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AOS POUCOS
A cidade vai voltando
às suas atividades e
a vida retomando a
normalidade

Em casa, saudáveis
Ministério da Saúde dá
dicas de como enfrentar
o isolamento da melhor
forma possível

FILMES E SÉRIES

Os jornalistas Rogério Mendelski e
Felipe Vieira indicam as produções
preferidas no Netflix

QUIZ

Confira o que você conhece sobre
a história e personagens de POA

DR. RICARDO NOGUEIRA: é possível conTROLAR A ANSIEDADE

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.

Editorial

Amanhã será um lindo dia!
Quem está nos lendo e é um “valvulado”, nasceu e cresceu no século passado, no milênio passado, vai lembrar
o sucesso que foi o surgimento do cantor e compositor Guilherme Arantes,
no final dos anos 70, início dos 80.
Além de exímio pianista — é um dos
poucos músicos brasileiros a figurar no
hall da fama da fabricante Steinway
& Sons, ao lado de nomes como Franz
Liszt, George Gershwin e Duke Ellington — Guilherme é um dos campeões
em direitos autorais no Brasil, por conta da qualidade de suas composições.
Quem não lembra de “Meu Mundo, e
Nada Mais”, “Planeta Água” e “Cheia de
Charme”?
Pois, estávamos pensando numa
mensagem otimista sobre essa crise
que estamos vivendo, algo que nos
mostrasse que tudo vai passar e que
amanhã será um novo dia, quando a
Cia. Zaffari começou a veicular um filme muito bonito e sensível, justamente com uma composição do Guilherme
Arantes: “Amanhã”.
A letra diz tudo o que gostaríamos de
lhe dizer, nesses dias de quarentena,
que, então, resolvemos apenas reproduzi-la, como um hino à esperança,
uma ode à vida, e a trilha sonora desses novos dias que vêm por aí. Com
vocês, a letra que Guilherme Arantes
compôs há mais de 40 anos, mas que
parece ter sido escrita, sob medida,
para este momento.

Por Julio Ribeiro
julioribeiro@terra.com.br

Amanhã será um lindo dia
Da mais louca alegria
Que se possa imaginar
Amanhã, redobrada a força
Pra cima que não cessa
Há de vingar
Amanhã, mais nenhum mistério
Acima do ilusório
O astro rei vai brilhar
Amanhã a luminosidade
Alheia a qualquer vontade
Há de imperar, há de imperar
Amanhã está toda a esperança
Por menor que pareça
O que existe é pra vicejar
Amanhã, apesar de hoje
Ser a estrada que surge
Pra se trilhar
Amanhã, mesmo que uns não queiram
Será de outros que esperam
Ver o dia raiar
Amanhã ódios aplacados
Temores abrandados
Será pleno, será pleno
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O MUNDO
JA PASSOU
POR CRISES,
GUERRAS,
CATASTROFES E
ATE PANDEMIAS.
O QUE ELAS TÊM
EM COMUM?
SUPERAÇÃO E
SOLIDARIEDADE.
I

• VOTAÇÃO DE PROJETOS EMERGENCIAIS
DE COMBATE AO CORONAVÍRUS.
• DESTINO DE R$ 30 MILHÕES
DO ORÇAMENTO PARA A SAÚDE.
• FÓRUM COM SETORES PRODUTIVOS
PARA A RETOMADA DA ECONOMIA GAÚCHA,
MEDIANTE PROTOCOLO.

FAÇA A SUA PARTE,
JUNTE-SE A NÓS.
A ATITUDE AGORA É
DE SOLIDARIEDADE.

Foto ALRS: Joel Vargas
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Com o Coronavírus não será diferente.
A Assembleia Legislativa tomou medidas
importantes e continua trabalhando seguindo
todos os protocolos de segurança sanitária.

Notícias boas

Disque 100
atenderá
idosos em
isolamento
social durante
a pandemia

A ministra da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, anunciou no final de abril, a
criação de um canal exclusivo do
Disque 100 para atender idosos em
situação de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Ao entrarem em contato com a
equipe de atendimento, os idosos
receberão informações gerais sobre a pandemia e contarão com
acolhimento social para confortá-los. Dessa forma, o canal de
atendimento pretende atenuar os
problemas do prolongamento do
isolamento social causados à população idosa e fornecer orientações e encaminhamentos, quando
necessários.
De acordo com a ministra, a pessoa idosa é mais suscetível não só
aos efeitos da Covid-19, mas também aos do isolamento social. Esse
afastamento pode levar o idoso a
um quadro de profunda tristeza e
solidão, sobretudo aqueles que já
vivem sozinhos. “A população idosa já é, em sua essência, um público mais vulnerável, dada a sua
condição física e de saúde. O isolamento afeta diretamente a eles por
um período de ausência de contato
social mais prolongado”, apontou o
secretário Antonio Costa.
O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de
direitos humanos e funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo
sábados, domingos e feriados.
(Matéria: Agência Brasil)
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Nova Zelândia "vence batalha" e tem só três internados
"Nós vencemos essa batalha", anunciou a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda
Ardern, em pronunciamento na semana passada. Ela se referia ao baixo número de casos
confirmados de covid-19 no país.
A estratégia para combater o novo coronavírus englobou um alto número de testes,
tomar providências de forma antecipada e desenvolver um sistema de alarme que torna
as medidas mais compreensíveis para a população.
As estatísticas mostram que tem dado certo. Entre casos confirmados e suspeitos, há
1.490 registros de covid-19 na Nova Zelândia. Desse total, 90% dos infectados já se recuperaram e estão saudáveis (1.347) e apenas 21 pessoas morreram. Atualmente, em toda
a ilha localizada na Oceania, há 122 casos ativos da doença e somente três pessoas internadas em hospitais. Os dados são do governo neozelandês. (Matéria:UOL)

Brasil ultrapassa a
marca de 50 mil curados

Os dados atualizados hoje pelo Ministério da Saúde indicam que o Brasil ultrapassou a marca de 50 mil curados
do coronavírus. No total, o País atingiu a marca de 51.370
pacientes já recuperados — 41 % do total.
Segundo a pasta, 65.312 pessoas — 52,2% — ainda estão em acompanhamento pelo governo federal. Ao todo,
o país alcançou 125.096 casos oficiais. Dados do último
dia 5 de maio. (Matéria: UOL)

