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Capoeira

Cordel inspira decoração
do Encontro de Folguedos

Teresina terá centro
para difundir a capoeira
PÁGINA 3

Terça, 23/junho/2009
Editor: MARCO VILARINHO
jornalodia@jornalodia.com.br
(86) 2106-9941
Fotos: Divulgação

LIVRO

Alemão diz que viveu
o inferno no Rio
O turista Rodger Klingler conta em livro o
sofrimento vivido numa prisão do Rio de Janeiro
Biá Boakari
REPÓRTER

Assim como muitos turistas, Rodger Klingler se apaixonou pelo Brasil - suas praias,
mulheres e vida noturna rapidamente atraiam a atenção do
então jovem alemão. Decidido a voltar, ele arquiteta um
plano que parecia perfeito.
Afinal, comprar cocaína e
vendê-la bem mais cara em
sua terra natal não poderia dar
errado. Mas deu. Autor do livro “Memórias do Submundo: Um alemão desce ao inferno no Rio de Janeiro”,
Klingler falou com exclusividade sobre suas experiências e
o desejo de retornar ao Brasil.
“Como sou escritor, achei
que esta era uma história que
valia a pena ser escrita”, disse
Rodger. “Também foi uma
promessa que fiz ao professor
Arthur (Ribeiro, que deu aulas de português para detentos
na penitenciária Lemos de
Brito). Ele falou que todo o
Brasil precisava saber o que

c u -tr a c k

o dia

Folclore
PÁGINA 3

.d o

está acontecendo nos presídios cariocas”, completou.
Sem nunca experimentar
drogas em seu país, Klingler
conhece as drogas e logo se
torna usuário de cocaína em
sua primeira visita ao Brasil.
Deslumbrado, ele decide economizar algum dinheiro ao
voltar a Alemanha, e retornar
ao Rio de Janeiro para comprar cocaína e revendê-la bem
mais caro.
O plano começa a dar errado quando o alemão quebra
uma das regras mais importantes de quem trafica: não
consumir. Com o bom senso
alterado, Klingler acaba esquecendo de bolar um plano
para embarcar com a cocaína,
e acaba sendo preso. Quatro
anos encarcerado em penitenciárias brasileiras o deixou doente, cansado e mostrou um
outro lado do país maravilhoso. Hoje, 20 anos depois,
“Memórias do Submundo:

Um alemão desce ao inferno
no Rio de Janeiro” é seu segundo livro, sendo o primeiro
a ser lançado no Brasil.
Ciente de que os quatro
anos que ficou preso foram
consequência das decisões
que tomou, o alemão agora
sonha em poder voltar ao Brasil. “Acho que na vida anterior
fui brasileiro. Gostaria muito
de voltar e viver aí. Ainda não
me deixam nem entrar no país. Fiz um pedido ao Ministério da Justiça há dois anos e
até agora nada. Nem quando
meu livro foi publicado pude
estar aí. Espero que esse problema se resolva”, lamenta
Klingler. “Espero que tudo isso se resolva um dia porque já
paguei minha dívida com a
justiça e já se passaram mais
de 20 anos”.
Em um dos trechos de
“Memórias do Submundo:
Um alemão desce ao inferno
no Rio de Janeiro”, Klingler
aponta que “no Brasil a justiça
parecia estar submetida completamente às leis da economia

mercantil”. Para ele, o país é
maravilhoso, e experiências
como as dele podem marcá-lo
de maneira negativa. “Luto pelos companheiros que estão lá
(na prisão) ainda, e quero que
as circunstâncias melhorem
para eles. Também por isso escrevi o livro, espero poder
chamar atenção dos políticos
responsáveis para que finalmente eles tomem conta deste
problema”, apontou o escritor.
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EVENTOS

CINEMAS TERESINA SHOPPING:
Sala 1. Intrigas de Estado.
Suspense. Legendado. Censura: 14 anos. Sessões: 15h40 e
18h20.

Novena à Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Comemoração dos 50 anos de
sua realização, na Igreja de São José
Operário, Bairro Vila Operária, de 22 de
junho a 18 de agosto.

