendimento Coronavírus
Unimed Porto Alegre 24h.

0800 940 7800*
Exclusivo para clientes Unimed Porto Alegre.
Ligue com o cartão Unimed ou CPF em mãos.

FICAR EM CASA. ESSE É O PLANO.

*A ligação é gratuita de qualquer telefone e sem cobrança de coparticipação.

Guarde abraços. Estoque olhares. Acumule beijos.

Notícias boas

Mais de 643 mil pessoas
estão curadas no mundo
De acordo com levantamento do site ncovid19.live, que acompanha, em tempo
real, os números do novo coronavírus pelo mundo, já são 643.230 pessoas recuperadas da Covid-19. No Brasil, são 22.130 curados da infecção causada pelo vírus.
O balanço dá conta de que são 2.428.317 casos pelo planeta, sendo que, destes,
40.975 são casos graves. O número de mortos, por sua vez, chegou a 166.453.
Os Estados Unidos são o país com os índices mais altos, com 765.914 mil infectados confirmados, e 41.124 óbitos. No entanto, são 71.012 sobreviventes.
(Fonte: Jovem Pan)
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Vacina contra o
Covid-19 poderá ficar
pronta em setembro
Segundo Sarah Gilbert,
professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra,
há uma forte possibilidade
de que uma vacina contra
o vírus chinês esteja pronta até setembro próximo.
Os testes com humanos
devem começar ainda em
abril.
“Acredito que há uma
grande chance de que o
nosso trabalho irá funcionar, com base em outras
coisas que já fizemos com
esse tipo de vacina”, disse
a cientista ao jornal Times
of London.
Uma vez testada e aprovada, a vacina será produzida em larga escala no
Reino Unido.
A estimativa da professora de Oxford é mais otimista do que a média dos especialistas, que apontam
entre um ano e um ano e
meio até a criação de uma
vacina. Melinda Gates, da
Fundação Bill & Melinda
Gates, por exemplo, estima 18 meses para o desenvolvimento da vacina contra a covid-19.

Idosa de 97 anos foi curada
com cloroquina
Uma senhora de 97 anos, moradora de Santos
(SP), foi um raio de luz em meio à essa pandemia. Ela foi curada do coronavírus e deu alto no
domingo de Páscoa, do Hospital Vila Nova Star,
na capital paulista.
Gina Dal Colleto foi internada no dia 1º de abril,
com tosse, falta de ar e certa confusão mental.
Segundo boletim do hospital, ela estava muito
fraca, com a oxigenação em 75% (abaixo no mínimo que é de 93%).
Ela foi diagnosticada com o novo coronavírus
e, também, com o vírus Influenza (gripe comum)
e o Sars Cov-2. Além disso, a idosa é cardíaca e
usa dois stents. Ficou cinco dias na UTI e, além
de antibióticos, corticoide e diuréticos, ela recebeu cloroquina por cinco dias.
Tudo deu certo e Gina pode voltar para casa,
ao convívio de seis netos e cinco bisnetos. Ela
deixou o hospital sob aplausos de médicos e enfermeiros. Uma guerreira!
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Veterano de guerra de 99 anos se cura de covid-19
Um veterano inglês da II Guerra Mundial,
com 99 anos, teve uma nova vitória sobre um
inimigo insidioso, neste mês. Ele foi curado da
Covid-19.
Albert Chamber, morador de Doncaster, a
275 km de Londres, foi infectado pelo vírus
chinês e teve que ser internado no hospital
que já frequentava, há algumas semanas,
para reabilitação de uma fratura no braço, sofrida durante uma queda.
Quando era militar, Chambers foi atingido
na perna enquanto lutava contra os alemães
do exército de Hitler.
Liberado no dia 10 de abril, sexta-feira da
Paixão, Chambers voltou para casa sob elogios de parentes e enfermeiros. Em julho, ele
vai completar um século de vida.

Pela 1ª vez desde março, Espanha
tem menos de 400 mortes em 24 horas
O número diário de mortes por coronavírus na Espanha ficou abaixo de 400 pela
primeira vez em quatro semanas, com 399
vítimas fatais anunciadas nesta segunda-feira, informou o ministério da Saúde.
Este é o menor número de óbitos em 24
horas desde 22 de março, quando o país
registrou 394 mortes.
Terceiro país no mundo com o maior
número de mortes provocadas pela COVID-19, a Espanha tem 20.852 vítimas fatais desde o início da epidemia.
O número global de casos confirmados
subiu para 200.210, no momento em que
o governo amplia os testes entre a população.
Além disso, o número de pessoas curadas subiu para 77.357, 40% do total de casos notificados.
As autoridades de saúde destacaram
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que o pico dos contágios da epidemia ficou para trás, depois que o país registrou
950 mortes no dia 2 de abril.
As autoridades atribuem a queda nos
números ao confinamento estrito dos 47
milhões de espanhóis desde 14 de março.
O primeiro-ministro Pedro, Sánchez
solicitará na quarta-feira ao Parlamento
a prorrogação do confinamento até 9 de
maio, mas com algumas modificações,
como a possibilidade de que as crianças
possam fazer breves saídas a partir de 27
de abril.
O governo advertiu que o confinamento,
que permite apenas que as pessoas saiam
de casa para trabalhar (caso não tenham
condições de atuar em ‘home office’) ou
para comprar alimentos e remédios, será
suspenso de forma paulatina e cautelosa.
(Fonte: IstoÉ Dinheiro)
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J.J. Camargo
“As pessoas que gostam de si
mesmas são capazes de serem
felizes mesmo no isolamento”
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Entrevista

A revista QUARENTENA entrevistou o Dr. José de Jesus Peixoto
Camargo, mais conhecido como J.J. Camargo, um especialista
em aparelho respiratório. Foi dele o feito do primeiro transplante
de pulmão da América Latina, realizado em 16 de maio de
1989, na Santa Casa de Porto Alegre. Hospital no qual dirige o
Centro de Transplantes e o setor de Cirurgia Torácica. Além de
um médico excepcional, ele é um ser humano ímpar, daqueles
médicos que não dissocia paciente de pessoa, que trata antes o
doente do que apenas a doença.

