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Brazilian actress Regina Duarte gestures as she leaves the
Planalto Palace in Brasilia after a meeting with Brazilian
President Jair Bolsonaro. (AFP/Sergio LIMA)

Vamos respirar fundo, acalmar o coração e analisar friamente:
você trocaria um emprego onde te tratam como uma das maiores
estrelas da empresa, com um salário invejável inclusive fora
do ar, uma posição de prestígio nacional como atriz por outro
ganhando um quarto do que ganhava, instabilidade total,
sujeita a frituras, dando a cara para bater diariamente?
É preciso coragem. Ou idealismo. Ou ambos. Ou talvez um
sentimento de que talvez consiga fazer algo melhor do que o
antecessor, Ricardo Alvim – o ministro da Triste Figura.

Ela, pode ser muitas coisas – mas tem mais repertório,
vivência, experiência e generosidade do que todos os Ministros
deste Governo de Sombrios Dias ligados a cultura, ideias,
educação e costumes – juntos. E uma vida pública bastante
limpa e conhecida para provar isso.
“Ah, mas ela gravou um vídeo falando do Medo que tinha do PT”.
E daí? Não concordar com um partido (como eu não concordo)
como esse que nos governa não a coloca no mesmo patamar de
algumas tristes figuras do Ministério do Governo Bolsonaro.
Hoje, tenho mais medo dessa turma que aí está do que do PT.
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Generosa Regina – para mim era um grande evento: há cerca de 1
ano contracenei com ela na novela “Tempo de Amar” onde fazia
uma das protagonistas.
Eu teria duas cenas onde cantaria em uma delas. E, na outra,
com Regina, cerca de 6 frases. No dia da gravação, meu camarim
(e o de outras atrizes) era ao lado do dela que, assim que me
viu, atravessou o espaço, me deu um abraço com aquele sorriso
de namoradinha e me convidou a “ensaiar as falas”!!!
Não, é babação de ovo gente, mas percebem que, com 50 anos de
TV nas costas ela não precisava ensaiar 3 frases comigo?
Ela sabia que ao fazer isso estava poupando trabalho a si
mesma. Mas não hesitou em dividir seu precioso tempo – e
ganharam todos, principalmente a equipe técnica.
Deus lhe ilumine, lhe dê resiliência e paciência para lidar
com tanto recalque: vai ser impossível agradar a todos. Até
mesmo a poucos…
Regina precisará exercitar como nunca sua generosidade,
esperteza e a suavidade característica de namoradinha para
desviar das cascas de banana que diariamente lhe colocarão no
caminho. O Êxito será muito mais difícil do que imagina, mas
não impossível.
Sim, ela é uma boa escolha – ante várias outros desastres que,
diariamente testemunhamos nesse Desgoverno. Palmas para
Regina. E vamo que vamo.