Sala 1. Anjos e Demônios. Suspense. Censura: 16 anos.
Legendado. Sessão: 21h10.
Sala 2. Minhas Adoráveis Ex-n
namoradas. Estreia.
Comédia. Censura: 12 anos. Legendado. Sessões: 14h30,
16h40, 18h50 e 21h.

Nossa Cara de Teresina - Samba, chorinho
e MPB, às 20h, no Restaurante Sol Maior,
Av. Jockey Clube, 2090, aos sábados. Infor:
9439 1590.

Sala 3. O Exterminador do Futuro - A Salvação.
Ação. Censura: 14 anos. Legendado. Sessões: 14h20,
16h40, 19h e 21h20.

Planeta Micarina - Dias 25, 26 e 27, no
Espaço Teresina Shopping, com grandes
atrações, como Ivete Sangalo, Chiclete com
Banana, Fantasmão, Sambauê, Harmonia do
Samba, Banda Eva e outros. infor: 3218
8788.

Sala 4. Transformers: A Vingança dos Derrotados. Estreia.
Ação. Censura: 12 anos. Legendado. Sessões: 15h, 18h e
21h.
Sala 5. A Mulher Invisível.
Comédia. Nacional. Censura: 14 anos. Sessões: 14h40,
16h50, 19h e 21h10.

Forró do Tucano - Toda quinta-feira, no Lava
Show, na Av. São Raimundo, 742, Piçarra.

Salão de Fotografia de Teresina - No
período de 15 de junho a 17 de julho, na
Casa da Cultura de Teresina, localizada na
praça Saraiva.
Classificatórias Piauí Pop - Dia 24 (Spazio).
Cinco bandas por noite e sorteio de passaportes do Piauí Pop. Informações:
www.piauipop.com.br
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CINEMA

XXXIII Encontro Nacional de Folguedos Dias 19 a 28 de junho, na Vila Olímpica do
Detran, zona Sul da cidade.

Café Café - Todas as quartas, com música
ao vivo de Garibaldi Ramos e convidados, a
partir das 21h30.
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CINEMAS RIVERSIDE SHOPPING:
Sala 1. Transformers: A Vingança dos Derrotados. Estreia.
Ação. Censura: 12 anos. Legendado. Sessões: 14h30, 17h30
e 20h30.

Vander Lee - Theatro 4 de Setembro, no
próximo dia 10 de julho, com abertura local
de Vavá Ribeiro.
Varal de Fotografias - Dia 28, no Parque
Encontro dos Rios, às 8h.

Festa Bibarina - Dia 27 de junho, às 22h,

na Boite Ballad, com Djs Lorraine e
Marceleleco.

Pássaros da Amazônia - Teatro João

Paulo II, dias 25 e 26/06, às 19h e 20h30;
Teatro Estação, 27 e 28/06, às 18h30 e
20h30.

Grande Show de Humor e Música -

Com João Cláudio e Nayra Lima, dia 2 de
julho, às 21h, no Restaurante Maresia. Infor:
9973-3366.

JOTA A

Sala 2. Donkey Xote. Estreia. Animação. Dublado. Censura:
Livre. Sessões: 16h20 e 18h20.
Sala 2. Divã. Comédia. Nacional. Censura: Livre. Sessão:
20h20.
Sala 3. O Exterminador do Futuro - A Salvação.
Ação. Censura: 14 anos. Legendado. Sessão: 20h50.
Sala 3. Uma Noite no Museu. Comédia. Dublado. Censura:
Livre. Sessões: 16h30 e 18h40.

PIADA
Coisas de Turco
O Turco vai se confessar:
— Padre, há 20 anos eu abriguei
um refugiado de guerra. Qual o
meu pecado?
— Meu filho, nisso não há pecado,
você fez uma caridade!
— Padre, eu cobrei aluguel dele.
— Tem razão, isso é pecado! Reze
3 Ave-Marias e um Padre-Nosso...
— Só mais uma pergunta, padre!
Devo falar pra ele que a guerra
acabou?