O isolamento social diminui os riscos de contágio, mas o que pode
ser feito para que essa
quarentena, por um
período mais esticado,
não comprometa a saúde do corpo e do emocional das pessoas?
Nós somos seres primariamente gregários e
de alguma maneira todos nos sentimos atingidos pelo isolamento.
É curioso que depois
de três semanas de isolamento, reconheçamos
o quanto a nossa abençoada rotina, da qual
tantas vezes nos queixamos, contribuía para
que, sendo previsíveis,
nos sentíssemos confiantes e seguros. Aqueles que têm atividades

intelectuais suportam
melhor o isolamento,
que deixa uma grande parte da população
agressiva e intolerante.
Sem dúvida, gostar de
si mesmo identifica as
pessoas capazes de serem felizes, sozinhas.
As demais doenças não
estão aguardando que
o vírus chinês vá embora, para que voltem a se
manifestar. Por que paramos de falar, ler e ouvir sobre elas? Isso não é
um perigo adicional?
A mídia se adonou
com tal exclusividade da
Covid19, que se alguém
falar de outra doença,
parecerá um alienado
extraterrestre. Um dia
desses, quando o Secre-
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tário da Saúde de Roraima, anunciou a primeira
morte pelo coronavírus
no seu Estado, eu fiquei
me perguntando quantas pessoas teriam morrido de dengue naquele
mês? Uma centena, pelo
menos.
A minha preocupação
maior, neste momento,
é aproximação do nosso inverno, que nunca
precisou do coronavírus
para lotar os nossos hospitais, e portanto é fundamental que se amplie
a nossa rede de atenção
à saúde em emergências, de modo a acomodar essas duas populações.
O que o senhor tem dito
para os seus pacientes,
que os tranquilize neste
período de apreensões e
ansiedades?
Que os jovens e saudáveis, voltem ao trabalho para impedir que
a fome, que já assusta
a nossa grande população de autônomos informais, não se transforme
num caos social. Não
se pode pedir racionalidade a um pai que não
conseguiu dormir porque seus filhos menores
choravam de fome.
Por outro lado, a população idosa deve permanecer em isolamento
social para reduzir o ris-
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co de contágio, porque
nessa faixa etária, a Covid 19 pode resultar em
mortalidade acima de
15%.
Que lições podemos tirar dessa crise toda?
Será que vamos mudar
hábitos ou vamos ape-

nas acrescentar manias
ao nosso cotidiano? Vamos sair melhores ou
piores dessa crise?
Estímulos não faltarão
para que nos tornemos
melhores pessoas, mais
conscientes da nossa
fragilidade e de alguma
maneira mais solidários,

pela descoberta do prazer que provoca o exercício da generosidade,
que resulta na gratidão
do outro.
Quem já participou de
algum tipo de voluntariado, saberá do que
estou falando. Não é por
outra razão que os mé-

dicos se tornam viciados em gratidão.
Por outro lado sempre me impressionou o
quanto é curta a memória do nosso povo. Seria
um grande desperdício,
se passado algum tempo,
descobríssemos que continuamos egoístas, intolerantes e, irracionais.
Na pior das hipóteses, é
provável que aprendamos
o hábito saudável de, literalmente, lavar as mãos!
Depois da Copa do Mundo de 2014 se falou muito no “legado da Copa”.
O sistema de saúde brasileiro ficará com algum
legado positivo desta
crise?
Considerando que a
principal herança da
malfadada Copa foi um

imensurável assalto aos
cofres públicos, espera-se que dessa pandemia, possamos aprender que, se é verdade o
inconsequente “não se
faz Copa com hospitais”
(Ronaldo Fenômeno),
isso significa apenas
que o lúdico sempre
parecerá ridículo, quando confrontado com a
possibilidade da morte.
Uma que seja!
Ou existe cena mais
patética do que ver alguns voluntários cortzando a grama alta
daqueles
gigantes
abandonados,
para
transformá-los, suprema ironia, em improvisados hospitais de campanha?
E sem torcida fazendo
“ola”na arquibancada!
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Curiosidades

Chácara
na Rua Alberto Bins

Você sabia que aquela região do centro
onde está localizado o Hotel Plaza São
Rafael era uma chácara, pertencente à
família Pinto Bandeira, e que esta chácara se chamava, justamente, São Rafael?
E que ruas começaram a ser abertas somente ali por 1874?

Tripla homenagem (1)

Tem gente a quem não basta apenas uma homenagem. Pelo menos é que o pensaram, em determinados momentos, os vereadores de Porto Alegre, denominando vários logradouros e espaços
públicos com o nome da mesma pessoa.
O general Manuel Luís Osório, patrono da Cavalaria, é três vezes homenageado, dando nome à
Praça General Osório (Centro Histórico) e à Rua
Visconde do Herval (Menino Deus/Azenha) e Rua
Marquês do Herval (Moinhos de Vento), ambos títulos nobiliárquicos do referido general.
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Tripla
homenagem (2)

Outro que mereceu uma tripla homenagem foi o engenheiro militar
Otávio Francisco da Rocha, nascido em Pelotas a 23 de setembro
de 1877. Foi jornalista ligado ao
jornal A Federação, deputado federal por dois mandatos e prefeito de Porto Alegre, de 1924 a 1928.
Otávio Rocha morreu aos 50 anos
e seu nome ficou perpetuado emprestando seu nome a uma rua,
uma praça e a um viaduto.

Notícias boas
Brasil tem 14 mil
curados da Covid-19
Segundo informou o Ministério da Saúde, no dia
14 de abril, o número de pacientes curados da Covid-19 é mais da metade dos 25 mil diagnosticados
com a doença.
O secretário-executivo do Ministério da Saúde,
João Gabbardo disse que esse índice de 55% de recuperados considera apenas os casos confirmados
de coronavírus doença que vem sendo subnotificada no país, porque faltam testes e grande parte dos
infectados não apresenta sintomas.
Se isso, por um lado, pode diminuir o índice de
curados, diminui também o percentual de mortalidade da doença, ou seja, se temos (até dia 14/04)
1.532 mortes, se comparadas com o total de infectados diagnosticados (25.262) o índice de mortalidade é um, se fosse possível comparar com o número
de pessoas, de fato infectadas (muito maior), o índice de mortalidade é, infinitamente, menor.

