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Show
Paula Fernandes. Em 

apresentação única, cantora mostra 

ao público belo-horizontino show 

de  sua mais nova turnê 

“Amanhecer”. No repertório, 

músicas inéditas e também diversos 

sucessos da carreira da cantora 

setelagoana.  No domingo, às 21h, 
na Praça da Estação. Entrada 
gratuita.

Sophia Abrahão. A atriz e cantora paulistana desembarca na 

capital mineira com o show “Tudo Que Eu Sempre Quis”. No 

setlist da noite, a artista vai tocar os hits  “Sinal Vermelho” e 

“Pelúcia” além de covers de artistas como Demi Lovato, Taylor 

Swift e Justin Bieber.  Amanhã, às 19h, no Teatro Bradesco (r. da 
Bahia, 2244 – Lourdes). Ingressos de R$ 60 a R$ 300, podem ser 
adquiridos nas bilheterias do teatro.

Chrystian & Ralf. Dupla sertaneja faz apresentação única em 

solo mineiro, com clássicos como “Cheiro de Shampoo”, “Nova 

York” e “Olhos de Luar”.  Amanhã, às 22h, no palco do BH Hall 
(av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – São Pedro; tel.: 3209-8989). 
De R$ 30 a R$ 480.

Infantil
‘Zeropéia’. Baseado no conto homônimo do sociólogo 

Herbert de Souza, o Betinho, espetáculo conta a estória de D. 

Centopeia, que ao ver que os outros bichos viviam bem com 

menos pernas que ela, decide amarrar suas patinhas até ficar 

sem nenhuma.  De amanhã a 17 de julho, aos sábados e 
domingos, sempre às 16h. No Teatro da Assembleia (r. 
Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho; tel.: 2108-7827). De R$ 
15 a R$ 30.

 Teatro
‘Nos Porões da Loucura’. Com direção de Luiz Paixão, 

montagem é baseada no homônimo de Hiram Firmino e conta a 

trajetória do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, onde cerca de 

60 mil pessoas morreram desde a sua fundação, em 1903.  De 
hoje a 17 de julho; sextas e sábados, às 20h30, domingos, às 
19h. No Teatro Marília (av. Alfredo Balena, 586 – Santa 
Efigênia). Ingressos a R$15 e R$30.

O Metro indica

Desde que surgiu, em 2012, 
o Porta dos Fundos se conso-
lidou como fenômeno cultu-
ral. Com mais de 12 milhões 
de seguidores no YouTube, o 
coletivo apostou no formato 
de esquetes e virou símbolo 
de que é possível se sustentar 
com humor de qualidade fo-
ra da TV tradicional.

De lá para cá, o grupo ca-
pitaneado por Fábio Porchat, 
Gregorio Duvivier, João Vi-
cente Castro, Ian SBF e Antô-
nio Tabet se profissionalizou 
na forma de uma produtora e 
construiu um pequeno impé-
rio indie, que passou a diver-
sificar sua atuação para além 
da internet. Assim surgiu a 
peça de improviso “Portátil” 
e o longa-metragem “Contra-
to Vitalício”, em cartaz nos 
cinemas do país.   

Os protagonistas são dois 
amigos, Miguel (Duvivier) e 
Rodrigo (Porchat). O primei-
ro ganha o prêmio de melhor 
filme em Cannes, o que leva 
o segundo a se comprometer 
que vai atuar em todos os fil-
mes dele dali para a frente. 

O problema é que Miguel 
some e reaparece apenas dez 
anos depois, alegando ter si-
do abduzido – e decide fazer 
um longa sobre essa história 
absurda. Agora com carrei-
ra consolidada, Rodrigo fica 
desesperado com a ideia de 
atuar em um potencial Tita-
nic cinematográfico.

Há trechos do filme que 
funcionariam perfeitamente, 
de forma independente, co-
mo esquetes. Além disso, ti-
pos recorrentes no YouTube 
aparecem aqui, como o jor-

nalista de fofocas (vivido por 
Marco Veras) ou a preparado-
ra de elenco carrasca (Julia 
Rabello).

