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João sem medo

Jaguar
Cartunista

Eu morava no Leblon, a cem
metros do seu apartamento,
no meio do caminho do bar
Clipper, onde tomava o pri-
meiro chope do dia. Às vezes
dava uma meia-trava no seu
apartamento para tomarmos
um cafezinho, coado por ele.
“O pessoal das Escolas de Sam-
ba é sortudo: o desfile é na
Sapucaí e não na minha rua.
Onde iriam achar rima para
Almirante Guíllen?”. Vi na TV o
documentário de André Iki Si-
queira e Beto Macedo sobre
ele. Será exibido na Copa da
Rússia, em mostra paralela: o
Cinefoot – festival brasileiro
de cinema de futebol – com
mais dois, Democracia em pre-
to e branco, de Pedro Asberg

e Geraladinos, de Pedro As-
berg e Renato Martins. Se há
um cara que viveu intensa-
mente foi João Saldanha.
Aprontou poucas e boas, nos
anos 1940, nas peladas na
areia organizadas pelo lendá-
rio Neném Prancha, com a
participação do não menos
lendário Heleno de Freitas.
Numa época em que ainda
não havia motéis, os dois di-
vidiam o aluguel de uma gar-
çonière em Copacabana. De-
talhe: em cima de uma fu-
nerária. Devia ser o único vi-
zinho a não reclamar, já que a
dupla gostava de andar arma-
da e de vez em quando dava
uns tirinhos. Sempre melhor
que as histórias eram os re-
latos altamente criativos. Co-
mo disse Nelson Rodrigues,
que inventou o apelido João
Sem Medo: “Os fatos diver-
gem das versões do João Sal-
danha. Pior para os fatos por-
que a versão dele é sempre

muito melhor que o fato”. E
Sandro Moreira emendou de
primeira: “Se tudo que o João
costumava dizer ter vivido fos-
se verdade, ele, João, deveria
ter uns 250 anos de idade”.
Nossos caminhos se cruzaram
muitas vezes. Tínhamos na-
moradas que moravam no
mesmo prédio na Djalma Ul-
rich, em Copacabana. Ficáva-
mos esperando por elas na
sorveteria de uns argentinos
na esquina da Djalma com Ai-
res Saldanha (nenhum paren-
tesco). Quem visse os dois no-
tórios boêmios chupando pi-
colé àquela hora da tarde le-
varia um susto. E é sempre de
lavar a alma lembrar aquele
entrevero do João com o Mé-
dici. O ditador queria porque
queria Dadá Maravilha na se-
leção das feras do Saldanha.
Comunista militante, fã con-
fesso de Prestes, já acho in-
crível que tenha sido escalado
para técnico da seleção de 70,

nos chamados anos de chum-
bo. Aí o Médici meteu o be-
delho e mandou convocar o
Dadá. A resposta foi na bucha:
“Nem eu escalo ministério
nem o presidente escala ti-
me”. Uma semana depois foi
ejetado da seleção e substi-
tuído pelo Zagalo, que, com
sua cabeça de formiguinha,
fez o que o homem mandou.
Mas o prato já estava prepa-
rado pelo João. Alguém disse
que ele foi o machão que Fe-
lipão achou que era. Disse-o
bem. Na época, eu participava
de um programa de entrevis-
tas na TV . Depois fomos para
umbotecoemfrenteeficamos
quase até as 3 da manhã. Gar-
çons e a turma da cozinha fi-
zeram rodinha para ouvir as
histórias dele. Bebeu todas e
fumou todos, só parava para
tossir. Embarcou para a Itália
3 horas depois, para cobrir a
Copa. Despediu-se com um
“Adeus”. Sabíamos que era o
último encontro.

“Se há um cara que viveu intensamente
foi João Saldanha. Aprontou poucas e
boas nos anos 1940”
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PÓS-VERDADE – A NOVA

GUERRA CONTRA OS FATOS EM

TEMPOS DE FAKE NEWS /

MATTHEW D’ANCONA

Colunista do The Guar-
dian, D’Ancona pinta
um quadro alarmante
do jornalismo a partir
da disseminação do
conceito de pós-verda-
de e das fake news. Ele
demonstra como elei-
tores cada vez mais
apáticos se tornam
presa fácil para polí-
ticos. Faro Editorial/
144 p. / R$ 29,90

ARMÁRIO DE LETRAS

COMER PARA NÃO MORRER /

MICHEL GREGER E GENE STONE

A obra pretende ser
um guia do poder dos
alimentos. Além de
apresentar ferramen-
tas práticas que indi-
cam o que comer,
quando e em que
quantidade, o livro en-
sina como ter uma re-
lação o mais saudável
e menos compulsiva
com a comida Intrín-
seca/ 495 págs. /
R$ 39/ wwwintrise-
ca.com.br

CLARICE / ROGER MELLO

Auxiliado pelas ilus-
trações de Felipe Ca-
valcante, Mello narra
a história de duas
crianças crescendo em
Brasília durante os
anos de chumbo da di-
tadura militar. Entre
senhas e sussurros, o
autor cria um clima
claustrofóbico, em
que uma organização
secreta chamada
E.L.E.S.podefazerpes-
soassumirem.Global/
124 p. / R$ 59,90

VIDA E OBRAS DE RICARDO

REIS / FERNANDO PESSOA

EditadoporTeresaRita
Lopes, este volume
reúne os poemas de
Fernando Pessoa es-
crito sob seu heterô-
nimo Ricardo Reis. Ri-
ca, a edição traz um
vigoroso estudo da
sua obra e reprodu-
ções de manuscritos,
mais 13 inéditos.
Drops: “Há noite antes
e após / O pouco que
duramos”. Global/
312 p. / R$ 59

