
Sempre celebro datas importantes para a cultura 
aqui na coluna “Conversa de Botequim”, e hoje 
tenho a alegria de comemorar a maioridade do 

meu local de trabalho. Foi no dia 2 de dezembro 
de 2002 que o jornal O Estado de Mato Grosso do 
Sul, idealizado e comandado pelo empresário Jaime 
Vallér, circulou pela primeira vez nas bancas de MS, 
e o caderno Artes&Lazer, do qual hoje tenho orgulho 
de ser editor, trazia na capa a chamada “Blues bem 
representado em Campo Grande”, assinada pela 
minha querida amiga Michelle Rossi, justamente 
falando sobre o primeiro álbum “Envelhecido 12 
Anos”, da banda Bêbados Habilidosos, onde atuei 
como baixista ao longo de 26 anos.

Me lembro da alegria de todos os membros da 
banda em sair nas páginas do jornal O Estado, e 
que ao longo da própria história dos Bêbados Ha-
bilidosos noticiou tanta coisa boa, assim como um 
dos momentos mais trau-
máticos da minha carreira 
musical, que foi a morte 
de nosso vocalista Renato 
Fernandes, com a matéria 
intitulada “Ele sempre 
será o Blues”, de Daiane 
Líbero. Hoje estou aqui 
do outro lado, noticiando 
lançamentos de peças te-
atrais, álbuns de artistas 
novos e veteranos, shows, 
estreias de filmes, expo-
sições de arte, festivais 
e tudo mais que faça parte da cultura sul-mato-
-grossense e de todo o país, aliás a cultura sempre 
esteve bem representada aqui na redação por edi-
tores e repórteres que hoje atuam em nossa classe 
artístico-cultural.

 Não vou conseguir me recordar de todos os nomes 
ligados à arte que passaram pelo jornal, mas vale citar 
figuras como Alex Fraga, que foi editor-chefe e que 
me convidou primeiramente para escrever a coluna 
“Conversa de Botequim”, estreada no dia 20 de abril 
de 2018, e que depois me chamou para assumir o edito-
rial de Artes no lugar de Luciana Petelinkar. Como não 
lembrar do jornalista, músico e pesquisador Rodrigo 
Teixeira, da minha amiga Elusa Prado e do cama-
rada Lucas Arruda, que assim como Rodrigo sempre 
trazem boas pautas para o caderno? Temos também 
os novos talentos: Alana Regina e meu parceiro de 
redação Leo Ribeiro, que se prepara para tomar 
novos rumos. É tempo de festejar e de saudar todos 
aqueles que levam as notícias culturais para os lares 
dos nossos leitores. Não podemos nos esquecer dos 
paginadores, que dão vida a toda a edição, e de todos 
aqueles que diariamente trabalham para que chegue 

um material de qualidade 
até todos vocês que acompa-
nham nosso trabalho.

Se um dia eu estava 
dando entrevista para O 
Estado, hoje cá estou ou-
vindo histórias, divulgando 
eventos, analisando filmes 
e, principalmente, fazendo 
o que gosto, que é falar das 
belezas e  dos talentos da 
nossa cultura sul-mato-gros-
sense. Parafraseando o es-
critor, filósofo, romancista, 

dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino 
Albert Camus: “Sem a cultura, e a liberdade relativa 
que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que 
seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a 
criação autêntica é um dom para o futuro”.
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Laços de Família
Globo 15h25

A Força do Querer 
Globo 20h00

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Haja Coração
Globo 19h20

Flor do Caribe
Globo  17h30

Tamara fica indignada com a 
festa que Adriana promove para 
Apolo. Henrique procura Dinalda 
para ajudá-lo a reatar com Pené-
lope. Camila aceita ler seu diário 
com Giovanni. Tancinha e Apolo 
brigam. Adriana avisa a Penélope 
que Tamara interrompeu o trata-
mento e precisa de ajuda. Felipe e 
Shirlei demonstram sentir atração 
um pelo outro. Influenciado por 
Bruna, Enéas tenta usar Hen-
rique para desmascarar Giovanni. 
Rodrigo discute com Francesca. 
Carol procura por Afonso. Gio-
vanni e Camila se surpreendem 
ao ver a reportagem da prisão do 
rapaz por conta da explosão do 
Grand Bazzar. Penélope busca por 
Tamara.