Mais de 100 mil curados na Itália
O país contabiliza mais pacientes curados (103.031) do
que contágios ainda ativos (84.842), cifra que vem caindo
de forma ininterrupta desde 27 de abril. Do total de pessoas ainda infectadas pelo Sars-CoV-2, 1.034 estão em
UTIs, 13.834 estão internadas fora da terapia intensiva, e
69.974 cumprem isolamento domiciliar.
A desaceleração da pandemia tem aumentado a pressão para o primeiro-ministro Giuseppe Conte reabrir as
atividades produtivas e sociais, apesar de um pequeno
relaxamento na última segunda-feira, 4, quando o governo autorizou idas a parques e visitas a parentes e relações afetivas dentro da mesma região. (Matéria: Terra)
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O Vietnã conseguiu
vencer o coronavírus,
apesar do sistema
de saúde precário
Nenhuma morte por coronavírus
foi, oficialmente, registrada.
Essa é a realidade do Vietnã, país
do Sudeste Asiático onde, até agora, menos de 300 casos de covid-19
foram confirmados, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.
Mas como um país com 95 milhões de habitantes, alta densidade populacional, menos de um
terço da renda per capita do Brasil,
um sistema de saúde precário e 1,4
mil quilômetros de fronteira com a
China, origem do surto, está conseguindo vencer o vírus?
A resposta está em uma combinação de fatores, entre os quais
testagem agressiva, quarentena rigorosa e rastreamento de contatos
de doentes.
Além disso, o país recorreu a uma
ampla campanha de conscientização com a ajuda da tecnologia e
de artistas famosos. Também priorizou uma comunicação aberta e
transparente com a população,
surpreendendo até mesmo observadores internacionais.
E, claro, agiu rápido.
No último dia 23 de abril, sem
apresentar transmissão comunitária do vírus por duas semanas consecutivas, o Vietnã começou a flexibilizar o confinamento que havia
imposto a seus habitantes.
(Matéria: BB Brasil)
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MÉDICO SE VESTE DE
DINOSSAURO PARA
PODER ABRAÇAR FILHO
O médico Juan Lambert, de São Sebastião,
no litoral de São Paulo, vestiu uma fantasia de
dinossauro para se aproximar de seu filho Luca
com segurança.
Juan trabalha no Hospital das Clínicas da cidade desde 17 de março e está isolado da família, por risco de contágio. Ele está morando na
cidade vizinha de Caraguatatuba.
No final de abril, após 36 dias longe do filho,
Juan decidiu fazer uma surpresa. Ele comprou
a fantasia do dinossauro, que Luca tanto ama
e foi visitar o filhote… Foi uma emoção o reencontro!
Depois que reconheceu o pai, o filho correu
para abraçá-lo.
Uma imagem que fala muito sobre saudade,
amor, consciência e proteção.
Nosso abraço ao Juan e gratidão por estar na
linha de frente, colocando a própria vida em risco, para salvar as de outras pessoas.
O Luca certamente vai se orgulhar do pai no
futuro, Juan, quando ele crescer e compreender a renúncia dura que teve que fazer em
nome do juramento da profissão, quando abraçou a medicina. (Matéria: SóNoticiaBoa)

Parceria
é garantir a
segurança e as
soluções que
você precisa.

Fique por dentro das medidas tomadas
pensando em nossos clientes:
•

Prorrogação de empréstimos através do Banrisul Digital;

•

Disponibilização de novos serviços em canais digitais;

•

Atendimento diferenciado nas agências;

•

Aumento automático dos limites de Banricompras e
cheque especial;

•

Ampliação da movimentação financeira diária;

•

Linhas de crédito emergenciais.

banrisul.com.br/parceria
/banrisul

/bancobanrisul

Ricardo
Nogueira
“A síndrome da geladeira é irmã
gêmea da ansiedade e, também, da
insatisfação dos relacionamentos”
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Entrevista

O entrevistado desta 2ª edição da revista QUARENTENA é o
psiquiatra Ricardo Nogueira. Ele é preceptor da residência de
Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus e do curso de Medicina/
Ulbra. Mestre em Saúde de Família e pós-graduado em Gestão
de Saúde pela FFCSPOA.

Qual o principal conselho que o sr. daria a
quem está passando
por esse longo período de isolamento social?
Precisamos fazer uma
avaliação conjunta, em
primeiro lugar precisamos pensar, as pessoas
não estão pensando,
estão
simplesmente
reagindo, sem reflexão,
sem avaliar custos e
benefícios e sem planejamento, é hora de ouvirmos todos os lados
dessa questão. Até o
momento, procuramos
seguir protocolos inexistentes e o que ocorreu foi o verdadeiro
cansaço do compliance.
Exemplificando,
primeiro houve uma
proposta de um tipo de
isolamento e depois de
outro e não se chegou

a um consenso, pois
não se partiu de uma
premissa básica que é o
bom senso.
O medo é o vetor para
diversos males, como
ansiedade, depressão,
desespero, entre outros. Como controlar
o medo nesta pandemia?
O problema é que
estávamos
vivendo
um período de grande ansiedade pelo viés
econômico, pela crise
financeira e pela recessão. Alguns, inclusive,
falavam em depressão
econômica, tudo isso se
reflete no caráter emocional de toda população, ou seja, o Brasil,
hoje, é um dos países
com os maiores índices
de ansiedade do mundo, com uma tendência
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do aumento diante de
todo quadro que estamos vivendo. Em termos
da depressão, éramos o
quinto país do mundo
em prevalência da mesma, atualmente somos
o terceiro. Na sequência
da depressão e da ansiedade, teremos aumento
do número de suicídios
no Brasil, que já passam
12 mil casos/ano, segundo dados da OMS.
Existe algum exercício
para manter a saúde mental nesta crise
provocada pelo vírus
chinês?
Mesmo que seja necessário fazer isolamento em população
de risco, devemos manter a rotina, levantar
no horário costumeiro, alimentar-nos nos
horários de costume,
fazendo uma dieta adequada e equilibrada,
atividade física, contato
com suas chefias e subordinados e estabelecer metas da semana.
Definir reuniões online,
atendimento por telemedicina e, nos casos
de emergência, atendimentos presenciais devidamente protegidos,
com viseiras, máscaras
e álcool gel à 70 GL. Não
esquecendo que o melhor para prevenção é
a lavagem de mãos com
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água e sabão. O isolamento horizontal deverá ser feito nos casos
necessários, em regiões
onde seja comprovada
e testada a presença do
Covid-19, em grupo de
riscos: idosos e pacientes com doença de base.
Como evitar ou minorar os efeitos do
desgaste nos relacionamentos familiares
durante esse período
prolongado de convivência forçada em
casa?
O que tenho notado
é um aumento dos litígios. Aqueles que já estavam com problemas
conjugais,
anteriormente, estão potencializando esses problemas. Percebo, no meu
consultório, que está
havendo um aumento
de agressões domésticas e divórcios, pois as
pessoas não estão isoladas nas suas casas,
elas estão confinadas e
amontoadas com seus
inimigos íntimos. No
entanto, com aquelas
pessoas que gozam de
um
relacionamento
promissor e sadio, teremos muitas alegrias
nos próximos meses,
pois é característico nos
períodos de guerra, o
aumento das relações
intimas, como uma fuga

