
ERI ÀS QUINTAS
Eri Johnson édospoucos atores que têm fidelidadedopúblico, que
sempre lota suas apresentaçõesna cidade. Foi a partir desse contato com
aplateia queo ator começouapensar emprojetoparaacapital. “O
públicodacidadesealimentade teatro.Váriasvezes tivecasacheia”,
conta.ApartirdocasamentocomAliceSoutoesuamudançadefinitiva
paraBH, apropostaganhouforçaeestreiahojenoTeatro IzabelaHendrix.
“Àsquintas, vouapresentaroespetáculoEri pinta Johnsonborda sempre
comumanovidade”, diz ele, quenãodescartaaparticipaçãodeatores
locais –Kayete,porexemplo, está confirmadaparaparticipaçãona
semanaquevem–cantoreseatémesmojogadoresde futebol.

FILARMÔNICA

O concerto de hoje da Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais,

dedicado a compositores
franceses, vai apresentar como
grande novidade a execução do
balé Parade, de Erik Satie, em
que haverá uso de instrumentos raramente incluídos em
uma orquestra . Na melange musical, a cargo do maestro

Fábio Mechetti (foto), serão utilizados máquina de
escrever, roda de bicicleta, arma de fogo de espoleta,

sirene, gramofone, xilofone e buzinas. Tudo em
homenagem ao espírito criativo de Satie. Às 20h30.

POLÍTICO

O figurinista mineiro Ronaldo
Fraga (foto) despencoumesmo
pelo lado político. Tornou-se
estilista panfletário. Na São Paulo
FashionWeek, surpreendeu o
público com a contratação de

cinco refugiados para trabalhar comomodelos de suas
criações na passarela. De barba branca, bigode negro e
cabelos cinzas, disse que amoda tem papel artistico, político
e poético. Defensor da terceira via, afirma que amoda tem
de olhar para terrenos áridos, já que somos todos
refugiados. Nomais, é contra o status quo vigente.

CULTURA
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Usiminas/CSN
DECISÃODOCADE

Integrantes da diretoria da Usiminas,
tanto do grupo da Nippon Steel como da
Ternium, passaram o início da semana
preocupados com o resultado da reunião
do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), realizada ontem em
Brasília, quando foi decidido se a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
teria ou não direito de indicar seus
representantes no Conselho da Usiminas.
A CSN detêm 17% de ações da Usiminas,
sendo que, hámuito tempo, a siderúrgica
de Benjamim Steinbruch vem tentando
colocar representantes no conselho da
empresamineira. Ontem, a CSN
finalmente acabou ganhando a parada.

●●●

Anteriormente, a pretensão da CSN tinha
sido vetada pelo Cade. No entanto, na
semana passada, o presidente do órgão,
ViniciusMarques de Carvalho, em
decisão que causou surpresa, concordou
com o desejo da CSN de indicar dois
representantes para o conselho da
Usiminas. Mais surpreendente ainda foi o
fato de que, logo após a decisão, ele
embarcou para Cingapura. Pois bem. A
decisão a favor de Steinbruch tomada
pelo presidente Carvalho foi seguida pela
maioria dos conselheiros do Cade. A CSN
ganhou o direito de indicar dois
representantes para o conselho da
Usiminas. Anote-se que, justamente hoje,
será realizada na Usiminas a eleição do
novo presidente do conselho. Analistas
dizem que a decisão do Cade,
metaforicamente falando, foi tal qual
colocar cabrito tomando conta de horta.
A CSN é amaior rival da Usiminas.

DILMA/TEMER
GOLPE DE LÁ, GOLPE DE CÁ

O vice-presidenteMichel Temer, que não
consegue esconder a sofreguidão com
que espera omomento de ocupar a
cadeira de dona Dilma, qualificou de
golpe a campanha que vem sendo feita
para a realização de eleições gerais para
escolher umnovo presidente da
República e seu vice. Já dona Dilma diz
que o impeachment é golpe. Portanto,
virou tudo golpe. Omais grave é que
pesquisa realizada pelo Ibope, divulgada
no início da semana, informou que 62%
dos brasileiros defendem a realização de
novas eleições. Tanto para depor Dilma
como Temer. Agora, pergunta-se: Para
escolher quem?

LULA
MINISTÉRIO DEMORADO

Enquanto Lula continua sua pregação pelo país
de que o povo brasileiro saberá reagir ao atentado
a ser cometido contra a democracia com o
impeachment (dando até a entender que pode
haver guerra civil), a sua nomeação para o
ministério de dona Dilma continua emperrada. E
tudo indica que não vai sair. Aliás, se sair,
tambémnão vai adiantar nada. Do jeito que as
coisas estão, omelhor é ele desistir do processo e
enfiar a viola no saco. Ou seria pedir demais?

