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acesso à entra-
da do nosso
prédio em
São Conrado,
teve tiro. Se
foi registrado,
um dos 29 ti-
roteios daque-
le dia, mais de
um por hora,

mais do que em
western spaghetti.

Quando, mais acima,
disse que sou um milagre

carioca, falei em nome dos
moradores do Rio que saem de
casa sem saber se vão voltar,
falei pelos sobreviventes. En-
tendi perfeitamente o que dis-
se ao repórter a assessora de
Mariella: “A polícia chegou e
comunicou à central que eram
dois mortos e uma sobreviven-
te. A coisa de sobrevivente me
marcou muito. Por quê? Por-
que eu queria a Mariella viva.
Porque eu queria o Anderson
vivo. Sobreviver é uma coisa
muito cruel”. E, acrescento,
inexplicável: por que nós e não
eles?

C RÔ N I CA
DO

Milagre carioca

pacabana, da Fiorentina, no
Leme, até o Posto Seis, onde
morava perto da comunidade
Pavão Pavãozinho. Vocês
aí na Bahia, onde o mar
quebra na praia e é bo-
nito, é bonito, e Vi-
nicius encontrou a
paz, não imagi-
nam o tamanho
do milagre que
é o fato de eu
estar agora, não
lépido e fagueiro
como há duas dé-
cadas, quando ti-
nha apenas 66
anos , mas com alguns sinais

vitais ainda funcionando para
o gasto. Pelo que a gen-

te vê na tevê e lê no
jornal, o Rio de Ja-

neiro só perde para a
Síria em matéria de vio-
lência e insegurança.
Mesmo assim há
controvérsias. De-
pois do assassinato
da quinta vereadora
mais votada para a
Câmara Municipal,
não dá outra no noticiá-

rio internacional.
Superou inclusive

o noticiário so-
bre o “i m p e a-
chment ”. Sei

que vocês não
vão acreditar, mas
ignorava comple-
tamente a existên-

cia de Mariella
Franco, a quinta vereado-

ra mais votada. Para mim,
nasceu quando foi assassina-
da. Como também não sei no-
me do quarto, do terceiro, do
segundo e do primeiro verea-
dor mais votado. Dá vontade

de botar minha carteira de jor-
nalista à venda no Mercado
Livre e me dedicar a outras
atividades mais úteis para a
sociedade como um todo.
Plantar batatas, por exemplo.
Marielle, como dizem muitos
cartazes que apareceram no
meio das manifestações pelo
país afora, não morreu em
vão. Dependendo do ponto de
vista: vai certamente ajudar a
eleger muitos políticos. No do-
mingo passado, na rua que dá

“Pelo que a gente vê na tevê e lê no jornal,
o Rio de Janeiro só perde para a Síria em
matéria de violência e insegurança”
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Música
Blessed com André
André Grossi é o DJ convidado de mais uma
edição da Blessed. Residente da The Week
(SP)e daBearCave(Curitiba), opaulistanore-
cebe as honras da casa dos residentes Arthur
Berenguer eRob Phillips.San Sebastian - Rua
da Paciência,88, RioVermelho (3012-5013).
R$ 35. Sáb, às 23h.

Forró Cinto Grosso
[ GRÁTIS ]
Faltando dois meses para o São João, Salva-
dor já começou a receber shows de forró. Ho-
je, a festa fica acomando da banda Forró Cinto
Grosso. LargoQuincasBerro D’água –Rua do
Açouguinho, 12, Pelourinho, Centro Históri-
co. Hoje, às 20h.

Forrozim no Coliseu
Tio Barnabé e Colher de Pau celebram uma
noite de forró neste sábado. Além de músicas
autorais, os artistas também fazem referên-
cias a grandes nomes do gênero. Coliseu do
Forró –Av. Otavio Mangabeira, 340, Patama-
res (3272-6100). R$30 (mulher) e R$40 (ho-
mem). Hoje, às 22h.

LaláB - Pague Minha Pauta
Rebeca Mattafaz experimentações apartir de
seu repertório autoral, criando novas sonori-
dades e arranjos. A cantora Manuela Rodri-
gues também se apresenta, cantando suas
músicasno formatovozepiano. Lálá Multies-
paço – Rua da Paciência, 329, Rio Vermelho
(9974-4248 / 98133-5252). R$ 10 e R$ 5. Ho-
je, às 23h.

