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O COLUNISTA MÁRIO FONTANA ESTÁ DE FÉRIAS

AYRTON SENNA
TEM MINEIRO NO MUSICAL

Lucas Vasconcelos e Pepê Santos, que participaram do The voice kids,
foram selecionados para o elenco da nova produção da Aventura

Entretenimento – Ayrton Senna, o musical. Apresentado pelo Bradesco e
produzido em parceria com a família Senna, o espetáculo estreia em

novembro, no Teatro Riachuelo Rio. Os dois se mudaram com a mãe de
Pepê para a cidade após serem selecionados. Os meninos se revezam no

papel de Wandson, um menino em situação de rua, com grande
importância no espetáculo, que conta a essência da personalidade do

Ayrton e também passagens importantes da carreira dele como piloto.
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SECA
A PIOR EM 20 ANOS

Os efeitos da falta de chuva sobraram também para o
Lago de Furnas, que está visivelmente muito baixo. Quem
frequenta Escarpas do Lago não vê uma seca assim há
pelo menos 20 anos. Navegar por ali requer ainda mais
cuidado com o número de galhos de árvore, que ficam
mais próximos da superfície. Segundo a assessoria de
imprensa de Furnas, o reservatório da usina encontra-se
atualmente com 754,10 metros, o que representa um
volume útil de 14,65%. O menor volume útil já registrado
no reservatório foi de 3,26%, em outubro de 1969.

EM PONTE VEDRA BEACH
NOVO PROJETO

Quase um ano depois do início do projeto, Taciana Mascarenhas abriu
sua loja de decoração em Ponte Vedra Beach, no Norte da Flórida, onde

mora há seis anos com o marido, Márcio Prates. As negociações para
conseguir o ponto no street mall, como os americanos chamam as lojas
de rua, consumiram mais de seis meses. Mas valeu a pena. A loja, com
300 metros quadrados, à beira-mar, entre marcas famosas como Rolex,

é um charme. “Agora, é trabalhar mais ainda para conquistar o
americano. As pessoas aqui são muito acolhedoras. Todo mundo
torcendo e apoiando”, conta a empresária, que sabe enfrentar o

mercado. A prova está na Hogar, há 25 anos referência em decoração na
cidade. Em sua Oca Studio, Taciana vai comercializar obras de artistas

brasileiros, como Regina Medeiros, Jackeline Terpins e Sérgio Rodrigues,
além de peças da China, Índia e África.

GREY’S ANATOMY
SUCESSO DE DJ MINEIRO

FTampa, DJ e produtor natural de Conselheiro
Lafaiete, continua em alta. Love is all we need foi
escolhida para a trilha sonora de chamada – veiculada
na América Latina – da 14ª temporada da série
americana Grey’s anatomy, que vai estrear em 13 de
novembro, no canal Sony Brasil. Ano passado, o
mineiro foi o primeiro brasileiro a tocar no palco
principal do Tomorrowland, na Bélgica, um dos
maiores festivais de música eletrônica do mundo. Na
lista de grandes feitos está também a produção do
remix da música Make me, de Britney Spears. Com
um detalhe: o convite partiu dela.

NA ÓPERA
DE PAI PARA FILHO

Luciano Luppi e Henrique Luppi, pai e filho, estão
atuando juntos pela primeira vez na ópera Porgy
and Bess, na qual vivem detetive e coronel da
trama. Luciano Luppi é ator e diretor de teatro
desde 1969, com trabalhos em música, dança,
televisão, literatura e cinema. Já seu filho,
Henrique Luppi, cursou e lecionou teatro,
participando de inúmeros trabalhos artísticos,
intervenções teatrais e dublagens de filmes.
Segundo Henrique, a montagem é uma
experiência completamente nova e enriquecedora.
“É a primeira vez que estou trabalhando com
ópera, sempre trabalhei com teatro. É encantador
poder entender como se encaixam as linguagens
de teatro, dança e orquestra em um só espetáculo.
Além disso, a temática da produção é muito atual,
a questão do preconceito racial, da opressão – que
era ainda mais forte na época em que a ópera
norte-americana foi feita. Como artista, participar
dessa produção só agrega mais conhecimento”,
conta o ator.

lll

Já Luciano Luppi revela que Porgy and Bess é a quinta
montagem operística em que atua, configurando
mais uma grande oportunidade de aprendizado. “A
ópera tem características antigas da arte da
interpretação, necessárias para nosso aprendizado e
para compreender o funcionamento de uma
produção tão rica”, ressalta Luciano. “Tenho o desafio
de me posicionar de uma forma diferenciada daquilo
que estou acostumado no teatro, buscando ter
humildade para entender um espetáculo que envolve
o canto lírico, a dança, a cenografia, a orquestra – tudo
trabalhado a partir de tempos musicais que nos
exigem variados posicionamentos”. A montagem
pode ser vista até o dia 31, no Grande Teatro do
Palácio das Artes.

