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Editorial

Por Julio Ribeiro

julio@revistapress.com.br

A vida é maior do que o vírus chinês!
Ao publicarmos essa terceira edição da
revista QUARENTENA, passamos dos três
meses de pandemia. Quando você estiver
lendo essa página, provavelmente, já está
há cerca de 100 dias percorrendo, junto
com todos nós, esse imenso túnel que parece não ter fim.
Quantas pessoas queridas deixamos de
ver, visitar, abraçar! Quantos amigos deixamos de encontrar num barzinho, numa
pizzaria, ou em casa para um simples jantar! Muitos de nós perdemos o emprego,
vimos definhar nossos negócios, nossa
renda minguar! Mesmo os que têm emprego, renda e salários garantidos, sentem um
travo e um gosto amargo na boca, sofrendo por antecipação da crise enorme que
pode vir sobre todos nós.
De tudo que tenho lido e ouvido, destaco
três coisas que julgo as mais graves nesse
contexto que estamos vivendo.
Primeiro que ninguém sabe exatamente
se o que está fazendo é o correto ou não.
Mesmo os que evocam o sagrado nome da
Ciência, não têm garantia alguma de que
no dia seguinte, algum representante da
tal Ciência não vai desmentir, relativizar,
anular tudo o que foi dito antes. A OMS,
por exemplo, parece um grupo de baratas
tontas, a cada semana um entendimento
diferente sobre este ou aquele aspecto do
comportamento do vírus e quais devam
ser as medidas a serem adotadas. Estamos
todos tateando no escuro, logo não tem
nenhum senhor da verdade. Desconfie de
quem se arvora a essa condição.

Segundo, tem muita gente aproveitando
esse momento para praticar o seu autoritarismo latente. Prefeitos decretando toque
de recolher, em cidades sem nenhum caso
de coronavírus, outros prefeitos fechando
tudo num dia, no outro abrindo, pra logo em
seguida fechar de novo. Tem síndico de prédio se sentindo a grande autoridade especialista em Covid-19, e tem fiscal se achando
o senhor dos raios e dos trovões. Tudo bem
que estamos fragilizados, preocupados,
angustiados, mas não podemos nos deixar
intimidar por esses pequenos poderes, que
tentam impedir o exercício de nossos direitos mais básicos. Não baixe a cabeça para
toda e qualquer “otoridade”.
E terceiro, tão lamentável que existam tanta gente querendo carregar os outros de culpa. Li texto na internet de que a “culpa é sua”
por estamos nessa situação. Como assim,
culpa cara pálida? Era só que nos faltava,
além de sofrermos as restrições e os efeitos,
reais e imaginários, dessa pandemia termos
que carregar a culpa pela tragédia. Cada um
faça a sua parte, com dignidade e responsabilidade e nada de ficar se culpando ou aceitando que nos culpem.
De resto, meus caros leitores, a vida segue,
daqui a pouquinho esse túnel termina (e vai
terminar mesmo) e, aos poucos, vamos voltando a todas as coisas que nos foram retiradas, os abraços, os beijos, as risadas com os
amigos, o emprego, a empresa, os projetos.
Porque a vida é muito maior do que esse vírus chinês. Muito maior!
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Dê mais valor
ao que é daqui.
Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa
saúde, também precisamos assumir novos hábitos para recuperar
a nossa economia e superar esta crise. Um deles é muito simples:
preferir sempre os produtos e serviços daqui. É dessa forma que
vamos manter os setores do comércio e da indústria abertos,
garantir os empregos, aumentar a arrecadação e fazer toda a
riqueza que produzimos girar dentro do nosso Estado, do nosso
país. Lembre-se sempre: na hora de comprar, valorize o que é nosso.
Faça parte deste movimento. Faça uma Escolha de Valor.

Notícias boas
Universidade
de Oxford
inicia testes,
no Brasil,
da vacina
contra o
Covid-19
Menores de 20 anos têm metade da probabilidade de contrair Covid-19
Estima-se que crianças e
adolescentes tenham cerca
da metade da probabilidade de pegar o novo coronavírus do que aqueles com
mais de 20 anos, de acordo
com uma nova pesquisa
publicada em meados de
junho.
O estudo, conduzido por
epidemiologistas da Escola de Higiene e Medicina
Tropical de Londres e pu-
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blicado na revista Nature
Medicine, usou modelos de
transmissão para calcular
a suscetibilidade a doenças e a relação da idade
com os casos.
Os pesquisadores estimam que os sintomas clínicos da Covid-19 se manifestam em cerca de 21% das
pessoas entre 10 e 19 anos.
Essa estimativa aumenta
cerca de 69% em pessoas
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com 70 anos ou mais.
Depois de analisar dados epidêmicos na China,
Japão, Itália, Cingapura,
Canadá e Coréia do Sul, os
pesquisadores indicaram
que as crianças podem ser
menos suscetíveis à infecção pelo novo coronavírus
por contato com uma pessoa infectada — e podem
experimentar uma doença
menos grave.

A Fundação Lemann e a UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, confirmaram no ultimo dia 22, o início dos testes da vacina ChAdOx1 nCoV-19, naquele
estado.
A vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.
Pelo menos 2 mil profissionais de saúde
vão testar a vacina em SP e RJ. Em São
Paulo, os testes contaram com a viabilização financeira da Fundação Lemann no
custeio da infraestrutura médica e equipamentos necessários.
“Há um caminho importante a ser percorrido agora pelos especialistas, antes
de podermos celebrar bons resultados.
Há muitas pessoas e organizações trabalhando colaborativamente para o sucesso
e, junto delas, esperamos dar nossa contribuição para que a pandemia seja superada”, diz o comunicado da Fundação.
No Rio de Janeiro, os testes em mil voluntários serão feitos pela Rede D’Or São

Luiz, com R$ 5 milhões bancados pela
própria Rede, e sob coordenação do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor).
São recrutadas pessoas da linha de
frente do combate à Covid-19, em situação de maior exposição à contaminação.
Eles precisam ser soronegativos, ou seja,
que não contraíram a doença anteriormente.
Do total de voluntários da área da saúde, 2.000 serão vacinados em São Paulo,
1.500 no Rio de Janeiro e 1.500 na região
Nordeste, possivelmente na cidade de
Salvador, na Bahia.
Ao todo, 50 mil pessoas serão testadas
em todo o planeta, sendo 30 mil nos Estados Unidos e outras em países da África
e Ásia.
A ideia da Universidade de Oxford é
anunciar os resultados até setembro e,
se tudo correr bem, entregar as vacinas já
em outubro.

(Fonte: Pleno News)

Brasil ultrapassa a marca de 50 mil curados
O número de recuperados
da Covid no mundo
rompeu a marca dos 4
milhões. Até o dia 20
de junho, foram 4.277
milhões de curados no
total, de acordo com
o site da Universidade
Johns Hopkins, dos EUA.
Os países com o maior
número de curados até
agora são: EUA, Brasil,
Rússia, Índia e Chile.