JAM no MAM
AbandaGeleiaSolar assumeseupapeldean-
fitriã do público edos artistas que frequentam
oprojeto. Museude ArteModernada Bahia–
MAM – Av. Contorno, s/n, Comercio
(3117-6139). R$ 8 e R$ 4. Sáb, às 18h.

Metal no Teatro
O evento ocupa um espaço que abriu suas por-
tasparaorock baiano.Nestaedição,acontece
o lançamentodo novo CD dabanda Behavior,
intitulado "Morbid Obsessions".O show con-
ta com a participação das bandas Inner Call e
Headhunter D.C.Cine Teatro Solar Boa Vista –
Parque Solar Boa Vista, s/n, Engenho Velho
deBrotas (3116-2000).R$ 30eR$15. Sáb,às
17h.

Psirico e Xande Avião
[ GRÁTIS ]

A banda de Xande Avião e o grupo Psirico vão
invadir obairro dePeriperi commuita música.
Praça da Revolução - Periperi. Sáb, a partir
das 19h.

Sábado Black
AbandaSambado Pretinhoeconvidadosagi-
tam o Pelourinho. Largo Pedro Archanjo –
Rua Gregório de Matos, s/n, Pelourinho,
Centro Histórico. R$ 10. Hoje, a partir das
20 h .

Te a t ro
A Ave
A história propõe reflexões acerca dos nossos
medos e conformismos em uma sociedade cu-
jo pragmatismo tem nos afastado cada vez
mais de nós mesmos enquanto ser huma
n o. TeatroGamboa Nova-RuaGamboa deCi-
ma, 3, Aflitos (3329-2418). Entrada franca.
Sex, às 20h. Sáb, às 17h e 20h. Dom, às 17h.

A Invenção do Amor
O público acompanha a relação amorosa de
umHomo Sapienscom umaMulher deNean-
dertal. Ele,por terum cérebroprivilegiado, vi-
ve às voltascom mil e umainvenções e, numa
crise de ciúmes, resolve inventar o amor.Tea -
tro Martim Gonçalves – Escola de Teatro da
Ufba, Av. Araújo Pinho, 292, Canela
(3283-7851). R$ 30 e R$ 15. Sáb, às 20h.
Dom, às 19h.

Conexão Babel
Emcena,os filhosdeJuazeiroda Bahia(GilTei-
xeira) e de Belém do Pará (Fernando Neves)
compartilhamcom aplateiaumpouco datra-
jetória de ambos na vida artística. Teatro Jor-
ge Amado – Av. Manoel Dias Da Silva, 2177,
Pituba (3525-9720). R$ 76 e R$ 38. Qua a
sáb, às 20h30. Dom, às 19h.

De Um Tudo
A peça discutea baianidade para alémdos ró-
tulos e propõe uma reflexão sobre a lingua-
gem e os costumes do povo baiano. Casa do
Comércio - Av. TancredoNeves, 1.109, Pituba
(3273-8543). R$ 60 e R$ 30. Sáb, às 20h.

Distopias
Dir.: Zeca de Abreu. O espetáculo teatral tra-
duz, na forma cênica, estórias e momentos de
destaque dahistória do Município deLauro de
Freitas,desde asprimeiras tribosTupinambás
atéos diasdehoje. Teatro Vila Velha –Av. Sete
de Setembro, s/n, Passeio Público, Campo
Grande (3083-4600).R$ 30 eR$ 15.Qui, sex
e sáb, às 20h e dom, às 19h.

Encontro Espiritual de Léon
Denis e Joana De Ângelis
O encontrode Léon eJoanna acontecenas es-
feras celestiais, enquanto que, paralelamen-
te, suasexperiências terrenas vãosendo inter-
pretadas e revividas à vista do público, sob os
refletores, com ajuda de recursos áudio vi-
suaise produçãoesmerada.Teatro Cidadedo
Saber - Rua do Telégrafo, s/n, Centro, Cama-
çari(3644-9840).R$60eR$ 30.Sex,às20h.l
Teatro Jorge Amado –Av. Manoel Dias Da Sil-
va, 2177,Pituba (3525-9720). R$70 eR$ 35.
Sáb, às 20h e dom, às 19h.

Loucas do Riacho
Aperformance fazpartedoProjeto Ofélia,ins-
pirado napersonagem mítica deWilliam Sha-
ke s p e a re . Espaço Cronópios, R. Direita do
Santo Antônio, 179 - Santo Antônio Além do
Carmo. R$ 30 e R$ 15. Sáb e dom, às 17h30.

