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Na Festa da Bulgária, Valeri e Sylvia Yotov, o cônsul da Bulgária em Minas, Rena-

to Russeff, jornalista Lena Brandão, o embaixador Paulo Miranda e Alfred Parish

Novela

¬ RIO DE JANEIRO. Há uma dis-
creta diferença entre a Ca-
mila Pitanga vista agora no
horário nobre da Globo co-
mo Maria Tereza, a prota-
gonista de “Velho Chico”, e
a que esteve no ar no mes-
mo horário, entre março e
agosto do ano passado, na
malsucedida “Babilônia”. A
atriz conta que mudou de
atitude após ter sido “exe-
crada” na internet por con-
ta das críticas feitas ao jeito
durão de Regina, mocinha
da novela anterior.

A personagem era vista
como chata pelos telespec-
tadores, mas o alvo passou
a ser Camila. Na tentativa
de reverter a situação, ela
foi orientada por especia-
listas em redes sociais a
ser atuante no Twitter. Ti-
rou sarro de si mesma, di-
vertiu-se com os memes –
gerou outros novos – e vi-
rou um hit.

“Sou reservada, mas de-
sencanei dessa minha pes-
soa pública ponderada de-
mais. O Twitter me ensi-

nou isso. Botei ali um lado
meu que ri de si mesma.
Aos olhos de um leigo, as
coisas que dizem na inter-
net parecem pesadas e per-
versas, mas é quase sempre
bobagem. Aquele é o terre-
no do trivial, não tem como
ser tão profundo em poucos
caracteres. Às vezes acho
que sou quase ridícula no
Twitter, mas tudo bem”,
pondera a atriz.

A “desencanada”, ela ju-
ra, vai além da imagem vir-
tual. Lançada como atriz aos
16 anos na minissérie “Sex
Appeal” (1993), Camila já se
sentiu “muito fora do ti-
ming” por não ter a experiên-
cia necessária para interpre-
tar alguns personagens quan-
do começou. Para seguir na
profissão, diz que vestiu uma
capa de mulher durona.

“Fui cobrada. Eu não ti-
nha formação alguma, nem
uma mínima estrada, e era ti-
da como profissional. Era
complicado. Por muito tem-
po me coloquei num lugar
de grande exigência comigo

mesma, como se tivesse que
dar conta de tudo. Mas estou
aprendendo que a fragilida-
de faz parte, estou me permi-
tindo mais”, conta ela, que
diz não ver problemas em pe-
dir ajuda: “Faço terapia, te-
nho bons amigos, uma famí-
lia amorosa”.

Mãe de Antônia, de 7
anos, da relação com o dire-
tor de arte Cláudio Amaral
Peixoto, Camila completa 40
anos em 2017.

“O retorno de Saturno,
que em geral se tem aos 30,
eu tive aos 35”, conta ela:
“Veio uma coisa forte:
‘Ooooi, é isso que quere-
mos, para onde vamos?’
Não à toa coincidiu com o
fim do meu casamento. Eu
me perguntei sobre minhas
escolhas e o futuro”.

Namorada do ator Igor
Angelkorte, que atuou em
“Babilônia” (ele vivia o ma-
landro Clóvis), Camila diz
que também já desencanou
de todo mundo perguntar se
terá mais filhos.

“A pergunta da hora é es-

sa”, diz, dando risada. “Vou!
Mas não sei quando”.

Camila vinha se preparan-
do há meses para entrar na
segunda fase de “Velho Chi-
co”, no começo de abril. Na
história, Tereza viveu um
amor à la Romeu e Julieta no
passado. Mas aceitou um ca-
samento arranjado pelo pai
após acreditar que havia si-
do trocada. De volta à fazen-
da onde foi criada, após qua-
se 30 anos, a protagonista en-
saia agora uma reaproxima-
ção com o homem que sem-
pre amou, Santo (Domingos
Montagner), que não sabe
que é pai do filho dela.

