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Editorial

Por Julio Ribeiro

julio@revistapress.com.br

A primavera está chegando!
2020 será um ano para não esquecer. Já
entrou, definitivamente, na história de todos nós. Mudou as nossas vidas de forma
violenta, seja pela perda de amigos, parentes ou colegas, seja pela perda dos nossos
empregos e negócios. Uma tragédia. Mas
— e ainda bem que tudo na vida tem essa
conjunção adversativa — sobreviveremos.
E temos a chance de sairmos ainda mais
fortes lá do outro lado.
O Brasil e o mundo têm muito para
aprender com essa pandemia. Desde os
cuidados mais comezinhos com a higiene pessoal e a atenção profilática com a
nossa saúde, até a ideia de coletividade,
de respeito às pessoas do nosso entorno e
o fortalecimento de nossa capacidade de
resistir, reagir e vencer as dificuldades da
vida.
Essa decisão se sairemos melhores dessa situação, é uma decisão muito mais
pessoal do que coletiva. No conjunto das
opiniões, posições e atitudes da sociedade
não há consenso. Não apenas aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Mas,
no mundo todo. Então, o grande lance é
cada um de nós querer, resolver e decidir vencer essa crise. Mantendo cuidados

com a saúde, se protegendo e protegendo
às pessoas do entorno, cuidando da nossa
saúde mental e emocional, estabelecendo
prioridades e um plano mínimo de futuro
imediato. Um passo de cada vez, sem maiores ansiedades.
O objetivo é chegarmos ao final deste ano,
quando começarão a ser distribuídas vacinas por todo o País, e termos ânimo, força
e determinação de nos reerguermos, nos
reconstruirmos, juntarmos o que restou e
seguirmos em frente.
Vai passar. Já está passando. Sobreviveremos. E, no futuro, poderemos olhar para esses dias cinzas com um misto de melancolia
e tristeza, mas também com uma pontinha
de orgulho porque resistimos, passamos,
vencemos.
A mensagem desta edição da revista Quarentena é de esperança, resoluta esperança,
de que dias melhores estão chegando. Falta
pouco agora para que o céu de chumbo de
lugar ao azul dos dias iluminados da primavera. Setembro já está às portas e com ele a
primavera. Deixaremos esse longo e tenebroso inverno para trás, reuniremos novamente os amores, os amigos, os parceiros e
seguiremos em frente, numa ode à vida!
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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
Crédito orçamentário de R$ 1,9 bilhão viabilizará
a aquisição e produção de 100 milhões de doses
da vacina contra a doença, produzida pelo
laboratório AtraZeneca e Universidade de Oxford

Presidente
assina Medida
Provisória
que garante
produção de
vacina contra
a Covid-19
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O presidente da República, Jair Bolsonaro,
assinou, no último dia
06 de agosto, Medida
Provisória que viabiliza
recursos para produção
e aquisição da vacina
contra a Covid-19, produzida pelo laboratório
AstraZeneca e Universidade de Oxford. A proposta prevê um crédito
orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão
para que a Fiocruz possa dar início à produção
do imunobiológico.
A previsão para início
da produção da vacina
no Brasil é dezembro
deste ano. Em todo o
mundo, esta é a vacina que está em estágio
mais avançado. O Ministério da Saúde também
acompanha pesquisas
para o desenvolvimento de outras vacinas e
pode firmar outras par-

cerias para garantir a
proteção dos brasileiros
na luta contra a doença
e salvar vidas.
O presidente da República, Jair Bolsonaro,
ressaltou a importância
da parceria com o laboratório AstraZeneca e
Universidade de Oxford,
que possibilitará trazer
a tecnologia da produção da vacina para o
país. “O Ministério da
Saúde procurou meios
no mundo de buscar a
vacina. O mais importante é que nessa vem
a tecnologia para nós.
Temos como dizer que
fizemos o possível e o
impossível para salvar
vidas”, destacou o presidente.
Segundo o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, “esse é um
acordo de transferência
de tecnologia ao Brasil.

Isso significa que estamos garantindo a produção e a entrega de 100
milhões de doses, além
de trazer para o país a
capacidade de utilizar
na indústria nacional
essa nova tecnologia e
dar sustentabilidade ao
Programa Nacional de
Imunização”.
O Ministério da Saúde prevê um repasse
de R$ 522,1 milhões na
estrutura de Bio-Manguinhos, unidade da
Fiocruz produtora de
imunobiológicos. O objetivo é ampliar a capacidade nacional de
produção de vacinas e
tecnologia disponível
para a proteção da população. Outros R$ 1,3
bilhão são despesas referentes a pagamentos
previstos no contrato de
encomenda tecnológica. Os valores contemplam a finalização da
vacina. O acordo prevê
o início da produção no
Brasil a partir de dezembro deste ano e garante
total domínio tecnológico para que Bio-Manguinhos tenha condições
de produzir a vacina de
forma independente.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
O acordo entre Fiocruz
e AstraZeneca é resultado da cooperação entre
o governo brasileiro e
governo britânico, anunciado em 27 de junho
pelo Ministério da Saúde. O próximo passo será
a assinatura de um acordo de encomenda tecnológica, previsto para este
mês, que garante o acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina,
das quais 30 milhões de
doses entre dezembro e
janeiro e 70 milhões ao
longo dos dois primeiros
trimestres de 2021.
A Fiocruz recebeu informações técnicas do
laboratório AstraZeneca
necessárias para a definição dos principais
equipamentos para o
início da produção industrial. Com sua larga
experiência em produção de vacinas, a instituição também colocará
à disposição sua capacidade técnica a serviço
dos esforços mundiais
para a aceleração do escalonamento industrial
da vacina junto a outros
parceiros.