Noviças Rebeldes
Dir.: Wolf Maya. Com mais de 30 anos de apre-
sentações pelos palcos brasileiros, a Compa-
nhia Baiana de Patifaria retorna com o musical
sobre as cinco freiras da Irmandade de Salue
Marie. Teatro Isba – Av. Oceânica, 2717, Ondi-
na (4009-3622). R$ 60 e R$ 30. Sáb e dom, às
20 h .

O Boca do Inferno
A peça retrata o período entre 1683 e 1694,
desdeo retornodopoetaGregório deMatosà
Bahia –aos 47anos, depoisde 33anos vividos
em Portugal –até sua deportação para Ango-
la. Teatro Gregório de Matos - Praça Castro Al-
ves, s/n, Centro (3322-2646). R$30 e R$15.
Sex, sáb e dom, às 19h.

Pisit Mota
O humorista Pisit Mota provoca questões pun-
gentesno complicadomomentoqueo paísvi-
ve, transformando as lembranças de sua in-
fância e da vivência soteropolitana como fio
condutor do show. Teatro Módulo – Av. Prof.
Magalhães Neto, 1177, Pituba (2102-1350).
R$ 40 e R$ 20. Sáb, às 20h.

Quero Meu Dinheiro de
Vo l t a
Dir.: Alan Mirada. O ator e diretor Alan Miran-
da vai mexer com você. Mas, especificamente,
mexer como seubolso, emuma comédiaque
questiona a importância dodinheiro nas rela-
ções de amizade, trabalho, realização pes-
soal, vida amorosa e familiar. Teatro Sesi Rio
Vermelho – Rua Borges dos Reis, 9, Rio Ver-
melho (3616-7060). R$ 50 e R$ 25. Sáb, às
20h, e dom, às 19h.

Teatro infantil
Em Busca de Oz
A história perpassa pela jornada de Teodoro,
um menino órfão, e sua cadela Orca na terra
de Oz com mais três personagens: a Boneca
de Pano, a Mulherde Barro e a Jaguatirica, to-
dos em busca dos seus maiores desejos. Tea -
tro Sesi Rio Vermelho, R. Borges dos Réis, 9 -
Rio Vermelho (3328-3628). R$ 40 e R$ 20.
Sáb e dom, às 15h.

O Casamento de Dona
B a ra t i n h a
Dir.: Gil Coelho. Dona Baratinha encontra uma
caixinha cheia de moedas, resolvida a casar,
ela vai para a janela em busca de um preten-
dente que sirva para ser seu marido. Q a t t ro
Gastronomia&Cultura - Rua da Fonte do Boi,
131, Rio Vermelho (3012-3 963). R$ 40 e R$
20. Sáb e dom, às 16h.

Os Três Porquinhos
Dir.: Gil Coelho. A história acontece quando os
três porquinhos estão brincando, até que en-
contram o caçador atrapalhado Chico Chicó,
que lhesavisa queoLoboMau fugiudozooló-
gico e está solto. Qattro Gastronomia&Cultu-
ra - Rua da Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho
(3012-3 963). R$ 40 e R$ 20. Sáb e dom, às
15h.

Da n ç a
Balé Folclórico da Bahia
Dir.: Walson Botelho. Coreografia: Zebrinha.
O espetáculo baiano com base na cultura po-
pular tem como destaque a dança dos orixás.
Teatro Miguel Santana - Rua Gregório de
Mattos, 49, Pelourinho (3322- 1962). R$ 50.
De seg a sáb (exceto ter), às 20h.

Show Folclórico Topázio
Grupo internacional apresenta espetáculo de
culturapopular brasileira.Restaurante OColi-
seu - Cruzeiro de São Francisco, 9/ 13
(3321-5585). Seg a sáb, 11h30 às 16h (a la
carte)e das19hàs 21h(buffetlivre comespe-
táculo folclórico).

Exposição
A Vastidão dos Mapas
Amostratrazum conjuntodemapasoriginais
dos séculos XVI ao XVIII do núcleo de cartogra-

fia da Coleção Santander Brasil. São 29 artis-
tas convidados e mais de 80 obras. Pa l a cet e
das Artes - Rua da Graça, 284, Graça
(3117-6987). Ter a sex, das 13 às 19h. Sáb e
dom, das 14 às 19h. Entrada franca.