Veja o ranking dos recuperados:
1. EUA – 606,7 mil
2. Brasil – 556,1 mil
3. Rússia – 334,0 mil
4. Índia – 213,8 mil
5. Chile – 191,4 mil
6. Itália – 181,9 mil
7. Alemanha – 174,5 mil
8. Irã – 161,3 mil
9. Turquia – 157,5 mil
10. Espanha – 150,3 mil
(Fonte: Johns Hopkins)
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Empresa
desenvolve
tecido capaz
de eliminar
coronavírus
por contato

O tecido é composto por uma mistura de poliéster e de algodão (polycotton) e contém dois
tipos de micropartículas de prata
Pesquisadores da empresa paulista Nanox desenvolveram um tecido com micropartículas de
prata na superfíci,e que demonstrou ser capaz
de inativar o coronavírus .
Em testes de laboratório, o material foi capaz
de eliminar 99,9% da quantidade do vírus após
dois minutos de contato.
O desenvolvimento do material teve a colaboração de pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo
(ICB-USP), da Universitat Jaume I, da Espanha,
e do Centro de Desenvolvimento de Materiais
Funcionais (CDMF) – um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados pela
FAPESP.
“Já entramos com o pedido de depósito de
patente da tecnologia e temos parcerias com
duas tecelagens no Brasil que irão utilizá-lo para
a fabricação de máscaras de proteção e roupas
hospitalares”, diz Luiz Gustavo Pagotto Simões,
diretor da Nanox.
O tecido é composto por uma mistura de poliéster e de algodão (polycotton) e contém dois
tipos de micropartículas de prata impregnadas
na superfície por meio de um processo de imersão, seguido de secagem e fixação, chamado
pad-dry-cure.
A Nanox já fornecia para indústrias têxteis e de
diversos outros segmentos essas micropartículas, que apresentam atividade antibacteriana e
fungicida, e em tecidos evitam a proliferação de
fungos e bactérias causadoras de maus odores.
Com o surgimento do novo coronavírus e a
chegada da pandemia no Brasil, os pesquisadores da empresa tiveram a ideia de avaliar se
esses materiais também eram capazes de inativar o SARS-CoV-2, uma vez que já havia sido
demonstrada, em trabalhos científicos, a ação
contra alguns tipos de vírus.
(Fonte: revista Exame)
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Entrevista

“Estimamos um fechamento de 40% das empresas,
e com isso, em torno de 8 mil empregos perdidos”
Neste abre e fecha do comércio de Porto Alegre, fomos conversar
com o presidente do Sindilojas Poa, Paulo Kruse, para sabermos
os impactos dessa pandemia sobre os negócios na capital e sua
opinião sobre a atuação do Executivo Municipal neste período.

Como o comércio varejista de Porto Alegre
passou por essa quarentena. Quais foram
as avarias permanentes e o que foi possível
salvar?
O comércio da Capital
enfrentou muitas dificuldades nos últimos
meses. Foi um período
difícil, algo nunca presenciado antes e que
nos desafiou em muitos sentidos. Muitas
empresas tiveram de
fazer escolhas delicadas que envolviam pessoas e famílias, como
demitir e suspender
funcionários. O período
também exigiu muita
resiliência de todos,
pois foi preciso negociar com fornecedores e
locadores e repensar os
negócios, fazendo ajus-

tes de forma que fosse possível mantê-los.
Algumas das avarias
permanentes foram a
diminuição do número
de funcionários no primeiro momento, já que
não temos uma previsão de recuperação da
economia e, portanto,
de recontratação dessas pessoas que perderam seus empregos, e a
reabertura com capital
de giro muito menor do
que havia antes.
Quantas lojas não reabriram e nem vão
mais reabrir na cidade? Quanto deixou-se
de faturar e quantos
empregos foram perdidos?
Ainda não temos um
número certo de lojas
que não conseguiram
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retomar suas atividades, mas podemos afirmar que o impacto é
bastante preocupante
em nosso setor. Estimamos um fechamento
de 40% das empresas e
com isso em torno de 8
mil empregos perdidos.
O que poderia ter sido
feito diferente por parte da Prefeitura?
Desde as primeiras medidas tomadas para frear
a propagação do vírus, a
Prefeitura Municipal poderia ter agido diferente,
evitando um prejuízo tão
grande para todos os setores do comércio se, inicialmente, tivessem focado
nas restrições em locais de
maior circulação de pessoas. Fechamento de lojas
em bairros de maior aglomeração, em ruas específicas que possuem maior
fluxo de consumidores, e
não um fechamento geral. Da forma como foi feito, lojas que já contavam
com um fluxo moderado
de pessoas se prejudicaram demais, tornando a
situação irreversível.
Muita gente está falando em “novo normal”.
Como vai se comportar o comércio daqui
pra frente?
Com certeza, o comércio
não será mais o mesmo.
As vendas serão significa-
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tivamente menores. Todos os negócios sofrerão
mudanças, tendo de fazer
mais com menos. Menos
recursos, equipe reduzida, sendo que os profissionais que permanecerem deverão estar mais
preparados, lutando ainda mais para vender em
função da diminuição da
circulação de dinheiro. Os
hábitos de consumo serão
diferentes, pois as pessoas
ficaram em casa por um

longo período e sentiram
a necessidade de adquirir
produtos diferentes para
uma nova rotina, à qual
se habituaram. A vida de
todas as pessoas mudará,
pois tudo está diferente,
o consumo, o estilo de
vida, o lazer e até mesmo
os valores pessoais. Se
ter uma reserva financeira já era algo importante
antes, todos perceberam,
com essa pandemia, que
é algo fundamental.

compra física. Entretanto, pesquisar na internet se tornou um hábito
antes de sair em busca
de um produto, e é por
isso que as marcas precisam pelo menos estar
no ambiente digital.
Hoje em dia, diversos
canais permitem realizar vendas de forma
muito simples, não é
necessário ter um site
de e-commerce. As redes sociais são o maior
exemplo.
Facebook,
Instagram e WhatsApp
se tornaram grandes
aliados dos lojistas.

A internet e o comércio eletrônico são uma
ameaça ou o grande
aliado para o varejo de
Porto Alegre?
A internet faz parte do
comércio e quem ainda
encara essa realidade
com resistência terá dificuldades para se manter. É preciso entender
que os consumidores
mudaram, o estilo de
comprar mudou, ainda
que sempre vá existir a

Quanto tempo o comércio da cidade vai
levar pra se recuperar?
Qual a expectativa de
fechamento do ano? E
para o ano que vem, já
existe projeção?
O comércio deve levar
no mínimo um ano e meio
para se recuperar. Infelizmente, a expectativa
é encerrarmos 2020 com
prejuízo, já que o impacto
foi enorme devido aos 60
dias de portas fechadas e
por não sabermos ainda
quais serão as medidas
adotadas pela Prefeitura
nas próximas semanas.
Isso faz com que as empresas tentem ao menos
resistir à crise para não
fechar as portas, o que
já será desafiador. Ainda assim, alguns lojistas

conseguiram identificar
oportunidades em meio à
crise e estão conseguindo
resultados positivos, mesmo neste momento. Para
o ano que vem, teremos
uma outra projeção para
os negócios, mas a recuperação deve ser muito
lentamente. A incerteza e
a queda no PIB ainda não
trarão um cenário positivo em 2021.
Os empreendedores
que se viram obrigados a fechar suas empresas, vão demorar a
ter coragem de começar um novo negócio?
O que vão fazer a partir de agora?
Quem se viu obrigado
a fechar suas empresas
não deverá demorar
para abrir novos negócios, pois empreendedores têm esse perfil.
Mas, é necessário algum tempo para reorganização das finanças
e para ir em busca de
recursos e parcerias
para iniciar novas empresas, que deverão
funcionar de maneira
diferente. Penso que os
negócios abertos daqui
para a frente terão espaços físicos menores
e precisarão focar na
praticidade, tanto para
a empresa quanto para
o cliente, com o mínimo de custos possível.
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Ameaçado pelo fogo!