CURSOS
Aulas de Ioga para adultos
e crianças - Manhã, tarde e noite, na
terça e quinta, na clínica Márcia
Matos. Infor: 3231-3429/8834-9070.

Curso de Formação de
Acupunturistas - Informações: 3223-

9415 / 9993-6779.

Inscrições para o Festival de Rap
Popular Brasileiro - No Memorial

Zumbi dos Palmares, das 8h às 12h
(seg., quarta e sexta). Infos: 32163702/9447-5970.

HORÓSCOPO

Touro

Munição para brigas e confrontos não faltará
hoje. Resta saber se vale a pena, se é o caso.
Você, que é de paz, poderá perde-la sem
perceber. Por um nada.

Gêmeos

Com quem você vai se desentender hoje? De
tanto precisar de atenção, de variedade e de
liberdade pessoal, vai entrar em conflito com
alguém e pode até se machucar.

Câncer (21/6 a 21/7)

Confrontos são incontornáveis nestes dias;
você precisa perceber que certas influencias
agem fascinando, pressionando sutilmente.
Assim, poderá se defender.

Leão (22/7 a 22/8)

Cenário astral continua favorecendo ganhos
financeiros e boa posição profissional.
Consolide suas vitorias, exiba seus dotes.
Entrosamento fácil com chefes.

Virgem (23/8 a 22/9)

Clima astral turbulento pede mais descanso e
relaxamento do que atividade e enfrentamento de problemas no âmbito externo. Tudo vai
parecer mais difícil, iminente e urgente.

Libra (23/9 a 22/10)

Nada de discursos, conversas delicadas e
reuniões de trabalho com quem gosta de
mandar e pressionar. Você não irá tolerar
e a crise vai se instalar rápido, fugindo ao
seu controle.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Contribuição pessoal para um dia controvertido: ajuste o dial emocional para as ondas
positivas e construtivas, minimizando os
problemas, as dificuldades e os obstáculos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Romper amarras, quebrar padrões, respeitar
seu ritmo visionário, apostar em soluções pioneiras - tarefas que animam e esquentam seu
coração, mas prometem também rompimentos e problemas com parceiros.

MALHAÇÃO

Marina conclui que Veridiana sequestrou Luciano
do hospital e Guilherme pergunta à filha se é verdade, mas Luciano diz aos dois que deixou o hospital por vontade própria. Peralta convida a
banda Agnela para realizar um show no
Marombar. Yasmin surpreende Peralta e Filó com
seu visual simples e afirma que se desprendeu
de valores materiais. Luciano diz a Marina que
voltará ao hospital, mas que antes precisa
resolver assuntos pendentes em sua vida.

PARAÍSO

FILMES

TELEVISÃO
Segurem Essas Crianças
Globo, 16h05
Catch That Kid (2004)
Elenco: Kristen Stewart, Corbin Bleu, Max
Thieriot, Jennifer Beals, Sam Robards e John
Carroll Lynch.
Direção: Bart Freundlich

Zeca garante a Zefa que fará Rosinha feliz e vai
falar com ela, mesmo contra a vontade de sua
mãe. Geraldo recrimina Otávio por insultar os
ouvintes da rádio e Maria Rosa fica admirada
com seus comentários. Ricardo se declara para
Aninha, que retribui o beijo apaixonado. Mariana
e Padre Bento estranham a falta de fiéis na
missa. Tobi deixa Zeca e Terêncio espantados ao
contar que Rosinha vestiu o diabinho da garrafa
de santo e começou a fazer promessas para ele.

Gênero: Aventura

CARAS E BOCAS

assalto. Tudo isso para salvar o pai de Maddy

Três adolescentes em uma missão altamente
secreta. Eles são amigos pra valer e têm talentos muitos especiais. O desafio: abrir o cofre de
um banco de alta tecnologia e fazer um incrível

Judith fica indignada ao ver que Nicholas fracassou. Dafne e Gabriel se casam. Assim que a cerimônia termina, Gabriel vai embora, abandonando
Dafne na porta da igreja. Lili descobre que é Xico
quem pinta as telas de Denis e lhe faz uma proposta. Nicholas procura por Milena na pensão e
diz que a ama. Benjamin pede a Tatiana que
devolva a joia que lhe deu. Frederico informa que
representa a maioria das ações da empresa e se
declara o novo presidente da Conti.