NA ITÁLIA
YURI GUERRA E VILLA-LOBOS

O cantor lírico mineiro Yuri Guerra se
apresenta amanhã na Festa
Internacional da História, em Bolonha,
na Itália. O evento tradicional tem sua
origem na cidade italiana, que é sede
do conservatório mais antigo da Itália,
onde Yuri receberá seu o título de
maestro em canto lírico ainda neste
semestre. O baixo-barítono belo-
horizontino vai apresentar as
composições Canção da folha morta e
Pai do mato, do brasileiro Heitor Villa-
Lobos, pela primeira vez executadas
na Sala Bossi. O espaço é considerado
uma das salas de concerto mais
importantes de Bolonha e por lá já
passaram Rossini, Donizetti e
Respighie Busoni.

OUVIRAM DO
IPIRANGA
NO TOQUE DO CELULAR

O produtor e diretor carioca Fernando
Bicudo, de 70 anos, responsável pela
ópera Porgy and Bess, em cartaz no
Palácio das Artes, tem um toque bem
brasileiro em seu celular. Há dois anos,
quando o telefone começa a chamar, o
que se ouve é o Hino Nacional Brasileiro.
“Ainda mais com essa doideira que
estamos vivendo, está faltando
patriotismo de A a Z. Estamos passando
por uma crise moral, política, econômica.
Só vamos sair dessa crise com muito
amor ao país. Temos que pensar nas
gerações futuras”, diz.

MÉRITO CONSULAR
MEDALHA E DIPLOMA

Aguinaldo Diniz Filho, vice-presidente
da Federação das Indústrias de Minas
Gerais, é um dos homenageados com o
Mérito Consular 2017. A solenidade de
entrega de medalha e diploma será
realizada com jantar em 6 de
novembro, na Fiemg. Manoel Ferreira
Guimarães Neto, presidente da
diretoria da associação do Corpo
Consular no Estado de Minas Gerais,
está no comando da homenagem.

Vanessa Ladeira , Felipe Chaves e Maria Tereza Geo Rodrigues

Cíntia Teixeira e Maria Regina de Carvalho Teixeira de Oliveira,
autoras do livro A docência universitária
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NO PROVÍNCIA
NOITE ITALIANA

O sucesso do primeiro jantar dançante organizado por Lilian
Furmann, no Provincia di Salermo, em Santa Efigênia, foi tão
grande que ela e Remo Peluso vão promover segunda edição
quinta-feira, às 20h30, no mesmo endereço. Remo está
preparando um menu especialíssimo e saboroso como só ele
sabe fazer. A trilha sonora da noite fica por conta de Paula
Giannini, acompanhada por Cláudio Giannini

Taciana Mascarenhas em sua loja recém-inaugurada, em Ponte Vedra Beach
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É HOJE
NOITE DE PRÊMIOS

A turma está animada para a 18ª Noite de
Prêmios da Jornada Solidária Estado de Minas,
logo mais, às 20h, no Salão Versailles do Buffet

Catharina. A equipe de manobristas da
Company Events estará à disposição e o

pagamento é feito à parte (R$ 20, por carro). Os
presentes não param de chegar: Bárbara Bela,

Fruta Cor, Mary Caetano, Liana Fernandes,
Cláudia Arbex, Tutto Itália, Mac Móveis,

Trussardi, Villa Maria, Lina Brand, Farmacia
Artesanal, Monalisa, Romaria, Supernosso, G.

Giordano, Life, Tre Amiche, MK. Poá, Moss, Nega
Lora, Casa Pérola, Ana Tomé e Nilda Durães. O

pool de bufês, coordenado por Virgínia Mattos,
do Catharina, que vai assinar todo o coquetel, é

comporto por: Célia Soutto Mayor, Bouquet
Garni, Rullus, Pichita Lanna, Club do Chef, Meu

Buffet, Cristina Misk, Mariangela, Forno de
Minas, Café com Bombons, Trufas da Dinha,

Fany Bombons, Oh My Churros, Casa Nicolau
Café e Café Beloto. A Noite de Prêmios tem

patrocínio do Instituto MRV e copatrocínio da
Cerâmicas Braúnas, com parceria da

Why Video, Company Events, Hospital
Mater Dei, TV Alterosa, Talher de Prata, Rio Sol,

Albano’s e Verde Musgo.