Casa do Benin
O acervo do espaço possui objetos e obras de
arte da região do Golfo do Benin, além da ex-
posição AFÉTO, mostra fotográfica itinerante
que mostra as relações de afeto constituídas
dentro dos terreiros de Candomblé. Rua Pa-
dre Agostinho Gomes, 17, Pelourinho
(3202-7890). Seg a sex, das 9h às 17h. Entra-
da franca. Exposição permanente.

Gregório s
Exposição interativa, ambientada num circui-
to dinâmico e criativo, com diversas texturas,
composta pela vasta obra creditada a Gregó-
rio de Mattos. A mostra propõe criar uma at-
mosfera seiscentista da Salvador do poeta,
porvia da iluminação, dossons,de imagense
objetos. Teatro Gregório de Matos - Praça Cas-
tro Alves, s/n, Centro (3322-2646). De qua a
dom, das 14h às 19h. Entrada franca.

Memórias Afetivas do
Subúrbio Ferroviário
A exposiçãotem como objetivo fortalecera re-
lação afetiva com a arte produzida no subúr-
bio ferroviário de Salvador, através de regis-
tros, memórias e artefatos característicos da
comunidade local. Espaço Cultural Boca de
Brasa - Subúrbio 360 - Rua da Paz, s/n, Vista
Alegre. Entrada franca.

O Bairro do Comércio
Com postais e fotos, mostra retrata a região do
Comércio da primeira década do século XX até
os anos 80. Museu Tempostal - Rua Gregório
de Matos, 33, Pelourinho. Quaa sex, das 12h
às 18h. Sábe dom e feriados, das12h às 17h.
Entrada franca.

Onde o Invisível Fala
O artista baiano Eder Muniz, conhecido por
seus trabalhos com graffiti, abre a exposição
intitulada “Onde o Invisível Fala”. A mostra
aconteceno RestaurantePoró,no SantoAntô-
nio Além do Carmo, e apresenta trinta obras
inéditas do artista em diversos suportes e téc-
nicas. Restaurante Poró – R. do Carmo, 13,
Santo Antônio Além do Carmo. Seg a dom,
das 12h às 23h. Entrada franca.

Orixás da Bahia
A mostra é composta por estátuas em tama-
nho natural de divindades africanas, esculpi-
das em papel marchê. A curadoria atual tem
assinatura do artistavisual, cenógrafo, adere-

cista e figurinista, Maurício Martins, com con-
sultoria religiosa de alguns membros do Ter-
reiro do Gantois. Espaço Cultural da Barroqui-
nha – Praça Castro Alves, s/n, Barroquinha
(2626-0038). De qua a dom. Entrada franca.

L azer
África: Animais Selvagens
Composta por bichos animatrônicos típicos
das savanas africanas, crianças e adultos se-
rão transportados para um universo selva-
gem com um cenário realista e 22 animais ro-
botizados que podem ser vistos de perto.
Shopping Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz,
92, Horto Bela Vista (3038-8520). Seg a sáb,
das 9hàs 22h,e dom,das 12hàs 21h.Gratui-
t o.

Boa Praça
A feira Boa Praça leva para aos soteropolita-
nos apresentação de Bolero de 4, performan-
ce doartista JoãoRafael com suabike BMXe o
espetáculo infantojuvenil "O Segredo a Arca
deTrancoso". PraçaAnaLúciaMagalhães -Pi-
tuba. Sáb e dom, 11h às 20h. Gratuito.

Casa do Rio Vermelho
Casa onde viveram osescritores Jorge Amado
e Zélia Gattai está aberta ao público com proje-
ções de vídeos e ambientes temáticos, com
trechosda obrado casale váriosdepoimentos
de pessoas que conviveram com eles. No quin-
tal da casa, a Roda de Conversa com exibição
depoimentos de amigose familiares.Rua Ala-
goinhas, 33, Rio Vermelho. R$ 20 e R$ 10.
Grátis na quarta-feira. Ter a dom, 10h às 17h.

Coreto Hype
Com uma programação para toda família, o
Coreto Hype –feira livre a céu aberta que conta
com dezenas de expositores – aporta no Par-
que da Cidade. Gastronomia, entretenimen-
to, shows e muito mais. Parque da Cidade Jo-
ventinoSilva -Av.Antônio CarlosMagalhães,
s/n - Itaigara (3611-3803). Sáb e dom, 9h às
18h. Gratuito.

Lazer Infantil
Ruas de Lazer
As ações do projeto, da Secretaria Municipal
de Trabalho, Esporte e Lazer, abarcam brinca-
deiras na cama elástica, pintura de rosto e de-
senhos no papel, jogos de totó, dominó, vôlei,
basquete e futebol, além das bicicletas infan-
tis.São Gonçalo do Retiro. 8h às 17h. Grátis.