A vacina produzida por
Bio-Manguinhos
será
distribuída pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), que atende o
Sistema Único de Saúde
(SUS). O acordo com a
AstraZeneca permitirá,
além da incorporação
tecnológica desta vacina, o domínio de uma
plataforma para desenvolvimento de vacinas
para prevenção de outras enfermidades, como
a malária.
"Nos seus 120 anos de
história, a Fiocruz sempre respondeu às grandes questões do SUS e às
emergências sanitárias.
Frente à pandemia da
Covid-19, chegarmos a
esse momento para celebrar o acordo com a farmacêutica AstraZeneca
e realizar a encomenda
tecnológica e a incorporação da tecnologia em
Bio-Manguinhos é um
passo fundamental para
salvar vidas e garantir a
autonomia e a soberania
do nosso país na questão
da vacina”, ressalta Nísia
Trindade, presidente da
Fiocruz.
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Empresário vende
picolé de coxinha
e salva negócio
durante pandemia
Clayton Francisco Quintiliano, de Jaú, no
interior do estado de São Paulo, criou o picolé de coxinha – na verdade uma coxinha
em formato de picolé – e explodiu nas redes sociais.
A alternativa de renda extra que ele encontrou durante a pandemia de Covid-19 acabou fazendo sucesso.
A iguaria viralizou pela primeira vez em
maio deste ano, quando o professor de
dança ficou impedido de dar aulas presenciais e precisou se reinventar. (Veja a receita abaixo)
“É muito difícil parar e fechar as portas”,
disse o empresário, que tem um estúdio
de dança na cidade.
Pandemia
Aproveitando a época de isolamento,
Clayton retomou a produção do picolé de
coxinha e ganhou a internet.
Camila ajuda na produção. Cada picolé de
coxinha custa R$ 4,00, e a bandeja congelada custa R$ 12,00.
Os recheios são de frango, calabresa, presunto e queijo.
O sucesso foi tanto que o casal já pensa em
expandir o negócio.
Formatos
Além de Clayton, outros empresários também pensaram em outros formatos de coxinha…
Já inventaram o sanduíche de coxinha,
quibe de coxinha, hambúrguer, cupcake,
buquê e até ovo de páscoa de coxinha.
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Fátima Almeida, uma salgadeira de Curitiba, criou em 2017 o ‘coxinha ovo’, um ovo
de páscoa salgado de quase um quilo. Embalado para presente, o produto foi sucesso
tanto na internet, quanto nas vendas.
Receita Picolé de Coxinha
Ingredientes
MASSA
1 colher (sopa) de manteiga
150 ml de leite
300 ml de caldo de cozimento do frango
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
Sal a gosto
RECHEIO
1 peito de frango cozido e desfiado
Azeite a gosto
1 cebola pequena
2 dentes de alho
Cheiro verde e sal a gosto
MONTAGEM
Óleo para fritar
10 palitos de picolé
MODO DE PREPARO
Massa: Coloque os ingredientes na panela (exceto a
farinha) e deixe em fogo médio, até levantar fervura. Acrescente a farinha e mexa bem até ficar homogênea e desgrudar da panela. Despeje a massa em
superfície de mármore, espere esfriar um pouco e
sove. Reserve.
Recheio: Refogue o frango em azeite com cebola,
alho cheiro verde e sal. Reserve.
Montagem: Em volta de um palito de picolé, modele
a massa, recheie e frite em óleo não muito quente.
Fonte Marie Claire

André
Machado
O que levou um jornalista, com uma carreira já consolidada, se
decidir em largar tudo
e concorrer a vereador
de Porto Alegre?
Muito antes de eu ser
jornalista, a política já
fazia parte da minha
vida. Antes mesmo de
eu nascer, meu pai já
havia disputado uma
eleição. Dias antes do
meu aniversário de
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dois anos ele foi eleito
vereador com a maior
votação da história de
Porto Alegre. Eu não
havia feito três anos
e o pai teve o mandato interrompido por
uma cassação. Cresci
achando que ele havia
sido caçado nas ruas
da cidade, assim mesmo, com cedilha. Não
sabia que existia também o cassado, com

dois esses, e que representava uma perda da
liberdade de expressão. Eu ainda era um
menino quando saia
distribuindo santinhos
do Ibsen Pinheiro, primo do meu pai, e do
Alceu Collares, amigo e
colega dele na Câmara
Municipal. Então, a política é natural na minha vida e sempre soube que, um dia, seria

Entrevista

“Ou as pessoas se envolvem com a política e vão atrás
do melhor candidato ou passarão a vida negligenciando
a necessária mudança que nossa sociedade precisa”

Nesta edição, a revista QUARENTENA foi conversar com o
jornalista André Machado, que depois de mais de 20 anos no
jornalismo, volta a disputar um cargo eletivo. Ele que sempre
teve ligações pessoais e familiares com o PDT — ele é filho
do ex-vereador e deputado Dilamar Machado —, em 2014, foi
candidato a deputado federal pelo PCdoB. Um erro que ele
constatou no dia seguinte ao se filiar ao partido, a convite da
deputada Manuela D’Ávila.
Agora, ele mais uma vez larga o microfone e entra na disputa
eleitoral, desta vez concorrendo a vereador de Porto Alegre, pelo
Partido Progressista. Confira um pouco do que pensa o jornalista.

chamado a concorrer a
um cargo eletivo. Tive
a experiência de 2014,
reconheci o erro de minha escolha – tanto do
cargo, quanto do campo político, retornei ao
jornalismo e esperei
chegar a hora de voltar
a disputar uma eleição.
Seis anos depois chegou o momento de encarar novamente uma
pré-candidatura. Te-

nho fraquezas, como
todos, mas o medo de
enfrentar novas situações não é uma delas.
Um jornalista que busca uma carreira política. O quanto isso é
influência e o quanto
é um tributo ao teu
pai, Dilamar Machado,
que foi um nome consagrado do rádio gaúcho e que iniciou uma

carreira política pela
Câmara de Vereadores
de Porto Alegre?
São as duas coisas. A
influência do meu pai
é inegável. E o legado que ele me deixa é
imenso. Neste mês de
agosto está fazendo 19
anos da sua morte e é
incrível como a memória dele está presente
em mim e em todos
que conviveram com
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ele. O pai era um homem integro. Morreu
com um patrimônio
menor do que tinha
quando entrou na política. Vi na minha casa
o quanto este mundo
pode ser – ao mesmo
tempo – recompensador e cruel. Vai dos
abraços e tapas nas
costas na hora das vitórias ao abandono e ao
esquecimento em momentos difíceis ou nas
derrotas. Muitas coisas
que meu pai defendia
como vereador, como
o problema dos ônibus
na Salgado Filho ou a
necessidade de transformação do Quarto
Distrito, seguem sendo
pautas atuais. Também
da defesa que ele fazia
do pessoal do Mercado
da Cobal. Hoje estou
na defesa dos comerciantes do Mercado
Público. Seu Dilamar é
meu exemplo e tenho
certeza de que ele está
orgulhoso de ver o que
conquistei e onde estou. Talvez me aconselhasse a não seguir
o caminho que trilhou
por medo das dores
que posso encontrar.
Sei que, assim como
minha mãe, ele me diria não vai, mas seria o
primeiro a empunhar
minha bandeira depois
de tomada minha de-
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cisão. Meu pai está ao
meu lado mais do que
nunca.
Os parlamentos todos,
no Brasil, perderam
força e credibilidade
nas últimas décadas,
se transformando em
casas de conchavos e
acordos não muito republicanos. O quanto
isso é culpa somente
do eleitos e o quanto
os eleitores tem sua
parcela de contribuição?
Quando deixei a Rádio Gaúcha, em 2013,
recebi o telefonema de
uma mulher que queria
me apoiar nas eleições
do ano seguinte. Cheio
de alegria e confiança
fui ao encontro dela na
Zona Sul de Porto Alegre. Ao chegar lá falei
um pouco sobre coisas
nas quais acreditava e
estavam vinculadas a
uma candidatura a deputado federal, como
a necessidade de uma
reforma política e minha opinião de que
deve haver uma limitação no número de
mandatos em um mesmo cargo. Minha ilusão
de tratar-se de uma
conversa republicana
esvaiu-se no momento em que a questionei do motivo dele me
apoiar. O que ela que-

ria, de fato, eram dez
mil reais para pintar
um muro. Vivi com corrupções como essa em
vários momentos da
campanha. O que esperar de poderes eleitos por eleitores que
trocam seus votos por
vantagens pessoais?
É natural que dentro
das casas legislativas
existam estes bolsões
de maus caráteres que
fazem a fama do todo.
Os bons sofrem. Ao
entregar um material
de campanha, uma senhora na fila do ônibus
rejeitou e disse “não
voto em corrupto”. Eu?
O erro dela é tão grande quanto a de que me
chamou para vender