Na Teia da Aranha

CAMINHO DAS ÍNDIAS

SBT, 23h15

Ramiro avisa a Melissa para não dar entrevistas
sobre o incidente com Murilo. Gopal conta para
Raul que Mike e Yvone embarcaram para o
Brasil. Cadore conta para Silvia que a correspondência de Raul foi enviada a um hotel em
Dubai para uma hóspede registrada com o seu
nome. Shankar e Laksmi relembram emocionados
do passado, quando tentaram viver um romance.
Raj recebe uma carta de Bahuan com as fotos de
Duda e Tony.

PODER PARALELO

Bruno se diz envergonhado pelo que aconteceu
entre ele e Vânia. Mimi e Paulo se beijam.
Santana diz que está ao lado de Guri e perde
perdão. Guri diz que o quer como espião junto a
Tony. Guri diz que à Laila que quer Neide nesse
grupo. Vânia atira em Bruno. André readmite
Nina no hotel. Pedro e André entram na suíte
onde Bruno está baleado. Lígia pede para Tony
se abrir e dizer se ele é da DÉA.

que está muito doente. O plano do trio é perfeito, até que se dão conta de que não têm
idade para dirigir.

Return of Shaggy Dog - Elenco: Gary Kroeger;
Todd Waring; Michele Little - Diretor: Stuart
Gillard - Origem: EUA / 1987 - Classificação:
Livre. Um professor velhinho na hora da morte
pede a seus cruéis serviçais que entreguem a
Wilby a sua herança: um anel mágico!! O tal
anel tem uma poderosa inscrição que ao ser
lida em voz alta o transformaria em um cachorro grande e peludo!! Por conta desta mágica
sua vida de famoso advogado se transforma
numa vida de cão!!

PALAVRAS CRUZADAS

Áries (21/3 a 20/4)

Esforce-se mais. Será preciso apontar certos
erros alheios com coragem pra mudar. A dispersão e a oscilação complicam as relações
em geral.

NOVELAS
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Capricórnio (22/12 a 20/1)

O desejo coletivo geral por variedade e novidade não se harmoniza com a liberdade de
sentir e de criar; cria-se a tensão nos diálogos, no transito, nas viagens.

Aquário (21/1 a 19/2)

Com um cenário astral problemático pra
você, será bom tomar mais cuidado ainda
com suas finanças. Evite comprar itens de
muito valor, pois apresentarão defeitos ou
serão muito caros.

Peixes (20/2 a 20/3)

Irritabilidade e nervosismo são os problemas
- e o gatilho está em casa, por causa da preocupação com familiares, com rotina domestica, empregados, obrigações etc.
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FORMAÇÃO

Marco Vilarinho

EDITOR DO TORQUATO

Formar cidadãos que tenham consciência da real importância da capoeira na cultura do país. Este é um dos objetivos do Centro de Formação
do Capoeira - Abadá Capoeira,
idealizado pelo professor Rômulo Wagner, o Borracha, que
deverá contar com biblioteca
sobre a cultura afro-brasileira,
bem como um estúdio para
gravações de músicas autorais
enfocando o tema.
Professor de capoeira há
dez anos, Borracha - nome de
batismo na capoeira -, já ministrou aulas na Europa, formando intercâmbio com capoeiras de vários países: "O
europeu abraçou a capoeira e
hoje a valorizam muito, consciente de suas raízes culturais",
ressalta, lembrando que os benefícios desse esporte/luta para
a saúde são incontáveis.
Para o capoeira - termo
que designa o praticante da ca-

