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CADERNOS DE VIAGEM:

ANOTAÇÕES E EXPERIÊNCIAS

DO PSICONAUTA / LAUDO

FERREIRA

O quadrinista Laudo
(Yeshuah) acerta as
contas com o passado
nesta HQ, uma grande
sessão de psicoterapia
xamânica por meio da
ingestão do chá
ayahuasca. Entre a fic-
ção e o relato biográ-
fico, a busca de um ho-
mem pela redenção e
o amor do pai. Devir /
72 páginas/ R$ 34

ARMÁRIO DE LETRAS

SENHOR D. / ALAN LIGHTMAN

A narrativa propõe um
relato da criação do
Universo através do
ponto de vista do pró-
prio Deus. Através de
divagações sobre a
criação, o autor con-
fronta as principais
teorias científicas e
questões caras à filo-
sofia. O livro convida a
uma reflexão acerca
da relação humana
com o mundo. Compa-
nhia das Letras / 174
págs / R$ 31,90

MAGNUS CHASE E OS DEUSES

DE ASGARD: O MARTELO DE

THOR / RICK RIORDAN

Depois de se divertir (e
aos seus fãs) com a mi-
tologia grega na série
Percy Jackson, o nor-
te-americano Rick
Riordan explora a mi-
tologia nórdica em
Magnus Chase e Os
Deuses de Asgard, sua
nova saga. Este é o se-
gundo volume, O Mar-
telo de Thor. Intrínse-
ca/ 400 páginas/ R$
44,90/ E-book: 29,90

SAMUEL BECKETT E SEUS

DUPLOS / CLÁUDIA MARIA DE

VASCONCELLOS

O livro explora a es-
trutura da figura do
duplo, central na lite-
ratura moderna, em
Beckett. Apresenta, de
forma analítica, mo-
mentos em que seus
personagens se enxer-
garam exteriorizados,
flertaram com a histó-
ria dele próprio, e a
metalinguagem en-
volvida. Iluminuras /
192 páginas / R$ 44

É A MINHA CARA: A HISTÓRIA

DA CIA BAIANA DE PATIFARIA /

KAMILA MATOS E NARA MARIA

SANTOS

O livro-reportagem
discorre sobre as crí-
ticas, o assassinato de
um dos integrantes, as
dificuldades , as tur-
nês, os episódios hi-
lários do grupo baiano
de teatro. O título da
obra é inspirado no
bordão da persona-
gem Fanta Maria. Pi-
naúna/ 209 pág / Pre-
ço não divulgado

A FÓRMULA PREFERIDA DO

PROFESSOR / YOKO OGAWA

Aamizadeentreumre-
cluso professor de ma-
temática e o filho de
sua faxineira é o ponto
de partida para a es-
critora japonesa Yoko
Ogawa construir uma
carta de amor à ciência
dos números, ajudan-
do a desmitificar a
mais detestada das
disciplinas escolares.
Best-seller internacio-
nal. Estação Liberdade
/ 232 páginas/ R$ 43

VIDA E OBRAS DE ALBERTO

CAEIRO /FERNANDO PESSOA

Edição de Teresa Rita
Lopes reune os três li-
vros de Caeiro, hete-
ronônimo de Pessoa,
dão notícias de uma vi-
da sem acontecimen-
tos, exceto a doença
do episódio amoroso.
É uma biografia con-
tada por várias vozes.
A edição é uma home-
nagem a Fernando-
Pessoa. Global Edito-
ra/ 280 p./ R$ 55/ glo-
baleditora.com.br/

NOVO MUNDO Atriz fala do triângulo
amoroso Domitila, D. Pedro e Leopoldina

Agatha Moreira
encara seu
terceiro papel
de destaque
RAQUEL RODRIGUES
Estadão Conteúdo

Agatha Moreira embarcou to-
talmente no universo da tra-
ma de Novo Mundo, novela
das 18h da Globo, para viver
Domitila. A atriz deseja que o
público conheça melhor a fu-
tura Marquesa de Santos, in-
do além do estigma que so-
freu por ser amante de Dom
Pedro I (Caio Castro). Porém,
antes que a personagem caia
de amores pelo marido de
Leopoldina (Letícia Colin), ela
ainda vai sofrer muito nas
mãos do marido, Felício (Bru-
ce Gomlevsky).

“As pessoas têm uma visão
superficial da Domitila.
Acham que ela é a vilã que foi
amante de Dom Pedro, mas
não é bem assim. Ela tem
uma história sofrida e chega
até ele para se livrar do ma-
rido, mas os dois se apaixo-
nam. Quem não presta é
Dom Pedro, que ainda a co-
loca como dama de compa-
nhia da esposa dele”, defen-
de Agatha.