“O Brasil, hoje,
é um dos países
com maiores
índices de
ansiedade do
mundo, com uma
tendência de
aumento diante
de todo o quadro
que estamos
vivendo”

emocional em relação
às perspectivas incertas
quanto ao futuro.
Como evitar distúrbios alimentares neste período? A síndrome da geladeira, por
exemplo...
A síndrome da geladeira é irmã gêmea da
ansiedade e, também,
da insatisfação dos relacionamentos. Um ar-

tigo publicado no jornal Lancet, demonstra
que as pessoas quando
casam, ficam mais em
suas residências e aumentam de peso, portanto não é a geladeira
e sim o que colocamos
dentro da geladeira, ela
é a porta da esperança,
quando essa porta se
abre, a sua luz é como
um holofote. O problema surge quando

só nos satisfazemos e
abusamos de açúcar,
carboidratos, gorduras
e bebidas de alto teor
alcoólico. Aí é que mora
o perigo.
Quem estiver em pânico, quase em desespero, pensando coisas
que não deve, pode
buscar ajuda aonde e
com quem?
Com os profissio-

nais especializados na
área, ou seja, de saúde
mental. A propósito, é
bom ressaltar que essa
pandemia mostrou a
capacidade, a eficiência e o gigantismo do
nosso sistema único de
saúde. Ao contrário do
preconizado colapso
do sistema, os nossos
hospitais estão vazios.
Aqui, estamos com todas as unidades de saúde mental preparadas,
treinadas, capacitadas
e apostos para atender
durante 24 horas, dos
365 dias do ano.
Em Porto Alegre temos as emergências da
Vila Cruzeiro, que também atendem à saúde
mental, e a Emergência
Psiquiátrica do IAPI.
Os Centros de Atenção
Psicossocial – CAPS Álcool e Drogas, 24hs da
Restinga, na Vila dos
Papeleiros (Rua Voluntários da Pátria) e no
Caminhos dos Sol, na
Protásio Alves 7585.
Em Canoas, tem o
HPS e os CAPS, que oferecem atendimento 24
horas. Com a retaguarda da Saúde Mental do
Hospital Universitário
nas unidades adulto e
Infanto-juvenil.
Você pode encontrar
o endereço e contato
de todos os CAPS, neste link www.procuraqueacha.com.br/caps
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Curiosidades

O nosso Arco do Triunfo
Monumento
aos Açorianos

Inaugurado em 26 de março de 1974, dentro das comemorações do aniversário de
Porto Alegre, o monumento homenageia
os primeiros 60 casais de açorianos que
povoaram a cidade, em 1752.
A obra possui 17 metros de altura por 24
metros de comprimento e foi criada pelo
escultor Carlos Tenius, toda em aço. Em
forma de caravela, o monumento é composto de corpos humanos entrelaçados,
com uma figura alada à frente, que lembra Ícaro e representa a Vitória.
Na base do monumento, localizado na
avenida Loureiro da Silva, está escrito:
“Jamais sonhariam aqueles casais açorianos, que da semente que lançavam ao
solo nasceria o esplendor desta cidade.”

Quem aproveita (antes da quarentena e depois dela) o sol das manhãs de domingo para
passear no Brique da Redenção, já deve ter
se perguntado algo sobre Monumento ao Expedicionário, que fica bem na frente da rua
Santana.
O monumento é uma homenagem aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira –
FEB, que combateram na Itália, durante a II
Guerra Mundial.
Inaugurado em 16 de junho de 1957, o monumento é resultado de uma ideia lançada
pelo jornal Correio do Povo, em 1946, e que
gerou um concurso público para o projeto de
um “arco do triunfo”. Quem venceu a disputa
foi o escultor pelotense, Antonio Caringi, autor de várias obras icônicas de Porto Alegre,
entre elas o célebre “Laçador”.
O desenho de Caringi foi muito criticado à
época, inclusive por membros da comissão
julgadora, por ter duas aberturas iguais, diferente de todos os arcos famosos do mundo,
que possuíam uma única abertura ou uma
grande abertura ladeada por duas menores.
Imaginem se os porto-alegrenses não gostavam de uma treta, já naquela época!

Monumento ao Marechal
14

Outra obra do escultor Carlos Gustavo Tenius, está localizada no
Parque Moinhos de Vento. Inaugurado em 1979, o monumento homenageia o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro
presidente do período militar, iniciado em 1964. Assim como o monumento aos Açorianos, este também foi produzido em aço.

A disponibilidade do equipamento
de proteção individual é primordial
aos profissionais que atuam na linha
de frente no combate ao Coronavírus.
Alertamos aos governantes, gestores
e à população em geral sobre a
importância do uso de máscaras
adequadas,
adequadas além de atitudes e
cuidados que promovam a saúde e o
bem-estar de todos.

Notícias boas

EUA autorizam primeiro teste
caseiro de saliva para Covid-19
A FDA, agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, emitiu
no dia 8 de maio uma autorização
de uso emergencial para o primeiro
teste caseiro do Covid-19 que utiliza amostras de saliva.
Com o teste, as pessoas podem
coletar sua própria saliva em casa
e enviar suas amostras para um
laboratório para obter resultados.
Até agora, os testes para o Covid-19
geralmente envolvem amostras de
secreção de nariz ou garganta.
"O que há de novo é expandir o
acesso a testes para pessoas", dis-
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se à CNN Andrew Brooks, diretor de
operações e diretor de desenvolvimento de tecnologia do laboratório Infinite Biologics, da Rutgers
University
"Se as pessoas se comprometerem a fazer a autocoleta e puderem
facilitar essa coleta em casa, obrigatoriamente com receita médica,
poderemos chegar àqueles que estão em quarentena, não têm meios
de transporte ou têm medo de sair
para a rua", Disse Brooks.
"Então eles fazem o teste pelo
correio ou através de um centro de
distribuição."

Cientista prevê que
pandemia deve
acabar mais cedo
do que se espera:
"Vamos ficar bem"
Michael Levitt, ganhador do
Prêmio Nobel e biofísico da
Universidade de Stanford, acredita que a pandemia de coronavírus pode acabar mais cedo do
que nos dizem.
"A situação real não é tão terrível quanto parece", ele disse ao The Los Angeles Times,
acrescentando: "Nós vamos ficar bem".
Levitt, que ganhou o Prêmio
Nobel de Química em 2013 por
desenvolver modelos complexos de sistemas químicos, analisou dados do COVID-19 de 78
países que relataram mais de
50 novos casos todos os dias.
Em muitos deles, Levitt disse
ao jornal, ele vê "sinais de recuperação".
Com tudo isso em mente,
Levitt acredita que o número
de novas infecções começará a
diminuir mais rapidamente do
que muitos prognósticos estão
sugerindo.
Alguns epidemiologistas alertam que os EUA podem estar
em vários níveis de bloqueio
por meses ou até anos, mas Levitt disse que os dados que ele
está vendo não suportam uma
situação tão desesperadora,
principalmente em lugares que
implementaram medidas depressivas como distanciar.
"O que precisamos é controlar o pânico", explicou.
(Matéria: Faithwire)

