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GOIS DE PAPEL

A coluna de hoje

Bens de casais gays

O STJ vai, este ano, analisar a questão da divisão de bens relacionados a casos de
união homoafetiva.
Um deles, procedente de Minas Gerais, refere-se à disputa pelo título de propriedade de
um imóvel deixado por uma mulher. A briga é entre sua companheira e os irmãos da
falecida.

Menino do Rio

O francês Vincent Cassel e a italiana Monica Bellucci, o casal de atores, estão mesmo
morando no Rio.
Mais exatamente no Arpoador.

Engenheiro é macho

As novas tabulações no Censo do IBGE, de 2010, revelam que entre as 20 carreiras
universitárias com maior número de recém-formados as mulheres só não são maioria
em cinco delas... por enquanto.

Segue...

No curso de ciência da computação, apenas 22% são moças. No de engenharia civil e
de construção, 28%, e no de engenharia e profissões de engenharia (cursos gerais),
30%.
Nos de saúde (cursos gerais) e de economia, as mulheres já são quase a metade: 48%
e 47%, respectivamente.

Já...

Nas demais, incluindo as carreiras de alta remuneração como medicina (54%) e
odontologia (69%), as mulheres já superam os homens.

Câmbio da feira

O câmbio oficial de Cristina Kirchner, na Argentina, está tão doido que a maçã
argentina custa mais caro em Buenos Aires que aqui, no Brasil.
Lá, com valores convertidos, o quilo da fruta equivale a R$ 7, valor bem mais alto do que
o cobrado em muita quitanda do Rio.

Por detrás do palco

O sucesso da MPB nos anos de chumbo foi feito por artistas talentosos como Chico
Buarque, Tom Jobim, Caetano e Gil. Mas também com o trabalho, nos bastidores, de
gente que não costuma subir ao palco. 
Este é o tema de “A crista é a parte mais superficial da onda”, tese de doutorado em
história pela UFF de Luisa Quarti Lamarão, que estudou o período entre 1968 e 1982.
“O êxito simbólico e comercial da MPB deve-se também a outros elementos que
permitiram a aproximação da música com o público”, diz Luisa.

Fascículos da Abril...

Luisa considera que os fascículos História da Música Popular Brasileira, que a Abril
lançou a preços populares e vendiam nas bancas entre 1970 e 1982, tiveram grande
importância na divulgação da nossa música. 
A equipe de assessores, nas primeiras edições da coleção, era formada por José Lino
Grunewald, José Ramos Tinhorão, Júlio Medaglia e Tárik de Souza.
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