o apoio. Ou as pessoas se envolvem com a
política e vão atrás do
melhor candidato ou
passarão a vida negligenciando a necessária mudança que nossa
sociedade precisa.
Como avalias o trabalho da imprensa em
relação a essa pandemia? Não houve um
certo estímulo ao pânico por parte de parcela considerável da
mídia?
Estamos vivendo um
momento
histórico
onde a imprensa formal não tem mais o
monopólio do discurso. Os principais veículos do país e daqui do
Rio Grande do Sul não
apenas estimularam o
pânico. Eles entraram
em pânico. Vejo postura de profissionais
que respeito que são
exageradas e uma negação a qualquer pensamento que não seja
o que defendem. Basta ver a forma como
são tratados os médicos que, na prática do
ato médico, receitam
o tratamento precoce aos seus pacientes. Não foram atrás
dos resultados, trataram os médicos como
curandeiros e desdenharam das receitas

como “kit milagroso”.
Na época do H1N1 se
podia testar o Tamiflu
e agora não se pode
testar medicamentos
tomados há tempos
como Cloroquina ou
Ivermectina? Sou contra a automedicação
e, tenho certeza, a postura do presidente Jair
Bolsonaro influenciou
no posicionamento da
imprensa. Os jornalistas, em geral, não
gostam dele. Eu o respeito pelo cargo que
ocupa, como faço com
todos. Quando na Assembleia,
iniciamos
o Fórum de Combate
ao Colapso Social e,
Econômico para debater o enfrentamento
da pandemia com um
viés diferente do adotado pela imprensa,
mandamos mensagens
para alguns colunistas.
Uma nos respondeu
que tratava-se de “um
bando de loucos”. O
tal bando eram empresários que lutam para
manter seus negócios
e, consequentemente, seguir empregando
pessoas. O futuro será
melhor para analisarmos o momento que
vivemos, mas hoje estou cansado da forma
como as coisas foram
abordadas, especialmente, nos primeiros

meses. Acima falei do
monopólio do discurso. Ele não existe mais.
As lives independentes
mostraram isto.
Qual o papel que a Câmara terá na reconstrução da cidade, que
sofrerá enormemente
os efeitos dessa pandemia, especialmente
sobre a sua atividade
econômica?
O que mais deve preocupar cada um de nós
é como vamos gerar
renda para as pessoas.
Como haverá trabalho
para todos, para que
haja também dignidade. Simplificar a vida
de quem pode empreender, me parece
o primeiro caminho.
Tornar o turismo uma
ferramenta de desenvolvimento e renda
nos ajuda muito. Porto
Alegre tem ainda uma
ampla estrutura acadêmica e tem se transformado em um polo
de inovação e isto não
pode parar. A Câmara,
esteja lá quem estiver,
têm que saber ouvir
a cidade. Os políticos
não inventam soluções milagrosas. Têm
mais sucesso os que
tem empatia e ouvem
as pessoas. Tomara a
próxima legislatura tenha esta capacidade.
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Por Paulo Pruss

Centenário da Revolução Farroupilha
Em 1935, Porto Alegre, comemorou o Centenário da
Revolução Farroupilha muito festejado, os preparativos
iniciaram um ano antes. Uma grande exposição, que
contou desde o início com o empenho do Centro de Indústria Fabril e a Federação das Associações Rurais, revelando-se um grande sucesso para época. Uma grande
Feira Internacional que durou meses nas origens do que
é hoje o Parque Farroupilha, antigo Campos da Várzea
ou Redenção, onde cada estado brasileiro tinha um pavilhão que mostrava um pouco da sua história, costumes
e seus produtos.
O tempo exato da exposição foi de 20 de Setembro de
1835 até 15 de Janeiro do ano seguinte. A exposição é vista como um marco para o estado do Rio Grande do Sul,
ocorrido para demonstrar os avanços tecnológicos pelos
quais o Brasil passava, assim como celebrar a história do
povo sul-rio-grandense.
Esta edição contou com a visita de cerca de um milhão de
visitantes, segundo estimativas da mídia na época, e que,
comparado ao tamanho de cerca de 300 mil habitantes
de porto alegre na época, representou um grande sucesso da feira. A exposição teve 17 pavilhões internacionais
e 7 nacionais (cada qual representando um estado Brasileiro), foram ao evento um total de 3.080 expositores.
O que pouca gente sabe é que A exposição foi o berço
das nossas atuais Churrascarias. A primeira churrascaria
crioula de Porto Alegre funcionou no parque em 1935, na
Exposição em homenagem ao Centenário da Revolução
Farroupilha, ideia do prefeito Alberto Bins.
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Primeira
convocação
de Pelé
Coube a um porto-alegrense a honra de ter convocado o eterno Rei do futebol,
Pelé, pela primeira vez para
disputar um jogo pela seleção brasileira, isto aconteceu no ano de 1957, Pelé tinha 16 anos, a convocação
foi para dois amistosos e
na sequência a Copa Roca,
no Maracanã. O treinador
era Sylvio Pirillo, e a estreia
de Pelé foi no jogo contra a
Argentina, o Rei iníciou o
jogo no banco de reservas
e entrou mais tarde, o Brasil perdeu para a Argentina
por 2x1, o gol do Brasil foi
de Pelé. Pirillo jogou pelo
Americano de Porto Alegre, Internacional, foi um
grande ídolo do Flamengo
e encerrou sua carreira no
Botafogo, morreu em Porto Alegre em 1991.
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Crônica

Com a cabeça nas nuvens!
Por Julio Ribeiro*

Quando eu era guri, lá pelos idos
dos anos 70, com muita frequência
eu ouvia a expressão “com a cabeça
nas nuvens”. Uma variante era “no
mundo da Lua”. Isso pra qualificar
uma pessoa “avoada”, que não prestava atenção nas coisas, que parecia
que não sei o que, como diria o Patropi, aquele personagem da Praça é
Nossa!
Os românticos, os poetas, e os
abobados da enchente em geral, viviam com a cabeça nas nuvens. Sem
contato com a torre. Isso numa época em que não se tinha muita coisa
para distrair a atenção. Os programas do Chacrinha, as velhas Sessões da Tarde, o Robô Gigante e não
muito mais era o que preenchiam
nossos dias. Ah, tínhamos, também,
o Cyborg, no tempo em que seis milhões de dólares era dinheiro, hoje
qualquer laranja da Petrobras vale
muito mais que isso.
As sessões de cinema eram coisas
para sábado à tarde, as brincadeiras
dançantes desafiavam os tímidos
como eu, e os campinhos de futebol
eram nossos de manhã à noite. Fora
isso, não havia muito mais para nos
roubar a atenção. E mesmo assim,
muitos de nós vivíamos com a cabeça nas nuvens, talvez sonhando com
o futuro.
Bem, o futuro chegou. Aliás, já faz
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um tempinho, pelo menos pra mim. E
neste futuro, que hoje é presente e que
não demora nada já será um passado
distante, também há muita gente com
a cabeça nas nuvens. Ou melhor, NA nuvem. In cloud. Tudo o que precisamos
saber está na nuvem, basta dar um Google, acessar a Wikipedia, ler online, sem
maiores dificuldades. Claro, desde que
tenhamos conexão de internet. Mas,
considerando que este é um problema
já vencido na maioria dos países civilizados, a coisa se torna fácil, amigável e
disponível a qualquer hora, onde estivermos.
Mas, será que isso é bom? Será que
terceirizarmos nosso cérebro é a melhor opção? Talvez, porque eu seja do
tempo dos livros impressos e das enciclopédias, tendo a achar que este é um
caminho muito perigoso. Abrimos mão
de nosso HD natural e delegamos a algo
etéreo, que nem sabemos exatamente
como funciona, o nosso suprimento de
informação.
Isso, talvez, explique a superficialidade das conversas que ouvimos por
ai. Como vamos aprofundar um bate-papo se não temos o nosso próprio
depósito de informação? Como falar de
James Joyce, ou de Jorge Luiz Borges,
de Truffaut ou Marco Ferreri, de Cézanne ou Basquiat, do Fusca ou do Porsche
se a cada fala tivermos que recorrer ao
smartphone?