poeira -, o brasileiro ainda não
se conscientizou da importância dessa manifestação popular: "O centro é justamente para formar pessoas com conhecimento amplo, profundo, sobre a capoeira", argumenta
Borracha. Ele acrescenta ainda
que a inclusão social deverá ser
o carro-chefe dessa iniciativa:
"Durante todo o dia teremos
aulas de capoeira para portadores de deficiência, idosos etc".
Enquanto procura parcerias para a construção do centro, Borracha também pretende publicar um livro sobre essa cultura intitulado "Quando
o filho vira pai" - que já está
pronto - e um cd com músicas
voltadas para rodas de capoeira. "Capoeira é luta guerreira/Arte que nasceu no Brasil/Encanta pelo mundo inteiro e pelo mundo se expande/No tempo da escravidão,
quando o negro queria fugir/Com seu gingado de cor
fez a capoeira surgir", diz uma
das composições.

Grupos do Piauí, Paraná, Minas
e Maranhão, hoje, nos Folguedos
Teresina ficará completamente colorida por seu folclore até o dia 28 de junho por
conta do XXXIII Encontro
Nacional de Folguedos. Realizado na Vila Olímpica do Albertão, o evento conta com
grupos folclóricos, comidas típicas, shows de forró e mostra
de quadrilhas. Somado a isso,
o Encontro oferece seminários sobre as tradições brasileiras, oficinas e o Festival de
Toada de Bois.
Nesta terça, 23, irão se
apresentar no palco nacional
os grupos piauienses Mariana,
Grupo Band Dança, Capoeira
Sol Nascente, Boi Touro da
Paz e Boi Ramim do Amor.
Além disso, o Boi Riso da
Mocidade, de Timon/MA; o
Uirapuru, de Belém/PA; Pereira da Viola, de Belo Horizonte/MG e Moara, de Belém. Quem também deverá
animar a noite de hoje são os
violeiros Rosinaldo Santos e

DECORAÇÃO Ulisses Lustosa se inspirou no cordel
Nonatinho, que também são
atrações do palco Nacional.
Para quem ainda não foi à
Vila Olímpica, irá se surpre-

ender com o novo visual do
local, já que a decoração evoca
a tradição nordestina, com
grande beleza plástica.

Até mesmo a matéria-prima usada para compor as peças de decoração, como a viola suspensa postada na entrada, tem como base a folha da
bananeira. Muito utilizadas
também foram a fibra do coco
babaçu e a palha, sem esquecer, no entanto, do tradicional
chitão, tecido que dá o colorido da festa.
Para Ulisses Sousa Lustosa, responsável pela decoração
dos Folguedos em 2009, "a literatura de cordel é a poesia
do Sertão", tendo sido utilizada no passado como uma forma de comunicação quando
não se dispunha de outros
meios para se ter notícias de
outras localidades”, informa.
A expectativa da Fundação
Cultural do Piauí (Fundac),
responsável pelo evento, é a
de que mais de 250 mil pessoas circulem durante os dez dias de Encontro.

Monteiro Júnior

O reflexo da crise
Em “Intrigas de Estado”,
filme em cartaz no Teresina
Shopping, o jornalista interpretado por Russell Crowe
ajuda o amigo congressista vivido por Ben Affleck a limpar
a imagem após este ter um ataque de pânico, por conta da
morte de sua assistente, durante a audiência de um processo contra uma gigantesca
companhia de segurança. Imediatamente, todos os meios de
comunicação especulam o caso amoroso entre os dois e o
suposto suicídio da moça.
Contudo, como o espectador é
levado a saber antes dos quinze minutos de projeção, tratase de um assassinato em meio
a uma conspiração corporativista. Ou quem sabe não.
O thriller dirigido por Kevin Macdonald (“O Último
Rei da Escócia”) toma emprestada a trama de uma minissérie
inglesa de 2003 para discutir
como pano de fundo a crise
pela qual passa o jornalismo
impresso. Logo no início do
filme, tem-se um interessante
embate entre a internet e a velha mídia. A velocidade da no-

