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Política

Piantella fecha as portas
O mais tradicional restaurante "político"de Brasília fechou

Por Murillo de Aragão - 29 abr 2020, 13h39



MURILLO DE ARAGÃO
Por Murillo de Aragão

O mais tradicional restaurante “político”de Brasília fechou. Palco de centenas de articulações políticas não
sobreviveu à crise do novo coronavírus. O fechamento da casa foi ainda justi�cado pela insensibilidade dos
bancos. Provavelmente por não dar crédito aos seus donos para manter a operação. Durante anos realizei
reuniões com meus clientes por lá.

E assisti, ainda como junior na cidade, os conchavos de Ulisses Guimarães e a turma do “poire”; Carlos
Henrique com o seu terno branco nas sextas-feiras; Luiz Eduardo Magalhães e suas conversas com José
Genoíno, entre outros muitos eventos. Eram tempos mais acirrados na política e menos agressivos no
relacionamento pessoal. Tempos em podíamos ainda, sem o patrulhamento atual, fumar charutos e esticar a
conversa. Tomara que a morte do Piantella não seja de�nitiva.

 Pagina O�cial Piantella/Facebook



Que seu fechamento seja uma espécie de conspiração que não dará certo. Mas �ca a sensação de que o episódio
marca o �m de uma era na política e de que, de hora em diante, nada será como antes sem aquela boa feijoada
aos sábados.
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Faltam 15 minutos para Bolsonaro contra-atacar Sergio Moro | Radar

Bolsonaro acaba de cavar sua própria cova | Noblat

Aliados de Bolsonaro vasculham passado da mulher de Moro | Radar
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Na guerra com Moro, Bolsonaro varre passado do ex-juiz | Radar

Aliado de Bolsonaro critica Regina Duarte: ‘Não foi feita para isso’ | Radar

Feito de bobo, Moro se prepara para depor no Congresso | Noblat
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Gold Chef Panelas

Extensão Vigia

Guitar Acordes

Frigideira que não usa óleo e não gruda vira febre em Brasília

Nunca mais seja engando. Saiba se o preço está realmente em promoção.

Chega no Brasil, aparelho que ensina qualquer pessoa a tocar violão ou guitarra.

Zattore

Comfort Shoes

Mocassim de couro legítimo ideal para o seu conforto no dia a dia

Sapato ortopédico de couro legítimo ideal para quem preza conforto e praticidade no dia a dia

SaverDaily

Dr. Rafael Freitas

Brasília: os carros de 2019 não vendidos podem custar uma fração do valor

Cardiologista do Brasil: Pare de comer esses 3 alimentos imediatamente

Dores nas articulações? Faça isso 2x ao dia e acabe com elas.



Extrato VMD³

Arquivei

Neck Massager

[Incrível] Contadores de Brasília descobrem forma para evitar multas por falta de NFes

Invenção europeia genial relaxa os músculos do pescoço em 10 minutos

Retrovisor Master View

Safiro

Máscara Segura

Retrovisor capaz de reduzir acidentes finalmente chega ao Brasil. Conheça

Adeus dores no corpo. Travesseiro perfeito chega ao Brasil!

Compre hoje 3 unidades da máscara mais segura por um preço inacreditável
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