A consequência disso tudo é que temos bilhões de informações disponíveis, mas uma cachola vazia, oca como
porongo seco. Faça a prova, pergunte a
estudantes universitários, de qualquer
área, alguma coisa sobre alguns dos
grandes nomes das profissões que estão por abraçar, questione sobre este
ou aquele personagem histórico, tente
conversar a respeito de fatos importantes da humanidade ocorridos nos
últimos 50 anos. A grande maioria ficará com cara de Dirceu Borboleta (hehe,
essa é pros iniciados), sem saber o que
dizer. Isso sim é que é andar com a cabeça nas nuvens!

*Julio Ribeiro é jornalista
e publisher da Athos Editora
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Notícias boas
QUAIS HÁBITOS APRENDEMOS
DURANTE ESSA QUARENTENA?
O site www.sonoticiaboa.com.br fez uma enquete em suas lives
para saber quais hábitos os brasileiros criaram durante essa
quarentena e que deverão manter depois de passada a pandemia.
Veja os 20 mais citados pelo público:
1. Economizar e só comprar o necessário / controlar consumismo
2. Cozinhar em casa / fazer refeições em família
3. Evitar desperdício
4. Higienizar as mãos várias vezes ao dia
5. Parar de roer unha /colocar dedo no nariz
6. Parar de fumar
7. Higienizar o celular, sacolas e alimentos trazidos do mercado
8. Comprar do comércio local
9. Reduzir consumo de carne / Segunda-feira sem carne
10. Pagar tudo pela internet
11. Organizar o quarto, guarda-roupas, estudos
12. Aprender a trabalhar em casa/home office
13. Sapato de casa e sapato de rua / roupa de casa e roupa de rua
14. Plantar e cuidar das plantas
15. Leitura de livros
16. Dizer eu te amo
17. Gratidão pela vida e pela saúde
18. Valorizar família e amigos / aproveitar o tempo com os filhos / brincar
19. Valorizar o abraço
20. Rezar/orar/meditar
E você, quais desses já assimilou no seu dia-a-dia?
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Professor pedala 7Km para ajudar
alunos sem internet na pandemia
Um professor pernambucano pedala 7km toda semana para ajudar alunos
que não têm internet em
casa e, por isso, não conseguem acompanhar as
atividades online nesses
tempos de pandemia.
O professor de Ciências
Arthur Cabral, de 29 anos,
leva as atividades pessoalmente na casa dos estudantes para que possam
estudar da mesma forma
que os outros.
Ele faz a maratona de bicicleta toda sexta-feira, desde que descobriu um grupo de 20 alunos da Escola
Estadual Deputado Oscar
Carneiro – em Camaragibe, na Grande Recife – não
tem internet para estudar
em casa. Arthur diz que é
uma questão de igualdade.
“A educação tem que chegar em todo mundo. Quando terminei a graduação,
sempre achei que eu estava aqui para ajudar meus
alunos. Se 20, 10 ou mesmo um não tiver acesso ao

ensino, vou estar ajudando”.
Mestre em biologia, Arthur
Cabral trabalha há três
anos na Escola Estadual
Deputado Oscar Carneiro
que, a exemplo de outras
instituições de ensino de
Pernambuco, teve as aulas presenciais suspensas
depois da pandemia da
Covid-19.
7 km
O professor Arthur dá aula
a seis turmas do ensino
fundamental.
Morador da Várzea, na
Zona Oeste do Recife, ele
percorre ao menos sete
quilômetros para chegar à
região da escola, que fica
no bairro da Vila da Fábrica, onde moram os alunos.
As entregas de material
didático são feitas sempre
de bicicleta, porque alguns
deles moram em locais de
difícil acesso. Ele conta que
a primeira vez que chegou
na casa dos estudantes
eles se assustaram:

“Quando comecei o trabalho, eles não esperavam
por isso, tanto os estudantes quanto os parentes.
Disseram ‘caramba, o professor aqui’. Quando chego na casa deles, sempre
dou uma conferida se eles
fizeram as atividades anteriores e deixo novas. Vários
pais disseram que os filhos
se alegraram em poder voltar a estudar, porque muitos deles não têm acesso à
internet, ou têm, mas não
têm celular compatível ou
precisam dividir o aparelho com mais cinco irmãos,
por exemplo”, disse.
Corrente do bem
Arthur gasta por semana
R$ 100,00, em média, para
imprimir as atividades que
leva aos estudantes.
No começo, ele tirava o valor do próprio bolso, mas,
com o tempo, uma rede de
solidariedade se formou e
abraçou a causa.
“Eu contei a história ao
dono de uma gráfica, aí o
rapaz me deu um desconto bom, e alguns amigos
doam folhas de papel,
ou me dão um valor em
dinheiro para fazer a impressão. Você percebe que
começa a se formar uma
rede de ajuda ”, comentou
agradecido.
(Fonte: G1)
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Médico volta ao trabalho após
ficar entubado e recebe homenagem
O médico Lucas Manrique Rodrigues, de 26 anos, voltou
ao trabalho depois de quatro
meses afastado e recebeu uma
surpresa emocionante dos
profissionais da linha de frente do Hospital de Urgências de
Trindade, em Goiás, que fizeram uma homenagem a ele.
Lucas quase morreu há quatro meses, quando sofreu um
acidente grave de carro. Ele ficou entubado na UTI durante
17 dias e depois teve que reaprender a falar e caminhar
com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia
ocupacional.
Felizmente deu certo e a linda missão dele de salvar vidas
continua! O clínico geral do Pronto-Socorro do Hutrin se
superou e retomou às atividades em meados de julho, num
momento crítico para tratar de pacientes com Covid-19. E
a recepção ao jovem médico foi calorosa.
Os colegas colocaram mensagens na parede logo na entrada do hospital: “Seja bem-vindo, dr. Lucas”. Eles também
cantaram para acolher o clínico geral, que ficou paralisado
na porta do hospital ao ver a surpresa.
Agradecida, a mãe do @dr.lucasmanrique.r , Marília Manrique, fez uma publicação no Facebook incentivando o filho.
“É muito bom saber que você já pode fazer o que mais gosta. Há muita gente precisando de você, esse garoto tão dedicado, guerreiro e amoroso. Por isso Deus olha tanto por
você.”, escreveu.
Coronavírus
E Lucas volta ao trabalho em um momento delicado.
Goiás tem mais de 40 mil casos confirmados de Covid-19,
com mais de mil mortes até agora.
Por causa da pandemia, foi cancelada a Festa do Divino Pai
Eterno, tradição de Trindade – cidade onde Lucas mora e
trabalha. O evento reunia milhares de fiéis todos os anos.
(Fonte: G1)
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‘Chico venceu
a Covid’,
comemora
mãe do menino
famoso nas redes
O Chico é mais um brasileiro que venceu a Covid.
O menino de 3 anos, que
tem síndrome de Down
e é famoso nas redes sociais, teve alta da UTI em
20 de julho, após 14 dias
de internação.
A mãe dele, a advogada
Daniela Guedes Bombini comemorou com um
post emocionante no Instagram.
“Hoje está fazendo 14
dias desde que iniciaram os sintomas. E não
é que acabamos de receber a feliz notícia de
que ele não transmite
mais o vírus, pelo tempo
discorrido! Estamos indo
para a pediatria, porque
ele ainda vai precisar ser
avaliado na gastro, mas
o que é certo é que CHICO VENCEU A COVID!!!”,
escreveu a advogada nas
redes sociais.