Adoção de cães e gatos
cresce 50% em Canoas
Não foi só nos EUA que mais bichinhos ganharam um lar. Aqui no Brasil a adoção de cães e gatos cresceu em 50% na cidade de Canoas (RS).
A informação é do Centro de Bem-Estar Animal
(CBEA) do município.
O motivo do aumento na procura é o distanciamento social para evitar a propagação do novo
coronavírus.
A secretária dos Direitos dos Animais, Mari Celeste Cancelli dos Santos, afirma que quem tiver
interesse em adotar pode comparecer ao Centro
de Bem-Estar Animal de Canoas, das 12h às 18
horas.
Usando máscara, a pessoa terá acesso individual ao local.
“Todos os animais já estão castrados, vacinados e desverminados. Os interessados passarão
por uma entrevista e precisarão preencher uma
ficha e um termo de adoção”, explica Mari.
A secretária afirma também que é necessário
apresentar documento de identidade, CPF e um
comprovante de endereço.
Depois da adoção, o CBEA vai fazer um acompanhamento, para verificar as condições dos
animais adotados.
O Centro fica localizado na avenida Boqueirão,
1985, no bairro Igara, em Canoas.
(Matéria: SóNoticiaBoa)
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Respirador barato da USP
passa em testes com humanos
O ventilador pulmonar de baixo custo
desenvolvido pela Poli-Usp passou em
testes humanos.
Em comunicado oficial, a equipe do projeto INSPIRE informou o resultado na página da Universidade.
Os pesquisadores de engenharia multidisciplinar desenvolveram um modelo
livre de patente, de rápida produção, e
com insumos de fácil acesso no Brasil que
pode ser utilizado em grande escala por
doentes da covid-19.
De acordo com o projeto, nos dias 17, 18
e 19 foram realizados estudos com pacientes, de acordo com as normas do CONEP –
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
Os testes foram realizados com quatro
pacientes, no INCOR – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP.
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O Ventilador Emergencial INSPIRE foi
considerado aprovado neste estudo, inclusive no modo assistido controlado por
pressão. Não houve nenhuma intercorrência com os pacientes ventilados com o
INSPIRE.
O estudo já havia sido realizado em animais e aprovado entre os dias 13 e 14 de
abril.
O projeto foi coordenado pela Professora Titular Denise Tabacchi Fantoni com o
auxílio da Professora Dra. Aline Ambrósio,
ambas do Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.
Após a aprovação, o próximo passo será
enviar os documentos dos testes para os
órgãos competentes e aprovação da ANVISA. (Matéria:SóNoticiaBoa)

Voluntários da Universidade do Paraná
consertam respiradores de graça
Um grupo de voluntários está consertando de graça respiradores hospitalares durante a pandemia da covid-19. Eles são do
curso de especialização em Engenharia da
Manutenção 4.0 da Universidade Federal
do Paraná – UFPR.
O grupo chamado “Médicos de máquinas” vai aos hospitais e coloca respiradores que estavam inoperantes em funcionamento, sem cobrar nada.
A ideia surgiu em meados de abril entre
estudantes e docentes para prevenir eventuais faltas de respiradores durante esse
momento crítico da saúde no estado.
Os engenheiros, que são focados em
máquinas da indústria automotiva e petrolífera, resolveram abraçar, mesmo sem
experiência, a área hospitalar.
A iniciativa ganhou o apoio de especialistas da área da saúde, de engenheiros clínicos do Hospital de Clínicas da UFPR e de
engenheiros voluntários.
Como não há financiamento, o grupo
se voluntaria para realizar a mão de obra,
consertando, instalando e fazendo a ma-

nutenção dos respiradores parados.
“A intenção é deixar todos os equipamentos funcionando. Em alguns casos são
necessárias peças específicas, aí temos
que fazer a análise e correr atrás”, comenta a bióloga Paola Montanheiro, uma das
voluntárias do grupo.
O professor Alexandre Pescador Sardá,
do Departamento de Engenharia Mecânica, explica que os voluntários que vão até
os hospitais recebem suporte à distância
de especialistas da área de saúde.
“Pedimos apoio porque são aparelhos
que requerem um alto grau de limpeza e
desinfecção”.
A supervisão remota acontece em reuniões via aplicativos de mensagem. Dessa
forma, vários profissionais conseguem auxiliar os técnicos que estão em campo.
O grupo já atendeu o Hospital São Vicente e o Hospital das Nações, em Curitiba,
além do Hospital de Caridade Dona Darcy
Vargas, no município de Rebouças, também no Paraná.
(Fonte: Universidade Federal do Paraná
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Crônica

Eu me lembro
Por Márcio Pinheiro*

Criei fama de ter boa memória. Bondade dos amigos. Minha memória
até que é bem acima da média – embora só há pouco tenha me dado
conta disso – e talvez por isso mesmo não tenha causado em mim o
deslumbramento que muitas vezes causa nos outros. Primeiro, porque
sempre achei que memória não é um dom, apenas uma capacidade de
saber organizar datas, ideias, projetos e sugestões. Logo, algo acessível
a qualquer um. Segundo, porque sempre dei à memória o tratamento
que ela merece: minha desconfiança – e daí criei uma segunda fama: a
de guardar papéis, jornais, revistas, discos, gravações e qualquer outro
material que julgue que um dia poderá me ser útil. Isso fez com que
meu quarto (quando ainda morava com meus pais) e minhas casas se
transformassem em museus dos ácaros.
“Difícil não é escrever, difícil é tomar nota”. Captei essa citação agora
(de cabeça) para me socorrer. É do Ivan Lessa e diz muito sobre a atividade que exerço. Acredito que o jornalismo – ainda que focado em
dados atuais e, muitas vezes, em prognósticos – não pode dispensar
a memória. Ainda me espanta o desconhecimento de muitas pessoas
sobre fatos que aconteceram logo ali, numa das primeiras curvas da
memória, seja com personagens importantes (são pouco os que ainda
se lembram de Luiz Carlos Prestes, Richard Nixon, Farrah Fawcett, Sandra Bréa ou Johann Cruyff), quanto de figuras efêmeras (que fim levou
a freirinha de Goioerê? Aquela, para quem não lembra, que trocou de
lugar com um sequestrado no interior do Paraná e, meses depois, conseguiu ser recebida pelo Papa).
“O Brasil é um país que a cada 15 anos esquece o que foi feito 15 anos
antes”. Essa é outra citação (igualmente do Ivan Lessa) que também recupero (de cabeça) para comentar uma meia-verdade. O Brasil, de fato,
é desmemoriado, mas não é um caso isolado. A amnésia é algo quase
universal. E antes que me acusem de saudosista ou de ligado apenas
em cultura inútil (ah, disso me acusam bastante e até já tenho uma
resposta-pergunta pronta: “afinal, o que é cultura útil?”) saco derradeiramente uma citação que talvez justifique tudo o que já escrevi até
agora: “A experiência com fatos acontecidos pode ter a mesma utilidade que um carro com faróis voltados para trás” – essa é do Pedro Nava.
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*Márcio Pinheiro
é jornalista e escritor
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Dicas de séries e filmes
22 Revista Quarentena