Notícias boas sobre a
luta contra o coronavírus
A BBC News preparou uma lista de notícias
boas em meio à “pandemia de medo”, que
tomou conta do mundo. Vamos a elas:
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Número de contaminados
continua em queda na Itália
O número de contaminados pelo novo coronavírus voltou a cair na Itália no domingo,
dia 19, informou a Defesa Civil. Foram 3.047 novos contágios em um dia, o menor dado
desde 15 de abril.
Ao todo, 178.972 pessoas contraíram a doença desde o início da pandemia. Destes,
108.257 são considerados casos ativos (que excluem os números de curados e de mortos), uma leve alta de 0,5% na comparação com os dados do sábado.
Outra notícia positiva do relatório da Defesa Civil é que o número de internações nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) continua caindo — como acontece há 16 dias: são
2.635 pessoas internadas nesse tipo de estrutura, 98 a menos do que no sábado, dia 18
de abril.
O número de pessoas curadas voltou a subir, com 2.128 novas altas em um dia. Ao
todo, 47.055 foram curados desde o início da divulgação dos boletins diários, no fim de
fevereiro.
A Defesa Civil ainda informou que o número de óbitos diários vem caindo para menos
da metade dos piores momentos da pandemia naquele país. No ultimo domingo, 19,
morreram 433 pessoas.
Essa foi a primeira vez que a evolução em termos relativos das mortes por Covid-19
ficou abaixo dos 2%, com um aumento de 1,9%.
(Fonte: Época Negócios)

O VÍRUS É
FACILMENTE INATIVADO
O vírus pode ser inativado das
superfícies com uma solução de
etanol (álcool 62-71%), peróxido
de hidrogênio (água oxigenada
a 0,5%) ou hipoclorito de sódio
(lixívia a 0,1%), em apenas um
minuto.
A lavagem frequente das mãos
com água e sabão é a maneira
mais eficaz de evitar o contágio.

Sabemos quem é

Os primeiros casos de Aids foram
descritos em junho de 1981 e foram
necessários mais de dois anos para
identificar o vírus causador da doença. Os primeiros casos do novo coro-
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navírus foram relatados na China em
31 de dezembro de 2019 e em 7 de janeiro o vírus já havia sido identificado.
O genoma estava disponível no dia
10. Já sabemos que é um novo coronavírus do grupo 2B, da mesma
família que a Sars, razão pela qual o
chamamos de SARSCoV2. A doença é
chamada covid-19.
Está relacionado ao coronavírus de
morcegos. As análises genéticas confirmam que ela tem uma origem natural
recente (entre o final de novembro e o
início de dezembro) e que, embora os
vírus sofram mutações, sua frequência
de mutação não é muito alta.

Sabemos como detectá-lo

Desde 13 de janeiro está disponível
para todo o mundo um teste de RT-PCR para detectar o vírus.
Nos últimos meses, esses tipos de
testes foram aperfeiçoados e tiveram
sua sensibilidade e especificidade
avaliadas.
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Cura

Os únicos dados que às vezes são
mostrados na mídia são o aumento
no número de casos confirmados e
no número de mortes, mas a maioria das pessoas infectadas é curada.
Há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos, e a proporção
está aumentando.

Quase não afeta
menores de idade

Apenas 3% dos casos ocorrem em
menores de 20 anos e a mortalidade em
menores de 40 anos é de apenas 0,2%.
Nas crianças, os sintomas são tão leves que podem passar despercebidos.

JÁ EXISTEM
PROTÓTIPOS DE VACINAS
Nossa capacidade de projetar novas
vacinas é espetacular. Já existem mais
de oito projetos contra o novo coronavírus. Existem grupos que trabalham em
projetos de vacinas contra outros vírus
semelhantes e agora tentam adaptar as
pesquisas.
O que pode prolongar seu desenvolvimento são todos os testes necessários de
toxicidade, efeitos colaterais, segurança,
imunogenicidade e eficácia na proteção.
É por isso que se fala em vários meses ou
anos, mas alguns protótipos já estão em
andamento.
Por exemplo, a vacina mRNA-1273 da
empresa Moderna consiste em um fragmento de RNA mensageiro que codifica
uma proteína derivada da glicoproteína S
da superfície do coronavírus. Esta empresa possui protótipos semelhantes para
outros vírus.
A Inovio Pharmaceuticals anunciou
uma vacina de DNA sintético para o novo
coronavírus, INO-4800, também baseada no gene S da superfície do vírus. Por
sua vez, a Sanofi usará sua plataforma
de expressão de baculovírus recombinante para produzir grandes quantidades do antígeno de superfície do novo
coronavírus.
O grupo de vacinas da Universidade
de Queensland, na Austrália, anunciou
que já está trabalhando em um protótipo
usando a técnica chamada "grampo molecular", uma nova tecnologia que permite produzir vacinas usando o genoma do
vírus em tempo recorde.
Na Espanha, o grupo de Luis Enjuanes
e Isabel Sola, do CNB-CSIC, trabalha com
vacinas contra coronavírus há anos.
Alguns desses protótipos serão testados em breve em humanos.

Na China, a situação
está melhorando

As fortes medidas de controle e isolamento impostas pela China estão
gerando resultado. Há semanas, o número de casos diagnosticados diminui
a cada dia.
Em outros países, está sendo realizado um acompanhamento epidemiológico muito detalhado. Os focos são
muito concretos, o que permite que
eles sejam controlados mais facilmente. Por exemplo, na Coreia do Sul e em
Cingapura.

81% dos casos são leves

A doença não causa sintomas ou é
leve em 81% dos casos.
Em 14%, pode causar pneumonia
grave e em 5% pode se tornar crítica
ou letal.
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Crônica

Quarentena do bem
Por Flávio Dutra*

Essa discriminação contra os de 60+ está ficando muito chata. Nos raros locais onde ainda circulamos não faltam olhares
enviesados, caras feias dos sem máscaras e, às vezes, um abusivo “vai pra casa, véio!”, sem contar os que espalham álcool
logo depois de passarmos.
Tem, porém, quem goste muito de nós, fora do nosso círculo
familiar e dos amigos de fé. Em um caso, amiga bem-vinda: a
vacina contra a gripe faz questão de vir, protetora, ao nosso
encontro; no outro, se pudéssemos abriríamos mão do relacionamento: o coronavirus, sempre nos espreitando malevolamente. Palmas para a vacina e um buuu para o maldito, e
mais, muita água, sabão e álcool 70.
Desde que a pandemia marcou presença entre nós tenho
procurado tratar a questão com leveza, uma espécie de missão que me impus para, do meu jeito de ser e agir no dia a dia,
contribuir para minimizar as aflições a que estamos submetidos. Nessa linha, além das postagens diárias de minha autoria nas redes sociais, vou repassar — “sem dó”, como aquelas
mensagens repetitivas que recebemos” — alguns memes, estes sim bem-vindos, como a vacina. Aí vai a versão em texto de
três deles:
— Aniversários fazem bem à saúde, Estudos recentes mostraram que pessoas que fazem mais aniversários vivem mais.
(Fonte: Conhecimento Oculto)
— Você sabia que um jogador de tênis, mesmo descalço ainda é um jogador de tênis. (Fonte: Fatos Extraordinários)
— Mesmo quando o chuveiro só tem as posições inverno e
verão também é possível tomar banho no outono e na primavera? (Fonte: Fatos extraordinários)
Extraordinária mesmo é a coragem do Julio Ribeiro, editor
desta publicação, que leva a sério a equação Crise x Oportunidade. Ou seja, se as pessoas não podem sair de casa, a Quarentena vai ao encontro delas, como a vacina. É a Quarentena
do bem. Dá-lhe, Julio!
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*Flávio Dutra é jornalista, autor de
vários livros, entre eles: “Crônicas da
Mesa ao Lado” e “Quando eu fiz 69”.
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Dicas de séries e filmes

A verdade sempre aparece?