A vitória
O Super Chico – como é
conhecido pelos mais de
124 mil seguidores no
Instagram – foi para um
quarto da enfermaria de
um hospital particular de
Bauru, no interior de São
Paulo, onde seguiu sob
cuidados médicos.
A alta da UTI foi mais
uma vitória na luta pela
vida do garoto Francisco Guedes Bombini. Ele
nasceu prematuro e precisou passar por sete
cirurgias por problemas
renais, cardíacos e hipotireoidismo, além de
uma displasia pulmonar
herdada pelos três meses
de entubação.
Animado
A mãe contou que o próprio Chico dá sinais de
que entende que o pior
já passou.
“Já até voltou a ser um
leão aqui, está soltando
seus gritinhos, porque
sente, certamente, tudo
o que está acontecendo!
Chico veio mesmo para
nos ensinar, tenho muito
orgulho do meu super-herói”.
“Bora, Chico, sair daqui
do setor de Covid, torcendo para que os que
ficam se recuperem e
que tudo fique bem!”,
completou a mãe.

História
Francisco nasceu prematuro e morou por seis
meses no hospital.
Segundo Daniela, nesse
tempo ele lutou muito
pela vida e acabou ga-

nhando o apelido de Super Chico, nome inspirado nos heróis e em São
Francisco de Assis.
(Fonte: SoNoticiaBoa
com informações do G1)

idosa de 95 com
Alzheimer e diabetes
vence dengue e Covid
Dona Olinda Caetano Elói é uma campeã de saúde
e resistência. A idosa de 95 anos, que tem Alzheimer e Diabetes, acaba de vencer dois grandes inimigos: primeiro a dengue e agora a Covid-19.
A brasileira passou 12 dias internada no Hospital
Santa Maria, no Distrito Federal e surpreendeu a
todos com sua força e recuperação.
“Minha tia avó ficou cinco dias internada sem piora do quadro. Foi encaminhada para enfermaria,
onde permaneceu por mais sete dias. Total de dias
hospitalizado sem complicações: 12 dias. Não precisou ser entubada. Graças a Deus!”, comemorou o
sobrinho-neto Tainã Braúna.
História
Dona Olinda mora com a família no bairro do Park
Way, em Brasília.
Ela foi cabeleireira quando jovem e é lembrada até
hoje pelo “dom de fazer quitutes de Minas Gerais
(broas, pão de queijo, doces, etc..) que todos admiravam”, lembra Tainã, que é veterinário.
(Por Rinaldo de Oliveira, da redação do SóNotíciaBoa)
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Livros
para bons
momentos

Dicas de Livros

Por Ricardo Sondermann
Empresário
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Livros mudam a vida,
livros dão vida, livros são
vida. O Julio Ribeiro me
passou a difícil missão
de propor aos leitores da
QUARENTENA
algumas
sugestões de literatura. Os
livros que seguem abaixo
foram importantes em várias fases de minha vida e
cada um, a sua maneira,
me levaram para um outro
patamar de interesses e de
conhecimento.
Então, vamos lá:

1.“Endurance – A lendária

expedição de Shackleton à

Antártida” por Caroline Alexander. Se houvesse uma
forma de reunir em um livro
aventura, planejamento,
administração, inteligência
emocional, terror, esperança, superação e conquistas
impressionantes, eu diria
que existe. A jornada de
Shackleton e sua tripulação
de 22 homens proporciona
ensinamentos sobre coragem, visão, camaradagem,
determinação e propósito.
Uma leitura indispensável
para entender os limites
que o ser humano pode
suportar e o que a força
de vontade pode alcançar.
Uma aventura épica no
Atlântico sul, entre a Antártida e as ilhas do sul.

2. “Os judeus, o dinheiro e

o mundo” por Jacques Attali. A obra de Attali retrata

a história supostamente
obsessiva entre os judeus e
o dinheiro usada ao longo
dos tempos para alimentar
o preconceito antissemita.
O livro mergulha na forma
prática e objetiva de como
o povo judeu via e vê o
mundo, como se organizaram como sociedade, como
desenvolveram relações de
negócios e assim, desta forma, tiveram condições de
entender o mundo ao seu
redor, sobreviver e prosperar. Uma obra humana,
tocante, otimista e com histórias e casos maravilhosos.

3.“A

nascente” de Ayn
Rand. A história do arquiteto Howard Roark é um
exemplo de dedicação e
coerência de um homem à
valores e crenças da liberdade. Para mim esta obra

da pensadora objetivista
Ayn Rand supera “A revolta
de Atlas” pelo exemplo de
um individualismo positivo, uma demonstração de
que pessoas livres, imbuídas de princípios e ideias
podem mudar o mundo. “A
nascente” nos leva a entender como mulheres e homens, por suas ações individuais, são mais fortes do
que o coletivo e a coerção
dos poderosos.

4.“Memórias

da Segunda Guerra Mundial” por
Winston Spencer Churchill.
Como filho de pais que
escaparam da Alemanha
nazista, a Segunda Guerra
fez (e faz) parte da história
de minha família. Churchill
foi o homem que anteviu,
lutou e venceu a Guerra.
Durante sua longa vida

Churchill escreveu mais de
25 títulos em 45 volumes e
pelas “Memórias” foi agraciado com o Prêmio Nobel
de Literatura em 1953. Originalmente, uma obra em
6 volumes, a versão compacta publicada no Brasil
proporciona uma excelente compreensão da guerra pela ótica de seu maior
personagem. Churchill é
para mim um exemplo de
visão e liderança, um ser
humano que errou no varejo e acertou no atacado,
foi magnânimo e humilde
ao mesmo tempo. O exemplo de sua liderança foi a
inspiração para meu livro
“Churchill e a ciência por
trás dos discursos”. Depois
das “Memórias” vocês verão milhares de possibilidades.
Boa leitura!

Os livros foram
importantes em
várias fases de
minha vida e cada
um, a sua maneira,
me levaram para
um outro patamar
de interesses e de
conhecimento
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Dick Wolf,
Tom Selleck e
Michael Douglas,
imperdíveis!