Na trama de Thereza Fal-
cão e Alessandro Marson,
Chalaça (Rômulo Estrela) se
apaixona por Domitila antes
de apresentá-la a Dom Pe-
dro. Com medo de perdê-la,
ele enrola a mulher, mesmo
sabendo que Dom Pedro é o
único que pode ajudá-la com
a questão do marido agres-
sor. Inclusive, ele pede ajuda
a Thomas (Gabriel Braga Nu-
nes) para evitar ao máximo
que o caminho do imperador

“São experiências que eu
não tive, apesar de a perso-
nagem ter a mesma idade. É
que elas tinham filho muito
cedo. Ela se casou com 15
anos. Tenho liberdade pra
criar a minha Domitila e, den-
tro da nossa história, essa
parte sofrida pode ser boa
porque humaniza a persona-
gem. Afinal, as pessoas só
conhecem a amante de Dom
Pedro. Ela era odiada por to-
dos”, relata.

Agatha afirma que sente o
peso da responsabilidade de
interpretar uma personagem
real. Mesmo assim, conta
que teve liberdade para criar
sua Domitila e que buscou
ajuda de alguns livros e fil-
mes para entender as situa-
ções pelas quais a marquesa
passou, como o famoso triân-
gulo amoroso entre ela, Dom
Pedro e Leopoldina.

“O livro da Mary Del Priore,
que se chama A Carne e o
Sangue, conta um pouco da
história desse triângulo amo-
roso. E tem o Titília e o De-
monão, de Paulo Rezzutti,
que tem todas as cartas que
eles escreviam um pro outro.
Além disso, assisti a filmes
como Maria Antonieta, da
Sofia Coppola. Ali o pai do rei
também tinha uma amante e
ela começava a reclamar que
se sentia muito odiada por
todos”, salienta.

Antes de Novo Mundo,
Agatha teve seu trabalho co-
mo atriz reconhecido em Ver-
dades Secretas (2015) e Haja
Coração (2016). Para ela, as
duas novelas são bem dife-
rentes. Na trama das 23h, ela
deu vida à problemática Gio-
vanna. Depois, no folhetim
das 19h, teve que interpretar
três versões distintas de Ca-
mila: a má, a boa e a má se
regenerando. A atriz afirma
que as duas tramas foram im-
portantes para seu amadu-
recimento na profissão.

“Em Verdades Secretas, a
gente fazia tudo com uma câ-
mera só, num estilo cinema, e,
de repente, cheguei à novela
das 19h e tudo era rápido, com
quatro câmeras no estúdio. Fi-
quei meio perdida no início,
mas depois fui me acostuman-
do. Vendo a quantidade de
pessoas maravilhosas com
quem contracenei já posso me
aposentar”, brinca.

Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

A atriz Agatha Moreira interpreta Domitila na novela Novo Mundo da Rede Globo

“Quem não presta
é Dom Pedro, que
ainda a coloca
como dama de
companhia da
esposa dele”

“Com a quantidade
de pessoas
maravilhosas que
contracenei já
posso me
aposentar”
AGATHA MOREIRA, a triz

Ju Moraes em show
aberto ao público

Uma das revelações do samba
baiano apresenta um pouco
do repertório do seu novo dis-
co Sabor Brasileiro gratuita-
mente hoje, a partir das 17h,
no Parque Costa Azul. Ju Mo-
raes e Luiz Caldas são as atra-
ções do projeto Circuito Mais
Música, que pretende fomen-
tarnovospúblicos, incentivan-
do os jovens a participarem de
eventos culturais com quali-
dade técnica e artística.

CURTAS

Trieletrizado na
Sala Walter

O músico e cineasta Jorge Al-
fredo, diretor de Samba Ria-
chão e O Senhor das Jornadas,
apresenta mais uma de suas
produções para a TV em ses-
são especial. Desta vez é o
filme Trieletrizado, de pouco
mais de 50 minutos, que abor-
da diferentes contextos do
Carnaval de Salvador. A exi-
bição,quetementradafranca,
será hoje, às 19 horas, na
Sala Walter da Silveira.

Divulgação

O longa tem exibição hoje, às 19h, na Walter da Silveira

Tirullipa apresenta
espetáculo inédito

O humorista Tirullipa, estará
em Salvador, apresentando
seu mais novo espetáculo Eu
NãoSouoCara,MasSouoFilho
Dele. A apresentação aconte-
cerá no dia 14 (domingo), às
20h, na sala principal do Teatro
Castro Alves. Os ingressos cus-
tam a partir de R$ 30 e podem
ser adquiridos na bilheteria do
Teatro, nos SAC Barra e Bela
Vista e através do site www.in-
gressorapido.com.br

Felisqui Realiza
Evento Divulgação

Salvador recebe convidados
em evento de divulgação da
FestaLiterária Internacionaldo
Sertão de Jequié - Felisquié,
hoje , com atividades das 14h
às 18h30, no Museu de Arte da
Bahia. A participação é gratui-
ta e não precisa inscrição. O
evento conta com palestras de
Maribel Barreto, Luciano San-
tos, Luciano Ferreira, Cidinha
da Silva, Sandro Sussuarana,
entre outros.

se cruze com o da moça.

Preparação
Como a novela se passa entre
1817 e 1822, Agatha teve
que criar sua Domitila ape-
nas com registros históricos.
Não há nenhuma imagem da
Marquesa de Santos em au-
diovisual. Além disso, a atriz
conta que as experiências de
sua personagem são muito
diferentes das que teve na
vida, mas que todo o drama
dela pode fazer com que o
público não a enxergue como
uma vilã.