No tempo dos bondes
No dia 8 de março de 1970 chegava ao
fim a epopéia dos bondes em Porto Alegre. Uma história iniciada em 1872 com
a Cia. Carris Porto-Alegrense, a primeira
empresa de transporte urbano do Brasil.
Inicialmente os carros eram puxados
por mulas, e eram chamados de maxambombas. Uma pequena viagem , da
atual Praça Argentina, no centro, até a
igreja do Menino Deus podia levar horas.
Somente no dia 10 de março de 1908 é
que são inaugurados as primeiras linhas
de bondes elétricos, que percorriam os
bairros Partenon, Glória, Teresópolis e
Menino Deus. Até 1920, circulavam bondes de dois andares, de nome Imperiais,
mas que a população apelidou de “Chopp Duplo”.
Para que se tenha ideia da importância
dos bondes na movimentação de pessoas pela cidade, dados de 1961 dão conta
que naquele ano foram transportados
89 milhões de passageiros pelos 103
bondes disponíveis.
Tem muita gente ainda saudosa dos
bondes e outros tantos que lembram
que, em vários países do mundo, os
bondes foram modernizados e continuam operando.
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O Mercado Público de Porto Alegre,
inaugurado em 3 de outubro de 1869,
sofreu quatro incêndios em sua história. O primeiro ocorreu em 1912,
quando ainda estava sendo construído
o segundo andar do prédio, e acabou
destruindo todos os chalés da área interna. O segundo e o terceiro incêndios
ocorreram, curiosamente, no inicio e
no fim do mandato do prefeito Telmo
Thompson Flores, nos anos de 1976 e
1979. Se por causa disso ou não, o então prefeito pensou em demolir o prédio para fazer passar a continuação da
Rua Siqueira Campos. Em virtude da
forte pressão popular, o Mercado não
apenas não foi demolido como foi considerado patrimônio histórico da cidade e tombado por lei municipal em 12
de dezembro de 1979.
O quarto e ultimo incêndio aconteceu
em 6 de julho de 2013 e atingiu boa
parte das lojas do lado oeste do segundo andar. Passados sete anos, o prédio
ainda não foi totalmente recuperado e
entregue à população de Porto Alegre.
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Crônica

História para relembrar Albert Collins
(recomenda-se ler ouvindo: http://youtu.be/lbnm-XDNJIo)

Tinha um pub na esquina da Park
Avenue, próximo ao hotel. Não sei
se ainda tem porque Donald Trump
andava comprando todos os imóveis
próximos ao Central Park para construir suas torres. Irlandês o pub, “of
course”. Cheguei do trampo e fui direto, sabendo que a equipe já estava
lá e tinha aberto os trabalhos sem
mim.
Nem bem entrei e deparei com o
olhar malévolo do irlandês que gerenciava(ou era dono) e que tinha
um anexo costurado na camisa para
acomodar uma hérnia. Um “irish
oldboy” com aquele sorriso quase
duende queria dizer encrenca na
certa. Olhei para o fundo do bar e o
PO, nosso cinegrafista, um malandro
matreiro criado na vila Cruzeiro, acariciava a mão da loira de olhos azuis,
a meio palmo de seus lábios, contando alguma história em qualquer
língua, já que inglês ele não sabia e
monoglota ela também era. Lembrei
— mas, aquela não é a garota do sobrinho do dono, o maior irlandês que
já vi? Foi quando olhei novamente
para o bar e vi aquela imensa massa
humana me fuzilando com os olhos e
perguntando se eu iria beber alguma
coisa de macho. Assim! Irlandeses
são muito semelhantes aos gaúchos,
na hora de arrumar uma confusão.
Pedi um “irish whisky”, ao que ele
serviu com aquele olhar de barman
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Por Marco Poli*

de “saloon”, eu entornei e ele comentou: “bebidinha de maricas...” Pedi mais
um caubói daqueles e um “pint” de
Guiness, que o dia foi puxado e precisava limpar a garganta antes da briga.
Em seguida fui até o fundo do balcão e
perguntei ao câmera: “que raios tu tá fazendo com a mulher do irlandês grandalhão?” A resposta veio entre a risada dos
demais integrantes da equipe; “ah, Poli,
o cara é um babaca e essa mulher precisa de trato”. Nem preciso dizer que ela
sorriu e assentiu com a cabeça, como se
entendesse o que falávamos.
É uma merda coordenar equipe no
exterior. Lembrei de Saint Exupery — tu
te tornas responsável pelos teus cativos (tá eu sei que não é bem assim, mas
para o momento era o caso). Retornei
ao balcão, chamei o troglodita, pedi
uma Sambuca Romana com grão de
café pegando fogo. O animal serviu, incendiou, olhou pra mim e disse: “agora
eu respeitei”. Emborquei aquela droga
doce, em chamas, olhei para o elemento
e sentenciei o início da consumação da
confusão: “cara eu sou gaúcho, que nem
aquele que tomou tua guria e isso aqui,
na minha terra é bebida de mocinha.
Aliás, se tu fosse tão valente quanto tá
querendo demonstrar, tua galinha não
tava ciscando em outro terreiro”. Dito
isso saltei o balcão, porque já tava na
hora do pau.
Lá pelas tantas, o Valério, melhor diretor de TV do universo, me puxa da

confusão pela manga e diz, vamos cair
pagar por qualquer dano, etc. O velho
fora que tenho ingressos para um show
deu uma risada e comentou: “aquele
do Albert Collins “downtown”. Foi o que
guri precisava mesmo de uma lição. É
bastou, porque a uma hora daquelas,
bom menino, mas não sabe tratar uma
depois de tanto trago, só um bom blues
mulher. E vocês são ótimos. Onde fica
cairia melhor que uma briga.
mesmo esse lugar de onde vieram, em
Zunimos Broadway abaixo, até que
que as pessoas bebem tanto quanto
chegamos à tal casa noturna onde o esnós, são tão temperamentais quanto os
petáculo aconteceria. Em lá chegando,
irlandeses, gostam tanto de uma briga
apesar de não possuirmos reservas, fiquanto a gente, mas são muito mais alecamos com a mesa do gargarejo.
gres?”
Mas, o show não começava e a bebeDeu-me um abraço, disse que não tideira foi batendo e eu começando a me
nha despesa nenhuma, pedindo para
irritar. Até que lá pelas tantas um sujeito
voltar sempre
grandão veio anunciar que Mr. Collins
tinha ficado preso em um aeroporto
com neve e não tinha conseguido chegar a Manhattan, mas que a banda “tal”
estava pronta para ingressar ao palco e
animar a platéia mesmo assim.
No dia seguinte, antes de ir até o pub
irlandês pedir desculpas ao pessoal
pelos exageros da noitada, a galera me
censurou dizendo: “tá certo que o músico de ontem não era o Albert Collins,
mas tu não precisava ter roncado mais
alto que a guitarra dele, até ele parar o
show”. Neguei e jurei não ter feito isso,
mas todos confirmaram, dizendo que o
cara parou o show e exigiu minha saída.
Caminhei até a esquina, entrei no pub,
onde só o dono e um outro irlandês de
idade pronunciada se encontravam,
carregando a monstra culpa em meus
ombros. Cheguei pedindo escusas pelos *Marco Poli é jornalista
fatos da noite anterior e me ofereci para marcopoli@gmail.com
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Notícias boas
USP
desenvolve
vacina por
spray nasal
contra a
Covid-19
A Universidade de São Paulo (USP) está desenvolvendo uma vacina por spray nasal
contra a covid-19. De acordo com a universidade, o modelo de imunização já foi
testado — com resultados positivos — em
camundongos contra a hepatite B.
Para criar a nova vacina, os pesquisadores
da USP colocaram uma proteína do novo
coronavírus dentro de uma nanopartícula, feita a partir de um substrato natural. A
substância resultante é aplicada em forma
de spray nas narinas do paciente.
Segundo a equipe responsável pelo projeto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a expectativa é que o organismo do paciente produza a IgA Secretoram,
um tipo de anticorpo presente na saliva,
na lágrima, no colostro, no trato respiratório, no intestino e no útero, que atuaria no
combate ao novo coronavírus.
A nanopartícula criada pelos pesquisa-

