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Jaguar
Cartunista

Rio de Janeiro – Caiu a Copa
como um viaduto, pensei quan-
do Courtois – dois metros de
pernas e braços – espalmou a
bomba de Neymar no último
lance do jogo. Lembrei dos ver-
sosdeObêbadoeoequilibrista,
música de João Bosco, letra de
Aldir Blanc: “Caía a tarde como
um viaduto”. Onde o Aldir foi
buscar essa imagem no aciden-
te da queda de um viaduto?
Acho que nem ele saberia ex-
plicar. Mas os poetas são assim.
A estreia da parceria João/Aldir
foiumbaitasucesso,comAgnus
Sei, lado B de Águas de Março,
do Tom Jobim. Já o João co-
nheci quando ele era estudante
(de geologia), em Ouro Preto.

Quase todos os anos eu ia lá
rever amigos. Sempre que po-
dia, passava no Pouso do Chico
Rey,umhoteldecharme,muito
antes dos marqueteiros inven-
tarem essa frescura. O charme
começava pela dona, Lili Cor-
reia de Araújo. Os quartos ti-
nham armários pintados por
Guignard e painéis de Scliar nas
paredes. Quase todas as noites
um grupo de estudantes se reu-
nia em torno do quentinho da
lareira e dos garrafões da boa
pinga mineira da Lili. E tome
seresta madrugada adentro.
Um dos garotos se destacava
pelo som incrível que tirava do
violão. Não me lembrava de ter
ouvido nada parecido antes. E
mais pasmo fiquei quando me
dissequetocavadeouvido,não
sabia ler música, aprendeu sem
professor. Agora, quase cin-
quenta anos depois, sabe tudo
e mais alguma coisa, lota tea-
tros até no Japão. Fomos ao

show que fez no lotado Teatro
do Jockey Club, na Gávea. En-
carapitado num banquinho du-
rantetrêshorassempausanem
para fazer pipi (ontem fez ani-
versário),umaresistênciadejo-
gador croata. Estão vendo?
Bem que tentei falar de outra
coisa, acabei voltando para
Croácia 2, Inglaterra 1. Eu que-
ria ser como os nossos comen-
taristas da televisão; tudo está
previsto, nenhum resultado os
surpreende. Segundo eles, es-
tava na cara que alemães, es-
panhóis, argentinos, uruguaios
e o Brasil do reverendo Tite,
com seus métodos superados,
ficariam pelo caminho. Já a In-
glaterra perdeu de virada por-
que logo depois do gol de falta
de Kieran Tippier , no começo
do jogo, o Mick Jagger, o mais
temido pé-frio do planeta, en-
trou no estádio. Adivinha por
qual time ele estava torcendo.
Centenas de câmeras em todos

os estádios deram a esta Copa
uma dimensão épica e humana
nunca vista. Nenhum detalhe
foi perdido nem será esqueci-
do. Close dos colossos dos es-
tádios – Messi, Cristiano Ro-
naldo, Kroos, Iniesta, Suarez,
desabadosdepoisdasderrotas.
Closes patéticos das torcidas. A
angústia dos técnicos, as por-
radas, carrinhos para quebrar
pernas, cotoveladas na cara.
Faltou um Nelson Rodrigues
para descrever o som e a fúria
do espetáculo. Coisas que fi-
carão na minha memória: os
vigias de plateia, de costas para
o campo, sem poder ver o
maior espetáculo do planeta. A
pelada das crianças com o uni-
forme da Croácia, depois do
jogo. O Lincart fazendo embai-
xadas com uma meia dobrada,
no banco dos reservas. E o Ney-
mar? Precisa de um diretor de
teatro para ensiná-lo a cair com
estilo.