Cíntia e Íris encontram-se com 
Romeu num ancoradouro. Edu mostra 
casa para Camila. Estela reclama 
porque Alma a proibiu de ir com o 
irmão para Angra. Camila não acre-
dita quando vê uma lancha chegando 
com Íris a bordo. Romeu propõe que 
todos passeiem juntos, já que Edu está 
com problemas para contratar um 
marinheiro. Camila jura que Íris não 
vai estragar o seu final de semana. O 
grupo vai para a Ilha Grande. Capitu 
tem certeza de que Paulo percebeu 
tudo. Simone afirma que ele será capaz 
de entender, mas Capitu mantém-se 
cética. Cíntia percebe que foi usada por 
Íris e reclama. Yvete insiste com Viriato 
que ele tem que conseguir manter rela-
ções sexuais sem o remédio. 

Cassiano pede que Dom Rafael se 
una a ele contra Alberto. Guiomar 
provoca Alberto. Gonçalo procura por 
Dom Rafael no hotel. Isabel vê Cristal 
e Gonçalo subirem para a cobertura. 
Dom Rafael afirma a Cassiano que não 
tem mais envolvimento com Alberto. 
Natália chama Juliano para ir ao Flor 
do Caribe. Hélio se incomoda ao ver 
Donato conversando com executivos. 
Lindaura conforta Ester. Donato se de-
sentende com Hélio. Gonçalo ameaça 
Cristal e Cassiano tenta resgatá-la. 
Ester tem um mau pressentimento. Ju-
liano discute com Natália. Mila reclama 
de Ciro para Carol. Amadeu e Rodrigo 
impedem um beijo entre Cassiano e 
Cristal. Dom Rafael se alia a Cassiano. 
Ester estranha a atitude de Samuel. 
Mila seduz Hélio. 

Anderson diz para Tina que não 
aguentará mais ser humilhado por 
Mitsuko. K2 coloca seu nome no 
exame de sangue de Samira. Das 
Dores tem um mau pressentimento 
com Anderson e pede que Ellen 
encontre o irmão. K2 mostra seu 
falso exame para K1, que acredita 
no resultado e repreende a amiga. 
Lica conversa com Edgar, que de-
cide cancelar a implementação do 
plano administrativo de Malu no 
Grupo. Samantha e Juca decidem 
gravar um vídeo sobre amores 
improváveis. K2 mostra seu falso 
exame para Tato. Anderson sofre 
um grave acidente de motocicleta. 
Anderson é socorrido por uma 
ambulância. Das Dores passa mal 
e reza pelo neto. 

Junior tenta acalmar Carol e se 
preocupa ao ver como a noiva está 
reagindo com a situação. Sem saída 
e com medo das ameaças de José 
Ricardo, Carol decide termina com 
Junior. No orfanato, Binho se sente 
ofendido com a brincadeira de Duda 
e os órfãos defendem o amigo. Carol 
comunica a Junior que precisa ter-
minar o noivado e que irá resolver o 
problema da adoção de Dani sozinha. 
Indignado, Junior fica magoado com 
a moça e Carol fala ao amado que 
quer terminar por não o amar mais. 
No orfanato, Mosca fala a Duda sobre 
a relação que ele tem com a mãe e 
o mauricinho fica chateado ao per-
ceber que Mili contou ao seu rival 
sobre o segredo que ele pediu para 
que ela guardasse. 

Silvana alerta Eugênio que Irene 
tem intenção de acabar com seu 
casamento. Ruy procura Ritinha 
na casa de Edinalva e afirma que 
romperá seu casamento. Jeiza se 
irrita com a folga de Amílcar em 
sua casa. Rubinho assiste à entre-
vista de Caio como assessor da se-
cretaria de segurança. Aurora não 
percebe que está sendo observada 
pela polícia. Eurico se incomoda 
com a demora de Silvana. Simone 
pede que Dita não acoberte o 
vício de Silvana. Edinalva revela 
que Ritinha trabalha no aquário e 
conta que Eugênio pode confirmar. 
Joyce questiona Eugênio sobre sua 
amante. Ritinha deixa a casa de 
Jyce com Ruyzinho.