As cenas da personagem
com o filho, já adulto, têm
rendido comentários malicio-
sos na web. Tereza já circu-
lou seminua ao lado do jo-
vem e dormiu “de conchi-
nha” com ele. Mas Camila se
apressa em dizer que não há
aí qualquer insinuação inces-
tuosa. “Ela teve filho quando
era jovem, há uma informali-
dade, uma espontaneidade
de corpo, de toque”, justifica.

CAIUÁ FRANCO / GLOBO

Filhosde JK
A Fiemg e o MercadoComum lançam o Troféu JK de Cultura
e Desenvolvimento de Minas Gerais 2016, homenageando
cidadãos e instituições que mais contribuíram para a cul-
tura e o desenvolvimento do Estado, no dia 16, às 19h, na
Sala Minas Gerais, do Centro de Cultura Presidente Itamar
Franco. Cinquenta pessoas e instituições serão premiadas
nas várias categorias contempladas pelo prêmio. Após a
apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e
a solenidade de premiação, coquetel de confraternização.

EDY FERNANDES

Amelhoropção
No dia 10, a Orquestra Ouro Preto lançou sua formação pa-
ra eventos, em avant-première no Museu de Artes e Ofícios.
As irmãs gêmeas Mara e Marina Toffolo, violinistas, promo-
veram o lançamento da empreitada que pretende revolucio-
nar a área de eventos sociais e corporativos, em Minas.

Apóscríticasdurante“Babilônia”,atrizsereinventounasredessociaisparaencarnarMariaTerezaem“VelhoChico”

Cardápiopolítico
Hoje, na sede da Fiemg, a Associação de Dirigentes Cris-
tãos de Empresa (ADCE-Minas) realiza mais um bom Almo-
ço-Palestra. O palestrante é o ex-ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Carlos Mário Velloso, que vai abordar
temas relacionados ao impeachment e à reforma política.
O encontro mensal é iniciativa da ADCE-Minas, com o Siste-
ma Fiemg, por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi).

A peça “Nos Porões da Loucura”,
baseada no livro de Hiram Firmino, resgata
a trágica trajetória do Hospital Psiquiátrico

de Barbacena. Nos dias 20, 21, 22 e 24, no
Sesc Palladium.

O presidente do Mackenzie
Esporte Clube, Carlos Rocha, convida para

a Feijoada do Mackenzie, no dia 21, às 12h.

Do dia 24 de junho a 2 de julho,
acontece a segunda edição da mostra Casa

Construir, em Lagoa Santa. A mostra
aborda dois setores importantes e em

ascensão no mercado mundial: arquitetura
e moda.

Sob regência do maestro Marco
Antonio Maia Drumond, a Orquestra de

Câmara Sesiminas se apresenta, no dia 18,
com a participação especial do saxofonista

russo Sergey Kolesov.

Serão interpretadas obras brasileiras e
russas dos compositores Heitor

Villa-Lobos, Dmitri Shostakovich, Cláudio
Santoro e Alexander Glazunov.

Cria da Horizontes Arquitetura, o
Pavilhão Esportivo e de Eventos do Minas

Náutico trará uma nova ideia de lazer e
entretenimento no Alphaville. As

referências são do antigo ginásio da rua da
Bahia, assinado por Raphael Hardy.
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No restaurante San Ville, Paloma Matos, Cláudio Ramos, Cláudio Santiago, Ga-

briela Aguiar e Belmar Ramos

Camila Pitanga recria imagem

Globo. Aos 39, Camila Pitanga vive a protagonista Maria Tereza

OoutroMaranhão
O Maranhão não gerou apenas Sarney e Waldir Maranhão. É
um Estado cheio de belezas naturais, arquitetura, história e
culinária. Estas e outras qualidades as agências de viagem de
BH conheceram na semana passada com a secretária munici-
pal de Turismo de São Luís, Socorro Araújo.
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