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LUCIANA SERRA

POLAROID

Isabella, filha de Thomaz
Alckmin, será ouvida, terçafeira, no Fórum Regional do
Jabaquara. Fabíola Trombelli, mãe da menina, de 10
anos, tenta conseguir na Justiçapermissão parase mudar
com ela para a Noruega – onde mora seu atual marido.

Durante a Flip, Newton
Cannito, um dos curadores
da Casa do Autor Roteirista,
realizou a oficina Fabular a
Vida – levando a programação
para além do centro de
Paratyy. Marcelo Serrado
interpretou as histórias
criadas pelos caiçaras.

Fabíola entrou com ação depoisqueocaçula do governador e Isabella, à época com 9
anos,foram vítimasde tentativadesequestro,em fevereiro, na zona sul da cidade.

Supremo...
Embora Ricardo Lewandowski tenha poupado Joaquim Barbosa – que marcou
paraontem sessão que elegeria o novo presidente do
STF–, houve quem não economizasse críticas. “O Joaquim rasgou o regimento da
corte”, atacou um ministro.

...climão
Pelas regras do tribunal, deve
haver intervalo de duas sessõesparaaeleição–queconfirmaráLewandowskinocomando. Previsão? 13 de agosto.

Em nome da fé
Nainauguraçãodo Templode
Salomão–anteontem,noBrás
–, a presidente Dilma comentou com assessores ter ficado
impressionadacomoCenáculo, museu que conta a história
do templo original, em Israel.

1.

1. Fabricio Lopez abriu a mostra
Bisso/Ausência do Negro, na
Galeria Marilia Razuk. 2. Luiz
Müssnich e Alexandra Gros foram
conferir. Anteontem, no Itaim.
FOTOS IARA MORSELLI/ESTADÃO

2.

Fé 2
Para atrair a clientela, até as
lojas de roupas que proliferam na região apostam em
cânticos da Universal.

Direto da Flip

Flip 5

Luiz Schwarcz, da Cia das
Letras, afirmou anteontem,
durante festa da editora em
Paraty, que foi a primeira comemoração junto com a Objetiva. As duas empresas se
uniram no início do ano.

Michael Pollan revelou ter
amadofeijoada,acarajée–especialmente – moqueca. O
escritor americano, crítico
da indústria da alimentação,
passou uma temporada na
Bahia antes de vir a Paraty.

Flip 2

Disse que o Brasil é um dos
países onde é possível... observar o compartilhamento
do ato de comer.

Na pista, os mais animados
eram o paquistanês Mohsin
Hamid e sua mulher, Zhara.
O casal se acabou de dançar
ao som de Michael Jackson
e clássicos da MPB.

Flip 3
Jhumpa Lahiri, escritora inglesa ganhadora do Pulitzer,
criticou a política de imigração da Itália, onde vive com o
marido e filhos desde 2001.
Filha de indianos, a autora
disse que está cada vez mais
difícil ser imigrante no país.

Fé 3
Na mesma rua da gigantesca
construção, o outro prédio
da igreja comandada por
Edir Macedo virou ponto de
encontrodosfiéis.Temcapacidade para 5 mil pessoas.

Flip 4
Jhumpa aproveitou o dia de
sol, ontem, para sair de barco
com o escritor Andrew Solomon e as respectivas famílias.

1.

Paraty nunca falou – e dificilmentefalará–tantorusso.Tudo por causa de Vladímir Sorókin. Além de a produção
conseguirumintérpretedalíngua, o mediador da mesa de
que o autor participa, Bruno
Gomide, é tradutor e coordenadordapós-graduaçãodoDepartamento de Russo da USP.

Flip 7
Arlete Cavaliere, professora
de Russo na USP e tradutora
do livro dele, também estará
em Paraty. E a editora 34 trará
LucasSimone,editoretradutordalíngua. /MARILIA NEUSTEIN
FOTOS DENISE ANDRADE/ESTADÃO

2.

1. Marina Lima fez show no Tom Jazz.
2. Kiko Zambianchi e 3. Bete Coelho
estavam na plateia. Quinta, em Higienópolis.

Flip 6

3.