No fundo, “Contrato Vi-
talício” é uma tiração de sar-
ro com a vida de show busi-
ness para a qual os próprios 
atores do “Porta dos Fun-
dos” foram empurrados após 
o sucesso do projeto. “Vo-
cê vai sendo tomado por es-
se furacão doido”, afirma 
Porchat, que assina o rotei-
ro com Gabriel Esteves. So-
bram participações especiais 
e piadas com celebridades (e 
subcelebridades). Sem con-
tar que nem os patrocinado-
res do filme ficaram de fora. 
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Humoristas fazem graça do 
showbiz em filme de estreia  
Em cartaz. Com mais de 12 milhões de seguidores no YouTube, Porta dos Fundos chega à tela grande com ‘Contrato Vitalício’

Gregorio Duvivier e Fábio Porchat estrelam a produção | DIVULGAÇÃO

Veja o trailer do filme no site 
metrojornal.com.br

Maria Bethânia fala 
sobre poesia na TV
A cantora e compositora Ma-
ria Bethânia faz sua estreia 
como apresentadora na tele-
visão falando sobre a impor-
tância da literatura no  pro-
grama “Poesia e Prosa com 
Maria Bethânia”, que chega 
ao canal Arte 1 no domingo, 
às 22h.

Dividida em quatro epi-
sódios de 30 minutos cada, a 
nova atração vai reunir con-
vidados do universo acadê-
mico e musical com o ob-
jetivo de resgatar a arte de 
declamar poemas.

Na lista de participantes 
estão Chico Buarque, Caeta-
no Veloso Jorge Mautner e 
Paulo César Pinheiro, além 
de especialistas e estudiosos 
de literatura brasileira.

Produzido há um ano, o 
projeto tem como meta de-
mocratizar a escrita poética 
ao levar para lares de todo o 
país debates sobre as obras 
dos grandes escritores Clari-
ce Lispector, Guimarães Ro-
sa, Castro Alves e João Cabral 
de Melo Neto.

Vale dizer que o programa 
de TV é inspirado no  livro 
“Caderno de Poesias” (Edito-
ra UFMG), que foi lançado pe-

la cantora em dezembro do 
ano passado, e reúne vários 
poemas, canções e textos li-
terários selecionados por ela.

“Poesia e Prosa com Ma-
ria Bethânia’ apresenta a ar-
te de bem cuidar da palavra 
poética no Brasil”, diz a his-
toriadora Heloisa Starling, 
que trabalhou na idealização 
e coordenação da pesquisa da 
série. “A televisão brasileira 
vai reunir, pela primeira vez, 
alguns compositores, especia-
listas em literatura brasileira, 
intelectuais e professores em 
torno de Maria Bethânia com 

uma só intenção: explorar os 
caminhos que fazem a poesia 
circular livremente entre o li-
vro e a canção, entre a prosa 
literária, a poesia da canção e 
o poema escrito”.

Primeiro episódio
Quem dá as caras no capítu-
lo inicial é  Caetano Veloso, ir-
mão de Bethânia, e a profes-
sora da USP (Universidade de 
São Paulo) Nádia Gotlib. Jun-
tos, eles debatem a lingua-
gem, delicadeza e percepção 
da escritora Clarice Lispector 
(1920-1977).

O episódio contará ainda 
com o depoimento do artis-
ta plástico e pesquisador Ro-
berto Corrêa dos Santos, que 
é professor da UERJ (Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro) e organizador dos 
livros “As Palavras” e “O Tem-
po”, baseados na obra de Cla-
rice Lispector

Para fechar com chave 
de ouro, Bethânia canta jun-
to com Caetano as músicas 
compostas para o espetácu-
lo feito por ela nos anos 1980 
inspirado no livro “A Hora da 
Estrela”.   METRO
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