Marcos Mion faz pedido para 
Raissa caso entre no BBB21

Morre o humorista ‘Rodela’, 
do ‘Programa do Ratinho’

Com COVID-19, 
Eduardo Galvão
 é entubado Após anunciar o fim do noivado com 

o empresário Lucas Kalil , na noite 
de segunda-feira (29), Mariana Rios 
resolveu contar o motivo de ter sofrido 
um aborto espontâneo. A atriz afirmou 
ter uma doença autoimune. “Durante 
essa investigação e de milhares de 
exames, nós descobrimos que eu 
tenho um anticorpo que é altíssimo 
no meu organismo de uma doença 
autoimune que provoca o aborto. 
Na hora eu agradeci. Eu agradeci 
pelo que eu passei e de poder fazer 
essa investigação e descobrir que 
tenho isso, porque se eu não tivesse 
descoberto isso, eu não saberia que 
esse anticorpo hoje é forte no meu 
organismo, eu poderia pegar um voo, 
sofrer uma trombose, uma embolia 
pulmonar e acontecer uma fatalidade 
e até de repente, eu nem estar aqui 
com vocês. Então tudo na vida tem um 
propósito”, afirmou.

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como “Rodela”, morreu, 
na quarta-feira (2), por complicações da COVID-19. Rodela tinha sido 
internado no Hospital Geral de Guarulhos no fim de novembro e estava 
com os dois pulmões comprometidos. Na semana passada, ele chegou a 
apresentar uma melhora no quadro de saúde, mas nesta quarta ele sofreu 
uma parada cardíaca e não resistiu.Em nota, o SBT disse lamentar a morte 
do humorista e que deseja que Deus conforte a família.

Internado desde o dia 29 
por complicações do COVID-19, 
Eduardo Galvão precisou ser 
entubado na terça-feira (1º). 
“Meu pai precisou ser intubado, 
mas, no momento, está estável, 
com os rins funcionando bem, a 
pressão arterial estabilizada e 
os pulmões descansando para 
desinflamar como tem que ser. 
E está descansando, o que vai 
fortalecê-lo com certeza”, contou 
Mariana Galvão, filha do ator para 
a Quem. Na segunda-feira (30), 
Mariana estava confiante com a 
melhora no quadro de saúde do pai. 
“Meu pai passou melhor essa noite. 
O médico disse que ele conseguiu 
dormir um pouco e está menos 
incomodado com a sonda do que 
com a máscara (de oxigênio). E 
com certeza está melhor para ele 
em relação à oxigenação, ele está 
conseguindo respirar melhor.Ele 
estava tomando aqueles shakes 
de nutrição, mas agora conseguiu 
comer alguma coisa. Meu pai 
estava muito sem apetite, mas 
precisava dos nutrientes. E aí acho 
que ele está mais forte”, contou.
Eduardo Galvão, tem 58 anos de 
idade e está internado na UTI do 
Hospital Unimed Rio, na Barra da 
Tijuca, zona oeste do Rio. 
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É tempo de festejar e 
de saudar todos aqueles 
que levam as notícias 
culturais para os lares 
dos nossos leitores.
Marcelo Rezende, jornalista

Por esta Marcos Mion não esperava! O apresentador de “A 
Fazenda”, da Record TV, quis conversar com Lucas Selfie pela web 
e descobriu que Raissa Barbosa estava na casa do youtuber. O 
apresentador da Record TV aproveitou a ocasião para fazer um pedido 
à peoa, caso ela realmente entre no BBB21, da TV Globo. “Eu vi umas 
coisas que saíram no Instagram de uma galera, seus fãs, fazendo 
campanha para você entrar no Big Brother”, disse Mion. “Nossa, foi. 
Conseguiu até chamar até atenção do Boninho (...) Respondeu que 
respeitava torcida e tal. Fiquei chocada”, comentou Raissa. Mion 
brincou: “Achei um máximo. Se você entrar no Big Brother, em algum 
momento, você vai chamar o Tiago Leifert de Mion”, disse.

Após fi m de noivado, Mariana 
Rios revela doença autoimune

Marcelo   Rezende

Há 18 anos, O Estado ressalta a 
cultura de Mato Grosso do Sul