dores e utilizada na elaboração da vacina
permite que a substância permaneça na
mucosa nasal por até quatro horas, tempo
suficiente para ser absorvida e iniciar uma
resposta do sistema imunológico. De acordo com a USP, para garantir a imunização,
serão necessárias a aplicação de quatro
doses — duas em cada narina, com intervalo de 15 dias.
Os protótipos devem ficar prontos em cerca de três meses — quando será possível
iniciar os testes em animais. Os pesquisadores estimam que o produto seja repassado ao público a um custo de R$ 100 reais.
Também, estão participando da pesquisa
virologistas e imunologistas do Instituto de
Ciências Biomédicas da USP, especialistas
em nanotecnologia do Instituto de Química da USP, pesquisadores da Plataforma
Científica Pasteur-USP, e da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).
(Fonte: UOL)
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EMPRESA BELGA IMPRIME ROSTO
DAS PESSOAS EM MÁSCARAS
Empresário diz ter tido a ideia depois que o isolamento
provocado pela Covid-19 levou sua antiga empresa, de organização de eventos, à lona.
Com as máscaras contra o coronavírus rapidamente se
tornando itens de uso diário, um empresário belga decidiu
que era hora de humanizá-las – literalmente.
Usando uma cabine de fotos, software e um aplicativo para
celulares, Charles de Bellefroid está produzindo máscaras
que têm a parte inferior do usuário impressa nelas.
"Usamos nosso Cheesebox (cabine fotográfica) para capturar a foto para as máscaras personalizadas", disse Bellefroid.
"Uma máscara é impessoal. Aqui, tendo nossos rostos impressos, é mais amigável, é mais divertida", disse Virginie
Thys, mãe de duas crianças e moradora de Genval, próximo a Bruxelas. "Agora mesmo, estamos todos usando
máscaras e sabemos com quem estamos falando. É uma
grande ideia", completou.
Após fazer o pedido, o cliente recebe um link para baixar
um aplicativo que permite tirar uma foto de seus rostos
e enviar para a empresa. A máscara com a parte inferior
do rosto impressa é enviada pelos correios alguns dias
depois. Custa 19,99 euros e pode ser lavada de oito a dez
vezes, diz Bellefroid. (Fonte: G1)

Mais uma vacina
britânica começa
a ser testada
em humanos
Após a iniciativa da Universidade de Oxford, mais uma vacina britânica contra o novo
coronavírus começou a ser
testada em seres humanos.
A medicação foi desenvolvida
pelo Imperial College London,
universidade do Reino Unido
que é referência em medicina e ciência, e entrou na fase
de estudo clínico em 23 de
junho, com a aplicação nos
primeiros voluntários.
A vacina está na fase 1 dos
testes em humanos, quando
se avalia a sua segurança para
os pacientes. A segunda etapa
analisa se a mostra estimula
a produção de anticorpos no
organismo, e a terceira, na
qual está a vacina de Oxford
atualmente, testa a eficácia
contra a doença.
A candidata do Imperial College será aplicada em duas do-
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ses e é baseada na tecnologia
de RNA autoamplificante. Os
pesquisadores criaram segmentos sintéticos do material genético do coronavírus
baseados no código responsável pela produção da proteína spike, usada pelo Sars-CoV-2 para agredir as células
humanas.
"Em menos de seis meses da
primeira emergência relatada
na China, temos agora duas
candidatas promissoras no
Reino Unido sendo testadas
em seres humanos", disse Fiona Watt, diretora-executiva do
Conselho de Pesquisa Médica
do país.
A fase 1 do estudo clínico
envolverá 15 voluntários entre 17 e 45 anos, partindo de
uma dosagem baixa que será
aumentada progressivamente. Na fase 2, 300 voluntários
receberão duas aplicações
em um período de quatro semanas.
Se a vacina se mostrar segura
e capaz de estimular uma resposta imunológica, o Imperial
College iniciará a fase 3, com
um número maior de pessoas. A expectativa da universidade é que a candidata esteja
pronta no primeiro semestre
de 2021.
O projeto da vacina recebeu
financiamento de 41 milhões
de libras do governo britânico
e 5 milhões em doações filantrópicas. (Fonte: Terra)

Brasil conta
com 8.940
leitos de UTI
habilitados
para pacientes
com COVID-19

O Brasil já conta com
8.940 leitos de UTI habilitados pelo Governo Federal
para tratar exclusivamente
de pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus. Do
total, 236 deles são de UTI
pediátrica. Ao todo, o Ministério da Saúde fez um aporte na ordem de R$ 1,283
bilhão, pago em parcela
única, para estados e municípios custearem esses leitos pelos próximos 90 dias
ou enquanto houver necessidade em decorrência da
pandemia.
Cada leito recebe o dobro
do valor normal do custeio
diário para leitos de UTI,
passando de R$ 800 para R$
1.600. São leitos exclusivos
para pacientes graves ou
gravíssimos com coronavírus. Os gestores dos estados
e municípios contemplados
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recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito. A
medida fortalece o Sistema
Único de Saúde (SUS) e leva
atendimento para todos
os estados brasileiros, incluindo capitais, municípios
maiores e, especialmente,
pessoas menos protegidas
no interior do país.
Além das habilitações de
leitos, a pasta também tem
enviado recursos, comprado
e distribuído insumos, medicamentos, Equipamentos
de Proteção Individual para
os profissionais de saúde,
ventiladores pulmonares e
testes de diagnóstico.
De janeiro a junho, o Ministério da Saúde enviou
R$ 49,5 bilhões a estados e
municípios para o financiamento das ações e serviços
públicos de saúde, sendo
R$ 9,6 bilhões voltados ex-

Internautas se comovem após
idoso anunciar falência e fazem
fila para comprar produtos
clusivamente para combate
ao coronavírus. Também já
foram comprados e distribuídos 11,3 milhões unidades de medicamentos para
auxiliar no tratamento do
coronavírus, 115,2 milhões
de EPIS, 10,6 milhões de
testes de diagnóstico para
COVID-19 e 79,9 milhões de
doses da vacina contra a
gripe, que ajuda a diminuir
casos de influenza e demais
síndromes respiratórias no
meio dos casos de coronavírus. O Ministério da Saúde,
em apoio irrestrito a estados e municípios, também
tem ajudado os gestores
locais do SUS na compra e
distribuição de ventiladores
pulmonares. A pasta já entregou 4.857 equipamentos
para todos os estados brasileiros de maio até hoje.
(Fonte: Ministério da Saúde)