Dicas de séries e filmes

Por Paulo Guerra
Fotógrafo
Richard Anthony Wolf , “Dick Wolf” para os íntimos,
tem 73 anos e é a grande mente e conhecido como
criador e produtor executivo da franquia Law & Order.
Desde 1990, a franquia inclui seis dramas da polícia,
tribunal e quatro derivações internacionais. Ele também é o criador e produtor executivo da franquia de
Chicago, que, desde 2012, inclui quatro dramas baseados em Chicago: polícia, tribunal, bombeiros e medicina. Wolf ganhou vários prêmios, incluindo um Emmy
e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.
Nos últimos 36 anos, a Universal Pictures Television
e o produtor Dick Wolf têm mantido uma relação de
trabalho extremamente profissional e lucrativa para
ambas as partes. Assim como a franquia Chicago,
mostrando o dia a dia de policiais, bombeiros e médicos na Cidade dos Ventos. As duas franquias são as
maiores audiências da Rede NBC hoje, sendo que Lei
& Ordem – Unidade de Vítimas Especiais, com Mariska
Hargitay, está no ar há 21 temporadas.
Dick Wolf, informou em seu instagram estar satisfeito de continuar um excelente relacionamento com a
Universal por mais cinco anos.
Não deixe de procurar a recente spin off de FBI, isso
mesmo, FBI: The Most Wanted. O impressionante são
os crossovers entre as séries, com histórias que se entrelaçam, juntando Olivia Benson com o irritado Void
de Chicago PD, ou seja quem começar a assistir um
vai ter que assistir todos. E nessa pandemia estou maratonando todas as temporadas do Chicago Fire. Para
quem ainda gosta de relembrar a química de dois investigadores do FBI como Mulder e Scully de ‘X Files’
não vai deixar de assistir.
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Blue Blood
É mais uma série que
se passa em NY, a série
terminou sua décima
temporada contando as
histórias de uma família
que há quatro gerações
trabalha na polícia nova-iorquina. Tom Selleck interpreta Francis
“Frank” Xavier Reagan,
o patriarca dos Reagan.
Conheci a série ao passar uns dias nos EUA, em
2017, e peguei um episódio chave onde um grande policial é morto nas
ruas da cidade e se inicia
a busca pelo matador.
Pronto. Era de ação, me
prendeu até o fim do episódio. Tem quase todas
as temporadas no NOW.
Com um catálogo tão
vasto, a Netflix já possui
séries originais em dezenas de países. Além das

tradicionais produções
em língua inglesa, o público brasileiro também
aprendeu a amar sucessos vindos da Espanha,
como La Casa de Papel
e Elite; e Dark, produzida
na Alemanha, além de
séries e filmes do leste
asiático.
Agora é a Islândia, com
O Assassino de Valhalla.
A trama gira em torno do
departamento de polícia
de Reiquiavique, capital
e maior cidade da Islândia. Com cerca de 350 mil
habitantes, é compreensível que quase tudo que
ocorre na região entre
no radar da população.
Quando uma série de
assassinatos começa a
assombrar a capital, a
policial Kata (Nína Dögg
Filippusdóttir) se torna
a responsável por investigar quem está por trás

destes crimes. Quando a
cena toma grandes proporções e a imprensa
rotula o caso de “maior
crime da história da Islândia”, ela recebe a ajuda de Arnar (Björn Thors),
um competente detetive
islandês residente em
Oslo, na Noruega, e que
aceita retornar ao país de
origem para auxiliar na
missão.
Na mesma linha de
diversão e suspense policial tem também as
séries: Deadwind , Marcella, Unidade 42,Bordertown, Trapped e Power.

Renovada
A série “O Método Kominsky”, protagonizada
por Michael Douglas e
Alan Arkin, foi renovada
para a terceira e última
temporada na Netflix. A

Revista Quarentena 25

comédia de Chuck Lorre
conta a história dos amigos de longa data, Sandy Kominsky e Norman
Newlander, que enfrentam os altos e baixos da
vida sem perder o humor.

Filmes que
super indico
Dois Papas, Sniper
Americano e Indústria
Americana (bancada
pelo casal Obama) sobre
as diferenças de cultura,
em que um bilionário
chinês reabre uma fábrica e contrata dois mil

26 Revista Quarentena

operários dos EUA, mas
o otimismo inicial não
resiste ao conflito entre
as mentalidades da China tecnológica e da mão
de obra norte-americana.
E finalizando na lista
para terminar de assistir: Homeland (última
temporada), Tommy —
Uma ex-oficial de alto escalão da polícia de Nova
York se torna a primeira
mulher a ser chefe de
polícia em Los Angeles.
Agora, no novo cargo, ela
vai usar toda a sua honestidade e senso de justiça para lidar com ques-

tões de segurança social,
política e nacional.
Tem ainda City on a
Hill, que é inspirado no
“Milagre de Boston”. A
trama acompanha a inusitada parceria entre o
advogado afro-americano Decourcy Ward (Aldis
Hodge) e Jackie Rhodes
(Kevin Bacon), um veterano do FBI interessado
em manter seu status.
Juntos, eles derrubam
uma família especializada em roubos — um caso
que acaba mudando
todo o sistema de justiça
criminal local. Produzido
por Ben Affleck.

Curiosidades Por Paulo Pruss

Mercado Público

O Mercado Público Central de Porto
Alegre é o maior prédio tombado do
patrimônio histórico da cidade. Possui 90 metros de fachada em cada um
dos lados. Até a segunda administração de Saturnino de Souza e Oliveira,
entre 1841 e 1842, Porto Alegre ainda
não dispunha de um mercado central, sendo o comércio distribuído por
vários pequenos estabelecimentos.
Foi então constituída uma sociedade
para a construção de um prédio adequado, localizado na antiga Praça do
Paraíso, na área atualmente arborizada da Praça XV de Novembro. Ficou
pronto em 1844. Porém já no próximo
ano tiverem início as discussões para
construção de um novo prédio, mais
amplo, projeto homologado o Mercado Público teve pedra fundamental
lançada em 29 de agosto de 1864. A
inauguração ocorreu em 3 de outubro
de 1869, sendo franqueado o acesso
à população em 1 de janeiro do ano
seguinte. A obra custou aos cofres pú-

blicos a importância de 246 contos de
réis, bastante elevada para a época.
Na administração de José Montaury foi
elaborado um projeto de ampliação,
construindo-se um segundo piso, para
abrigar escritórios comerciais e industriais e repartições públicas. Em 1912,
ainda em obras, irrompeu um grande
incêndio que destruiu todos os chalés
na área interna. Além deste o Mercado
já passou por mais três incêndios, em
1845 foram iniciadas discussões para
construção de um novo prédio, mais
amplo, a pedra fundamental lançada
em 29 de agosto de 1864. A inauguração ocorreu em 3 de outubro de 1869,
sendo franqueado o acesso à população em 1 de janeiro do ano seguinte.
O mercado sofreu com as enchentes
da cidade, especialmente a enchente
de 1941. Na administração de Telmo
Thompson Flores correu o risco de ser
demolido para construção de uma avenida, mas o clamor popular fez com
que a decisão fosse reconsiderada.
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Crônica

