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   ÚLTIMAS NOTÍCIAS Hamas e Fatah montam novo governo palestino de unidade EN ES
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monica.bergamo@grupofolha.com.br

COTA NA COPA

A investigação do Ministério Público de São Paulo para verificar se houve racismo na
escolha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert para serem os apresentadores do sorteio da
Copa deve resultar em uma proposta à Fifa. O promotor Christiano Jorge Santos quer
sugerir que critérios de diversidade racial sejam levados em conta nos próximos eventos
do Mundial.

COTA 2
Fernanda e Rodrigo foram escolhidos em meio a especulações de que Camila Pitanga e
Lázaro Ramos, negros, eram cogitados para a função. Com dificuldade para comprovar
que a mudança teria sido motivada por parâmetros raciais, o promotor deve arquivar a
apuração em troca do acordo. "A ideia é que se respeite a proporcionalidade de cada cor
na população brasileira", diz Santos.

TODO MUNDO
O COL (Comitê Organizador Local), em nota, afirma que "encaminhou todas as
explicações cabíveis ao promotor" e que a diversidade é "elemento norteador de todos
os espetáculos promovidos pelo COL e pela Fifa no Brasil". Como exemplo, cita os
artistas que se apresentaram no sorteio, como Alexandre Pires, Margareth Menezes e
Deborah Colker.

CASARÃO
O governo prepara a terceira edição do Minha Casa Minha Vida com a contratação de
mais 1 milhão de moradias a partir de 2015. A renovação atende às expectativas do
setor da construção civil de que haverá continuidade do programa, independentemente
de quem vencer as eleições. Até o fim deste ano, o Minha Casa vai beneficiar 3 milhões
de famílias.

ASSIM FALOU USTRA
Livro de autoria de Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi, "A Verdade
Sufocada" chegará à 10ª edição. O pedido de impressão foi feito há alguns dias.
"Vendemos em média 350 exemplares por mês", diz Joseita Ustra, mulher do coronel
reformado. Desde 2006, já foram impressas 27 mil unidades. "Nossos clientes são de
todos os segmentos, de todas as idades, principalmente jovens", afirma ela.

CRAQUES DO AMANHÃ
Entre 10 e 15 de junho, 130 adolescentes de 28 países participam do Coke Camp. Aline
Cristina da Silva, 14, é a representante brasileira no acampamento em Sapucaí Mirim
(MG). Jogadora da seleção de Valinhos, ela foi campeã da Copa Coca-Cola em 2013.
Com os demais jovens da competição, já garantiu seu ingresso para Brasil x Croácia.

PÕE NA TELA
Os principais premiados do Festival de Cannes já têm exibição garantida no Brasil. O
turco "Winter Sleep" e o italiano "Le Meraviglie" foram comprados pela Alpha Filmes e
serão lançados pela distribuidora Pandora, ambas de André Sturm. A estreia será na
Mostra Internacional de Cinema de SP, em outubro.
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