A pandemia do coronavírus pegou muitos negócios de surpresa. Alguns deles precisaram inovar e
contar com a internet para alavancar as vendas. É o
caso da loja de insumos e acessórios para jardim do
seu Nelson, localizada na região sul de São Paulo,
que atua no mercado desde 1970 e que por causa
da pandemia, viu o negócio da familiar falir.
Ele se sentiu desanimado com a situação e resolveu apelar para as redes sociais. Ele compartilhou
uma imagem no Instagram em que aparece segurando uma placa dizendo “Ajude-me a sair da falência. Firma com 50 anos de vida” e em questão de
pouco tempo a foto viralizou .
A publicação ainda trazia a seguinte legenda:
"Olá! Eu sou o Nelson. Trabalho há 50 anos levando
vida, através das plantas, para a casa de milhares
de pessoas. Por causa da pandemia, meu negócio
familiar está com problemas. Venha nos conhecer e
levar uma plantinha para animar a sua casa".
De acordo com um registro compartilhando pelo
perfil Razões para Acreditar, o apelo acabou dando
certo e foi preciso organizar uma fila para que todos
pudessem entrar e comprar os produtos.
Em uma outra publicação, seu Nelson chegou a
agradecer as pessoas que estiveram no local. "Espero vocês nas próximas semanas, também. Agradeço
aos que gostariam de fazer doação em dinheiro, mas
eu só quero vender as plantinhas. Venham comprar
e quem não puder vir, procure um comércio próximo a você e ajude também. Estou muito emocionado com tudo isso", revelou. (Fonte: Marie Clair)
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Filosofia, política
e mídia na sua
quarentena

Dicas de Livros

Por Gilberto Simões Pires
(jornalista e analista econômico)
gilberto@pontocritico.com
Atendendo ao pedido
do Julio Ribeiro para dar
sugestões de leitura para
esta edição da QUARENTENA, antes de tudo é preciso
lembrar que em tempo
onde impera o importante STREAMING, o hábito
de leitura ficou bastante
dividido, em muitos casos
substituído e/ou complementado por ótimos documentários e filmes que
vão desde fatos reais a
obras de ficção.

Livros para
pensar pela sua
própria cabeça
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Entretanto, como o confinamento oportunizou mais
tempo para leitura, e o momento político e econômico está propício para buscar as portas de saída desta
complicada crise, a minha
primeira dica é o livro FILOSOFIA PARA CORAJOSOS:
Pense com a Própria Cabeça, de autoria do excelente
Luiz Felipe Pondé.
Pensar com a própria cabeça, numa sociedade que
prefere obedecer tudo o

que a mídia recomenda, e
os governos impõe, como
é o caso do confinamento
obrigatório, do uso de máscaras e outros autoritarismos mais, significa o uso
da liberdade, que poucos
sabem o quanto é importante. Daí, como bem refere
Pondé, é preciso ter coragem, até para ir em busca
da felicidade, que antes de
mais nada deve ser vista
como direito humano fundamental.
Outro livro, que me parece extremamente importante neste momento é
PARLAMENTARISMO – REALIDADE OU UTOPIA. Nesta
extensa obra, de 523 páginas, coordenada pelo jurista e pensador Ives Gandra

da Silva Martins, o leitor se
depara com um panorama,
que inicia lá na pre-história
e vai até as Repúblicas do
Século 20, que favorece o
entendimento sobre qual
sistema de governo é melhor para o país. Ainda que
já tivesse me definido a favor do parlamentarismo,
esta obra me deu razões
adicionais para seguir convencido.
Portanto, para quem está
cercado de dúvidas ou ainda prefira o presidencialismo, a leitura desse livro é
por demais importante.
Como muita gente está
perplexo, e até certo ponto
enojado, com o papel que a
grande mídia vem desempenhando, cujo interesse,

ao invés de prestar informações sobre os fatos, deixando que os leitores, ouvintes
e telespectadores tirem
suas próprias conclusões,
é o de manifestação de
conclusões, em detrimento
dos fatos, sugiro o romance O QUARTO PODER. Os
Mais Poderosos Magnatas
da Imprensa...Qual deles
Triunfará? – do escritor Jeffrey Archer.
A obra trata dos Barões
da Mídia que lutam para
salvar seus impérios. Ou
seja, qualquer comparação que possa ser feita
com alguns impérios jornalísticos do nosso empobrecido Brasil não pode ser
visto como uma simples
coincidência.
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Biografias, injustiças e um mistério

Dicas de séries e filmes

Por Ana Cássia
Hennrich*

A Apple TV+ lançou , no último dia 6 de junho, a série documental DEAR, onde dez personalidades tem suas vidas
retratadas através de entrevistas entremeadas com cartas
que receberam de pessoas cuja vida foi influenciada por ela.
São enfocados: Spike Lee (cineasta), Oprah Winfrey (apresentadora de TV), Stevie Wonder (músico), Misty Copeland
(bailarina), Jane Goodall (ativista pela Proteção dos Animais), Lin-Manuel Miranda (autor da peça musical “Hamilton”), Yara Shahidi (atriz de Black-ish e ativista) , Gloria Steinem (jornalista e Ícone do movimento feminista), Big Bird
(o Garibaldo de Vila Sésamo) e Aly Raisman (ginasta bi-Campeã Olímpica).
A série trata de racismo, aborto, feminismo, abuso sexual,
xenofobia, preconceito racial, apartheid, empoderamento,
trabalho social, abuso sexual, inclusão, aquecimento global, poluição e muitos outros temas do nosso tempo.
As entrevistas são excepcionais. As histórias das pessoas
que escreveram para cada perfilado são escolhidas a dedo.
E a edição dos dez capítulos da série é exemplar. A emoção
dos entrevistados, e de seus interlocutores, várias vezes se
transfere ao espectador, tamanha a excelência da produção.
Todo mundo deveria assistir DEAR. Além de ser uma
aula de humanismo, ajuda muito a compreender o mundo em que vivemos.
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Preso,
injustamente,
aos 16 anos
BRIAN BANKS, filme do
cineasta americano Tom
Schadyac (disponível no
www.hulu.com) é um drama baseado na história
real do jogador de futebol
americano Brian Banks
que quando estava saindo
do high school com uma
bolsa de atleta para a USC
(do técnico Pete Caroll) foi
injustamente acusado de
rapto e estupro por uma
colega de classe, sendo
condenado a seis anos de
prisão.
O jovem de 16 anos
come fogo na penitenciária e, ao final de sua pena,
ainda sofre mais cinco
anos de liberdade condicional, rigorosamente

cuidada por seu Oficial da
Condicional.
A luta de Brian, junto
com a organização California Innocence Project,
fundada e dirigida pelo
advogado Justin Brooks,
para reabrir o caso e demonstrar a inocência de
Brian, fazem um filme poderoso e emocionante.
Há ótimos atores em
cena: Morgan Freeman
(sempre perfeito), Greg
Kinnear (em um de seus
trabalhos mais maduros),
o protagonista Aldis Hodge (de “Estrelas Além do
Tempo”) e Melanie Liburd.
Os filmes baseados em
casos reais, especialmente os dramas de tribunal
sobre casos de condenações injustas são normalmente comoventes.
BRIAN BANKS consegue
desempenhar muito bem
sua proposta. É um libelo
sobre um sistema policial
e judicial preconceituoso e quebrado em seus
princípios. Igualmente,
valoriza o trabalho voluntário de advogados que
dedicam a vida à correção
desses erros judiciais.
BRIAN BANKS tem um
epílogo notável, mostrando o Banks real (e os
demais personagens do
filme) e informando como
ficaram depois do desfecho. Fica ainda mais real e
emocionante.