Grandes atores, grandes
personagens e grandes histórias!
Por Felipe Vieira (jornalista)
Julio Ribeiro me pede
cinco dicas para curtir na
TV, em tempos de confinamento. Eu diria que
estas valem para quando o mundo lá fora estiver liberado também.
Inicio por um filme,
quem me conhece sabe
que eu sou um emotivo e
“Dezessete” é daqueles
filmes que me pegaram.
A “película” espanhola é
divertida e deve ser vista
por toda a família, dos
netos aos avós.
Já uma série do Netflix para maratonar é
“Billions”, que está chegando em sua 5ª temporada — infelizmente
a conta gotas —, toda
segunda-feira na Netflix.
Assista às quatro primeiras temporadas, que
mostram um procurador
federal ambicioso investigando um bilionário
ganancioso. As traições,
alianças e estratégias de
cada um mostradas por
um elenco brilhantemente comandado por
Paul Giamatti e Damian
Lewis.
“O Método Kominsky”
é outra série do Netflix
muito boa. Ela mostra
dois grandes atores atu-

ando exuberantemente
na terceira idade. Michael Douglas, de 75 anos, e
Alan Arkin, de 85 anos,
interpretam uma comédia dramática leve e divertida.
Ainda no Netflix, o documentário “Miles Davis, O Inventor do Cool”;
para quem ama jazz ou
quer só conhecer a vida
e carreira de um gênio
da música. Um dos sujeitos mais criativos de
todos os tempos.
“The Morning Show”
é a primeira grande produção original da Apple
TV+. O apresentador de
um programa matutino
de TV é demitido depois
que surgem denúncias
de assédio sexual dele
contra colegas de empresa. A colega de apresentação do jornal se
segura para manter o
emprego, enquanto uma
repórter tenta subir na
carreira e ocupar a bancada do programa. Além
da ótima história que,
seguidamente, acontece
nas TVs de todo os mundo, a série tem Jennifer
Aniston, Reese Whiterspoon e Steve Carrel, nos
papéis principais.

Traficantes, costureira e terroristas
Por Rogério Mendelski (jornalista)
Alguns filmes que vi e
recomendo: “Limite da
Traição” – “Dois Papas” –
“O Menino que Descobriu
o Vento” – “Partida Fria”
Gosto muito de entrar
no Youtube e pedir, por
exemplo, antigos filmes
de guerra legendados ou
clássicos de suspense. E
de vez em quando aparecem filmes completos
e é só clicar... Dá para
acessar também antigas
séries da tevê americana: “Combate”, “Túnel do
Tempo” e vai por conta

de nossa memória...
Eu sou um fã de séries.
Algumas são de “maratonar”. Aqui indico algumas
das que mais gostei de
assistir. Tem de vários gêneros, mas todas valem
muito a pena. Aproveitem!
Breaking Bad, a melhor de todas que eu assisti e, não é por acaso,
considerada como uma
das melhores do mundo.
São cinco temporadas
que em tempo do vírus
chinês dá para fazer ma-

ratona de cada uma das
temporadas. Ou seja,
uma temporada de cada
vez, de cabo a rabo. Um
descanso e vamos para
outra temporada. Resumo: um professor de química que precisa de dinheiro para manter o seu
filho com necessidades
especiais e se junta com
um aluno, um pequeno
traficante. Ambos começam a fabricar a melhor
anfetamina de Albuquerque, na fronteira com o
México.
Mr. Selfridge, série que
mostra como começaram as lojas de departamento, no início do século passado. Sua loja, em
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Londres, tinha a mesma modernidade que se vê hoje nas Lojas
Renner ou na Macy’s. E o “miolo”
da história é fascinante pelos enredos paralelos.
O Tempo entre Costuras –
série contando a história de
uma mulher que foge da Guerra
Civil Espanhola, vai para o Marrocos, passa por todas as privações, mas como sabe costurar,
monta o seu atelier e aí chega
a II Guerra Mundial e ela passa
a costurar para os alemães que
ocupam o país. E começa um
jogo de espiões...
La Casa de Papel. Outra série
espanhola, muito boa. Um assalto à Casa da Moeda da Espanha
com lances sensacionais e um
ótimo elenco.
Califado. Uma Minissérie contando ações do Estado Islámico
e o recrutamento de jovens para
atentados na Europa. Série sueca de ação e investigação policial
Rojst. Série policial polonesa
ambientada ainda no país sob o
regime comunista. Boa reconstituição da época, com carros tipo
Lada ou Trabant, com o controle
da imprensa e uma boa investigação jornalística sobre assassinatos. O destaque é o velho repórter e o seu estagiário.
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Anjos, demônios, Vietnã e Stalin

Dicas de Livros

Por Gustavo Victorino (jornalista)
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Anjos & Demônios (Dan
Brown) Menos popular e
anterior ao “Código da
Vinci”, essa obra de ficção de 2003 usa a história como pano de fundo
e retrata os bastidores
da eterna guerra entre a
ciência e a religião com
foco nos confrontos
conceituais entre os Iluiminati e a igreja católica. O romance se passa
numa Roma misteriosa
e para muitos desconhecida. Tem um professor

de Harvard como herói e
acima de tudo tem uma
interessante viagem textual pelos fatos que ao
longo do tempo criaram
mitos e fantasias sobre a
ciência e a sua luta para
sobreviver sob as rígidas
regras do direito canônico.
O Prisioneiro (Érico Veríssimo) O livro, lançado
em 1967, faz parte das
obras menos conhecidas
de um dos maiores autores brasileiros de todos

os tempos. A história se
passa durante a guerra
do Vietnam e mostra um
cenário onde os conceitos de vida e morte mudam em segundos. O
tema racismo e os limites
da irracionalidade são
discutidos numa história
envolvente, reflexiva e
realista. Os horrores da
guerra e a ambiguidade
do comportamento humano compõe uma obra
que tem como pano de
fundo a desesperada

tentativa de um soldado
negro de manter a sanidade no cumprimento
de ordens superiores
num devastador clima
de guerra e terror.
Arquipélago Gulag (Aleksandr Soljenítsyn) O autor foi preso em 1945 por
criticar Stalin em cartas
a um amigo, e interceptadas pela inteligência
soviética. Por conta disso, ficou 8 anos preso
nos Gulags, conhecidos
campos de concentração

de inimigos do regime
comunista. Em 1973, publicou sua maior obra,
o “Arquipélago Gulag”,
e foi acusado de traição
e exilado da União Soviética. No livro, Soljenítsin detalha os campos
de prisioneiros políticos
soviéticos, o sofrimento
físico e psicológico a que
eram sujeitados e como
o sistema da URSS usava
o terror de estado para
manter o poder e se perpetuar como ideologia.
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Dicas de Saúde

Como se manter
saudável quando
ficar em casa é a
sua única opção?
Em tempos de isolamento social e home office,
trabalhar a sua versatilidade é fundamental
O Ministério da Saúde criou um portal SAÚDE BRASIL
(saudebrasil.saude.gov.br) e nele podemos encontrar
bastante informação atualizada e dicas de como manter a saúde durante esse período de isolamento social.
Aqui vão algumas delas.
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Mantenha sua
rotina alimentar
Não é porque estamos
em casa que os horários
das refeições não devam
ser respeitados. Mantenha a rotina de fazer as
principais refeições do
seu dia, café da manhã,
almoço e jantar, adequadamente. Como se estivesse na rotina anterior.
Busque comer de forma
regular, devagar e com
atenção é uma boa maneira de controlar naturalmente o quanto comemos. Portanto, refeições
adequadas e saudáveis
feitas em horários semelhantes todos os dias e
consumidas com atenção
e sem pressa favorecem
a digestão dos alimentos
e também evitam que se
coma mais do que o necessário.
Se ao longo do dia você
sentir a necessidade de
fazer algum lanche, privilegie alimentos in natura
ou minimamente processados. Comer frutas frescas ou secas, castanhas,
nozes, amendoim e outras oleaginosas sem sal
ou açúcar, são excelentes
alternativas.
Se for possível,
que tal (voltar a)
comer em família?
Para o momento das
refeições, as recomendações são: comer com