tícia chegou a tal ponto que,
no afã por um artigo quente,
no sentido de sair na frente,
acaba-se noticiando o superficial, a especulação, em detrimento da verdade. Os sites e
blogs são tão ávidos por publicar a notícia no mesmo instante em que ela acontece que se
atêm ao básico e terminam por
vezes cometendo o erro da
parcialidade. Toda história tem
dois lados. Às vezes mais.
Assim como aprendemos
em filmes como “Todos os
Homens do Presidente”, dirigido por Alan J. Pakula em
1976, supervalorização do jornalismo investigativo. É preciso checar a história, ter fontes
consistentes, anônimas ou
não, antes de publicá-la. “Intrigas de Estado” retoma um
pouco desse espírito, porém
mostra o quanto o jornalismo
mudou nos últimos trinta
anos. Se no filme de Pakula o
editor luta por seus repórteres
e deixa-os seguir o velho e
bom faro jornalístico, a editora
feita por Helen Mirren aqui
defende os donos do jornal, os
publicitários, os que são os

grandes responsáveis por
mantê-lo em circulação. A crise do jornal impresso é tão séria que tudo vira notícia, até
mesmo a equivocação da mesma. O que importa e garante
retorno financeiro é ter o scoop, o furo, a notícia em exclusividade, não importando se
ela não for cem por cento verdadeira.
O que nos leva a um filme
chamado “O Preço de uma
Verdade”, dirigido por Billy
Ray, que não à toa é um dos
que assinam o roteiro deste
“Intrigas de Estado”. O personagem feito por Hayden
Christensen forja suas matérias, que são passadas adiante
sem ninguém checá-las. Ética
jornalística é assunto caro, e a
falta de filtro do jornalismo comercial vigente periga uma nova conformação desse conceito.
Obviamente são projeções da
própria parcialidade da trama
do filme de Macdonald, que
termina resultando na pauta:
velha mídia mostra à nova como é que se faz. Uma personagem fala algo do tipo “há coisas
que os leitores merecem ler em
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Inevitável. Carlos Alberto de
Nóbrega, em meio a toda essa situação de agora, ontem
já reclamava que, em sua última renovação, no começo
deste ano, foi obrigado a reduzir salário e fazer contrato
por dois anos no máximo.

Chiadeira –
Parte 2

Em se tratando de Hebe Camargo, vale lembrar que no
final de 2008, ao renovar por
mais 4 anos, também com
redução nos vencimentos,
ela disse o seguinte: “entendi
perfeitamente que, em tempo de crise, diminuir meu
salário era necessário”.
A tal crise, para o SBT pelo
menos, ao que parece passou
rapidinho.

Comentários

A especulação de ontem era
que, além de acertar um
contrato artístico, Roberto
Justus poderá interferir em
outras áreas do SBT.
Por outras áreas, entenda-se,
Artístico e Comercial.
Oficialmente ninguém confirma nada.

Situação
delicada

O que será do “Aprendiz” na
Record? O formato da Fremantle foi comprado até
2011 para ter Roberto Justus
como apresentador. Havia
um compromisso entre as
partes. Todo jogo estava em
cima dos participantes trabalharem com o Justus.
Com a saída dele para o
SBT, a Record agora não sabe o que fazer do programa.

Nessa guerra que envolve as
redes Record e SBT, fala-se
agora também nas novelas.
Comenta-se que os atores
Paloma Duarte e Gabriel
Braga Nunes, atualmente em
“Poder Paralelo”, poderiam
trocar o Recnov pela Anhanguera.

Discutindo
a obesidade

Falando em lançamentos, a
Globo, na sua próxima das
seis “Pelo Avesso”, vai apostar em uma atriz desconhecida, ainda não escalada, para
discutir o tema da obesidade.
Lá pelo meio da história, terá
início a participação de uma
gordinha adolescente. Ela
chega do exterior com a
mãe, para morar com o pai,
que ela nem conhece.
Vai começar na escola no
meio do ano letivo. Débora é
a personagem, que irá se
apaixonar por Pedro (Keff
Oliveira), um menino rebelde e preconceituoso.

La Fazenda

O assunto do momento entre os funcionários da Record, em Itu, onde acontece
“A Fazenda”, gira em torno
do interesse da Rede Televisa
em realizar, nas mesmas locações, uma edição do programa com celebridades mexicanas.
A equipe brasileira do reality
também aposta numa segunda edição, mas apenas para
2010.