Um mistério
em Lisboa
Um frustrado, solitário
e infeliz Professor Suíço,
indo para o monótono
trabalho em uma manhã de chuva, vê uma
linda jovem prestes a se
suicidar no corrimão de
uma ponte. Contrariando tudo o que faz, ele
larga tudo e desesperadamente se agarra a ela
para impedir sua morte
iminente. Ela foge deixando com ele uma capa
de chuva vermelha, um
ticket de trem para Lisboa e um pequeno livro
autobiográfico de um escritor português que par
ticipou do movimento
contra a Ditadura Salazarista. O Professor larga tudo em embarca no
trem para Lisboa na busca de descobrir quem era
a jovem e porque iria se
matar.
Este é o extraordinário
ponto de partida para
TREM NOTURNO PARA
LISBOA, que o cineasta
dinamarquês Bille August fez em 2013 e que
ganhou três prêmios do
Instituto do Cinema Português. Billie August é o
responsável por filmes
consagrados como PELLE, O CONQUISTADOR
(Oscar de Melhor Filme
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Estrangeiro), A CASA
DOS ESPÍRITOS (sucesso extraordinário de público para quem a crítica
torceu o nariz) e MANDELA. Acho que ele é um
diretor bem interessante e cheio de ideias.
O filme tem um elenco
extraordinário: Jeremy
Irons é sempre um ator
a ser visto por sua qualidade na arte de representar; Melanie Laurent
(a Estefania jovem, linda
e revolucionária) é um
capítulo a parte por seu
talento; Tom Courtenay,
ótimo ator inglês; Bruno
Ganz em mais um papel notável; e mais Lena
Olin, Charlotte Ramplig,
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Christopher Lee, Jack
Houston, Martina Geddeck e o português Marco D’Almeida. Um cast
maravilhoso.
Na medida em que o
Professor Raymond Gregorius mergulha em sua
aventura atrás dos extraordinários personagens
da história do livro, mais
se afasta de sua vida
quadrada e sem graça.
Neste sentido, é particularmente brilhante que
seguidamente ele receba ligações do chefe suíço chamando-o de volta
à realidade.
As lindas ladeiras e
ruelas de Lisboa servem
de moldura para uma

história maravilhosa e
hipnótica, passada em
dois tempos: o da narrativa do livro e o da busca
do professor.
O questionamento sobre uma vida medíocre e
infeliz (e porque as pessoas ficam presas nela)
em confronto com uma
existência, rica, feliz e
apaixonada (embora os
riscos inerentes) serve
a Billie August para desenvolver situações, cenas e personagens maravilhosos.
*Ana Cássia é
jornalista e diretora
da CDN Comunicação
ana.cassia@cdn.com.br

Curiosidades

O chocolate
também é nosso!

A Pepsi é gaúcha!
Por muito tempo os gaúchos, e
os porto-alegrenses em particular, achavam que a Pepsi-Cola era um produto original dos
pampas, algo tão gaúcho quanto à erva-mate e o charque.
Isso se deve à ousadia de um
imigrante português, radicado
na capital gaúcha, e que, em
1953 montou aqui a primeira fábrica do refrigerante no Brasil. O
comendador Heitor Pires foi um
visionário do marketing, promovendo a marca com promoções
(quem lembra das tampinhas
premiadas), com bares e lancherias pintados nas cores azul,
branco e vermelho e associando a associando aos principais
eventos do Rio Grande do Sul.
O resultado é que Porto Alegre
era um dos únicos lugares do
mundo em que a Pepsi vendia
mais que a concorrente Coca-Cola. E isso se estendeu por
muitas décadas.
A fábrica ficava na avenida Praia
de Belas, entre as ruas Marcilio
Dias e Bastian, onde hoje fica um
prédio de escritórios e edifício
garagem, anexos ao shopping,
e ali permaneceu até os anos 90.

Se o negócio é falar em pioneirismo dos gaúchos, não
dá para esquecer que foi erguida em Porto Alegre a primeira fábrica de chocolates do Brasil, e que por muitas
décadas foi a maior de todas as concorrentes que viriam depois.
Em 1891, os irmãos Franz e Max Neugebauer, junto com
o sócio Fritz Gerhardt, começaram a produzir chocolates, que, inicialmente, eram vendidos de porta a porta,
no lombo de cavalos. Com o sucesso das vendas, logo
investiram numa grandiosa fábrica, na avenida Cairú,
no bairro Navegantes. A chegada do irmão Ernest, confeiteiro especializado na Alemanha, deu novo impulso
à produção, com a adoção de novas técnicas e mais
capital para o empreendimento.
Os clássicos bombons Amor Carioca, a barrinha do
chocolate Refeição e os confeitos Bibs adoçaram inúmeras gerações, desde nossos bisavós.
A família Neugebauer manteve o controle da empresa
até 1982, quando a venderam para o Grupo Fenicia. Em
1998 a empresa foi, novamente, vendida, agora para a
Parmalat, que manteve a marca até 2002, quando foi
adquirida pela Florestal Alimentos. Em 2010, a Vonpar,
então fábrica engarrafadora da Coca-Cola no RS e SC
comprou a marca Neugebauer. Hoje, ela segue com a
família Vontobel, e possui uma nova fábrica, construída no município de Arroio do Meio (RS), em 2013.
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Crônica

Peppa Pig e outros personagens
da minha quarentena Por Ilgo Wink*
Se eu cheguei até aqui depois de
três meses de quarentena com boa
saúde física e — desconfio — também mental, devo basicamente ao
meu filho de quatro anos, um moleque esperto que tomou posse do
meu celular e, claro, do meu coração. Ele faz de mim o que quer: sou
sua montaria, seu rival em lutinhas
que me deixam exausto e “vítima”
de outras brincadeiras.
Ócio neste período não faz parte
do meu vocabulário, não sei o que é
isso que aflige tanta gente, pelo que
leio e ouço.
O moleque estabelece o roteiro
de “brigas” em que eu sempre sou o
vilão, incorporando seres malignos
como certos indivíduos com elevado
poder destrutivo que ocupam o noticiário mórbido e assustador desses
tempos de pandemia. Na imaginação dele, somos protagonistas de
“filmes” em que os vilões, lógico,
representados por mim, sempre são
derrotados — o que, infelizmente, só
acontece mesmo na ficção, salvo exceções.
Uma criança nessa idade é incansável. É preciso ser criativo para
amenizar ou suprir a falta das atividades lúdicas e educativas da escolinha, além do convívio com os
coleguinhas. Mas, o manancial de
ideias se esgota rapidamente. Chega
o momento em que é preciso recor-
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rer à tecnologia, não tem como escapar,
desafiando orientação de pediatras, oftalmologistas e psicólogos.
No começo, fui mais comedido, mais
contido na liberação dos vídeos infantis e jogos. Apelei para os livros, as revistas da turma da Mônica e do Mickey,
os quebra-cabeças, estes sempre com
super-heróis como o Homem-Aranha
(o preferido dele) e os Guardiões da
Galáxia que, como se não bastassem os
criminosos de todos os níveis que nos
saqueiam aqui, ainda encontram tempo para viajar pelo espaço para enfrentar alienígenas, alguns tão assustadores
que causam pesadelo nos inocentes.
Foi a partir da fase tecnológica de
entretenimento que eu descobri umas
figurinhas simpáticas, personagens de
desenhos de excelente nível técnico
e conteúdo aparentemente saudável,
sem mensagens subliminares negativas. Digo aparentemente porque sempre pode aparecer alguém como aquela
criatura que tempos atrás atacou o escritor Monteiro Lobato, cuja obra me
acompanhou na infância.
Foi durante a clausura que conheci
personagens como a Peppa Pig, uma
porquinha meiga, capaz de reter meu
filho por uns 30 ou 40 minutos, se eu
estiver junto. Se me afasto, logo ele me
chama. Há outros que figuram no pódio
das preferências: o Pocoyo e sua turma,
figuras animadas que se movimentam
tendo como cenário um fundo branco.