“Centenas de câmeras em todos os estádios
deram a esta Copa uma dimensão épica e
humana nunca vista”

O CARCEREIRO / LUÍS

HUMBERTO CARRIJO

Um livro sobre uma
das figuras icônicas e
mais emblemáticas da
Operação Lava Jato, o
agente da Polícia Fede-
ral Newton Hidenori
Ishii, mais conhecido
como o Japonês da Fe-
deral. Carrijo nos ofe-
rece um registro inédi-
to sobre um dos mais
importantes eventos
políticos da história do
Brasil. Rocco/ 272 p./
R$ 34,90

ARMÁRIO DE LETRAS

O PRETO QUE FALAVA IÍDICHE /

NEI LOPES

O autor nasceu num
subúrbio carioca e tem
como propósito enri-
quecer a literatura bra-
sileira com protago-
nistas negros. Neste
romance ficcional, ele
conta a história do re-
lacionamento entre
um homem negro e
uma mulher branca e
judia. Dois grupos his-
toricamente discrimi-
nados. Record/ 256 p.
/ R$ 39,90

O.R.B.I.S. / LÍGIA VIANA

Com este terceiro ro-
mance histórico, a es-
critorabaianaencerraa
trilogia denominada
Poder, Honra, Amor e
Glória. Ambientada no
império romano, a his-
tória do bretão John
Fieldrich toma rumos
inesperados e envolve
o leitor em uma jorna-
da recheada de intrigas
palacianas. R.O.M.A. e
G.R.A.C.O complemen-
tam a trilogia. Kalan-
go/ 304 p./ R$ 30

GUERRA DO ROCK / ROBERT

MUCHAMORE

Ambientado no subúr-
bio de Londres, este é
um romance sobre so-
nhos e a difícil passa-
gem para a vida adul-
ta, protagonizado por
três jovens, cujos des-
tinos se cruzam numa
batalha de bandas de
música. O livro acom-
panha a trajetória dos
trêsaolongodoreality
show Guerra do Rock.
Rocco/ 320 p. /
R$ 39,50

O DIÁRIO DE MYRIAM /

MYRIAM RAWICK

Num livro que segue a
tradição do clássico O
Diário de Anne Frank,
somos apresentados a
Myriam Rawicl, uma
menina de 13 anos
que descreve seu dia a
dia durante a guerra
civil na Síria. Escrito
desde seus 8 anos, o
diário reflete sobre a
infância em meio a um
conflito armado. Dark-
Side Books / 320 p. /
R$ 39,90

A FILOSOFIA DE MERLÍ /

HÉCTOR LOZANO E REBECCA

BELTRÁN

Baseado na série Mer-
lí, da Netflix , o livro
A Filosofia de Merlí
reúne, de forma inte-
rativa, perguntas, de-
safios e dizeres filosó-
ficos. O leitor é incen-
tivado não só a riscar e
escrever no livro, mas
a debater filosofia de
uma maneira pouco
convencional. Faro
Editorial / 320 p. /
R$ 44,90

VIDA E OBRAS DE ALBERTO

CAEIRO / FERNANDO PESSOA

Todos os poemas e li-
vros de Alberto Caeiro,
heterônimo de Pes-
soa, reunidos – mas,
além disso, o livro traz
a ‘biografia’ deste per-
sonagem, onde o poe-
ta português colocou
“todo o seu poder de
despersonalização
dramática”. Reunindo
poesia e manuscritos,
é um livro essencial.
Editora Global / 280
páginas/ R$ 39,90

AGENDA Envie o texto ATCULT para o número 50010 e receba informações diárias sobre a agenda
cultural. Disponível para Claro, Oi, TIM e Vivo. R$ 0,10+imp. por msg (1/dia).

Música
Baile da Sofrência
O grupo Kart Love, que tem agitado eventos
dacapitaledointeriorbaiano,comandaafes-
tanoRVLounge,noRioVermelho,epromete
muita animação.. RV Lounge – Vila Caramu-
ru, Rio Vermelho (99142-5964). R$ 30. Sáb,
às19h.

Blessed
A Blessed volta a comandar a pista de dança,
trazendo os Djs Felipe Carvalho, Dri Toscano,
RogerLobo, Caco, Ive Brito, Izabela Ruas e Ra-
fa Baião. San-Pirâmide do Rio Vermelho
–Rua João Gomes, 249, Rio Verme-
lho(3011-6111).R$15eR$20.Sáb,às23h.

Desordem
A ordem é não ter ordem, na primeira edição
da festa Desordem, que promete as pistas
mais ecléticas da noite de Salvado. Por lá,
quem comanda são os DJs Bolero, Tau, Lord
Breu, Telefunksoul, Assis e Tia Carol, em mais
uma produção do Coletivo OXE071. Amster-
dam Rio Vermelho - Pirâmide do Rio Verme-
lho - Rua João Gomes, 249, Rio Vermelho
(3011-6111).R$20.Sáb,às23h.

