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BOI NA LINHA

O PMDB vai pedir a Dilma Rousseff que fique fora da campanha pelo governo de São
Paulo. Alegam que, como o partido apoia seu governo, ela deveria se abster de pedir
votos para o candidato petista Alexandre Padilha, que disputará contra o peemedebista
Paulo Skaf.

DILMA NA LINHA
Em 2012, Dilma foi estrela da campanha de Fernando Haddad a prefeito. O PMDB
também tinha candidato, Gabriel Chalita.

DEVAGAR E SEMPRE
E permanecia até ontem o impasse entre Dilma e o PMDB em torno da reforma
ministerial. A presidente telefonou para o vice-presidente Michel Temer. Insistiu no
nome do senador Eunício Oliveira para o Ministério da Integração Nacional. Os dois
marcaram de se encontrar depois que ela voltar da Itália.

MALA PRONTA
O ex-presidente Lula vai a Cuba na próxima semana. Visita o porto de Mariel,
financiado pelo BNDES. E deve se encontrar com Fidel Castro e Raúl Castro. Vai
com empresários.

CAUSA E...
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, analisa representação criminal contra
os deputados federais Luis Carlos Heinze (PP-RS), por ter dito que índios, gays e
lésbicas são "tudo o que não presta", e Alceu Moreira (PMDB-RS), que classificou de
"vigaristas" pessoas que tentam ocupar propriedades, como índios e quilombolas. O
pedido foi feito pela câmara do Ministério Público Federal que cuida de indígenas e
comunidades tradicionais.
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...CONSEQUÊNCIA
Coordenadora do grupo, a procuradora Deborah Duprat recomenda que os deputados
sejam denunciados ao Supremo Tribunal Federal por discriminação e incitação a
crime. "Não há mandato que possa ser concebido como atentado à democracia", diz
ela. Após a repercussão das declarações, os parlamentares disseram ser contra o
preconceito e pregar o respeito.

CAIXA-PRETA
Fernando Henrique Cardoso guarda gravações diárias dos bastidores de seus dois
mandatos como presidente, mas só autoriza a divulgação após sua morte. "Porque falo
mal de muitos amigos [risos]", diz à "Forbes Brasil" deste mês. Os registros de voz
devem ocupar 20 mil páginas. Ainda à revista, FHC declara: "Lula teve méritos e
tomou decisões importantes. O problema é ele achar que começou a história do
Brasil".

UNISSEX
Oliwer Mastalerz, transexual que compartilha seu processo de transformação de
mulher em homem há um ano em blog, estrela a próxima campanha da grife brasileira
Sergio K. O polonês de 20 anos será fotografado por Terry Richardson, em Nova
York, hoje. Desde 2011, ele faz reposição hormonal, após cirurgia de mudança de
sexo e retirada das mamas.

MARÍLIA GABRIELA

'Pegaram o coitado do Caio para bode expiatório'

Marília Gabriela sai em defesa do ator Caio Castro, que declarou no programa dela no
canal GNT que não "gosta de teatro" nem é fã de leitura. As afirmações geraram
polêmica e foram criticadas por atores como Ingrid Guimarães, Pedro Paulo Rangel e
Laura Cardoso. Carlos Vereza foi um dos poucos que defenderam o jovem galã. A
apresentadora falou à coluna:

Folha - O que você achou das críticas a Caio Castro?
Marília Gabriela - Pegaram o coitado para bode expiatório. Aliás, o programa é uma
reprise. Foi de meses atrás. Acho ingênuo pensar que a geração da televisão e da
internet seja parecida com a de quem está basicamente chiando. É uma pena que ele
não veja teatro e não leia. É uma pena muito mais para nós. Ele está levando uma vida
boa, é um cara de sucesso, tem milhões de seguidores.

O que incomodou?
Esta é a geração da televisão. Quando era menina, lembro de ver teatro na TV. Hoje, a
TV concorre com o teatro. Ele manifestou o pensamento da grande população
brasileira. E também da elite. Está em todas as classes. Não vejo o povo brasileiro
apaixonado pelo teatro. Caio de forma corajosa e ingênua, ou ingenuamente corajoso,
expressou esse sentimento.

Por que o teatro não consegue atrair esse novo público?
Não sou estudiosa para avaliar. Pelo que consta, o teatro deixou de se sustentar só por
ingresso há muito tempo. Mas vejo pessoas como [Antonio] Fagundes que falam
disso. Por outro lado, vejo muita gente ir ao teatro para assistir ao ator preferido da
novela. Comédias, por exemplo, têm público.

FESTA NO APÊ

A modelo Lea T comemorou aniversário de 32 anos no apartamento do stylist Matheus
Mazzafera, anteontem, nos Jardins. Recebeu amigos como a apresentadora Sabrina
Sato, que brincou com Ana Beatriz Barros ao posar para a foto com um retrato da top
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