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Para sempre, viva Ringo!
O mítico ator italiano Giuliano Gemma faria hoje 84 anos. Mor-

reu em outubro de 2013 aos 75, de acidente automobilístico. A ce-
na musical e a fantasia do cinema da minha meninice eram domi-
nadas por dois quartetos. O som de John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison e Ringo Starr era a trilha das ruas daqueles anos
60, onde outros quatro caras barbarizavam nas telas dos cines São
José, São Luiz, São Sebastião, Rex, Rio Grande, Nordeste e Olde.

Meus sábados e domingos de muitas brincadeiras, com futebol
de bola Pelé, piques e sarrafos no garrafão, jogo de aliado e figuri-
nhas viradas no bafo, eram complementados nas sessões vesperais
com filmes de faroeste nos cinemas e na televisão. As produções ita-
lianas desviaram de Hollywood com obras de diretores como Sergio
Leone, Lucio Fulci, Giorgio Ferroni, Enzo Castellari, Giorgio Stega-
ni, Sergio Corbucci, Giulio Petroni, Duccio Tessari, entre outros.

Besteira
Sabe por que uma decisão do

tal Tribunal Permanente dos
Povos não tem a menor valida-
de? Porque é um órgão irrisó-
rio, um comitê político-ide-
ológico da esquerda do mundo.
Só na cabeça de escribas canho-
tos tem importância.

Pesquisas
Três institutos de pesquisa

divulgaram novos números, to-
dos bem diferentes do Datafo-
lha e Ipec. Na Paraná Pesquisa,
a vantagem de Lula é 4%; en-
quanto na Brasmarket e na Mo-
dalMais, Jair Bolsonaro é quem
está na frente com 4%.

Economia
Hoje o preço da gasolina tem

nova redução e o litro fica abai-
xo de R$ 5,00. O PIB do País re-
gistrou aumento de 1,2% no se-
gundo trimestre do ano (quar-
ta alta seguida), e a atividade
econômica no primeiro semes-
tre teve alta de 2,5%.

Provocação
Do dramaturgo Aguinaldo

Silva: “Publicam que o Brasil
despiora. Pode ser.  Mas, a jul-
gar pelo noticiário e a ênfase que
a mídia dá a todas as desgraças
internacionais, tudo indica, en-
tão, que o resto do mundo está
desmelhorando”.

Terrorismo
De uma tuiteira: “As provas

mais robustas que Xandão apre-
sentou foram hashtags e figu-
rinhas do Zap. As mães de alu-
nos em grupos do Zap estão em
pânico... as que disseram que
matariam os filhos se esqueces-
sem do lanche”.

Aberração
Por muito tempo, dizia-se

que os militantes fanáticos er-
am seres com merda no lugar de
inteligência na cabeça. Hoje, de-
pois do maluco que tatuou o fio-
fó como protesto ao presidente,
surge o tipo militante com ideo-
logia no traseiro. 

E para estabelecer a emocio-
nante interação cinema e públi-
co, os quatro cavaleiros que ha-
bitaram o meu imaginário in-
fantil após cada sessão de tiros
e tapas: Clint Eastwood, Fran-
co Nero, Anthony Steffen e Giu-
liano Gemma.

Eu já estava no ginásio
quando descobri que um deles,
Steffen, tinha nacionalidade
brasileira, e já seria adulto ao as-
cender ao pedestal de artista
preferido o americano Eas-
twood. E curtia os personagens
dos outros dois.

Por mais forte e emblemá-
tica fosse a imagem clássica de
Franco Nero arrastando um cai-
xão de defunto - como aquele ve-
lho John Wayne parceiro de Ja-
mes Stewart – meu fascínio era
no personagem do italiano Giu-
liano Gemma.

Ringo exercia o mesmo im-
pacto de culto que Django, am-
bos constantemente encarnado
pelos meninos do bairro das
Quintas nas brincadeiras de
bang bang, mas a estampa de
mocinho estava mesmo era nos
gestos de Giuliano.

Do quarteto que comandou
o spaghetti, foi o que mais aju-
dou a desconstruir a tese de
François Truffaut quando assis-
tiu Johnny Guitar, com Sterling
Hayden e Joan Crawford, de que
“cowboys desmaiam e morrem
como bailarinas”.

A pinta de galã de fotonove-
las (aliás, a revista Ringo ofere-
cia fotoaventuras dele), bem
mais acentuada que nos três
companheiros de geração, fazia
o bom contraste com a valentia
e destreza bélica dos seus intré-
pidos personagens.