regularidade e com atenção; comer em ambientes
apropriados; e comer em
companhia.
Estar em casa pode
flexibilizar bastante o
período das refeições,
mas é importante buscar
manter as rotinas, desde
o planejamento das refeições até o ato sentar
à mesa. Coma com atenção e, sempre quando
possível, em companhia.
Aproveite esse momento, monte uma mesa bem
caprichada e chame todo
mundo que está em casa
para sentar e compartilhar uma boa refeição!
Procure comer sempre
em locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde
não haja estímulos para o
consumo de quantidades
ilimitadas de alimentos,
como na frente da TV ou
no sofá.
Resgate algumas receitas
ou aprenda novas
Cozinhar faz bem para a
sua saúde, seu orçamento, além de ter um grande potencial terapêutico.
Preparar a própria comida coloca ao alcance das
mãos o conhecimento
sobre a procedência dos
ingredientes e evita que
você caia na praticidade e
nos malefícios do consumo de ultraprocessados.
Além disso, colocar a
mão na massa pode des-

pertar o seu lado afetivo.
Preserva a cultura gastronômica, promove a interação entre os membros
da família, fortalece as
tradições e ainda resgata
boas lembranças.
Aproveite esse período com mais tempo em
casa para resgatar antigas receitas ou aprender
novas. Melhor ainda se tiver criança em casa para
ajudar. Colocá-las em
contato com os alimentos é um ótimo incentivo
à alimentação adequada
e saudável.
Atividade física também
trabalhando em casa
A realidade do escritório agora está na sua
casa. Isso significa que
você continua na companhia de um computador e
das longas horas sentado
em frente a ele. Manter-se
concentrado em casa já é
um desafio, imagina se o
comportamento sedentário entra em cena para
tirar a sua produtividade?

A dica de fazer algumas
pausas e atividades durante o expediente vale
também para o home office. Faça algumas coisas
em pé, arrume motivos
para caminhar, alongue-se, cuide da sua postura,
faça uma pausa quando
necessário e não se esqueça: evite ficar muito
tempo sentado.
Lazer e atividade
física têm tudo a ver!
Considerando as restrições para sair de casa,
uma opção pode ser
apostar em atividades
lúdicas, e isso vale para
adultos e crianças. Chegou a hora de improvisar
nas brincadeiras para tirar as crianças do sofá.
Que tal usar a criatividade e ligar uma boa música para dançar?
Até mesmo algumas tarefas domésticas do dia
a dia podem ser aliadas
contra o comportamento sedentário. Tem muita
atividade aeróbica, de
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flexibilidade e até de força escondida aí na sua rotina. Quem diria que fazer
faxina te traria benefícios
além da limpeza, né?
Cuide da sua
saúde mental
As pessoas são seres
sociáveis. Por esse motivo, ficar mais recluso em
casa pode prejudicar a
sua saúde mental. Mas,
existem maneiras de driblar isso. Se antes a orientação era menos on-line
e mais ao vivo, agora as
coisas se inverteram. Use
a tecnologia ao seu favor
para fazer ligações de áudio ou vídeo para quem
mora longe de você.
A regra do unfollow terapêutico continua valendo. A rede social precisa
ser uma aliada do seu
bem-estar e não do seu
adoecimento. Além disso,
tem muita coisa off-line
boa para fazer, como ler
livros, ver filmes, escutar
música ou colocar o papo
em dia com os amigos
pelo celular. Dormir bem,
além de seguir todas as
outras dicas citadas no
início do texto, também
vai te ajudar, e muito, a
manter a sua mente sã.
Atenção com o cigarro
Para quem é fumante,
um período ocioso ou de
estresse pode servir como
gatilho extra. Além da de-
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pendência química, as
emoções também podem
estar por trás do hábito
de fumar. A dica para não
cair em tentação é tentar
se afastar do que remete
ao cigarro, alimentar-se
bem, contar com o apoio
dos entes queridos e dedicar-se a alguma atividade que seja prazerosa.
Parte do que sentimos,
como ansiedade, raiva,
estresse e tristeza, pode
ser amenizado com a prática da meditação e atividade física, por exemplo.
E, lembre-se, quem fuma
é mais suscetível à doença, por isso é hora de evitar o cigarro.
Para não perder o
controle, organização!
Pensar na organização
das tarefas também é
uma forma de cuidado
com sua saúde mental.
Isso porque a desorganização pode provocar
a sensação de estar perdendo o controle das
coisas. O cuidado de organizar o ambiente, suas

demandas domésticas
e de trabalho te ajuda
também a diferenciar o
horário de trabalho do
horário de descanso.
Não se esqueça
de beber água!
Da composição total
do corpo humano, 70%
ou mais é constituída de
água. Não restam dúvidas sobre a importância
dela para o funcionamento do organismo.
Sem ela, não sobrevivemos mais que poucos
dias.
Além disso, a ingestão
de água auxilia no processo de desintoxicação
do organismo e ajuda a
prevenir doenças. Assim,
é fundamental sua ingestão frequente e regular.
Não vale substituir por
refrescos, refrigerantes,
bebidas lácteas e bebidas açucaradas de forma
geral. É água mesmo! Fique atento aos primeiros
sinais de sede e satisfaça
imediatamente a necessidade do seu organismo.

Curiosidades

Escadaria da
João Manoel

Bairro Arquipélago

Pra começo de conversa, você sabia que Porto
Alegre tem um bairro chamado Arquipélago?
Pois é, ele é composto por 16 ilhas, que foram
ocupadas, primeiramente, por índios guaranis
à época do Descobrimento do Brasil. No século passado, até meados dos anos 1970, as ilhas
eram habitadas, basicamente, por pescadores.
Com a construção da Ponte do Guaíba e consequente facilidade no acesso, várias dessas ilhas
sofreram um forte aumento populacional. Além
disso, casas de alto padrão começaram a ser
construídas em algumas dessas ilhas por pessoas
fãs de lazer náutico.
As maiores são: Ilha da Pintada, Ilha Grande dos
Marinheiros, Ilha das Flores e Ilha do Pavão. Vivem aproximadamente 5.500 pessoas nas ilhas,
em cerca de 1.500 casas.

Você já subiu ou desceu pela escadaria que une as ruas Fernando Machado e Duque de Caxias,
naquilo que seria continuação
da rua João Manoel? Ainda não?
Vale a pena fazê-lo, numa manhã de sábado, por exemplo.
Ali ficava a ladeira do Morro da
Formiga. Em 1928 iniciou-se a
construção de um belvedere e
da escadaria de tijolos e pedras.
O projeto foi assinado pelo arquiteto Cristiano de La Paix Gilbert e executado pela construtora de Theodor Wiederspahn.
Cerca de um terço do custo da
obra foi pago pela família Chaves Barcelos, proprietária dos
imóveis do quarteirão, e o restante pelos cofres públicos.

