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VARIEDADES
CENTENÁRIO DE
KRAJCBERG SERÁ
CELEBRADO HOJE
INSTAGRAM, O pintor, escultor, gravador, ecologista fotógrafo e artista plástico
Frans Krajcberg(1921-2017)
será homenageado, hoje,
quando estaria completando
100 anos de idade, de acordo
com a coluna Alô Alô. A data
vai ser marcada por uma
ação realizada por Jô Queiroz no Instagram @krajcberg100anos, que consiste
na realização de workshops,
oficinas, conferências, debates online e inúmeras atividades de imersão na obra
do artista plástico.
“Será um convite à reflexão e à interatividade nestes
grandes encontros de solidariedade e conscientização
humanitária, em favor do
homem e da natureza através do amor, da vida e obra
do artista plástico Frans
Krajcberg”, disse Jô Queiroz, à coluna.
O artista, conhecido principalmente por suas esculturas feitas a partir de troncos de árvores, nasceu em
Kozienice, na Polônia. Veio
para o Brasil em 1948, depois
de lutar na Segunda Guerra,
onde toda a sua família, de
origem judia, foi destruída
no Holocausto. Frans residia
em Nova Viçosa, a cerca de
815km de Salvador. Lá,
transformou seu Sítio Natura
num ateliê.

ATOR PAULO
GUSTAVO ESTÁ EM
ESTADO CRÍTICO
PIORA Paulo Gustavo voltou
a apresentar sinais de gravidade enquanto segue internado em hospital no Rio de
Janeiro para tratar de quadro
da covid-19. De acordo com
um comunicado emitido na
noite de ontem, a situação
clínica do ator é crítica.
Na semana passada, o humorista passou por dois procedimentos, em dias diferentes, para corrigir uma
fístula broncopleural. A
condição é caracterizada pela conexão anormal entre os
brônquios e a pleura - esta,
uma membrana dupla que
reveste os pulmões.
Na sexta-feira, um informativo sobre o estado de
saúde dele afirmava que o
quadro geral mantinha o
otimismo da equipe profissional. Porém, a nova condição é mais grave.
A equipe médica afirma
que "todos os profissionais
têm se empenhado incessantemente" pela recuperação de Paulo Gustavo, que
segue em terapia intensiva,
com uso de ventilação mecânica e Oxigenação por
Membrana Extracorpórea
(ECMO). Internado desde o
dia 13 de março, o ator já
apresentou diversas complicações pulmonares, que demandaram diferentes procedimentos invasivos.

REPRODUÇÃO

Marido de Ivete
pede desculpas
a cozinheira
após polêmica
FALA SOBRE COVID O nutricionista Daniel
Cady postou um vídeo em seu perfil no
Instagram, no final da noite de sexta-feira, em que pede desculpas após afirmar
que uma cozinheira havia transmitido covid-19 para ele, Ivete Sangalo e o filho do
casal, Marcelo.
À atriz Regina Casé, mais cedo, no mesmo
dia, ele havia afirmado que “o covid chegou
pela cozinheira. O que a gente podia fazer a
gente fez, mas esse lance do funcionário passar uma semana aqui, folgar, enfim, ela acabou trazendo pra cá, mas tá tudo bem, então
fica mais fácil para gente se encontrar, e pra
você também. Assim que for possível, a gente organiza e faz esse encontro aí que vai ser
muito bacana”.
No pedido de desculpas, Daniel afirmou
que sua intenção jamais foi colocar a culpa
nela e que não tem certeza se, de fato, a
doença foi trazida para a casa dos Sangalo
através da funcionária. “Meu grande erro foi
ter falado isso. De forma alguma eu quis jul-

Cady disse não ter intenção de acusar cozinheira

Governo de São Paulo anuncia
escola em homenagem a Ismael Ivo
DANÇA Morto na última
quinta-feira, aos 66 anos,
devido à covid-19, Ismael
Ivo, um dos grandes nomes
da dança brasileira, será homenageado com uma escola
de dança. O governo de São
Paulo anunciou o lançamento da SP Escola de Dança Ismael Ivo, que terá cursos a
partir de 2022. O coreógrafo
tinha forte ligação com a
Salvador. Primeiro, em 1979,

momento em que venceu o
Concurso Nacional de Dança. E, depois, o passo decisivo, quando teve sua vida
transformada por Alvin Ailey, coreógrafo e diretor
afro-americano, que o viu
dançar Rito do Corpo em
Lua, nas Oficinas Nacionais
de Dança Contemporânea,
coordenadas por Dulce
Aquino, na UFBA, em 1983,
o levou para Nova York.

gá-la ou culpá-la. Eu não
posso realmente afirmar que
foi ela pois a gente não tem
certeza. O que sabemos é
que a funcionária foi a primeira a sentir os sintomas”,
defendeu-se o marido de
Ivete.
Daniel também revelou
que a funcionária, que não
teve o nome exposto, ficou
bastante abalada com a repercussão do vídeo. “Ela já
está sendo criticada no bairro onde mora pois sabem
que ela trabalha para a gente”, disse. O nutricionista
também afirmou que pagou
todo o tratamento da funcionária e do filho dela, que
tiveram apenas sintomas leves e já estão recuperados.
Na live com Regina Casé,
Daniel também afirmou que
ele e a família estavam “meio
imunizados” após terem
contraído o vírus. A fala também gerou críticas nas redes
sociais. “Neste caso eu quis
falar sobre a ‘janela imunológica’ que funciona por alguns
meses após contrair o vírus, e
não que estávamos 100%
imunizados, que não teríamos mais risco de pegar o
coronavírus”, alegou.
DIVULGAÇÃO

Ismael Ivo morreu em decorrência de complicações por conta da covid
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