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Estádecidido
Aestreiade“EmFamília”,do
ManoelCarlos, ficou inicialmen-
teparaodia3de fevereiro, ao
contráriodo iníciode janeiro,
comoseanunciouaprincípio.A
novela“AmoràVida”seráespi-
chadaaté lá.

Sonhodeconsumo-1
ARecordvaiaguardaraté janei-
ro,quandoaviradadoorçamen-
topermitir, para tentarnovas
contrataçõesparaoseuelenco.
Entreosnomespretendidos,
váriosatoresde“AmoràVida”,
que têmcompromissoporobra.
Entreeles,MariaCasadevall,
queaGlobodificilmentevaidei-
xarescapar.Emtodocaso...

Sonhodeconsumo–2
MariaCasadevall, inclusive, já
temseunomecogitadoparaa
novela“GeraçãoBrasil”,deFili-
peMigueze IzabeldeOliveira, a
duplade“CheiasdeCharme”,
definidaparasubstituir “Além
doHorizonte”na filadassete.
NocasodaCasadevall, issoain-
davaidependerdarenovação
doseucontrato.

Diva
Chermarcouasuadespedida
--maisuma--, paraoanoque
vem.SeránoMGMGrand,deLas
Vegas,nodia25deMaio, como
show“Dressed toKill” (Vestida
paraMatar).

Garotadacapa
NaGlobo, falamque já temuma
“fila”de revistas interessadas
embotarPretaGil nacapa.Mas
sódepoisquechegaremao fim
osexercíciosdo“Medidacerta”.
Queremmostraroresultadode
tudo.APretaéaPreta.

Gabinopalco
MaríliaGabrielaestá seprepa-
randopara iniciarosensaiosde
"VanyaandSoniaandMasha

andSpike",adaptaçãodeuma
peçadaBroadway, comadire-
çãodeJorgeTaklaeestreiapre-
vistapara janeiro. Tambémpor
causadisso, ela resolveuanteci-
parasgravaçõesdosseuspro-
gramasnoSBTenoGNT.

Jornalismo
AexemplodaGlobo, aRecord
tambémplanejamexercomos
apresentadoresdosseus telejor-
naiseprogramas jornalísticos
derede.Masalgoqueserádesen-
volvidocomcalma, talvezparao
começodoanoquevem.Poren-
quanto,existeapenasumestu-
doarespeito.

PapoFernanda -1
Atécomcerta insistência, na tar-
dedequarta-feira, onomede
FernandaLimavoltouacircular
nosbastidoresdo“VídeoShow”.
Algunschegavamadarcomo
certoqueela seráaparceirade
ZecaCamargonaapresentação
donovo“VídeoShow”,que já
estácomequipemontada.

PapoFernanda–2
Nacontramãodetodoessepa-
po,emdeclaraçãorecentedo
diretordenúcleoRicardoWa-
ddington, ficouclaroqueessa
possibilidadenãoexiste.Fernan-
daLima, segundoele,nãoestá
nosplanosdonovo“Vídeo
Show”equeela seráaproveita-
daemoutracoisa, anoquevem.
Eponto.

Obrada igreja
Fontesmuitoseguras revelam
queoscustosdaedificaçãodo
TemplodeSalomão,da Igreja
Universal, emSãoPaulo, jáultra-
passaramR$1bilhão,quaseo
triplodasestimativas iniciaisde
R$400milhões.Éumaobra
grandiosa. Inclusive, informa-se
comodetalhedoprojetoacons-
truçãodeumtúmuloparaEdir
Macedoefamiliares.
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Estreia hoje nos cinemas o
filme “Fragmentos de Paixão”,
o primeiro longa científico bra-
sileiro a ser exibido em circui-
to comercial. Dirigido por Iara
Cardoso, a obra traz a história
de personagens que tiveram
suas vidas completamente mu-
dadas em uma fração de segun-
do: a incidência de um raio.