E foram seus traços fisionô-
micos e o corpo esculpido em
treinos de boxe que o desviaram
da profissão de bombeiro. Pe-
sou também a sua condição de
cinéfilo, principalmente por
uma assumida tietagem no ator
Burt Lancaster.

Na estreia como figurante
em “Messalina, a Princesa De-
vassa”, a estrela Belinda Lee,
que morreria perto dos 27 anos,
queimou o primeiro ensaio nu-
ma cena com ele só para roubar-
lhe um beijo; tão lasciva como
a personagem.

Giuliano Gemma habitava
as brincadeiras solitárias em ca-
sa, quando as férias se acaba-
vam. Sem contar com a cum-
plicidade das irmãs menores,
transformava os cowboys do
Forte Apache em personagens
dos filmes do ator.

Os bonequinhos que vi-
nham de brinde nos vidros do
achocolatado Toddy, por serem
de inferior acabamento em re-
lação aos produtos Casablanca
e Gulliver, ficavam com os pa-
péis de criminosos, abatidos
com as balas dos feijões.

Giuliano Gemma escapou
nas telas das emboscadas de
Fernando Sancho, dos duelos ao
pôr-do-sol, das capotadas de di-
ligências, e morreu aumentan-
do o índice grotesco das tragé-
dias modernas nos acidentes de
automóveis.

Como o outro quarteto, dos
rapazes de Liverpool, a turma
do faroeste italiano também se
reduz a apenas dois: Eastwood
e Franco Nero. Ringo foi fazer
companhia a Django (Steffen),
mas seguem vivos nos remakes
da memória.

■ ■ ■

Mulheres A cantilena feminista de paridade de funções foi
ignorada na disputa presidencial. A soma dos índices de Simone
Tebet, Soraya Thronicke, Sofia Manzano e Vera Lúcia não
ultrapassa 3% nas pesquisas do Ipec e Paraná.

« INVESTIGAÇÃO » Operação do Ministério Público em Macau prendeu
duas pessoas, entre elas o presidente da Câmara. Há suspeita de fraude

Presidente da Câmara de
Macau é afastado e preso

Denúncia do MP aponta suspeita de favorecimento em licitações e irregularidades em processos

Uma operação do Ministé-
rio Público do RN, defla-
grada nesta quinta-feira

(01º) resultou em duas pessoas
presas por suspeitas de desvios
de recursos públicos na cidade
de Macau, Oeste potiguar. En-
tre os presos está o presidente
da Câmara Municipal de Macau,
Givagno Patrese da Silva Bezer-
ra (DEM), que foi afastado do
cargo por 90 dias, e um empre-
sário que não teve seu nome di-
vulgado. A denúncia do MP
aponta suspeita de favoreci-
mentos em licitações e irregula-
ridades nos processos.

Segundo a denúncia do M-
PRN, as investigações foram ini-
ciadas em julho de 2021 com o
objetivo de apurar supostas frau-
des em dispensa de licitação,
desvios de recursos públicos e
associação criminosa. A investi-
gação partiu de uma denúncia
anônima que  apontava a reali-
zação de quatro procedimentos
de dispensa de licitação em fa-
vor de uma empresa de comuni-
cação. O proprietário dessa em-
presa foi o maior fornecedor da
campanha do vereador, atual
presidente da Câmara Munici-
pal, tendo efetuado o forneci-
mento de 61,56% dos recursos.

“Já nas investigações ini-
ciais, o MPRN constatou que,
apenas em 2021, a Câmara Mu-
nicipal de Macau firmou cinco
dispensas de licitação e um pre-
gão presencial com a empresa
do principal fornecedor da cam-
panha do presidente da Casa Le-
gislativa. Além disso, por serem
muito divergentes entre si, cha-
mou a atenção do MPRN os ob-
jetos de contratação, contem-
plando o fornecimento de apa-
relhos de ar-condicionado, pe-
lículas, serviços gráficos, equi-
pamentos de áudio para grava-
ção, gêneros alimentícios e ma-
terial de expediente”, disse o MP
em comunicado oficial.

A ação contou o apoio da Po-

lícia Militar. Ao todo, 9 promo-
tores de Justica, 23 servidores do
MPRN e 64 policiais militares
cumpriram dois mandados de
prisão temporária e 16 manda-
dos de busca e apreensão nas ci-
dades de Macau e Natal.