22 Revista Quarentena

Por Fernando Carvalho (ex-presidente do Inter)
Uma de minhas sugestões para o isolamento, a que todos
estamos submetidos, é
a série A VERDADE, produzida na Espanha, que
versa sobre o sequestro
de uma menina de oito
anos por um cartel que
trafica mulheres jovens.
Essa menina, neta de
um influente banqueiro
de cidade espanhola,

foge do cativeiro nove
anos depois e começa
a investigação de sua
real identidade. Seria
a própria neta do banqueiro, ou uma impostora. O que realmente
teria ocorrido quando
do sequestro? Uma ótima trama que pode ser
encontrado no Now e
no + Globosat. Espero
que gostem!

Bogart e Gene Kelly
Por Lauro Quadros (jornalista)
O radialista Lauro
Quadros nos indicou
uma série de filmes clássicos, a maioria musicais
(o seu gênero preferido).
Filmes como “Suplício
de uma saudade”, “O verão de 42”, “O Mágico de

Oz” e “A Noviça Rebelde”, entre outros.
Selecionamos dois deles, que podem ser alugados, por R$ 7,90, no
canal “Filmes do Youtube”: Casablanca e Cantando na Chuva.

Casablanca é um filme
de 1946 e conta a história do líder da resistência Tcheca, Victor Laszlo
(Paul Henreid), cuja única
esperança é Rick Blaine
(Humphrey Bogart), um
americano cínico que não
arrisca seu pescoço por
ninguém, especialmente
pela mulher de Victor, Ilsa
(Ingrid Bergman), sua ex-amante, que partiu seu
coração. Então, quando
Ilsa oferece a si mesma
em troca de um transporte seguro para que Laszlo

deixe o país, o amargo
Rick deve decidir o que
é mais importante — sua
própria felicidade ou as
incontáveis vidas que estão em jogo.
Cantando na Chuva
estreou em 1952 e mostra Hollywood, que em
1927 está um verdadeiro
rebuliço, com a transição
do cinema mudo para o
falado. Don Lockwood
(Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hage), o casal
mais querido do cinema
mudo, prepara-se para

rodar um musical. Mas,
infelizmente Lina não só
não sabe cantar, como
tem uma voz horrível. A
estreante Kathy Selden
(Debbie Reynolds) é chamada a emprestar sua
voz à estrela.
Dirigido pelo mestre
do gênero Stanley Donen (Sete Noivas para
Sete Irmãos), em parceria com Gene Kelly, o
maior musical de todos
os tempos, Cantando
na Chuva, com números
musicais inesquecíveis
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Filmes
clássicos
de graça
Na internet tem de tudo,
inclusive filmes clássicos
de graça. Selecionamos
dois canais onde você pode
assistir a centenas de filmes
do “tempo antigo”, sem
precisar gastar um centavo.

No Cine Antiqua Gold você encontra
preciosidades como:
O Conde de Monte Cristo, versão para
o cinema do famoso clássico da literatura, escrito por Alexandre Dumas. O
filme, rodado em 1975 tem no elenco
Richard Chamberlain, Kate Nelligan e
Tony Curtis.
As Neves do Killimanjaro, lançado
em 1952, o filme tem como protagonista o escritor Harry Street (Gregory Peck),
ferido gravemente durante um safári
na África, aguarda a chegada de ajuda
médica aos pés da montanha de Kilimanjaro, na África. Enquanto o auxílio
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não vem, ele relembra
à esposa Helen (Susan
Hayward) suas frustradas aventuras amorosas e seus fracassos
como escritor. No elenco, Gregory Peck e Ava
Gardner.
O Último dos Moicanos, filme americano de 1936, dirigido
por George B. Seitz e
estrelado por Randolph Scott e Binnie Barnes. Conta a história
passada em 1756, no
Fort William Henry, em
meio à guerra entre
franceses e ingleses no
continente norte-americano. Nesse ambiente, um homem branco
que foi criado pelos índios, chamado Hawkeye, tenta defender sua
tribo dos ataques. O

drama se estabelece
quando ele se apaixona por Alice, uma das
filhas de um oficial britânico, o Coronel Muro.
O problema maior é
que Hawkeye terá de
rivalizar com o Major
Duncan Heyward, que
também ama Alice há
muito tempo.
No canal Cine Velhos
Tempos do Youtube
você pode se deliciar
com filmes como:
Genghis Khan, filme
de 1965 que conta a
história do líder mongol que é considerado
o “Príncipe dos Conquistadores”. No filme
veremos um Genghis
Khan (Omar Sharif) ain-

da menino, chamado
“Temujin”, que sofrerá
perseguições do rival
Jamuga (S. Boyd), até
se rebelar e formar um
grande exército que
conquistaria todo o
Oriente, Ásia e chegaria até as portas da Europa, entre os séculos
XII e XIII, considerado o
segundo maior conquistador da humanidade,
depois do grego Alexandre, O Grande.
Este filme épico é estrelado por Omar Sharif,
Stephen Boyd, James
Mason e Telly Savalas.
A Viagem Proibida
(1974), dirigido por Vittorio de Sica e estrelado por Sophia Loren e

Richard Burton.
Adriana De Mauro
(Sophia Loren) ama
Cesare Braggi (Richard
Burton), mas ele, honrando o desejo moribundo de seu pai, permite que seu irmão,
Antonio (Ian Bannen),
se case com ela. Certo
dia, Antonio morre em
um acidente de carro.
Com o luto, Adriana
começa a ter tonturas
e é diagnosticada com
uma doença incurável.
Adriana e Cesar, então,
desejam passar todo
o tempo juntos, mas,
por alguma razão, Signora De Mauro, mãe de
Adriana, não está satisfeita com isso.

