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FILME SOBRE RAIOS
ESTREIA NA TELONA
Longa dirigido por Iara Cardoso quer aproximar ciência das pessoas

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.

Fenômeno

50
milhões
DE RAIOS CAEM ANUALMENTE NO
TERRITÓRIO BRASILEIRO, SEGUNDO
DIRETORA DE DOCUMENTÁRIO

RENATA DEL VECCHIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Estreia hoje nos cinemas o
filme “Fragmentos de Paixão”,
o primeiro longa científico brasileiro a ser exibido em circuito comercial. Dirigido por Iara
Cardoso, a obra traz a história
de personagens que tiveram
suas vidas completamente mudadas em uma fração de segundo: a incidência de um raio.
A produção que é resultado
de um extenso trabalho de pesquisa e tem Osmar Pinto Junior no elenco --coordenador
do Elat (Grupo de Eletricidade
Atmosférica), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)-–, quer aproximar o público da ciência. Para saber
mais sobre o filme, confira a
entrevista com a jornalista e
diretora, Iara Cardoso.
Estreia como cineasta
Sim. O filme me permitiu unir
minhas paixões: cinema, telejornalismo e divulgação científica.
Fiz especialização em jornalismo científico no Labjor na Unicamp e cursos de telejornalismo 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 telejornalismo com a reflexão do cinema
para fazer um projeto de divulgação científica que pudesse
chegar aos cinemas comerciais.
Ciência no cinema
Os raios são a prova de como
um segundo pode mudar tudo
para uma pessoa e diferentemente do que imaginamos, eles
podem trazer até mesmo
consequências positivas, como
um casamento e duas filhas --caso de José Vicente, personagem
retratado no filme que se apaixonou pela pessoa que o socorreu na beira da estrada. As pessoas têm sempre algo a dizer,
ou a perguntar, quando o assunto é raios. Dificilmente as pessoas ficam indiferentes, pois este é o fenômeno mais intenso da
natureza. A importância de levar os raios para o cinema é,
sem dúvida, de comover o público para diminuir as fatalidades
por raios no Brasil --que chegam a 130 mortes por ano.
Elenco
Levantamos histórias de diversas pessoas com ligações com
os raios, mas as seis vidas do
filme foram escolhidas a dedo,
pois mostram as diversas for-

Está decidido

DIVULGAÇÃO

Filme documentário de Iara Cardoso quer inovar e abrir novas fronteiras no universo audiovisual

tremos do clima no Brasil e a
relação deles com as mudanças
climáticas.
Exibição
“Fragmentos de Paixão” é o primeiro documentário científico
do país a passar em uma rede
comercial de cinema. O filme
entra em cartaz na rede Cinemark. Também é a primeira vez
que uma produtora do Vale leva
uma obra ao cinema comercial.

DIVULGAÇÃO

Pôster do documentário ‘Fragmentos de Paixão’ que estreia hoje

“Trabalhar com meu pai
em ‘Fragmentos de Paixão’
foi uma experiência
maravilhosa e também
inesquecível. Somos muito
parecidos, nos dedicamos
a tudo que fazemos e
sempre com muita paixão”
IARA CARDOSO
JORNALISTA E CINEASTA

mas que um raio pode mudar a
vida de uma pessoa. Selecionamos aquelas que vivem em locais distintos, que poderiam trazer ao filme momentos contrastantes, como medo e paixão,
tragédia e sucesso, guerra e
paz. Desta forma, o conteúdo
levantado sobre os raios na história do país entrou como pano
de fundo de cada uma das vidas.
Receptividade do público
Tivemos eventos especiais de
lançamento do filme documentário, diversas divulgações na
mídia nacional e a receptivida-

“Os raios estão
aumentando e nos últimos
120 anos já aumentaram
40% na cidade de São
Paulo. Por isto, é de
extrema importância que
as pessoas saibam como se
proteger durante uma
tempestade”
IDEM

de foi muito positiva. As pessoas têm se surpreendido com o
formato desse filme que traz
informações sobre ciência, cultura e história de uma forma
leve, atrativa e envolvente. Esperamos que o filme contribua para mudar a divulgação científica
no Brasil e faça com que valorizemos no meio audiovisual projetos que falem sobre a rica ciência e história do país.
Novos temas
Acredito que é o momento de
termos um filme documentário
no cinema sobre os eventos ex-

Em Ubatuba
Na aldeia Boa Vista existe um
pajé que tem o nome Uerá Tupã
Diecupé, que significa o guardião 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 protege e, por isso, eles não têm medo dos raios.
Trabalho em família
O meu pai, Dr. Osmar Pinto Junior, coordenador do Elat, do
Inpe, é o personagem principal.
O filme mostra um cientista apaixonado por raios que vai ao
encontro de seis vidas afetadas
pelo fenômeno. Trabalhar com
ele foi uma experiência e inesquecível. Somos parecidos, nos
dedicamos muito a tudo que
fazemos e sempre com paixão.
Incidência de raios
Caem no Brasil por ano cerca de
50 milhões de raios e a explicação é geográfica: o Brasil é o
maior país em extensão territorial da zona tropical do planeta,
a região mais quente e, portanto, mais favorável às tempestades e aos raios. l