A produção que é resultado
de um extenso trabalho de pes-
quisa e tem Osmar Pinto Ju-
nior no elenco --coordenador
do Elat (Grupo de Eletricidade
Atmosférica), do Inpe (Institu-
to Nacional de Pesquisas Espa-
ciais)-–, quer aproximar o pú-
blico da ciência. Para saber
mais sobre o filme, confira a
entrevista com a jornalista e
diretora, Iara Cardoso.

Estreiacomocineasta
Sim. O filme me permitiu unir
minhaspaixões: cinema, telejor-
nalismo e divulgação científica.
Fiz especialização em jornalis-
mo científico no Labjor na Uni-
camp e cursos de telejornalis-
mo na NBC News em Nova York
e de cinema na NYFA/Universal
Studios. Foi neste período que
comecei a trabalhar a ideia de
unir a informação do telejorna-
lismo com a reflexão do cinema
para fazer um projeto de divul-
gação científica que pudesse
chegaraoscinemascomerciais.

Ciêncianocinema
Os raios são a prova de como
um segundo pode mudar tudo
para uma pessoa e diferente-
mente do que imaginamos, eles
podem trazer até mesmo
consequências positivas, como
umcasamentoeduas filhas --ca-
so de JoséVicente, personagem
retratado no filme que se apai-
xonou pela pessoa que o socor-
reu na beira da estrada. As pes-
soas têm sempre algo a dizer,
ouaperguntar,quandooassun-
to é raios. Dificilmente as pes-
soas ficam indiferentes, pois es-
teéo fenômenomais intensoda
natureza. A importância de le-
var os raios para o cinema é,
semdúvida,decomoveropúbli-
co para diminuir as fatalidades
por raios no Brasil --que che-
gama130mortesporano.

Elenco
Levantamos histórias de diver-
sas pessoas com ligações com
os raios, mas as seis vidas do
filme foram escolhidas a dedo,
pois mostram as diversas for-

mas que um raio pode mudar a
vida de uma pessoa. Seleciona-
mos aquelas que vivem em lo-
caisdistintos,quepoderiamtra-
zer ao filmemomentos contras-
tantes, como medo e paixão,
tragédia e sucesso, guerra e
paz. Desta forma, o conteúdo
levantado sobre os raios na his-
tória do país entrou como pano
defundodecadaumadasvidas.

Receptividadedopúblico
Tivemos eventos especiais de
lançamento do filme documen-
tário, diversas divulgações na
mídia nacional e a receptivida-

de foi muito positiva. As pes-
soas têmsesurpreendidocomo
formato desse filme que traz
informações sobre ciência, cul-
tura e história de uma forma
leve,atrativaeenvolvente.Espe-
ramosqueo filme contribua pa-
ramudar a divulgação científica
no Brasil e faça com que valori-
zemosnomeioaudiovisual pro-
jetosque falemsobrearicaciên-
ciaehistóriadopaís.

Novostemas
Acredito que é o momento de
termos um filme documentário
no cinema sobre os eventos ex-

tremos do clima no Brasil e a
relação deles com asmudanças
climáticas.

Exibição
“Fragmentos de Paixão” é o pri-
meiro documentário científico
do país a passar em uma rede
comercial de cinema. O filme
entraemcartaznaredeCinema-
rk. Também é a primeira vez
queumaprodutoradoVale leva
umaobraaocinemacomercial.

EmUbatuba
Na aldeia Boa Vista existe um
pajé que temonomeUerá Tupã
Diecupé, que significa o guar-
dião dos raios em nome de
Tupã. Para o pajé, o nome raio é
que o protege de todo o mal
quando ele está benzendo ou
fazendo a cura. Para os índios
desta tribo os raios são uma
força da natureza que os prote-
ge e, por isso, eles não têmme-
dodos raios.

Trabalhoemfamília
O meu pai, Dr. Osmar Pinto Ju-
nior, coordenador do Elat, do
Inpe, é o personagem principal.
Ofilmemostraumcientistaapai-
xonado por raios que vai ao
encontro de seis vidas afetadas
pelo fenômeno. Trabalhar com
ele foi uma experiência e ines-
quecível. Somos parecidos, nos
dedicamos muito a tudo que
fazemosesemprecompaixão.