Outro que ele adora é o seriado Patrulha Canina, formada por filhotes
de cães que vivem salvando alguém
em apuros. Parece inacreditável, mas
o seriado foi atacado duramente em
meio aos protestos pela morte de
George Floyd. Não quero me estender
sobre isto, é demais pra minha cabeça.
Não vejo maldade nesses desenhos.
Pelo contrário. Devo muito a esses
programas. A Peppa e os demais personagens são meus companheiros em
várias partes do dia. Por exemplo, faz
dois meses que troquei o Jornal Nacional e seu irritante e revoltante noticiário necrológico por essas figurinhas
amigas e alegres. Garanto que está me
fazendo muito bem.
O fato é que esses desenhos ajudam
a aliviar a mente.
Não dá pra esquecer os desenhos
“raiz”, elaborados sem a tecnologia
atual e talvez por isso não despertem
tanto a atenção das crianças de hoje.
Fiz questão de apresentar ao meu guri
os desenhos animados da “minha época”, como Pernalonga, Pica-pau e Tom
& Jerry, o que ele mais gosta entre os
antigos. Ah, ele torce pelo camundongo na eterna luta contra o gato.
Às vezes, quando o flagro apertando
os olhos diante da telinha do celular
fico irritado. E reclamo forte. Ele rebate dando um passo para trás, erguendo os braços calmamente e com um
sorriso maroto: “Calma, pai, calma;

calminha, calmiiinha...”.
Como manter a brabeza? Estou aprendendo com ele. Outro dia, no almoço,
ele comentou, do nada: “Pai, você é
um sortudo”. Fiquei intrigado. “Por que
você (ele gosta de usar este pronome)
diz isso”, perguntei. Ele respondeu de
pronto: “Porque sim, ora”.
Sim, eu sou um sortudo.

*Ilgo Wink é jornalista
ilgowink@gmail.com
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Receitas
Neste momento em que
precisamos permanecer em
casa, os doces e sobremesas
caseiras são um acalento para
o corpo e para a alma, opções
de pratos que aconchegam,
considerando também a
estação fria, que pede pratos
quentes e, claro, saborosos.
Aqui, vão algumas sugestões
de fácil preparo, com
chocolate, um ingrediente
que todos amam, para
agradar a toda a família.

Por Clarice Ledur
(jornalista e chef de cozinha)
clariceledur@terra.com.br
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Bolinhos de Chocolate – 12 porções
Ingredientes
150 gramas de manteiga
150 gramas de açúcar
175 gramas de farinha de trigo com fermento
3 ovos
1 colher de chá de essência de baunilha
PREPARO
Bater na batedeira a manteiga com o açúcar, a farinha, os ovos e a essência até formar um creme claro e homogêneo.
Utilizar uma forma para bolinhos, forradas com forminhas de papel.
Distribuir a mistura por igual. Assar em forno pré-aquecido a 180 graus
por cerca de 18 a 20 minutos, até dourar.
Desenformar e deixar esfriar.
Como opção, para decorar:
300 gramas de chocolate branco picado ou ao leite
40 gramas de manteiga
Cacau em pó para polvilhar
Derreter o chocolate em banho-maria, adicionar a manteiga. Cobrir os
bolinhos com a mistura. Polvilhar o cacau.

Chocolate Quente – 1 porção
Ingredientes
1 colher de chá de maisena
300 ml de leite semidesnatado
1 colher de chá de açúcar
4 quadradinhos de chocolate amargo
2 colheres de sopa de bebida de sua preferência (conhaque, rum, vodca ou outros)
1 colher de chocolate amargo, branco ou ao leite ralado para decorar
PREPARO
Em uma vasilha, colocar a maisena e diluir com 1 colher de sopa de
leite. Acrescentar 200 ml de leite, açúcar, chocolate e a bebida. Levar
ao microondas em potência máxima por 2 minutos ou aquecer em
panela tradicional. Colocar em uma caneca alta.
À parte, aquecer o leite restante, bater na batedeira até espumar.
Despejar sobre o chocolate quente e decorar o chocolate ralado.
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QUIZ

QUEM FOI?
Você anda pelas ruas da cidade, se acostuma com seus nomes, que
passam a fazer parte do seu dia-a-dia e nem se dá conta, na maioria
das vezes, quem foram aquelas pessoas que tiveram seus nomes
eternizados como nome em tais ruas. Vamos ver o que você conhece da
história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Responda aí!
1) Múcio Teixeira
a) Médico sanitarista do inicio do século 20, que iniciou os primeiros trabalhos
para o tratamento da hanseníase na colônia de leprosos de Viamão.
b) Diplomata e escritor, um dos fundadores do Partenon Literário.
Consul brasileiro na Venezuela quando da Proclamação da República
c) Jogador do Internacional na década de 50, um
dos precursores do famoso “Rolo Compressor”.
2) Ganzo
a) Juan Ganzo Fernandez, nascido nas ilhas Canárias, foi o pioneiro na implantação da
telefonia no Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no início dos anos 1900.
b) Javier Ganzo foi cantor espanhol radicado em Porto Alegre, proprietário
do primeiro “dancing” da cidade, nos anos 1930.
c) Juan Pablo Ganzo foi coronel do exercito espanhol, exilado no Uruguai,
durante a Guerra Civil Espanhola, e que veio a casar com uma gaúcha.
3) Fernando Machado
a) Fernando Machado de Souza foi coronel do exército brasileiro, que lutou em várias
batalhas da Guerra do Paraguai. A rua em que nasceu leva o seu nome, em Porto Alegre.
b) Fernando Machado de Assis foi um grande comerciante de secos e molhados
no inicio da rua que leva seu nome, próximo da Usina do Gasômetro.
c) José Fernando Machado de Alcântara foi um próspero empresário português,
do ramo de exportação de charque, radicado em Pelotas e com casarão na rua
que leva o seu nome, na capital.
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4) General Portinho
a) José Aloísio Gomes foi oficial do exército imperial, que lutou
contra os Farrapos no famoso “Massacre dos Porongos”.
b ) Antonio de Pádua Portinho foi o comandante brasileiro na Batalha
de Itororó, tendo vencido a mesma sem que nenhum tiro fosse dado.
c) José Gomes Portinho foi um tropeiro que lutou do lado dos
Farrapos e depois fez carreira no exército imperial, participando
5) Dona Laura
a) Professora e diretora da primeira escola do bairro
Moinhos de Ventos, nos idos de 1918.
b) Esposa do “mostardeiro” Antonio Gonçalves,
que tinha uma chácara naquela região da cidade.
c) Esposa do prefeito José Montaury, conhecida pelo
seu trabalho social junto aos pobres da cidade.
6) Florêncio Ygartua
a) Um dos primeiros cirurgiões cardíacos de Porto Alegre, com consultório
na rua que leva seu nome no bairro Moinhos de Vento, nos anos 40.
b) Comerciante uruguaio que se estabeleceu no bairro logo depois
da 2ª Guerra, com um armazém de secos e molhados.
c) Farmacêutico e zagueiro do Internacional.
7) Luiz Afonso
a) Luiz Afonso de Azambuja foi farmacêutico e vereador de Porto Alegre,
que teve seu nome dado, ainda em vida, à rua da Cidade Baixa
b) Luis Afonso Câmara foi proprietário de chácara nos chamados “campos
da várzea”, onde mais tarde se desenvolveria o bairro Cidade Baixa.
c) Luiz Afonso Oliveira foi um famoso cantor de boleros da noite portoalegrense,
dono de uma das primeiras casas noturnas da cidade Baixa.
8) Alberto Torres
a) Alberto Henrique Torres foi secretário da Educação no governo do
interventor General Daltro Filho, ao tempo do Estado Novo.
b) Luiz Alberto de Almeida Torres foi eminente advogado
trabalhista, primeiro presidente do TRT gaúcho.
c) Alberto de Seixas Martins Torres foi jornalista republicano e
pensador social brasileiro, nascido no Rio de Janeiro.
Respostas na página 38
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Humor
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Memes