O filme ‘Fragmentos de Paixão’
é exibido a partir de hoje no
Cinemark do Colinas Shopping

D FEIRA DE FRANKFURT

ZIRALDO É INTERNADO
FRANKFURT/FOLHAPRESS

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 integrantes da comitiva brasileira na
Feira de Frankfurt, maior evento editorial do mundo, no qual
o Brasil é o homenageado neste ano.

Bandeirante troca Norma
Bengell pelo Oscarito

INTERNAÇÃO
Apesar dos boatos, o
cartunista negou ter
sofrido um infarto,
disse não ter nada grave
e que logo terá alta

Comente esta reportagem
no site www.ovale.com.br

Em entrevista à reportagem, por telefone, do hospital
onde está internado, o cartunista negou que tenha sofrido um
infarto --informação que circulou entre brasileiros no local.
“Eu fui comprar um remédio 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 fosse feito um exame de dosagem
de enzimas. Esse exame é uma
das maneiras de se diagnosticar infartos.
O quadrinista Maurício de
Souza participaria de um debate com Ziraldo ontem em Frankfurt. O escritório Ziraldo fará
81 anos no próximo dia 24. l

A estreia de “Em Família”, do
Manoel Carlos, ficou inicialmente para o dia 3 de fevereiro, ao
contrário do início de janeiro,
como se anunciou a princípio. A
novela “Amor à Vida” será espichada até lá.

Sonho de consumo - 1
A Record vai aguardar até janeiro, quando a virada do orçamento permitir, para tentar novas
contratações para o seu elenco.
Entre os nomes pretendidos,
vários atores de “Amor à Vida”,
que têm compromisso por obra.
Entre eles, Maria Casadevall,
que a Globo dificilmente vai deixar escapar. Em todo caso...

Sonho de consumo – 2
Maria Casadevall, inclusive, já
tem seu nome cogitado para a
novela “Geração Brasil”, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, a
dupla de “Cheias de Charme”,
definida para substituir “Além
do Horizonte” na fila das sete.
No caso da Casadevall, isso ainda vai depender da renovação
do seu contrato.

Diva
Cher marcou a sua despedida
--mais uma--, para o ano que
vem. Será no MGM Grand, de Las
Vegas, no dia 25 de Maio, com o
show “Dressed to Kill” (Vestida
para Matar).

Garota da capa
Na Globo, falam que já tem uma
“fila” de revistas interessadas
em botar Preta Gil na capa. Mas
só depois que chegarem ao fim
os exercícios do “Medida certa”.
Querem mostrar o resultado de
tudo. A Preta é a Preta.

Gabi no palco
Marília Gabriela está se preparando para iniciar os ensaios de
"Vanya and Sonia and Masha
COLABORAÇÃO: JOSÉ CARLOS NERY

and Spike", adaptação de uma
peça da Broadway, com a direção de Jorge Takla e estreia prevista para janeiro. Também por
causa disso, ela resolveu antecipar as gravações dos seus programas no SBT e no GNT.

Jornalismo
A exemplo da Globo, a Record
também planeja mexer com os
apresentadores dos seus telejornais e programas jornalísticos
de rede. Mas algo que será desenvolvido com calma, talvez para o
começo do ano que vem. Por enquanto, existe apenas um estudo a respeito.

Papo Fernanda - 1
Até com certa insistência, na tarde de quarta-feira, o nome de
Fernanda Lima voltou a circular
nos bastidores do “Vídeo Show”.
Alguns chegavam a dar como
certo que ela será a parceira de
Zeca Camargo na apresentação
do novo “Vídeo Show”, que já
está com equipe montada.

Papo Fernanda – 2
Na contramão de todo esse papo, em declaração recente do
diretor de núcleo Ricardo Waddington, ficou claro que essa
possibilidade não existe. Fernanda Lima, segundo ele, não está
nos planos do novo “Vídeo
Show” e que ela será aproveitada em outra coisa, ano que vem.
E ponto.

Obra da igreja
Fontes muito seguras revelam
que os custos da edificação do
Templo de Salomão, da Igreja
Universal, em São Paulo, já ultrapassaram R$ 1 bilhão, quase o
triplo das estimativas iniciais de
R$ 400 milhões. É uma obra
grandiosa. Inclusive, informa-se
como detalhe do projeto a construção de um túmulo para Edir
Macedo e familiares.

