Cantor foi questionado e não
fugiu da resposta
Roberto Carlos falou sobre Jair Bolsonaro em navio (Imagem:
Reprodução – Globoplay / Montagem – RD1)
Roberto Carlos é bastante discreto quando se fala em assuntos
polêmicos como a política, mas surpreendeu ao emitir sua
opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido),
quando estava prestes a embarcar em seu Cruzeiro Emoções em
Alto Mar.
O embarque aconteceu no fim da tarde deste sábado (15), no
Porto do Rio de Janeiro, e, questionado pelo UOL sobre a
atuação do político, declarou: “Acho que o Bolsonaro é muito
bem-intencionado”.
“Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele.
Mas acho ele bom e já tem conseguido algumas coisas. Vamos
torcer pelo país, que está na mão dele”, disse ele ainda, que
chegou ao local dirigindo seu Cadillac vermelho.
Na mesma entrevista, Roberto foi questionado sobre o Big
Brother Brasil, da Globo, e revelou: “Estou assistindo algumas
coisas, sim. Mas não vejo todos os dias porque tenho
trabalhado muito. Não acompanhando, fica meio difícil opinar”.
E finalizou dizendo: “Mas que vença o melhor”. Vale lembrar
que a opinião do cantor já era esperada, já que, em dezembro
do ano passado, o ministro da Justiça, Sergio Moro, compareceu
a um show do artista em Curitiba
Durante o show, o famoso fez um elogio, dizendo: “É um
privilégio receber nessa plateia um cara que eu realmente
admiro e respeito por tudo que ele tem feito por nós, pelo
nosso país. Tô falando de Sergio Moro”.

Após compartilhar o momento, seguidores de Sérgio Moro
destacaram a atitude do cantor. “A grande estrela da noite é o
Roberto e, com toda humildade, divide as honras com Moro! Que
Deus projeta e abençoe esses caras!”, escreveu um internauta.
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Fã faz festa para comemorar
75 anos do cantor Roberto
Carlos
Para comemorar o aniversário de 75 anos do cantor Roberto
Carlos, nesta terça-feira (19), um fã organizou uma festa com
decoração personalizada, escola de samba e até fogos de
artifícios. A comemoração será em um bar na zona sul de São

José dos Campos, no interior de São Paulo.
O porteiro Kleber Siqueira, de 44 anos, coleciona itens do
cantor desde 1987. “Gosto dele desde os oito anos, mas foi com
o meu primeiro salário que comecei a colecionar os itens. Hoje
são 936 itens,entre quadros, cds, bonecos, um mini palco. O
que eu mais gosto é de uma foto do rei segurando a Nossa
Senhora Aparecida”, contou.
A decoração do bar está sendo feita com fotos, cortina de led,
vasinhos das mesas decorados com a foto do cantor, e uma
miniatura do palco. Além disso, ele e alguns amigos fizeram
camisetas com a foto do Roberto Carlos especiais para a data.
A festa tem uma programação definida com música ao vivo,
sorteio de brindes relacionados ao cantor, homenagem com samba
do grupo Acadêmicos do Satélite. Para encerrar, um bolo para
cantar parabéns e a música ‘Jesus Cristo’.
Ele disse que para conseguir fazer a festa contou com ajuda de
moradores do bairro que mora.
“Todo mundo aqui sabe da minha paixão. Então, quando falei
todo mundo resolveu ajudar. Um vai dar o bolo, outro fogos,
carnes, alguns confeccionaram camiseta. Vai ser aberto para os
moradores aqui do bairro”, afirmou.
A dona do bar Roseli Costa de Jesus disse que também gosta das
músicas e que, por isso, autorizou que a festa fosse feita no
local. “Desde que o bar surgiu, há um ano, ele frequenta e
sempre fala do Roberto, então às vezes ele traz as novidades
aqui e curtimos bastante”, disse.
O amigo Pipa também aprovou a ideia e se ofereceu para ser o
churrasqueiro do evento. “Ele anima o bairro de tanto que ele
é fã, então nada melhor que ajudar e participar. Ele é louco
pelo cara”, contou.
Mesmo com a coleção e com os eventos que Kleber faz em

homenagem ao cantor, o sonho dele ainda não foi realizado, que
é poder conhece-lo pessoalmente a até mostrar sua coleção.
“Já fui em cinco shows, dois em São José e três em São Paulo,
mas meu maior sonho é conhecer o Roberto, já consegui segurar
a mão dele uma vez, mas ainda espero conhecer pessoalmente”.
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