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Festa apoteótica

Carol Nogueira e João Carlos mais a equipe de vendas
da Leva Renault em manhã de café com cachaça

Acessibilidade e insensibilidade

O que antes era permitido e exigido somente aos cegos,
agora, com a entrada em vigor do Decreto 16.377, todo deficiente físico que quiser exercer uma atividade comercial em
local público de BH, terá que passar por uma licitação prévia
da prefeitura. A partir de um laudo médico comprovando a
deficiência, o titular que receber a licença, não poderá colocar outro em seu lugar. Isso me fez lembrar um recente caso
em Mangaratiba, no Rio, onde uma artesã portadora de HIV e
Hepatite C, alegou ter sido maltratada por funcionária da prefeitura, quando foi solicitar a renovação da licença para continuar vendendo quadros nas ruas da cidade. Ela disse que teria ouvido algo assim da funcionária: “Você já estava perto de
morrer, porque não ficava quieta em casa, esperando a morte
chegar”. A ajuda, veio do juiz Marcelo Borges, da Vara Única
de Mangaratiba, que obrigou à prefeitura, permitir que a artesã continue trabalhando nas ruas.

Provando que brasileiros são
muito mais criativos , a decepcionante abertura da Copa 2014 no
Brasil, é coisa do passado. Feita
exclusivamente por nossa gente,
a cerimônia de abertura da Olímpiada do Rio, foi uma mostra de
cultura com arte, de nossa história sob um espetáculo. De conteúdo com contemporaneidade. Repleta de ídolos, astros e gente do
Brasil. Dos índios de Parintins e o
pequeno mestre-sala dos morros
cariocas a Gisele Bündchen plena
e absoluta. De Ludimila e Anitta
a Tom Jobim a Caetano. De Paulinho da Viola a Ary Barroso. De
Jorge Bem Jor com um contagiante País Tropical às manifestações
culturais como Maracatu e Carnaval. Do 14Bis ao cenário apoteótico de samba, bateria, mulatas e um hipnotizante espetáculo
pirotécnico. Uma super produção
que chamou a atenção do mundo. Seja bela beleza ou apelos ao
meio ambiente, aos refugiados, à
justiça aos merecedores das honras e louros olímpicos como Vanderlei Cordeiro de Lima. Neste
quesito, o Brasil se superou, surpreendeu e contagiou o mundo.
Merece a medalha de ouro.

Jander e Luzia, reis da Festa
Bicuense Ausente, Raul Soares

Adriana Diniz, a mãe dela,
dona Lalá e Wander Luis Silva

Carlinhos e a turma do clube Ipaminas no Bar do Carlinhos