Série especial

O “Casseta” agora sempre
tem um convidado importante por semana.
Foi assim com a Ivete Sangalo e assim será com Fernanda Torres.
Ela participou das gravações
de ontem.

Caras novas

“Bom Dia Frankenstein”,
substituta de “Caras & Bocas”, terá atores do primeiro
time, como Carolina Dieckamann, Antônio Fagundes,
Daniel Oliveira e Grazi Massafera, entre outros, em posições estratégicas. É praxe.
O diretor José Luiz Villamarim, no entanto, promete
promover vários lançamentos em seu elenco.
Os testes, com novos atores,
já acontecem no Projac.
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Todo esse barulho causado, a partir do instante em que a Record revelou interesse em Gugu Liberato, mais uma vez nos
dá a certeza que planejamento e juízo não são as palavras de
ordem entre a maioria das emissoras brasileiras.
O que se vê e se pratica nos bastidores, nessas últimas horas,
nem mais nos surpreende. É a mesma e estúpida irresponsabilidade de sempre.
Não por acaso a Globo ocupa o lugar que está. A impressão
que passa é que os seus passos são calculados. Nada é feito no
calor dos acontecimentos.
A Bandeirantes, entre as grandes redes, pode entrar no quadro
das exceções, porque lá também existe respeito ao dinheiro.
Quanto às outras, SBT e Record, nem isso.
Se na Record o que move é a posição da Igreja, no SBT é a
exacerbada vaidade que está sempre acima de tudo.
Porque a Record quis o Gugu, Eliana e Roberto Justus foram
imediatamente contratados pelo SBT.
O Daniel Castro, na Folha, ainda diz que Celso Freitas pode
ser o próximo. O mesmo Celso Freitas que Silvio Santos descartou em 1999, quando teve eu nome lembrado e cotado para substituir Marília Gabriela na apresentação do “SBT Repórter”. Para os artistas este é um momento especialmente interessante. De uma hora pra outra, passam a receber salários
que nunca imaginaram. Estão adorando.
Só que alguém inevitavelmente será obrigado a pagar essa
conta. A mesma técnica que determinadas emissoras hoje utilizam para fazer as suas retumbantes contratações, amanhã será usada para dispensar os funcionários mais modestos.
Pior é que todos já assistimos a este filme. O final é sempre
muito triste.

Virou festa

mãos”. Tentativa de contornar a
crise e mostrar que o jornal impresso ainda possui um caráter
muito particular.
Romantizado no desfecho
do filme, depois que todas as
reviravoltas já moldaram outros subtextos, aderindo aos
implausíveis (coisas de Hollywood), a batalha pela publicação do artigo correto, contando a verdade dos fatos, o jornalismo utópico do cinema.
Difícil, para quem é jornalista
ou estudante de comunicação
social, não ganhar certo gás
passageiro, até mesmo se emocionar e esquecer todos os tropeços da obra. Agora que teremos todos que lidar com a
não-obrigatoriedade do diploma, o que certamente fará eco
no mercado de trabalho e forçará uma reestruturação do
curso acadêmico, o percurso
que o artigo faz da tela do
computador, passando pela
diagramação e pela rotativa, até
ser impresso como parte do
jornal resulta no melhor momento de “Intrigas de Estado”.
Pena que aconteça durante os
créditos finais.

c u -tr a c k

SBT e Record apresentam
o mesmo filme de sempre
Fotos: Divulgação
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Chiadeira –
Parte 1

AÇÃO Borracha faz exibição no adro da Igreja de São Benedito
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CANAL 1

Teresina terá centro
de cultura da capoeira
O centro terá como principal
objetivo aprofundar conhecimentos sobre a prática da capoeira
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Humberto Buenos Aires, Euzivaldo Vivi e Fausth Santos participaram do almoço
tarefa do CDL

Ivete Sangalo vai mostrar barrigão no Planeta Micarina

Victor e Léo
conquistaram
mesmo um
público fiel e
é um dos
shows de
maior bilheteria do país,
junto com Ivete Sangalo e
Chiclete com
Banana

O encontro dos executivos Ulysses Moraes, Augusto Basílio, Evandro Cosme
e Adala Carnib no almoço tarefa do CDL

Nos Sertões

No site oficial da Volkswagen, o orgulho da marca de estar participando do Rally dos Sertões 2009 estampa logo na página inicial. A competição começou dia 23 de junho e
vai até 3 de julho, com três duplas no
comando dos Race Touareg, o mesmo modelo vencedor do último
Rally Dakar, do qual participaram e
venceram.