Incidênciaderaios
CaemnoBrasil por ano cerca de
50 milhões de raios e a explica-
ção é geográfica: o Brasil é o
maior país em extensão territo-
rial da zona tropical do planeta,
a região mais quente e, portan-
to, mais favorável às tempesta-
deseaos raios.l
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O cartunista Ziraldo, 80
anos, sentiu um mal-estar

na Alemanha, onde participa
da Feira do Livro de Frankfurt,
e está hospitalizado.

Ziraldo é um dos integran-
tes da comitiva brasileira na
Feira de Frankfurt, maior even-
to editorial do mundo, no qual
o Brasil é o homenageado nes-
te ano.

Em entrevista à reporta-
gem, por telefone, do hospital
ondeestá internado,o cartunis-
ta negou que tenha sofrido um
infarto --informação que circu-
lou entre brasileiros no local.

“Eu fui comprar um remé-
dio no ambulatório da feira e o
médico tirou minha pressão e
disse: você não pode sair não, e
adotou os procedimentos para
todo cardíaco. Nada grave. É
aquele negócio, velho com

pressão alta é uma merda”.
Ziraldo explicou que teria

que aguardar pelo menos seis
horas no hospital para que fos-
se feito um exame de dosagem
de enzimas. Esse exame é uma
das maneiras de se diagnosti-
car infartos.

O quadrinista Maurício de
Souza participaria de um deba-
tecomZiraldoontememFrank-
furt. O escritório Ziraldo fará
81anos no próximodia24. l

“Trabalhar commeupai
em ‘FragmentosdePaixão’
foi umaexperiência
maravilhosa e também
inesquecível. Somosmuito
parecidos, nosdedicamos
a tudoque fazemos e
semprecommuitapaixão”
IARACARDOSO
JORNALISTAECINEASTA

“Os raios estão
aumentandoenosúltimos
120anos jáaumentaram
40%nacidadedeSão
Paulo.Por isto, é de
extrema importânciaque
aspessoas saibamcomose
protegerduranteuma
tempestade”
IDEM

BandeirantetrocaNorma
BengellpeloOscarito
Na quarta-feira, o “Jornal da Band”, claro, noticiou a morte de
Norma Bengell. Nem poderia ser diferente.

E, claro também, fez duas chamadas da matéria em passagens
para os intervalos comerciais e, em ambas, a Norma aparecendo
inteiramente nua, de corpo inteiro, virando-se com tudo a mostra
deitada numa praia. Nada mais inapropriado para noticiar a
morte de uma atriz, com toda uma carreira montada, mesmo
considerando-se que ela ensejou o primeiro nu frontal do cinema
brasileiro.

O curioso é que depois da segunda chamada, alguém deve ter
alertado para a cena de nudez, digamos, inadequada para a
ocasião. E veio uma terceira, provavelmente trocada às pressas.
Ainda bem, você vai dizer. Nada disso. Trocaram por uma
imagem do Oscarito abrindo uma porta e olhando de um lado
para outro. E em off a notícia da morte de Norma Bengell.

É de se imaginar o bastidor, com algum editor gritando: “Tira
essa imagem dela nua!” E o cara daqui respondendo: “Não tem
outra! Posso botar a do Oscarito?”. E botou.

Comenteesta reportagem
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Pôster do documentário ‘Fragmentos de Paixão’ que estreia hoje

Filme documentário de Iara Cardoso quer inovar e abrir novas fronteiras no universo audiovisual
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O filme ‘Fragmentos de Paixão’

é exibido a partir de hoje no

CinemarkdoColinasShopping

DFEIRADE FRANKFURT

ZIRALDOÉ INTERNADO

DCINEMA

FILMESOBRERAIOS
ESTREIANATELONA
Longadirigidopor IaraCardosoqueraproximarciênciadaspessoas