MEXICO CITY
SEGURANÇA EM FOCO

DiretoresdaGetrak, empresamineirado setorde
segurança, participamnaCidadedoMéxicodaExpo
Seguridad,umadasmaiores feiras sobre segurança
domundo, a se encerrarhoje.Noencontro, foram
lançadasdezenasdenovos sistemasde segurança
para tentar diminuir a violência cadavezmais em
altanoplaneta. Asnovidades abrangem, inclusive,
medidas contra ações terroristas.Odiretor da
Getrak, André Saliba, diz quehoje emdiaqualquer
descuidopode ser fatal.

PREMIAÇÃO
MINAS FASHIONWEEK

De 4 a 7 de abril, foi realizado no Expominas, em
BH, o 17ºMinas Trend, pujante festival damoda
mineira. Pois bem. Já para 15 demaio está sendo
anunciada a realização doMinas FashionWeek.
Umdia todo de desfiles, o que pode ser pouco
para o nome da promoção, a ter lugar no Hotel
OuroMinas. No evento, haverá entrega do troféu
Fashion Business às seguintes grifesmineiras:
Libértis, Graf Brasil, ConceiçãoMaciel, Kelly Costa,
Ander Duarte, Scala, Armanelli, Keyla
Nascimento, Geraldo Roberto e Elma Ribeiro. As
marcas foram escolhidas pelo público em
votação no site doMGFW.

CONGRESSO DE
MUNICÍPIOS
DÚVIDA CRUEL

A organização do 33º CongressoMineiro de
Municípios, a se realizar no Expominas de 3 a 5
demaio, está divulgando a relação das
autoridades que prestigiarão o evento, a ser
anfitrionado pelo presidente da Associação
Mineira deMunicípios, ex-deputado Antônio
Júlio. Curiosamente, só fazem parte do grupo
autoridades estaduais. Não foi incluída nenhuma
autoridade federal de alto bordo, como é
costume. Pois é. Como o panorama federal esta
dosmais confusos, o pessoal do congresso deve
estar se precavendo. Não quer botar amão no
fogo, já que ninguém sabe do futuro.

O industrial
Helder Mendonça
e Juliana Scucato
no encarramento
do Torneio
Empresarial
de Tênis
Estado de Minas

Ronaldo Lopes e Maria Lúcia com Paula e Victor Pardini nas quadras do BH Tênis
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O tenista FernandoMeligeni, que apesar de nascido em Buenos Aires é considerado um
grande tenista brasileiro (já foi o 25º do rankingmundial), circula hoje em BH
especialmente para lançar o seu livro 6/0 Dicas do Fino – Ensinamentos para você
melhorar seu jogo. A noite de autógrafos será às 19h na Livraria Leitura, no Pátio
Savassi. Meligeni, de 45 anos, também conhecido como Fininho, deixou de ser jogador
profissional. Hoje, dá aulas tênis e fazmarketing com sua conhecida garra porteña.
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H E LV É C I O C A R L O S

EM CENA
Ronaldo Fraga assina o
figurino do espetáculo

Nos porões da loucura, que
estreia emmaio noGrande
Teatro do Sesc Palladium. A
peça é baseada no livro
homônimodeHiram

Firmino, resultado de série
de reportagens publicadas

no Estado deMinas, no final
dos anos 1970,mostrando os

horrores doHospital
Psiquiátrico de Barbacena.
Amontagem temdireção de

Luiz Paixão.

Eri Johnson, na Praça do Papa, que considera a cara de Belo Horizonte

JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Laura Vidal Gomes Teixeira da Costa que hoje completa 15 anos

●●●

Eri contaquea ideiadoespetáculoveiododiretorRobertoTalmahácinco
anos. Emcena, o ator contahistórias interligadaspor 12personagens e
algumas imitações. “Nossoespetáculo éumespetáculo”, diz Eri,
relembrando fraseditaporTalmaàsvésperasdaestreia. “Infelizmente, no
país emqueestamosapolítica semprenosdápossibilidadedenovas
piadas”, reconhecequenãovêproblemaemabordaro tema.Citaoator
LeandroHassum,que, emsuapassagempela cidade, tambémfaloude
política semser criticado comoodiretorClaudioBotelho, queprecisou
pararo espetáculoTodos osmusicais de Chico Buarque em90minutos e
cancelar a apresentaçãododia seguinte. “Mas aminha imitaçãodoLula é
baseadanoqueeledisse.Não façonadadeagressivoaninguém.”
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