INESQUECÍVEL / JESSICA

BRODY

Após acordar sem me-
mórias em um aciden-
te de avião, a jovem
Violet vai partir em
uma busca frenética
com um homem mis-
terioso para recuperar
sua vida passada. O li-
vro é uma mistura de
ficção científica, ro-
mance, suspense e
ação para o público de
jovens adultos. Rocco
– Jovens Leitores/ 336
p. / R$ 39, 50

STATUS: EM MUITOS

RELACIONAMENTOS

COMPLICADOS / MATTESON

PERRY

Depois de ser largado
pela namorada que
pensou ser a mulher
da sua vida, o escritor
Matteson Perry deci-
diu abraçar a vida ca-
sual de solteiro. Mas a
solteirice vai lhe ensi-
nar muito mais do que
esperava sobre si mes-
mo e seus relaciona-
mentos. Fábrica 231/
256 p. / R$ 34,50

A PÁTRIA EDUCADORA EM

COLAPSO / RENATO JANINE

RIBEIRO

Ofilósofocontaosbas-
tidores de sua expe-
riência no Ministério
da Educação e fala de
sua convivência com a
ex-presidente Dilma
Rousseff. Ele não isen-
ta a esquerda de res-
ponsabilidades Três
Estrelas/ 352 págs. /
R$ 59, 90/
http://www.editora3
estrelas.fo-
lha.uol.com.br/

MÚSICA Cantor, compositor e cordelista, Maviael Melo apresenta no TCA canções de seu novo trabalho, lançado no ano passado

Áries da Canção reúne música e poesia amanhã
CAROLINE MAGALHÃES*

Impulsividade, coragem e for-
ça. As características que re-
gem o signo de Áries foram o
ponto de partida para a cons-
trução do show do cantor per-
nambucano Maviael Melo,
que se apresenta amanhã, às
11h, no Teatro Castro Alves.

Nomeada Áries da Canção, a
apresentação é homônima ao
trabalho lançado por ele no
ano passado, um álbum que
reúne CD, DVD, vinil e livro de
poesias: tudo isso fruto da in-
quietude típica do ariano.

“Eu trouxe (para o trabalho)
a impulsividade de querer fa-
zer as coisas em tempo recor-
de. Eu resolvi fazer o DVD, e, no
decorrer da gravação, decidi
também pelo CD e pelo vinil.
Depois, ainda botei um dos li-
vros de poesia que eu tinha
escrito. Tudo isso em sete me-
ses”, conta Maviael.

A apresentação faz parte do
projeto Domingo no TCA, uma
articulação entre o Teatro Cas-
tro Alves, a Funceb e a Secre-
taria de Cultura da Bahia, com
o objetivo de ampliar o público
que frequenta o espaço. Os in-
gressos custam R$ 1 (inteira) e
R$ 0,50 (meia).

Repertório
A apresentação tem como ou-
tro ponto-chave a sua “nordes-

universaliza”, diz.

Equipe
A direção do espetáculo ficou
por conta de Marcelo Fonseca
(direção musical), responsável
pelos arranjos musicais da
apresentação, e Andrezão Si-
mões (direção artística), que
trabalha com Maviael desde
seu primeiro disco.

Para Andrezão, o show é
uma amostra do trabalho do
pernambucano enquanto ar-
tista. “Áries da Canção reflete a
maturidade da caminhada de
Maviael. É uma síntese artís-
tica de bom gosto, reunindo
não só artistas referência para
a alma nordestina, como tam-
bém traduzindo-a com subs-
tância”, afirma.

Completando a equipe do
show estão David Matos (vio-
loncelo), Ivan Sacerdote (cla-
rineta), Rodrigo Sestrem (flau-
ta), Kito Matos (violão de sete
cordas), Gabi Guedes e José
Ferret (percussão), Cicinho de
Assis (sanfona), Antônio Nyiel
(produção), João Batista (ilu-
minação) e Renata Mota (ce-
nário).

MAVIAEL MELO - ÁRIES DA CANÇÃO /

TEATRO CASTRO ALVES / AMANHÃ, ÀS 11H

/ R$ 1 E R$ 0,50

*SOB A SUPERVISÃO DA EDITORA MÁRCIA

MOREIRA

Sydney Rocha / Divulgação

O músico, compositor, cordelista e arte-educador Maviael Melo nasceu em Pernambuco, mas mora há 12 anos na Bahia

tinidade”, mostrada principal-
mente na presença da poesia
de cordel. “Quando eu dizia
uma poesia nos meus shows
de voz e violão, as pessoas
sempre paravam para escutar
com atenção. Então eu percebi
a importância de trazer essa a
literatura popular nordestina
para meus shows”, conta o
cantor.

Esperar que Áries da Canção

seja um simples voz e violão,
porém, é um erro. Com uma
equipe robusta, o repertório
usa e abusa do protagonismo
dos instrumentos, sejam eles
de cordas, sopro ou percussão,
numa mistura do popular com
o erudito.

As músicas são o resultado
dos lampejos poéticos que sur-
gem para o cantor na madru-
gada. E para acompanhá-lo no

palco, seis convidados partici-
pam do show: Alisson Mene-
zes, Celo Costa, Xangai, João
Sereno,RaimundoSodréeAia-
ce.

Xangai, que também tem
participação no álbum, ressal-
ta o diferencial do pernambu-
cano: “Maviael não se prende
em ser apenas cantor. Ele é um
artista de muitas possibilida-
des, que canta sua aldeia e a

“O show é uma
síntese artística
que traduz a alma
nordestina com
substância”
ANDREZÃO, diretor artístico

João Saldanha: irreverência virou lenda do futebol brasileiro