A internet oferece uma infinidade de filmes e
séries antigos totalmente grátis, basta garimpar
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Todavia, três livros imperdíveis
Por Tânia Carvalho (jornalista)
Não é por causa da
quarentena que estou
lendo, lendo e lendo
cada vez mais. Costumo ler diariamente. Eu
me dou ao luxo de ler 5,
6 horas por dia. Se me
apaixono por algum autor, corro atrás de suas
obras e vou descobrindo cada detalhe de sua
literatura e do seu jeito
de escrever.
Ultimamente,
me
apaixonei por Pedro
Mairal, um argentino,
nascido em 1970 (acho
um guri) em Buenos Aires. O Ivan Pinheiro Machado foi quem me indicou. Gracias, amigo!
O cara tem vários prêmios e é gênio. A URUGUAIA ficou dois dias
perto de mim. Ainda
está aqui ao meu lado.
Pedro tem uma narrativa sensacional, como

um grito de liberdade,
exímio criador de situações bizarras e divertidas. Indico muito.
Ele tem outro livro, o
seu primeiro UMA NOITE COM SABRINA LOVE,
também extraordinário.
Editora Todavia. Não
deixe de ler.
Faltou outro livro nota
mil A RIDÍCULA IDÉIA DE
NUNCA MAIS TE VER de
Rosa Montero (A Louca
da Casa e outros ótimos).
Casualmente também da
Editora Todavia. Rosa cruza a sua própria história
de amores e perdas, com
a biografia de Madame
Curie. Dizendo assim até
parece exótico. Mas é um
grande livro onde aprendi
que “a dor é surda”.
Leia os três, que seja
pelo menos para deixar
a sua quarentena mais
criativa.

Um apartamento em Paris
Por Ivan Pinheiro Machado (editor L&PM)
Madeline é uma jovem
policial inglesa e Gaspar é um conceituado
dramaturgo americano.
Ambos atravessam momentos difíceis em suas
vidas, com questionamentos e dúvidas.

Eles não se conhecem e, por razões bem
diversas, decidem passar uma temporada em
Paris. Ele, porque está
pressionado por seu
agente e precisa escrever uma peça de teatro;

ela porque está estressada e quer descansar.
Ambos alugam pelo
Airbnb um apartamento em Paris. Ele chega
ao belo apartamento,
se instala, de repente
ouve um barulho e vê
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uma mulher no corredor, nua, enrolada numa
toalha e apavorada com
a surpresa. Um erro da
imobiliária fez com que
o mesmo apartamento
fosse alugado para duas
pessoas diferentes ao
mesmo tempo.

Assim começa UM
APARTAMENTO EM PARIS (L&PM), do escritor
Guillaume Musso. É um
thriller admirável, com
um ritmo vertiginoso,
que prende o leitor da
primeira à ultima página
e combina ação, roman-

ce, crime e suspense.
O francês Guillaume Musso é um dos
maiores best sellers
europeus, já há alguns
anos. Tem 45 anos e
vendeu mais de 40 milhões de livros em todo
o mundo.

O amor por uma mulher misteriosa
Por Sergius Gonzaga (professor de literatura)

Aí vai a curta sugestão
de um ótimo romance:
TRAVESSURAS DA MENINA MÁ (Editora Alfaguara Brasil - 2006) – do
escritor Mario Vargas
Llosa
O livro traz o relato sobre um homem de vida
previsível e acomodada – ele é intérprete
da Unesco — que mora
escalonadamente em
várias cidades (Lima,
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Paris, Londres, Tóquio
e Madrid) e nutre, desde a infância, amor obsessivo e interminável
por uma mulher misteriosa, de intenso poder
erótico, mas com fortes
tendências arrivistas e
golpistas.
Além de registros soberbos das capitais retratadas, o texto de Vargas Llosa flui como uma
deliciosa crônica de um

amor louco e sensual,
infiltrada por sutil humorismo. Seu desfecho
inesperado
arrebata
o leitor por esclarecer
não apenas o significado da narrativa, e sim
a própria existência do
protagonista-narrador,
cujo sentido último ele
mesmo desconhecia.
Um romance leve e
envolvente para estes
dias de quarentena!

Curiosidades

Mata-borrão

Só quem viveu os anos 60 em Porto Alegre terá
visto um prédio estranho, em forma de olho, ou
melhor de um “mata-borrão” (utensílio com base
em papel para absorver o excesso de tinta das
antigas penas e canetas), ali na av. Borges de Medeiros, esquina Andrade Neves, onde fica, atualmente, o Tudo Fácil.
Projetado em 1958 pelo arquiteto Marcos David
Heckman, e mandado construir em 1960 pelo
então governador Leonel Brizola para ser um
pavilhão de Exposições do Governo do Estado,
o prédio era feito todo de madeira. A inspiração
do arquiteto gaúcho foi o auditório do Liceu de
Belo Horizonte, projetado em 1954 por Oscar Niemeyer e que, também, tinha essa forma de olho.
O prédio construído para ser efêmero, durou até
o final dos anos 1960, quando foi demolido.

Praça da forca

A Praça Brigadeiro Antônio Sampaio, localizada ali no início da rua
dos Andradas, próximo ao Museu
do Trabalho, tem um passado pouco glorioso. Ali ficava a forca da
cidade, onde escravos e homens livres condenados pela Justiça eram
executados, entre 1822 e 1857.
Segundo o historiador Sergio da
Costa Franco, as execuções eram
realizadas com grande pompa,
acompanhadas por tropa militar,
juiz, oficiais de Justiça, sacerdotes
e irmãos da Santa Casa de Misericórdia, sendo que estes últimos
recolhiam o cadáver do executado.

O primeiro busão
O bonde foi por muito tempo o único meio de transporte coletivo na capital. Somente em
1926 surgiu o primeiro “ônibus”, uma camionete Chevrolet Pavão adquirida pelo motorista
de carro de praça (táxi) Manoel Ramirez e o português Amador dos Santos Fernandes. Eles
pagaram 11 contos de réis (mais ou menos R$ 275 mil de hoje).
O busão fazia a linha do Caminho Novo (atual Rua Voluntários da Pátria) até a Avenida São
Pedro. A Carris Porto-Alegrense, que operava bondes, importou seus primeiros ônibus somente três anos mais tarde, em 1929.
Após 1929, Amador fundou a Empresa Amador, e transportou passageiros entre Porto Alegre
e São Leopoldo. Essa empresa deu origem à atual Central S.A., de São Leopoldo.
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Crônica