A Igreja do Menino Deus

Em 1850, o médico Manoel José dos Campos, que depois viria
a ter título de Barão do Guaíba, doou um terreno onde seria
construída, e três anos depois inaugurada, a Igreja do Menino
Deus, à época um bairro “longínquo” de Porto Alegre.
A rua que partia da igreja em direção à cidade recebeu o nome
de Rua do Menino Deus. Após a abolição da escravatura, passou
para Rua 13 de Maio. Trata-se da atual Avenida Getúlio Vargas. A
rua que passa diante da igreja chamava-se Rua Caxias. Em março de 1896, seu nome foi mudado para a Rua José de Alencar.
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Crônica

Apelido, nem pensar!
Por João Carlos Machado Filho*

Quase no final dos anos 40, São Gabriel era uma cidade pacata, poucos habitantes e visitantes que chegavam pelo
trem da Viação Férrea do Rio Grande do
Sul. Quem chegava ou saia da cidade,
passava pela Ponte Seca, um viaduto
que permitia a passagem dos trilhos sobre a Rua General Marques.
Ficou famosa uma casa comercial, um
armarinho, como se dizia naquela época, cujo nome era “O Barulho da Ponte”,
uma referência clara ao barulho provocado pelas rodas de aço dos trens sobre
os trilhos.
Logo após a Ponte Seca, começava a
Rua Francisco Hermenegildo da Silva,
onde estava o 9º Regimento de Cavalaria e onde serviu meu pai, que morreu
coronel do glorioso Exército Brasileiro e
que, naquela época, acho que era subtenente.
Quando meu pai servia no 9º, todos os
oficiais, os mais graduados, tinham direito a um ordenança, um soldado que
cuidava dos cavalos que atendiam aos
militares. Cada oficial tinha seu ordenança, que passava o dia cuidando do
cavalo que seria entregue ao chefe no
final do expediente.
Não precisa pensar muito para imaginar um bando de ‘milicos’, alguns da
cidade, muito mais malandros, outros
vindos do interior, muito mais tímidos.
O pessoal da cidade, mais metido, botava apelido em todos os soldadinhos que
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‘sentavam praça’. Era tanto apelido,
que a coisa começou a provocar brigas.
O comandante, Coronel Prates, resolveu tomar uma atitude e determinou que, ao final do expediente, todos
os soldados, cabos, sargentos e oficiais
estivessem no pátio do 9º Regimento
de Cavalaria para um assunto de urgência.
Cinco da tarde e todos lá, já que ordem de comandante não se discute.
-Tropa sob meu comando – gritou o
coronel. Tenho uma comunicação importante para fazer. Aliás, não é uma
comunicação, é uma ordem. A partir
de hoje, não quero ouvir ninguém mais
chamar algum colega pelo apelido aqui
no Regimento. Aquele que chamar alguém pelo apelido, será sumariamente
preso e ficará três dias na cadeia.
Esperou um pouco, bateu com o relho na bota de cano alto olhou para a
tropa perfilada e prosseguiu:
-Se alguém tem algo a dizer, por favor
fale agora.
Diante do silêncio geral, concluiu:
-Que fique bem claro, então, que
quem chamar o companheiro por apelido, a partir de agora, será recolhido e
preso.
Imediatamente, peito estufado pela
convicção do dever cumprido, virou
para seu ordenança e gritou:
-Jacaré, traz o meu cavalo!

*Machado Filho é jornalista,
apresentador do Programa
Consumidor em Pauta-TVE
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Receitas
Ovo – o grande aliado
da cozinha quando
o assunto é receitas
práticas e rápidas
Por Clarice Ledur
(jornalista e chef de cozinha)

Nas duas últimas décadas, os ovos
foram transformados em vilões, considerados alimento de alto teor de colesterol, de difícil digestão, causador de
salmonelose, etc. Hoje, estes conceitos
perderam a validade. Na verdade, os
ovos são altamente nutritivos e de preparo simples e rápido.
O ovo é um baú de tesouros de substâncias essenciais a uma dieta balanceada – é rico em proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, entre eles o ferro e o
zinco. Fornecem proteína de primeira
classe, são pobres em sódio, e um ovo
médio contém apenas 78 calorias.
Ideais para o café da manhã, almoço,
lanche da tarde, jantar e ceia os ovos
são excelentes componentes de sanduíches, perfeitos e essenciais no preparo
de sobremesas, bolos e molhos.
Na mudança da estação, vai aqui uma
receita deliciosa para as noites mais
frias, que agrada a adultos e crianças.
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Ovo poché em sopa leve de vegetais – 6 a 8 porções
Ingredientes
1 quilo de tomate bem maduro
1 pé de alface com cerca de 400 gramas
60 gramas de manteiga
¼ de litro de água ou caldo de frango
150 gramas de batatas descascadas e cortadas em cubos
Sal e pimenta do reino
6 a 8 ovos
PREPARO
Tirar a pele e as sementes dos tomates e cortar em quartos. Limpar o
pé de alface. Reservar 2 a 3 folhas para a decoração. Cortar o restante
grosseiramente.
Derreter a manteiga em uma panela, juntar a alface picada e refogar
por 3 a 4 minutos. Juntar o tomate, a água ou caldo e a batata. Deixar
ferver e cozinhar em fogo brando por 8 a 10 minutos.
Bater a sopa em um liquidificador. Passar por um coador e adicionar
em outra panela. Temperar com sal e pimenta a gosto. Adicionar os
ovos e deixar cozinhar no própria sopa. Decorar com a alface reservada.

Ovos Mexidos – 2 a 3 porções
O ideal são dois ovos por pessoa como entrada ou refeição rápida, ou
três se for prato principal.
Ingredientes
40 gramas de manteiga
4 a 6 ovos
2 colheres de sopa de creme de leite ou 1 pelota de manteiga
Sal e pimenta do reino
Salsa picada (opcional)
PREPARO
Derreter 40 gramas de manteiga em uma panela de fundo grosso.
Quebrar 4 a 6 ovos em uma tigela e bater ligeiramente com um garfo.
Despejar os ovos na frigideira. Misturar delicada e continuamente.
Quando os ovos atingirem o ponto desejado, adicionar o creme de
leite ou a pelota de manteiga e temperar com sal e pimenta.
Pulverizar com a salsa bem picada.
Servir imediatamente após o preparo. Fatias de pão torrado cem
bem com esta receita.
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QUIZ

Candidatos a prefeito!
Soubemos de gente que “gabaritou” o teste da 1ª edição da
Quarentena. Quer dizer, temos vários potenciais prefeitos de Porto
Alegre. Vamos ver agora, se você consegue emplacar todas as
respostas. Mas, não fique chateado se acertar poucas respostas, você
ainda tem nosso voto para “leitor de respeito” da nossa revista.
As perguntas desta vez misturam história do Rio Grande do Sul e um
tanto sobre a arquitetura de Porto Alegre. Vamos lá, testando...