Itapuã Festival Reggae
Reunindo grandes nomes do reggae music, o

bairro de Itapuã recebe a primeira edição do
Itapuã Festival Reggae. O evento na quadra
do tradicional Bloco Afro Malê Debalê, conta-
rácomosomdeEdyVox,JahWay,CriaNativa,
BandaFamilyReggae,BandadeJaheProjeto
Leões.QuadradasededoBlocoAfroMalêDe-
balê–Abaeté,Itapuã.R$20.Sáb,às20h.

Teatro
Conexão Babel
A peça comemora a carreira dos atores baia-
nosFernandoNeveseGilTeixeira.Comtextoe
direção de João Lima, destaca personagens,
amizade e arte. Teatro Gamboa Nova - Rua
Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329-2418). R$
20eR$10.Quiasáb,às19h.Até14/07.

Frida Kahlo
Apeçaé umahomenagem aessamulher lati-
no-americanadetrajetóriaresilienteevitorio-
sa que, mesmo após gravíssimo acidente, re-
sistiu e existiu sempre à frente do seu tempo,
rompendopadrões estéticosemorais.Teatro
Gregório de Matos - Praça Castro Alves, s/n,
Centro (3322-2646). R$ 30 e R$ 15. Sex a
dom,às19h.Até29/07.

Isso não é uma Mulata
Ironia, humor, cultura pop e desconforto são

alguns dos ingredientes que compõem a dra-
maturgia e estética do espetáculo, que é uma
obra sobre a representação da mulher negra.
Espaço Cultural da Barroquinha – Praça Cas-
tro Alves, s/n, Barroquinha (2626-0038). R$
20eR$10.Sábedom,às19h.

O Filho de Meu Pai
A comédia, carregada com fortes traços de
baianidade, irreverênciaecontemporaneida-
de, é a junção dos dois maiores canais de hu-
mordoYoutubenaBahia:“Os10OCUPADOS”
e“HumorCyclonizados”.TeatroJorgeAmado
– Av. Manoel Dias Da Silva, 2177, Pituba
(3525-9720). R$20 e R$40. Sáb, às 20h. Até
21/07.

Tia Má com a Língua Solta
O stand up traz à tona assuntos que não são
brincadeira, como o racismo, machismo e a
violência contra a mulher, porém utilizando o
humor como ferramenta de reflexão. Teatro
Eva Herz, Livraria Cultura – Salvador Shop-
ping, Av. Tancredo Neves, 2915, Caminho
dasÁrvores(3505-9050).R$50eR$25.Sáb,
às20h.Até21/07.

Teatro infantil
CantaBicho

O show é uma verdadeira festa audiovisual,
com direito a banda ao vivo, bailarinos e efei-
toscênicosrepletosdecoresecriatividade.No
comandoamultiartista,compositoraeconta-
dora de histórias, Carol Levy CAIXA Cultural
Salvador, Rua Carlos Gomes, 57 - Centro. R$
10 e R$ 5. Sex, às 15h, Sáb, às 15h e 18h.
Dom,às15h.Até15/07.

Chapeuzinho Vermelho
Chapeuzinho Vermelho recebe da mãe a mis-
sãodelevardocesparasuaavóqueestádoen-
te.Nãoseguindosuasrecomendações,acaba
entrando na floresta. Enganada pelo Lobo
Mau disfarçado, ela se vê metida em muitas
confusões. Teatro Gil Santana - Rua da Fonte
do Boi, 131, Rio Vermelho (3012- 3963).
R$40eR$20.Sábedom,às18h.Até29/07.

Meu Quintal
Apeçanarraahistóriadeváriascriançasquese
encontram num quintal e se divertem com as
brincadeirastradicionaisdiofolcloreedoima-
ginário infantil. Centro de Esportes e Artes
Unificados(CEU)–CidadeNova,FeiradeSan-
tana.Sáb,às16h.Entradagratuita.

O Casamento de Dona
Baratinha
Dir.:GilCoelho.DonaBaratinhaencontrauma
caixinhacheiademoedase,resolvidaacasar,

CURTAS

Isto não é uma
mulata

O espetáculo Isto Não É Uma
Mulata, dramaturgia e atua-
ção de Mônica Santana, tem
duas únicas apresentações no
Espaço Cultural da Barroqui-
nha, hoje e amanhã, às 19h. A
montagem integra a progra-
mação da ocupação artística,
feminista enegraFórumObìn-
rin, que objetiva fortalecer as
produções de artistas negras
contemporâneas brasileiras e
da América Latina.