PANDÊMICO
Por Cláudio Spritzer*

Depois de uma última olhada lá
para baixo, o Criador balança a cabeça, alisa a vasta barba branca,
resmunga alguma coisa incompreensível consigo mesmo e ordena:
- Anota aí, Gabriel (entre tossezinhas secas): “Me lembrar, na próxima vez, de fazer os golfinhos à minha
semelhança”...
-“... os golfinhos à sua semelhança...” ok, anotado. O Senhor está
bem? Precisa de alguma coisa?
- (Ainda tossindo) Não, tá tudo
certo... é só a Terra... (fazendo uma
“bombinha”) sempre que eu vejo
aquela esculhambação lá embaixo
me ataca a asma... (se acomodando
no divã), por favor, pede pro Sigmund
dar um pulo aqui. Ah, e me traz um Rivotril.
E assim, entre trancos e barrancos
(e fazendo feio pra administração
geral), caminha a humanidade. E o
duro é que a gente tinha tudo pra
arrebentar, ser uma baita civilização,
evoluir, progredir, mas olha aí no
que deu. Um mundo todo dividido,
estressado, polarizado, irado e rancoroso. O sistema imunológico do
planeta só podia ficar caído mesmo.
Quando eu era adolescente, lá
nos anos setenta, a minha visão de
futuro era aquela do “2001, Uma
Odisseia no Espaço”. Nós estaríamos
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ocupados com os grandes enigmas do
universo, nossas questões seriam mais
filosóficas e sofisticadas. Nem da internet iríamos precisar, seria tudo na base
da telepatia.
Doce ilusão...
Cá estamos nós com as velhas encrencas de sempre: acirramentos religiosos,
embates raciais, desigualdade social e
econômica, fome, analfabetismo, corrupção, sistemas de saúde precários...
está tudo ainda aí, a tralha toda. A gente
não para de errar! Bom, pra não ir muito
longe, até ontem o Renan Calheiros era
o presidente do nosso senado. O Renan, pô! (Nota do Autor: escolha estratégica pra não atiçar nenhum dos lados,
hein?).
Segundo a antropologia, a história
humana é muito recente, ainda estamos dando nossos primeiros passos
como civilização, o que justificaria o
castigo quase infantil: não fizeram o dever de aula? Então, vai ficar todo mundo
trancado em casa!
Alegorias à parte, a gente já vem se
contaminando com porcarias há muito
tempo, o vírus foi só um recurso dramático do roteirista. Temos muitas curvas
a achatar e o pico da mediocridade já
extrapolou em vários segmentos.
Na verdade, acho que temos poucas
chances de sairmos dessa sozinhos,
vamos precisar de um “mediador externo”. Talvez, se uma civilização mais

avançada aí do cosmos viesse nos visitar...? Poderiam nos dar algumas dicas
de bons modos, de como lidarmos com
as nossas diferenças, de como usufruirmos das riquezas naturais do nosso planeta sem acabar com ele.
Pensando bem, não daria certo. Primeiro que a gente não teria assunto
com esse pessoal mais evoluído e segundo que, já imaginou o vexame na
hora que o ET saísse do disco voador?
“Leve-me ao seu líder”.
Aí ferrou.

*Cláudio Spritzer
é jornalista, cartunista e
publisher do jornal Hienas
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Receitas
Verduras e legumes
para uma alimentação
saudável, repleta de
cores e sabores
Verduras, legumes e frutas são
ingredientes indispensáveis
na nossa mesa, atendendo
a necessidades nutricionais
de crianças, adultos e idosos.
Por isso mesmo, a hora é de
priorizar cardápios repletos
de cores e dos mais variados
sabores. Aqui, duas receitas
de fácil preparo e que caem
no agrado de todos:

Por Clarice Ledur
(jornalista e chef de cozinha)
clariceledur@terra.com.br
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Panqueca de espinafre:
Para a massa:
2 xícaras de folhas de espinafre cruas e lavadas
140 gramas de farinha de trigo
2 ovos
300 ml de água
1 colher de chá de sal
Misturar todos os ingredientes no liquidificador. Reservar por alguns
minutos. Colocar a massa em frigideira plana untada, uma concha
de cada vez. Deixar dourar, virar, dourar mais um pouco. Reservar.
Rendimento: cerca de 12 unidades
Dica: substituir o espinafre da massa por 1 cenoura média cozida e
picada

Sopa de abóbora
2 colheres de sopa de manteiga ou óleo
1 abóbora com cerca de 400 gramas
1 cebola pequena bem picada
1 dente de alho picado
1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
2 colheres de sopa de requeijão cremoso
1 colher de chá de sal
Pimenta do reino moída na hora
Colocar a abóbora no microondas na potência máxima por 5 minutos
ou mais, até que fique macia. Retirar as semente e a casca. Picar.
Em uma panela, colocar o óleo ou manteiga. Refogar a cebola e o alho
rapidamente, adicionar a abóbora picada e refogar mais um pouco.
Colocar água, caldo de legumes ou carne em quantidade suficiente
para cobrir a abóbora. Deixar cozinhar, mexendo de vez em quando,
até virar um purê. Adicionar o sal, pimenta do reino e gengibre.
Adicionando o requeijão na hora de servir. Temperar com salsa picada (opcional).
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QUIZ

QUEM FOI?

Vamos a mais um Quiz sobre as ruas de Porto Alegre. Vamos ver o quanto você
sabe dos personagens homenageados pela cidade. Responda aí, quem foram:
1) DR FLORES
a) Luis da Silva Flores, médico nascido em Rio Grande (1815), deputado provincial
que morou na então rua Santa Catarina, que mais tarde teria o seu nome.
b) Theodoro Flores, paisagista carioca, radicado em Porto Alegre, responsável
pelo primeiro plano urbanístico do Centro Histórico, em 1923.
c) Olímpio José Flores, médico da Santa Casa de Misericórdia, nos anos 1890,
responsável pela maternidade do hospital e pela criação da “roda dos excluídos”.
2) RAMIRO BARCELOS
a) João Pedro Ramiro Barcelos era o proprietário da chácara onde foi se construído o bairro
Bom Fim, no início do século 19. Ele doou uma gleba importante para a municipalidade.
b) Ramiro Fortes de Barcellos, médico, primo de Borges de Medeiros, foi ministro
plenipotenciário do Uruguai, durante a Revolução Federalista, de 1893.
c) Eustáquio Ramiro Barcelos, primeiro secretário da Agricultura do RS, proprietário dos
“Campos da Varzea”, onde viria a ser implantado o Parque da Redenção, nos anos 1830.
3) GENERAL CÂMARA
a) José Antonio Correia da Câmara foi ministro da Guerra, senador do Império e governador
do Rio Grande do Sul no final dos 1880. Após a proclamação da República virou marechal.
b) Antônio Pádua de Câmara foi comandante brasileiro na Guerra da Cisplatina, tendo sido
capturado pelas tropas do general Lavalleja e libertado três meses depois pelo Duque de Caxias.
c) Luiz Osório Câmara Leal foi comandante do 3º Exército à época da Guerra do Paraguai.
Natural de Porto Alegre morava em um palacete na Rua da Ladeira, que hoje leva seu nome.
4) IRMÃO JOSÉ OTÃO
a) José Emmanuel Otão de Oliveira foi benfeitor da Beneficência Portuguesa, no
início do século 20, fundador do Colégio Rosário e criador da ordem Champagnat.
b ) João Abrelino dos Reis, frade da ordem dos Capuchinhos, um dos fundadores da Rede
Difusora de Rádio e Televisão e diretor do Instituto de Educação Flores da Cunha, em 1937.
c) José Stefani, professor do Colégio Rosário até 1948, quando assumiu a
vice-reitoria da PUC-RS, tendo criado a editora daquela universidade.
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5) GONÇALO DE CARVALHO
a) Antonio Gonçalo de Carvalho foi um frei dominicano português, no
século XV e compõe o Padrão dos Descobrimentos, monumento em Lisboa.
b) Gonçalo H. de Carvalho foi um comerciante gaúcho, nascido em Cachoeira
do Sul em 1853, dono de uma casa de miudezas importadas em Porto Alegre.
c) Henrique Gonçallo de Carvalho, também conhecido como Dom Henrique,
foi o primeiro pároco da Igreja Nossa Terezinha,no bairro Bom Fim.
6) HILÁRIO RIBEIRO
a) Hilário Ribeiro de Andrade e Silva foi professor e escritor, membro do Parthenon
Literário e dono de escola na Azenha, onde estudou o padre Landell de Moura.
b) Jacinto Hilário da Cruz Ribeiro foi médico sanitarista, com destacada atuação durante
a Gripe Espanhola, em 1918, tendo ajudado a criar um pavilhão especializado em doenças
virais na Santa Casa de Porto Alegre.
c) Luiz Cláudio Hilário Ribeiro foi, nos anos 1930, administrador do Prado de Porto Alegre,
localizado na área onde foi construído mais tarde o Parque Moinhos de Vento.
7) JOÃO ALFREDO
a) João Alfredo Ignácio da Luz foi comerciante português, do ramo de mercearia, um dos
primeiros a se estabelecer no nascente bairro da Cidade Baixa, nos idos de 1820.
b) João Luiz Alfredo de Souza foi vereador de Porto Alegre, eleito pela categoria
dos trabalhadores na indústria têxtil, no início do século passado. Ele morou
c) João Alfredo Correia de Oliveira foi ministro dos Negócios do Império e presidente do
Conselho de Ministros do Imperador Pedro II, durante a aprovação da Lei Áurea.
8) ANDRADE NEVES
a) Luiz Andrade Neves da Fontoura foi importante político riograndense durante o período
castilhista, sendo presidente do Partido Libertador, que deu sustentação ao movimento
de oposição a Borges de Medeiros.
b) José Olímpio Andrade Neves, conhecido também como Visconde de Pirajá, foi deputado
imperial e empresário, primeiro sócio de João Evangelista de Souza, o Barão de Mauá,
na eletrificação do Rio de Janeiro.
c) José Joaquim de Andrade Neves, o Barão do Triunfo, lutou ao lado das forças imperiais
durante a Revolução Farroupilha e teve importante participação na Guerra do Paraguai.
Respostas na página 38
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Humor