1)Julio de Castilhos, presidente do Estado do Rio Grande do Sul no final do século XIX,
foi um dos principais líderes do Partido Republicano Riograndense e escreveu, praticamente sozinho, a Constituição Estadual de 1891. Ele morreu com que idade e qual causa?
a) 43 anos, de câncer
b) 62 anos, de infarto
c) 67 anos, assassinado
2)A Proclamação da República, em 1889, provocou vários conflitos no país. Aqui no RS,
desembocou na sangrenta Revolução Federalista, chamada Revolução da Degola, em
1893. Entre uma data e outra, quantos presidentes (governadores) o Estado teve:
a) 11
b) 18
c) 20
3)Nesta Revolução de 1893, os Maragatos eram liderados por:
a) Julio de Castilhos
b) Gaspar Martins
c) Pinheiro Machado
4 )Qual foi o político a governar o Rio Grande do Sul por mais tempo?
a) Borges de Medeiros
b) Flores da Cunha
c) Getulio Vargas
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5)O famoso Colégio Estadual Julio de Castilhos, por onde passaram grandes personalidades do RS, como Leonel Brizola, Paulo Brossard, Paixão
Cortes e Barbosa Lessa, sofreu um incêndio em 16 de novembro de 1951.
O ato criminoso destruiu, completamente, o prédio, que ficava onde?
a) No mesmo local atual da escola, na av. Piratini 76
b) No terreno hoje ocupado pelo Shopping João Pessoa
c) No inicio da avenida João Pessoa, onde hoje fica a Faculdade de Economia
6)Junto a Usina do Gasômetro funcionava a temida “Casa de Correção”,
um presídio construído em 1855. Ele recebeu presos até ser demolido e sua
população carcerária transferida para o “moderno” Presídio Central. Em
que ano foi dinamitado o “Cadeião” e por ordem de qual governador?
a) 1952, por Ernesto Dornelles
b) 1958, por Ildo Meneghetti
c) 1962, por Leonel Brizola
7)Ali onde fica a atual estação Mercado do Trensurb (Julio de Castilhos esquina Borges de Medeiros), havia a Estação Ildefonso Pinto, de onde partiam os trens até o bairro da Tristeza. Ela funcionou em que período?
a) 1927 a 1972
b) 1943 a 1969
c) 1952 a 1978
8)O prédio da atual Estação Rodoviária de Porto Alegre, que já foi considerado o maior e mais moderno da América Latina, foi construído em:
a) 1967
b) 1970
c) 1978
9)O prédio suntuoso e moderno da Fundação Iberê Camargo, erguido
junto à orla do Guaíba, no caminho para a zona Sul de Porto Alegre é
projeto de qual famoso arquiteto?
a) O espanhol Santiago Calatrava
b) O português Álvaro Siza
c) A iraquiana Zara Hadid
10) Qual é o edifício mais alto de Porto Alegre?
a) Edifício Vera Cruz, na avenida Borges
b) Edifício Corporate, na avenida Nilo Peçanha
c) Edifício Santa Cruz, na Rua da Praia

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

Lições de uma avó
Por Fernando Di Primio*

LIÇÕES DE UMA AVÓ
Por Fernando Di Primio
Neste 29 de abril, minha avó, Antonina di Primio Maineri, estaria de
aniversário. Nascida em 1892, viva
estivesse, estaria fazendo 128 anos.
Morreu em 1991, aos 99 anos. Morreu, modo de dizer, porque não há
um só dia em que eu não a sinta viva,
como fonte de inspiração. Explico:
Dona Antonina foi realmente inesquecível. Professora catedrática de
piano da Escola de Artes da UFRGS
(da qual, aliás foi uma das fundadoras) ela, do alto dos seus 1,50 metro,
e com o peso de seus 48 quilos, foi
uma gigante, uma mulher à frente
do seu tempo. Seria preciso mais do
que uma crônica, talvez uma revista
inteira ou mesmo (boa ideia!) um
livro, para descrever suas proezas,
nominar seus atributos ou listar as
tantas lições que formaram o seu legado e que a fazem estar hoje, aqui.
Além da música, onde foi concertista
premiada e defensora incondicional
(“tudo na vida é música, meu filho”,
dizia), ela foi, por exemplo, uma intransigente precursora na defesa dos
animais, como atestavam os tantos
gatos e cachorros, convivendo em
harmonia e bem cuidados, que habitavam o quintal de sua (nossa) casa,
no bairro Floresta. Além disto, acreditem, já nos idos de 1960, lutava
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pela ecologia como ninguém e comandava em casa, com pulso e ciência, cotidianos processos de reciclagem do lixo
e paciente compostagem (E ai de quem
colocasse cacos de vidro no lixo!). E por
aí, afora.
Mas o que ela deixou de maior, foram,
sem dúvida, as suas inúmeras lições
cotidianas de enfrentamento da vida;
duas pelos menos, extremamente adequadas a momentos como esses que
estamos vivendo, na quarentena provocada pela COVID-19.
A primeira delas, que ela repetia quase que diariamente, martelando meus
ouvidos de adolescente, se resumia na
frase: “Não dá importância para o que
não tem importância!”. E agora, que
estamos em casa, com o intuito precípuo de preservar a saúde, a gente vê o
quanto tem dado importância, ao longo
da vida, a coisas realmente sem importância... O carro, que tantas vezes serviu pra gente se exibir, tá lá na garagem,
pegando pó. Todas aquelas roupas bonitonas repousam no fundo do armário
e você anda pela casa com a bermuda
surrada, a camiseta de estimação ou
mesmo um velho pijama. Aquele restaurante chique, você percebe, já nem
faz tanta falta assim. De uma hora pra
outra, todos estamos aprendendo sim,
quase na marra, a dar importância
para o que realmente tem importância. Como o abraço de um neto, uma
reunião de família, um bom livro ou os

alegres encontros como os verdadeiros
amigos, entre tantos outros deleites.
Dona Antonina estava certa!
Ah, a outra frase que ela sempre repetia era “não se desespera com perigos
imaginários”! Embora o Coronavirus
não seja propriamente imaginário, o
significado aqui é você não se deixar tomar pela angústia, ansiedade ou pânico. Fique em casa – que aliás é o melhor
lugar do mundo, pense positivo e tenha
fé: esse bicho não vai lhe pegar!

*Fernando di Primio é jornalista, editor
e poeta com quatro livros publicados.
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Curiosidades

Hidráulica ou Versalhes?

Ali no coração do bairro Moinhos de Vento há um prédio com arquitetura inspirada no
Palácio de Versalhes. Tão pensando o quê!?
A sede da Hidráulica do Moinhos de Vento começou a ser construída em 1927, pela empresa americana Ulen And Company e inaugurada, no ano seguinte, pelo então prefeito
Alberto Bins. A torre da hidráulica foi desativada em 1969. Sua caixa d’água abasteceu,
por muito tempo, boa parte do Centro Histórico.
Atualmente, o prédio da Rua 24 de Outubro abriga um Centro Cultural para exposições
e apresentações artísticas.

RESPOSTAS

QUIZ

1) A
2) B
3) B
4) A. Borges de Medeiros
eleito várias vezes, algumas com suspeitas de
fraude, governou o RS por
25 anos (1898 a 1908 e de
1913 a 1928)
5) C
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6) C
7) A
8) B
9) B
10) C. O edifício Santa Cruz,
concluído no inicio dos anos
60, na Rua dos Andradas 1234,
continua sendo o mais alto de
Porto Alegre, com 34 andares
e 107 metros de altura