Andrea Magnoni / Divulgação

Mônica Santana recebeu o Prêmio Braskem de Teatro com o solo

Festival do Fogo em
Praia do Forte

O Festival Fogo traz a Salvador
os principais chefs assadores
do Brasil, num evento para
quem curte gastronomia e,
claro, muita carne. São 28
chefs preparando receitas pre-
paradas no fogo e brasa. São
17 estações, 25 tipos de pre-
paro, além de atrações mu-
sicais. Hoje, a partir das 14h,
no Tivoli Ecoresort Praia do
Forte. Ingressos podem ser
adquiridos no Sympla.

Vânia lança o single
Meu Sotaque

A cantora Vânia Abreu tem no-
vidades e acaba de lançar seu
novo single, intitulado de Meu
Sotaque. A música, que tem
composição de Marcelo Quin-
tanilha, produção assinada
por Toni Duarte, Davi Moraes
nas guitarras e Xinho Rodri-
gues no teclado, já está dis-
ponível nas principais plata-
formas digitais (Spotify, You-
Tube, Deezer, Google Play,
dentre outras).

ela vai para a janela em busca de um preten-
dentequesirvaparaserseumarido.TeatroGil
Santana - Rua da Fonte do Boi, 131, Rio Ver-
melho (3012-3 963). R$ 40 e R$ 20. Sáb e
dom,às16h.Até29/07.

O Mundo das Minhas
Palavras
Dir.:GilCoelho.Deformaágil,nãolinearecon-
temporânea,oespetáculoéumaconversaso-
brecomoosadultos,aeducaçãoformaleaso-
ciedadevãodisponibilizandoaspalavraspara
a construção da linguagem das crianças. La-
boratório de Experimentação Estética, Mu-
seudeArtedaBahia–AvenidaSetedeSetem-
bro,2340,CorredordaVitória.R$20eR$10.
Sábedom,às11heàs16h.Até8/07.

O Pequeno Princípe
A história começa com 2 pessoas que perde-
ram o trem, numa estação espacial. Para pas-
sar o tempo, eles abrem suas maletas e delas
vão tirando vários objetos até que o persona-
gem 1 tira um giz e resolve fazer desenhos.
TeatroGilSantana-RuadaFontedoBoi,131,
Rio Vermelho (3012-3 963). R$ 40 e R$ 20.
Sábedom,às17h.Até2/07.

Os Três Porquinhos
Dir.:GilCoelho.Ahistóriaacontecequandoos
três porquinhos estão brincando, até que en-

contram o caçador atrapalhado Chico Chicó,
quelhesavisaqueoLoboMaufugiudozooló-
gico e está solto. Teatro Gil Santana - Rua da
Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho (3012-3
963). R$ 40 e R$ 20. Sáb e dom, às 15h. Até
29/07.

Dança
Balé Jovem
Marcado pelo cunho crítico de seus espetácu-
los,oBaléJovemdeSalvadorapresentaasco-
reografias O corpo e a cidade, Eleuther, Nos
acréscimoseOutrasdinâmicas.TeatroVilaVe-
lha – Av. Sete de Setembro, s/n, Passeio Pú-
blico, Campo Grande (3083-4600). R$ 20 e
R410.Sexesáb,às20h.

Exposição
Na Cena, muito mais que se
montar
Os estreantes, Igor Moura e Rodrigo dos San-
tos, lançamexposiçãomultimídiaquecontaa
históriadedragqueensnascidasnaresidência
universitária. Bar das Lilths (Casa de Artes
Sustentáveis) – Dois de Julho. Hoje, às 20h.
Entradafranca.

Tem Desordem no
Rio Vermelho

Misturar o melhor da tropical
bass com a ousadia da que-
bradeira e do proibidão. Isso é
o que promete a Festa Desor-
dem, que acontece hoje, a par-
tir das 23h, na boate Amster-
dam, Rio Vermelho. A festa
reúne os DJs TelefunkSoul,
Lord Breu, Tau, Assis, Tia Carol
e Bolero. O evento acontece
simultaneamente em duas
pistas, promovendo um inter-
câmbio de ritmos e tribos.