Uma coletânea do jornal Hienas
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Crônica

As gaiolas me tornaram um homem livre
Por Fabiano Rheinheimer*

Aos 12 anos, inquieto e consumista, queria tudo que a sociedade impunha como moda nos anos 80. Para
pertencer a um grupo, um movimento, uma turma do colégio, era preciso ter a camiseta certa, a mochila
correta e o tênis da hora.
Meu pai, com estudo até a quarta
serie do primário, aprendeu pouco na escola mas muito na vida. Ao
ver que a minha gana não teria fim,
me contratou para trabalhar na sua
empresa, e sob protestos da minha
mãe, lá fui eu.
Meu trabalho? Lixar, tratar e pintar
velhas gaiolas de pássaros.
Cada ferrinho tinha que receber
um cuidado de restaurador, e vez ou
outra meu velho passava, revisava o
trabalho, e não raramente mandava
que eu refizesse. Tudo tinha que ficar perfeito.
O tempo passou, eu cresci apaixonado pelo trabalho e pela excelência
na execução de tudo, com respeito à
hierarquia e sem achar feio nenhum
oficio honesto.
Ah, as gaiolas! Então..., elas iam
todas para o lixo. Não havia serventia alguma para gaiolas velhas,
mesmo que bem recuperadas,
exceto para moldar o caráter e os
valores de um homem e o torná-lo
eternamente livre.
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Três décadas depois eu aqui estou,
me vendo impedido de trabalhar e até
mesmo de manifestar livremente a minha opinião.
À minha volta, vejo pessoas que nunca realizaram nada, nunca empreenderam, nunca empregaram, nunca correram risco algum, dizendo o que eu devo
ou não fazer da minha vida, da minha
empresa e dos meus funcionários. Vejo
pessoas honestas e cumpridoras da lei,
pais e mães de família, que trabalharam
e trabalham arduamente para sustentar
a sí e aos seus com dignidade, presas
em casas, passando por privações de
todas as espécies, enquanto bandidos
de toda a ordem, julgados e condenados, estão à solta rindo da nossa cara.
Vejo valores inquestionáveis, que
deveriam ser a base de qualquer sociedade minimamente evoluída, sendo
destruídos e achincalhados por aqueles
que foram escalados para serem nossos protetores e guardiões supremos.
Vejo um povo cheio de talento, alegria,
virtudes e habilidades, numa terra de
riquezas e possibilidades, refém de governantes que os usam como massa de
manobra, de fomento de ódio, de ruptura, com o único propósito de alcançar
os seus objetivos espúrios e egoístas.
E pensar que tudo poderia ter sido diferente. Eu podia ter crescido ganhando
tudo que eu quisesse do meu pai, afinal
ele tinha condições para isso. Eu podia

ter aprendido que pessoas de sucesso
são sortudas e privilegiadas, e que se
elas prosperam é porque me exploram.
Eu podia ter trabalhado menos, me esforçado menos, ter dormido mais, ter
feito muito mais festas e irresponsabilidades. A vida podia ter sido bem mais
fácil pra mim, e hoje quando eu visse
as conquistas dos outros, o progresso,
a evolução, a vida melhor, eu exigiria
o mesmo, afinal, seria eu mais um injustiçado, uma vítima da sociedade
excludente e opressora, e tudo estaria
resolvido. A sociedade teria que me dar
o que eu quisesse e achasse meu por
“direito”, e ai de quem levantasse a voz
para discordar de mim.
Mas agora é tarde, já me tornei um homem livre, honesto, justo e trabalhador.
Um homem que entende que suas virtudes estão dentro de si, e sobre si recaem todas as escolhas e responsabilidades, e que são elas que vão determinar
o lugar de cada um na história.
Obrigado meu pai!

*Fabiano Rheinheimer
é empresário e proprietário
do Cafeína & Gasolina
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Curiosidades Por Paulo Pruss

Theatro São Pedro
O Theatro São Pedro é considerado o teatro
com a melhor acústica da América do Sul.
A construção de um teatro era um sonho
que, desde o período colonial, e acompanhava governantes e população da Província de Porto Alegre.
Em 1833, o presidente da província Manoel
Antônio Galvão doou um terreno no centro da
cidade para o início das obras do Theatro São

Pedro, que seriam feitas com projeto arquitetônico no estilo neoclássico do arquiteto
Filipe Normann. Mas, com o início da Revolução Farroupilha em 1835, a obra foi suspensa, sendo retomada anos depois.
Finalmente, dia 27 de junho de 1858 o prédio foi inaugurado sob a presidência de
Ângelo Moniz da Silveira Ferraz, o Barão
de Uruguaiana.

O Ponto mais alto
O Morro Santana é o ponto mais alto de Porto Alegre, com 311 metros acima do nível do mar. É
formado por rochas graníticas e ocupa uma área de aproximadamente mil hectares, dos quais
cerca de 600 pertencem à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. O morro tem
importância histórica por ter abrigado, em 1740, uma sentinela de propriedade de Jerônimo
de Ornelas, o fundador da cidade de Porto Alegre.
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