É muito bom ser velho!
Por José Luiz Prévidi*

Não lembro quando (isso é normal em velho!) li um texto magnífico do Nelson
Motta sobre o cara fazer 60 anos – era o caso dele. Guardei um ponto: no aeroporto tem uma fila especial, assim como no supermercado.
Logo que cheguei nesta marca estava no Aeroporto em Porto Alegre esperando o check-in para desfrutar Montevidéu. Pateta, estava ali, andando em câmera
lenta na baita fila. Aí olhei para o lado e tinha um casal de velhinhos parados. E
vi aquela placa com os sinais de grávida, velho, etc. Parei atrás do casal, feliz da
vida. Ria sozinho!
No Zaffari só fico na fila dos velhos – apesar de demorar, porque os colegas se
perdem na hora de pagar. Uns fazem o pagamento até com um prosaico cheque
todo dobrado, que é guardado dentro da carteira.
O problema da idade é que a cada parágrafo que escrevo, tenho que reler o
que escrevi, porque esqueço. E NÃO ME VENHA DIZER QUE ESTOU COM O ALEMÃO!!
Eu me borro de medo com esse bicho chinês. Vim para a praia, num sábado,
dia 14, para um feliz final de semana, e fiquei. Só saio para ir ao supermercado.
Ah, ia esquecendo, fiz uma operação bancária num banco 24 horas. Nada mais.
Durante o dia, faço três coisas: escrevo no computador, tomo rápidos banhos
de sol e como muita bobagem. Não me perguntem se engordei. Mas, acreditem,
estou com uma barriga de respeito! Pura História neste corpinho de quase um
metro e 90.
Neste período de isolamento estou trabalhando bastante. O Blog do Prévidi (previdi.blogspot.com), dizem os leitores, está excelente, acima da média. E
continuo fazendo assessoria.
Como é que pode ter, ainda, velhinho que não usa computador? Nem tablet?
Nem celular? Nem tem o banco no celular porque “podem me roubar?” Tá bem
que a gente seja velho, mas não precisa ser atrasado!!
Olha, tem uns velhinhos que se irritam quando o chamam de “velho”. Ué, querem que digam “um senhor da terceira idade”? Ou “um senhor da melhor idade”? Parem com essa frescura!
VELHO É VELHO!! Quer aproveitar a fila do aeroporto e do supermercado e
não quer ser chamado de velho?!
Essa eu aprendi com o Silvio Santos, 89 anos: quando a gente é velho, dá para
falar qualquer bobagem que as pessoas acham engraçado. Ninguém se invoca
contigo.
Portanto, APROVEITEM!! E NÃO VÁ PARA A RUA PROCURAR O BICHO CHINÊS!!
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*José Luiz Prévidi é jornalista, autor de
vários livros, entre eles: “A Revolução
da Minha Janela” e “Tempos do
Róseo, Histórias de Jornalistas”
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7 Dicas para
manter a saúde
física e mental
em dia
É sabido que períodos prolongados de confinamento podem trazer efeitos colaterais sobre a saúde física,
mental e psicológica das pessoas. Neste momento em
que estávamos vivendo numa espécie de BBB, sem
estalecas, a piscina e o quarto do líder, é bom termos
algumas atitudes e ações para garantir que vamos sair
dessas, mantendo nossa saúde no lugar.
Tem pessoas que não conseguiam ficar um simples
final de semana em casa e agora se veem na contingência de ter que ficar semanas, mês, por tempo indeterminado restrito à sua casa. Não é fácil, mas é preciso
enfrentar, especialmente as pessoas mais idosas, com
saúde mais frágil.
Preparamos dez dicas, óbvias, mas que é bom lembrar para nos mantermos firmes e fortes neste período.
Tudo vai passar — se até uva passa —, mas vamos passar da melhor forma possível.
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1. Evite bombardeio
de informações
na quarentena
Durante a quarentena,
a grande dica aqui é evitar ler qualquer matéria
na internet e procurar
fontes confiáveis para
se informar. Não fique o
dia todo assistindo aos
noticiários — procure escolher um horário do dia
para se informar, caso
contrário, você passará
o dia todo só pensando
nisso.
Evite também olhar
toda hora as notificações
do celular, principalmente quando estiver trabalhando e precisar de concentração.

2. Estabeleça
uma rotina
Estabeleça um horário
para acordar (pode até
dormir um pouco mais, já
que você não precisa pegar transporte para ir ao
trabalho). Tire o pijama e
escolha uma roupa confortável para passar o dia.
Organize o seu espaço de
trabalho para que as coisas fluam melhor, tudo
será uma adaptação, mas
tente tornar o local onde
você vai trabalhar o mais
amigável possível.
Tenha horários para
começar e terminar seu
turno. Tente comer nos
horários de sempre, e
evite escapadas muito
frequentes à geladeira.
Faça uma agenda para o
dia, com as tarefas que
você precisa cumprir.
Trabalhar em casa não é
folga, mas também não é
escravidão.
3. Continue
conectado às pessoas
Por mais que o isolamento social seja muito
frustrante, não podemos
negar que vivemos em
uma era em que a tecnologia é capaz de ajudar (e
muito) a superar este momento.
Você sabia que é possível conversar por vídeo
com até três pessoas
ao mesmo tempo, pelo
Whatsapp? Basta ligar

para um contato e depois
lá em cima à direita clicar
em +adicionar. Aproveite
e reúna os amigos e familiares para um bate-papo
descontraído.
5. Faça algum tipo
de exercício
Não é porque você está
em casa que está proibido
de caminhar, fazer alguma ginástica. Tem quem
esteja usando o espaço
do condomínio em horários de pouco movimento,
tem que use a quadra de
esportes, quem faça yoga
e exercícios de respiração
no tapete da sala, que use
pesos leves para manter
o tônus muscular, enfim,
alguma coisa dá para fazer. Consulte seu personal, seja criativo. Existem
vários sites e aplicativos
gratuitos, que podem lhe
recomendar os melhores
exercícios para este momento de quarentena.
6. Busque terapia
à distancia
Muitos pacientes e psicólogos já estão migrando as sessões de terapia
do consultório presencial
para o online.
Caso você já faça terapia, não deixe de realizar
as sessões por conta do
isolamento.
Converse
com o seu psicólogo sobre a possibilidade da
prática ser realizada onli-

ne, pois isso é bom tanto
para o profissional que
não perde a sua renda,
quanto para o indivíduo
que continua saudável.
Por outro lado, se você
ainda não fizer terapia e
sentir que está com os níveis de ansiedade muito
altos, essa pode ser a melhor hora para começar
a se cuidar. Procure por
plataformas que contam
com diversos psicólogos
disponíveis para atendimento de forma remota.
7. Elabore um plano
de contingência
Se você é um empreendedor – de qualquer porte
-, profissional liberal ou
autônomo e está muito
preocupado com o futuro, passa os dias ansioso,
e à noite não consegue
dormir, faça um plano de
contingência para os próximos três meses.
Não tente resolver a
sua vida e os seus negócios para além desse
prazo. Tome as medidas
mais emergenciais e espere o nevoeiro passar
para poder apontar o seu
barco para um porto seguro.
Faça um plano factível
e vá tomando as medidas necessárias. Não se
desespere, mantenha a
calma e relaxe um pouco,
tudo vai dar certo!
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Receitas
Cogumelos,
um aliado da saúde
Por Clarice Ledur
(jornalista e chef de cozinha)

