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“I ndústria americana” 
ganhou o Oscar de 
Melhor Documentá-

rio neste domingo. “Democra-
cia em vertigem”, da diretora 
brasileira Petra Costa, era um 
dos indicados na categoria. 
Produzido pelo casal Obama, 
“Indústria americana” mostra 
os contrastes entre a cultura 
americana e chinesa durante 
a abertura de uma fábrica em 
Ohio, nos Estados Unidos.

O casal americano Steven 
Bognar e Julia Reichert, já indi-
cado ao Oscar, era o favorito na 
categoria. No agradecimento, 
Reichert citou a frase “Workers 
of the world, unite!” (“trabalha-

dores do mundo, uni-vos”), um 
dos trechos mais famosos do 
“Manifesto comunista”, de Karl 
Marx e Friedrich Engels (1848).

“Democracia em Verti-
gem” era considerado azarão. 
Na visão pessoal da diretora 
Petra Costa, o filme narra o 
processo de impeachment 
de Dilma e a crise política no 
Brasil. A cineasta mineira de 
36 anos já havia chamado a 
atenção com filmes premia-
dos: “Elena”, de 2012 e “Olmo 
e a gaivota”, de 2014.

Oficialmente, o Brasil nun-
ca ganhou o Oscar. O país já foi 
quatro vezes indicado ao Oscar 
de Melhor Filme em Língua 

estrangeira (“Central do Bra-
sil”, “O pagador de promessas”, 
“O quatrilho” e “O que é isso, 
companheiro?”) e uma vez a 
melhor animação (“O menino 
e o mundo”).

Já teve Brasil também em 
Melhor Curta (“Uma história 
de futebol”), Documentário 
(“Raoni”, “Lixo extraordiná-
rio” e “O Sal da Terra”) e can-
ção original (“Real in Rio”, 
de Carlinhos Brown e Sérgio 
Mendes). “Cidade de Deus” 
teve quatro indicações, mas 
não levou. “Orfeu Negro” 
venceu o Oscar de Filme Es-
trangeiro em 1950, mas foi 
inscrito pela França. 

COaDJUVaNTes
Brad Pitt ganhou o Os-

car de Melhor Ator Coad-
juvante por seu papel como 
um dublê veterano em “Era 
uma vez... Hollywood”, di-
rigido por Quentin Taranti-
no. Foi a segunda estatueta 
de Brad Pitt, que venceu 
como produtor por “12 
anos de escravidão”, mas a 
primeira em uma categoria 
de atuação. O ator america-
no de 56 anos já havia sido 
indicado por outras quatro 
vezes. 

Laura Dern levou o de Me-
lhor Atriz Coadjuvante por 
“História de um Casamento”.

Casal Obama leva Oscar
mais uma vez não deu para o brasil. “indústria americana derrotou “democracia em vertigem”.
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  Brad Pitt leva 10 Oscar por atuação
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Pregão Eletronico SRP nº 112/GAP-BE/2019
Pregão Eletrônico SRP nº 112/GAP-BE/2019, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
aquisição de de material consumo odontológico – Clínica - para ser utilizado 
em usuários que procuram tratamento na Divisão Odontológica do Hospital 
de Aeronáutica de Belém (HABE) e nos seus destacamentos (Esquadrão de 
Saúde de Alcântara (ES-AK), 1° Esquadrilha de Saúde e a 2° Esquadrilha de 
Saúde), com fornecimento de materiais de corte e outros,, conforme Termo de 
Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00h 
(Horário de Brasília), do dia 20 de fevereiro de 2020, Entrega das Propostas: 10 
de fevereiro de 2020. Edital: Disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores 
informações através dos Fone/fax: (91) 3204 – 9121 / 3204 – 9196.
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