Fotografando

Isabela e Tatiana
Rangel mostrando
o estilo caipira de
ser no arraiá mais
paraibano que o
Piauí já viu

O talento do fotógrafo e professor
Luciano Klaus todos nós já sabemos
e, para quem ainda não o conhece,
pode conferir a partir de hoje até o dia 8
de julho a exposição de fotografias Luz &
Verbo, de Luciano Klaus e Keula Araújo,
que acontece no ÊPA! O endereço é Rua
Anfrísio Lobão, nº1.200, Jockey - Centro
empresarial Francisco Mendes. Na bertura, coquetel para convidados a partir das
19h.

Criatividade

A Natura presenteia visitantes do lounge no SPFW com uma bolsa exclusiva,
assinada pelo designer Renato Imbroisi
e bordada com flores por comunidades
de Brasília, contendo uma fragrância
Natura Águas, um batom e uma sombra da linha Natura Aquarela SPFW
Pontos de Luz. Show!

Maternal

Quem está radiante com a futura mamãe é
a fonoaudióloga Joselene Claudino. Sua irmã Joselane Carlos está grávida de um mês
e meio. A vinda do bebê é motivo de alegria para a família.

Oração

Acontece hoje pela manhã, com café especial oferecido pela Cookies, o lançamento
do projeto do novo Santuário Santa Cruz
dos Milagres. O projeto arquitetônico do
espaço tem seu formato em cruz latina,
tendo uma área principal com capacidade
para 1800 pessoas e dois espaços laterais
com capacidade para 672 pessoas.

Sabor especial

Nos camarotes temáticos do Planeta Micarina, um dos mais animados será o da Kibon. Na verdade, serão três camarotes e
muita gente bonita circulando pelo espaço.
Esta colunista já foi convidada.

Sarees

Já tem data marcada a festa de inauguração da boate Taj Mahal. Será dia 31 de
julho, com presenças animadas do Araketu e Sambauê. O local já foi palco de
grandes festas na época que o Ênio Moita
era dono da Templum, vamos aguardar
para ver o sucesso dos 5 sócios.

Graça Mota elegantemente vestida,
como sempre, pelas lentes de Cícero
Cardoso

Rede globo

A consultora de Marketing da Rede Globo, Sandra Stecca, encontra-se em Teresina para ministrar palestra sobre pesquisa
de mídia, no auditório do Fórmula Flat, às
19h. O público-alvo são os parceiros da
TV Clube, agência de propaganda e clientes interessados em um direcionamento de
mídia mais planejado.

Almoço Tarefa

Uma maneira descontraída de prestar contas de suas atribuições do mês. O presidente da CDL, Evandro Cosme, reuniu
empresários do comércio e representantes
do Sebrae para uma avaliação e prestação
de contas dos feitos durante o mês com
um delicioso almoço em meio às atribulações do dia. Entre os presentes, o presidente do Sebrae, Ulisses Moraes, Sávio
Normando, os empresários Marco Pinto,
Jesus Tajra Filho, entre outros.

Feijão do Ostim

O colunista Ostim Raulino reúne amigos
no próximo domingo (28/06), a partir do
meio-dia, no Iate Clube de Teresina, para
sua tradicional feijoada. Vamos lá!

Iguais a nós

Quem pensa que celebridades são diferentes de nós está enganado. A revista Quem
flagra todas as semanas uma série de fotos
de celebridades em situações muito comuns: fazendo programas de turista, levando livro para ler na praia, bebendo caipirinha, lendo livros nas livrarias...
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