O frio se aproxima com a mudança
da estação. Neste momento, em que
as pessoas precisam estar em casa,
no aconchego do lar, nada melhor do
que pratos saudáveis, gostosos, de
fácil preparo.
Aqui vão duas sugestões tendo o
cogumelo Paris (o champignon é a
variedade mais conhecida no Brasil)
como a estrela do cardápio, utilizado
tanto em um creme quente para as
noites mais frias como em um risoto
ou em um molho que cai muito bem
com massas industrializadas ou até
mesmo caseiras. O cogumelo é um
alimento riquíssimo em nutrientes,
capaz de fortalecer o sistema imunológico estimulando as células denominadas “natural killers” (importantes no combate a infecções virais e
células tumorais). Com pouca gordura, os cogumelos são ricos em proteínas, fósforo, vitaminas do complexo
B, ácido fólico, fibras.
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Salteado de Cogumelos
com Creme de Mandioquinha
Ingredientes (4 pessoas)
200 gramas de cogumelos grosseiramente picados
½ cebola roxa picada
200 gramas de mandioquinha
150 ml de caldo de galinha
100 ml de creme de leite fresco (nata)
60 gramas de manteiga
Sal, pimenta do reino, tomilho
PREPARO
Descascar a mandioquinha. Picar a cebola. Picar o cogumelo e temperar com tomilho fresco.
Refogar a mandioquinha na manteiga até perder toda a água, para
que concentre seu sabor. Adicionar o caldo de frango. Colocar o creme de leite e deixar ferver um pouco por uns 2 a 3 minutos. Temperar
com sal e pimenta e liquidificar até virar um creme.
Colocar a manteiga em uma frigideira bem quente. Refogar a cebola roxa e adicionar o cogumelo. Temperar com sal e pimenta. Servir
o creme em prato fundo, colocando no centro o cogumelo. Enfeitar
com salsa fresca.

Massas ao molho de cogumelos
As massas são versáteis e sempre traduzem uma excelente refeição
em qualquer época do ano. O molho de cogumelos abaixo é simples
de fazer e a massa fica ao gosto de cada um.
Molho de Cogumelos
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 bandeja de cogumelos Paris
50 gramas de funghi sec (opcional)
200 gramas de creme de leite fresco (nata)
¼ cálice de conhaque
1 talo de alho-poró (parte branca) ou cebola bem picada
Tomilho, sal, pimenta
PREPARO
Limpar e picar os cogumelos Paris. Hidratar e picar o funghi sec.
Numa frigideira refogar na manteiga e no azeite de oliva a cebola picada (ou o alho poro). Adicionar os cogumelos e refogar, primeiro
o Paris depois o funghi sec. Deixar secar bem a água do cozimento.
Deglaçar a frigideira com o conhaque. Acrescentar o creme de leite.
Temperar com sal, pimenta e tomilho fresco. Reservar.
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QUIZ

As ruas
da capital
O que você conhece das ruas de Porto Alegre? Quem são
os homenageados, quais foram seus antigos nomes, que
curiosidades a cercam? Vamos ver se você é bom nisso.
Se você acertar apenas 1 ou nenhuma resposta, aproveite
a quarentena para estudar mais sobre a cidade. Se você
acertar de 2 a 5, você é um bom conhecedor da cidade. De 6
a 8 acertos, já pode ser vereador. De 9 a 10, quer ser prefeito?
1) A RUA ALBERTO BINS HOMENAGEIA:
a) Um grande advogado do final do século 19
b) Um médico alemão que se instalou depois da II Guerra
c) Um prefeito de Porto Alegre
2) ONDE HOJE EXISTE O COMPLEXO DE VIADUTOS E
TÚNEIS DA RUA DA CONCEIÇÃO, HAVIA O QUE ANTES?
a) Uma estação ferroviária
b) Um mercado de frutas
c) Uma igreja e um convento
3)DEMÉTRIO RIBEIRO, QUE EMPRESTA SEU NOME A
UMA IMPORTANTE RUA DO CENTRO HISTÓRICO, FOI:
a) Ministro da Agricultura
b) Proprietário de importante jornal do RS
c) Fundador do Partido Liberal do RS
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4)QUE RUA DE PORTO ALEGRE JÁ FOI CHAMADA DE
“BECO DO ROSÁRIO” E DEPOIS “24 DE MAIO”?
a) Vigário José Inácio
b) Otávio Rocha
c) José Bonifácio
5)QUAL RUA JÁ TEVE OS SEGUINTES NOMES: “BECO DA INÁCIO MANOEL VIEIRA”,
“BECO QUEBRA-COSTAS”, “BECO DO FANHA” E “TRAVESSA PAYSANDU”?
a) Henrique Dias
b) Caldas Jr
c) Florêncio Ygartua
6) A RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO JÁ FOI CHAMADA DE:
a) Rua da Concórdia
b) Rua da Misericórdia
c) Rua do Bandeira
7) QUEM FOI LOPO GONÇALVES, QUE EMPRESTA O
NOME A UMA IMPORTANTE RUA DA CIDADE BAIXA?
a) Foi o coronel que, em 1874, ordenou a invasão da casa dos
Maurer, durante a famosa “Revolta dos Muckers”, em São Leopoldo
b) Jornalista do início dos anos 1900, que trabalhou no jornal
“A Federação” (órgão do Partido Republicano Rio-Grandense)
c) Comerciante e vereador de Porto Alegre (1833 a 1848),
fundador da Associação Comercial e do Banco da Província
8)QUAL RUA DE PORTO ALEGRE HOMENAGEIA O “BARÃO DE JAGUARÃO”?
a) Dinarte Ribeiro
b) Tomaz Flores
c) General Auto
9)QUEM FOI EDVALDO PEREIRA PAIVA, QUE DÁ NOME À AVENIDA BEIRA-RIO?
a) Engenheiro e urbanista, funcionário da Prefeitura
b) Esportista, ex-jogador do Internacional nos anos 1930
c) Médico sanitarista que se destacou no combate à Peste Espanhola
10) QUAL A RUA/AVENIDA MAIS COMPRIDA DE PORTO ALEGRE?
a) Bento Gonçalves
b) Protásio Alves
c) Ipiranga
Respostas na página 42
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Humor

Memes
engraçados da
quarentena
Selecionamos alguns das centenas (milhares?) de memes que
circularam pela internet, nos últimos dias, a respeito do vírus e os
efeitos do isolamento social. Ria um pouco com a gente!
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Crônica