OLHOS DE CARVÃO /AFONSO

B O RG E S

Os contos de Olhos de
Carvão podem até ser
de ficção, mas têm um
fundo de verdade. A
vida do próprio autor
foi a inspiração para
criar as pequenas his-
tórias, que se passam,
na maioria das vezes,
nas ruas de Belo Ho-
rizonte. Borges surpre-
ende em sua primeiro
empreitada nos con-
tos. Record/ 112 pá-
ginas/ R$ 29,90

ARMÁRIO DE LETRAS

PUREZA /JONATHAN FRANZEN

Uma jovem confusa
sobre sua identidade e
atolada em dívidas
viaja a trabalho para a
América do Sul. Lá, se
envolve com uma or-
ganização que trafica
segredos. Do america-
no autor de As Corre-
çõ e s e L i b e rd a d e , o li-
vro é um trabalho ou-
sado e um romance
profundo sobre leal-
dade e juventude. Edi-
tora/ páginas/ preço/
e-mail

AS VIRTUDES DO FRACASSO /

CHARLES PÉPIN

As virtudes do fracasso
convida o leitor a lan-
çar um novo olhar so-
bre a importância do
erro. Recheado de
exemplos, o livro mos-
tra que os fracassos ao
longo da vida podem
ser experiências es-
senciais para a vida
pessoal e profissional.
Editora Liberdade/
184 págs/ R$ 39,00/
w w w. e s t a c a o l i b e rd a -
d e . co m . b r

SAIR DA SOLIDÃO – O TEMPO

DA CONSOLAÇÃO /

MARGALIDA REUS

Neste livro, a autora
defende que a ideia de
consolação precisa ser
retomado em seu sen-
tido original. O termo,
tão associado hoje a
uma ideia pejorativa,
representaria na ver-
dade um “estar com”
na solidão. Estar junto
a alguém. Nossa Casa/
136 págs./ R$ 29, 90/
ht t p s : / / z i t e d i t o -
ra . co m . b r

MELHORES POEMAS:

TORQUATO NETO / TORQUATO

N E TO

Com seleção e prefácio
de Claudio Portella,
essa antologia dos me-
lhores poemas de Tor-
quato Neto é uma óti-
ma oportunidade de
embarcar nessa psico-
delia que nasce do re-
gistro de toda e qual-
quer manifestação. O
livro exalta a diversi-
dade do tropicalista.
Global Editora / 200
páginas / R$ 32

A FORMA DA ÁGUA /

GUILLERMO DEL TORO E

DANIEL KRAUS

O romance é baseado
no filme homônimo,
vencedor do Oscar de
Melhor Filme, e traz
uma proposta de re-
tratar e expandir o uni-
verso do filme. Uma
mistura bem dosada
de conto de fadas, ter-
ror e suspense abri-
lhantada por belas
ilustrações de James
Jean. Intrínseca / 352
páginas / R$ 39,90

CARLOS WIZARD: SONHOS

NÃO TÊM LIMITES / IGNÁCIO

DE LOYOLA BRANDÃO

Escrito por um dos
mais respeitados au-
tores brasileiros, o li-
vro relata a trajetória
do professor que se
tornou um dos maio-
res empreendedores
do Brasil. Wizard conta
seus momentos de su-
cesso e de dor para li-
dar com as adversida-
des e vencer E d i t o ra
Gente/ 240 p./ R$
3 9,90/

Jaguar
Car tunista

Ouso dizer que sou eu, pe-
lo fato de estar vivo, pelo
menos até o momento
em que digito esta crônica,
vendo pela janela a Rocinha,
onde tenho ouvido muitos es-
tampidos, não sei se de fo-
guetes ou tiros. Como no sam-
ba de Noel Rosa, nasci no Es-
tácio – onde foi assassinada a
vereadora Marielle Franco –,
já morei no Lote Quinze, em
Caxias, onde imperava Tenó-
rio Cavalcanti, com a Lurdinha,
sua metralhadora, a tiracolo;
zanzava em Bangu, feudo do
bicheiro Castor de Andrade,
meu amigo; era vizinho de Ma-
dame Satã, na Lapa; tinha
uma namorada no morro dos
Macacos; visitava meu amigo
Nelson Cavaquinho na Vila
Kennedy; caminhava de ma-
drugada pelo calçadão de Co-