Ainda segundo o Ministério
Público, durante as licitações, a
empresa vencedora participou
dos certames com as mesmas em-
presas concorrentes, sagrando-se
vencedora em todas elas. Outro
ponto que levantou suspeitas do

MP foi o fato de que, segundo as
diligências, a empresa vencedora
dos contratos tem como sede imó-
vel residencial, sem qualquer as-
pecto visível que denote a existên-
cia de personalidade jurídica. Da
mesma maneira, nas duas empre-
sas que sempre perderam as lici-
tações também não existem sinais
indicativos de que fossem real-
mente pessoas jurídicas.

Para o MPRN, as três socieda-
des concorrentes apresentam as-
pecto de irregularidade, uma vez
que são perceptíveis característi-
cas típicas de empresas fictícias ou
“fantasmas”. Essas empresas só
existem no plano jurídico, mas
não funcionam de fato, para os fins
a que se destinam, e comumente
são desprovidas de espaço físico.

“O MPRN também já apurou
a existência de fracionamento de
repasses de valores por parte da
Câmara Municipal aos fornece-
dores de serviços. Essa técnica
de pagamento em valores infe-
riores ao limite estabelecido pe-
los órgãos reguladores para a co-
municação e registro da opera-
ção, comumente de origem ilí-
cita, é utilizada com o intuito de

burlar a fiscalização”, acrescen-
ta o órgão ministerial. 

Para o MPRN, o vereador e
os empresários investigados na
operação Banner se associaram
criminosamente para desenvol-
ver um esquema de fraude a pro-
cedimentos licitatórios no Mu-
nicípio de Macau, para fins de
desviar verbas públicas e lhes
proporcionar a percepção de
vantagens indevidas. Além dis-
so, o MPRN já apura a possibili-
dade do cometimento dos mes-
mos crimes em outros Municí-
pios potiguares.

Em nota enviada à impren-
sa, a  Câmara de Macau disse que
estava aguardando parecer ju-
rídico do caso para repercutir o
tema. “O jurídico não irá se pro-
nunciar uma vez que o processo
está em segredo de justiça até o
presente momento e não foi ha-
bilitado aos autos”.

A reportagem da TN procu-
rou o advogado do presidente da
Câmara de Macau, que informou
que só iria se manifestar após ter
acesso aos autos, o que ainda não
havia acontecido até o contato
com a TN. 

A s chuvas no estado poti-
guar ficaram 65% acima
do estimado para o mês

de agosto. Era esperado a mé-
dia de 28.5mm, mas as precipi-
tações chegaram a 47.2mm. Os
dados são do último relatório
da Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Rio Grande do Nor-
te  (Emparn).

De forma geral, as chuvas
foram bem distribuídas em to-
do o território potiguar. A re-
gião Oeste registrou a maior
média de chuvas com 49,3mm,

superando a marca esperada de
11,9 mm e apresentando um au-
mento de 314,5%.

“Agosto vem repetindo o ce-
nário dos meses anteriores apre-
sentando acumulados de chuvas
acima do normal em todas as re-
giões do Estado. O interior do es-
tado, por exemplo apresentou
médias acima do esperado prin-
cipalmente nas regiões Oeste e
Central”, comentou do chefe da
unidade de Meteorologia da Em-
parn, Gilmar Bristot.

As chuvas resultaram de al-

gumas condições meteorológicas
como a ocorrência resfriamento
anormal das águas do oceano Pa-
cífico (La Ñina) na altura da linha
do Equador, liberando mais umi-
dade e o aquecimento das águas
superficiais do oceano Atlântico
Sul que favorecem a formação de
nuvens de chuva.

Os maiores acumulados
aconteceram em Natal (Leste Po-
tiguar) 183,6,6 mm, Major Sales
(Oeste Potiguar) 136,8 mm, Boa
Saúde (Agreste Potiguar) 83,2
mm e São Bento do Norte (Cen-

tral Potiguar) com 54 mm.
A previsão para o próximo

trimestre é de poucas chuvas no
estado, porém devido ao aumen-
to da circulação de ventos as tem-
peraturas são mais amenas. As
médias previstas são de 15.9 mm
em setembro; 7.5 mm em outu-
bro e 13.4mm em novembro.

“Setembro e outubro são me-
ses em que o vento sopra com
maior intensidade, com possibi-
lidade de ocorrência de panca-
das de chuvas, mas com pouco
volume”, explicou Bristot.

« CLIMA » Dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte mostram que
chuvas no RN ficaram 65% acima da média. As chuvas foram distribuídas em todas as regiões

Chuvas de agosto ficam 65% acima 
do esperado no Rio Grande do Norte

O jurídico não irá se
pronunciar uma vez
que o processo está
em segredo de
justiça”

CÂMARA DE MACAU
Em nota

DIVULGAÇÃO