Nossas cartas
Por Julio Ribeiro*

Eu aprendi a escrever cartas com
meu pai, que era analfabeto.
Seu Alcebíades não teve oportunidade de ir a uma escola, desde os
oito anos ajudava meu avô, que era
lenhador e vida afora sempre foi um
homem do trabalho pesado, em jornadas de 15 horas de faina.
Sua vida lhe permitia algumas
poucas amenidades. Jogar pife, de
vez em quando, com as irmãs, ouvir todas as noites o Jornal Nacional
(ele não enxergava direito, então
usava a tevê como um rádio) e, de
tempos em tempos, ditava cartas
endereçadas a parentes distantes.
Alguma das minhas irmãs transcrevia para o papel o rebuscado de
suas frases, que deve ter aprendido de ouvido de alguém. As cartas
se revestiam de certa solenidade e
começavam sempre da mesma forma: “Espero que ao chegar desta, vá
encontrá-lo gozando de boa saúde,
junto com todos os seus...”.
Eu, guri ainda, ficava sempre na
volta para “ouvir” as cartas, e ficava
imaginando como seriam os primos
e tios que nunca conhecera e que
moravam lá pros lados de Curitiba.
Já crescido, eu passei a ser o canetinha do seu “Bide”. Além do nariz
de cera todo torneado, as missivas
terminavam com um “que Deus o
abençoe em sua graça e até que nos
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encontremos novamente, lhe dê saúde
e paz!”.
Por muitos e muitos anos, quando eu
escrevia minhas próprias cartas, não
sabia, não conseguia — acho que não
queria mesmo — começá-las e terminá-las de outra forma.
Tem certas coisas que se tornam
atávicas na vida da gente. Talvez, esse
malabarismo com as palavras, ditadas
pelo meu velho pai, tenha me influenciado a ser jornalista e a viver delas, as
palavras.
Já há algum tempo não escrevo cartas — quem ainda as escreve? — mas
guardo um respeito quase solene com
a palavra escrita, como se elas fossem,
talvez sejam, uma forma mais sublime
de nos comunicarmos com as pessoas,
com o mundo, com a história.
Entre os muitos hobbies que tenho,
eu coleciono coisas antigas. Gosto muito de cartões postais, com dedicatórias
e pequenas histórias condensadas nas
poucas linhas de seus versos. Esses cartões eram remetidos sem envelopes,
portanto tudo que era escrito estava
sujeito à indiscrição do carteiro, do porteiro e de tantos quantos manuseassem
o dito até que chegasse ao seu destino.
Isso, no entanto, não impedia confidências, elucubrações e mesmo juras de
amor.
Um dos que mais gosto é datado de
24 de abril de 1906. Comprei numa

daquelas banquinhas às margens do
Sena, na Rive Gauche, em Paris. No
dia de seu aniversário Louis Gambert
escreve, de Paris, para sua irmã Melle
Heléne, que mora a cerca de 300 km,
na pequena Mouaville, que hoje tem
apenas 109 habitantes, imaginem há
mais de um século! Louis conta que
ainda sente dor na perna e que, por
isso, ainda não voltou ao trabalho,
mas que neste dia, que seria sua festa,
longe de todos, a dor que mais sente
é da saudade de sua irmã e queridos.
Uma declaração de amor e saudade
que atravessou mais de cem anos e
agora chega até vocês.

*Julio Ribeiro é jornalista
e publisher da Athos Editora
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Curiosidades

Cinco Paus

Posto do avião

A cidade é pródiga em construções e prédios
curiosos. Já tivemos, por exemplo, um posto
de gasolina em formato de um avião. Ele ficava ali onde hoje é o prédio dos Correios, na
rua Siqueira Campos, nos fundos do Santander Cultural.
O “avião”, inaugurado em 1936, ficou parado
na pista por 32 anos. O nome era Posto Santos Dumont, mas todo mundo chamava mesmo de “Posto do Avião”. O prédio foi concebido pelo piloto italiano Attilio D’Avanzo, que
também era entusiasta dos automóveis.
1) C. Alberto Bins foi o primeiro porto-alegrense a assumir a Prefeitura da cidade(1929 - 1937). Em 1935 organizou a Feira do Centenário Farroupilha, que teve
lugar no então Parque da Redenção
2) A. Ali embaixo de onde estão as elevadas da Conceição (obras do prefeito
Thompson Flores no início dos anos 1970) funcionava a Estação de Trem Porto
Alegre – Novo Hamburgo.
3) A. Demétrio Ribeiro, nascido em Rio Grande, foi o primeiro Ministro da Agricultura do Brasil (1889 -1890)
4) B.
5) B.

Um dos nomes mais curiosos de rua
em Porto Alegre foi dado a uma pequena via de uns 50 metros, atrás do
prédio administrativo da Prefeitura,
ali na Siqueira Campos. Trata-se da
Travessa Mario Cinco Paus. A denominação homenageia um jornalista
e advogado que nasceu e viveu na
capital de 1890 a 1949. Em virtude de
seu envolvimento em causas sociais,
estudou Direito de forma autodidata,
sendo mais tarde habilitado como advogado. Ele foi um dos criminalistas
mais requisitados de sua época, especialmente por pessoas de baixa renda,
por conta de sua fama de benfeitor.

6) A.
7) C.
8) C. Em 1873, a “Rua de Belas” passou a denominar-se Rua General Auto, em
homenagem ao militar porto-alegrense José Auto da Silva Guimarães, Barão de
Jaguarão.
9) A. Edvaldo foi funcionário da Prefeitura, desde 1930. Foi um dos fundadores
da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. O nome da rua foi proposto pelo prefeito João Dib, em 1985
10) B. Com 13,4 km, a avenida Protásio Alves é a mais comprida da capital

RESPOSTAS DO QUIZ (Página 36)
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TENHA ATITUDE CONTRA O CORONAVÍRUS.
DESTINE PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA

PARA OS FUNDOS BENEFICENTES DO NOSSO ESTADO.

MAIS DO QUE NUNCA, O RS PRECISA DE VOCÊ.

Participe da campanha Valores que Ficam.
Destine até 3% do seu Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente e até
3% para o Fundo da Pessoa Idosa. É muito simples e seguro, e você ainda acompanha de
perto os resultados. Se todos participarem, os recursos que ficam para o Estado podem
ultrapassar R$ 400 milhões e ajudar milhares de crianças, adolescentes e idosos daqui.
É a sua oportunidade de escolher onde será investido parte do imposto que você paga. Essa
destinação não custa nada a mais para você, mas pode mudar a vida de muitas pessoas.
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