Crônica

Dias de pandemia
Padre Pedro era o pároco da Igreja
de São Benedito.
Em uma manhã de segunda-feira,
resguardado por uma singela máscara, padre Pedro se queixava para uma
roda de senhoras da falta que sentia
do convívio com os fiéis nas missas
dominicais — agora realizadas virtualmente, quando foi interrompido
por um homem acompanhado de
um cão.
– As pessoas, hoje em dia, têm
mais interesse em assuntos do diabo do que de informações sobre
o céu – disse o desconhecido, enquanto o cão, orelhas altas, sentava
na calçada.
Indiferente aos piscares de reprovação que pareciam saltar das máscaras bordadas com as iniciais dos
nomes de família de cada uma das
senhoras, padre Pedro não se fez de
rogado:
– Como você se chama, meu filho?
– Nasci em vinte e nove de agosto,
seu padre.
Sorrindo com a inusitada resposta,
no embalo do que vinha sendo conversado, padre Pedro seguiu a pauta:
– Me diga uma coisa, por que você
não está usando máscara como todo
mundo? Você precisa se proteger!
– Se eu fosse como todo mundo,
talvez usasse, seu padre.
– Deus, com certeza, já deve protegê-lo! – falou uma das mulheres,
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Por Vitor Bertini*

buscando com o olhar a cumplicidade
da roda.
– Posso saber por que você pensa
que não é como todo mundo? – seguiu
padre Pedro, olhos e ouvidos só para o
involuntário candidato a devoto de São
Benedito.
– Porque bebo, seu padre.
– E por que você bebe, filho de Deus?
– Porque se eu afirmar que não bebo
e disser tudo o que digo, vão me tomar
por louco. Ainda mais se eu andar mascarado.
– Você não usa máscara, mas pensa
bastante sobre usá-la, não é verdade?
– Seu padre, todo o mundo é que faz
coisas sem pensar.
– Não sei se entendi… – falou o condutor da paróquia, seguido de uma pausa,
esperando uma nova explicação.
Diante de um enigmático e silencioso
sorriso, padre Pedro mudou de assunto:
– E esse atento cão, é seu?
– Eu ando com ele e ele anda comigo,
seu padre, mas não sou o dono dele não.
– E será que ele não tem um dono?
– É por isso que digo que bebo, padre…
– Pedro, padre Pedro! – completaram
as beatas, todas ao mesmo tempo.
– É por isso que digo que bebo, padre
Pedro. Afinal, quem é dono de quem
neste mundão de Deus? – respondeu o
homem com a calma dos justos, olhando para todas as atentas e mascaradas
senhoras.

– E nome, esse cão tem nome?
Como ele se chama? – perguntaram
as devotas.
– Começamos a andar juntos em trinta de agosto, um dia depois de meu aniversário.
– Entendi… – devolveu o padre, enquanto o cão, como se acompanhasse a
conversa, ficava de pé.
Entretanto, um profundo e audível
suspiro de uma das senhoras fez com
que o cão voltasse a sentar e o padre retomasse a iniciativa:
– Foi você que o ensinou a sentar assim?
– Normalmente, quando senta, ele é
que me ensina.
– Bem… está tudo bem! – disse o padre, encaminhando o fim da conversa.
– Foi um prazer conversar com você.
Espero sua presença na Igreja de São
Benedito, assim que as missas forem liberadas!
– Padre, tempo virá em que a colheita será igual à semeadura – falou o homem arregalando os olhos, espetando
um dedo em direção aos céus e conseguindo, mais do que nunca, a atenção
de todos.
Depois, como um maestro a reger o
silêncio, voltou-se em direção ao cão
sentado. Um sutil movimento de mão
colocou o amigo nas quatro patas e lá
se foram os dois, mão e rabo abanando,
caminhando na direção de onde vieram.
Na manhã seguinte as beatas do padre

Pedro faziam compras no bairro e, sem
a presença do pároco, mesmo usando
máscaras, falavam e falavam.
Foi assim que Georgy Butka, o açougueiro que morara em Florença, ouvia
clássicos e lia Dante, soube da existência de uma espécie de profeta andarilho
que atendia pelo nome de Vinte e Nove
de Agosto e andava com um cão.
Foi assim que Peter Cat, o dono da
cafeteria, soube que algumas pessoas
pensavam que não adianta usar máscaras se lhe faltam todas as outras proteções.
Foi assim também que Bénya Krik, o
Rei, dono da loja de móveis usados, lembrou que já conhecia Trinta de Agosto, o
atento e sábio cão que sentava ao ouvir
verdades.

*Vitor Bertini
é escritor e consultor
bertini.vitor@gmail.com
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... e um grande hotel!

Um hotel
majestoso...
O edifício portentoso onde está
localizada a Casa de Cultura Mario
Quintana foi construído entre os
anos de 1916 e 1933 para abrigar
o Hotel Majestic. Um projeto do arquiteto alemão Theodor Wiederspahn.
Com seu esplendor nos 1930/40, o
hotel recebia artistas de todo mundo, que passavam por Porto Alegre
com suas companhias de teatro e
dança, e também políticos poderosos, como o então presidente Getúlio Vargas.
O poeta maior dos gaúchos, Mario
Quintana, morou em um dos seus
quartos entre 1969 e 1980, ano em
que o prédio foi comprado pelo
Banrisul, que o vendeu ao Estado,
dois anos depois, para transformá-lo numa Casa de Cultura.

RESPOSTAS DO QUIZ PG. 32
1-B
3-A 5-B
7-A
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8-C
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Construído na mesma época do Majestic, na
mesma Rua dos Andradas, o Grande Hotel ficava na esquina com a Rua Caldas Jr., onde hoje
está o Shopping Rua da Praia. Foi o melhor dos
22 hotéis que Porto Alegre possuía até meados
do século passado. Em 1956, o prédio foi vendido para o GBOEX e rebatizado como Edifício
General Mallet. No ano seguinte, o hotel encerrava suas atividades.
Nos seus anos de glória, hospedou políticos
poderosos, artistas famosos e grandes empresários. Suas dependências serviam de sede informal de partidos políticos e testemunharam
muitas negociações, que mudaram a história
do Estado, como as primeiras tratativas para
um acordo de paz, que colocaria um fim na
Revolução de 1923 e as primeiras reuniões que
desembocaram no plano de Getulio Vargas assumir o poder federal, em 1930.
O Grande Hotel era o mais vistoso símbolo da
“Belle Époque” porto-alegrense, uma época de
glamour do centro da cidade, com seus cafés,
restaurantes, cinemas, lojas finas e o lendário
“footing” da Rua da Praia.
Em 13 de maio de 1967, um incêndio iniciado
no 5º andar, acabaria com a história o imponente prédio, que abrigava lojas e escritórios
os mais diversos. Entre os inquilinos no Mallet
gente famosa à época, como o jornalista e vereador Alberto André, o político João Brusa Neto
e o colunista esportivo Cid Pinheiro Cabral (pai
do já falecido jornalista Cláudio Cabral).

