
“Até queenfimaencenaçãode
umaópera noPalácio das Artes”,

exclamam, jubilosos, fãs damúsica
lírica deBH. Começa sábado, no
GrandeTeatro, a temporadade

récitas daóperaRigoletto, umadas
mais famosas deGiuseppeVerdi. Espetáculo coma

Orquestra Sinfônica deMinasGerais e regência deMarcelo
Ramos (foto). Os barítonosDavid Ceconni e Rodolfo

Giugliani interpretamRigoletto.Os tenores GiovanniTristacci
e JeanNardoto fazemoduquedeMantua. As sopranos Lina

Mendes eGabriela Pace serãoGilda.

Trecho da crítica que Gilles
Lapouge escreveu em Paris
sobre o escritor francês
Patrick Modiano (foto),
recém-contemplado com
o Prêmio Nobel de

Literatura de 2014: “Os livros de Modiano não
cobrem um campo imenso. São monótonos.
Sempre Paris e o período da ocupação nazista na
França. Sempre o mesmo estilo. Às vezes, tem-se
a impressão de que cada um dos seus romances é
uma frase de um longo poema lancinante”.
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TRÂNSITO
BH BRILHA, SÃO PAULO DECEPCIONOU

Em recente levantamento feito noBrasil sobre
as condições do trânsito nas principais cidades,
não faltaram surpresas. Afinal, no Brasil, tudo é
surpreendente. Por exemplo, emvez de São
Paulo, a cidade de Recife foi a classificada como
tendo opior trânsito nacional, seguida por
Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza. A capital
paulista ficou emquinto lugar, só umposto
acimade BeloHorizonte, a sexta colocada.
Vejamvocês como são as coisas. Com frota
chegandoperto dos 8milhões de veículos, São
Paulo foi fazer umpapelão desses.

●● ●● ●●

Eopiorde tudoéquenãoháesperançadealívio
oumelhoriaparaa trágica situação.Aliás,muito
pelocontrário, opanoramatendeapiorar.
Mesmocominvestimentodebilhõesde reaisna
áreado transportepúblico (mudaras ruasnãovai
dar), a realizaçãodegrandesobrasnosetor, além
dedinheiro, demandaria tempo.Comaentrada
emcirculaçãodemilharesdenovosveículosa
cadamêsecomointeressedisparadodas
montadorasdevender cadavezmais carros,
vocês jáviram.Osangustiosos
congestionamentos serão inevitáveis. Edurma-se
comumbarulhodesses!

CIRURGIA PLÁSTICA
MUTIRÃO BATE RECORDE

Cirurgiõesplásticosde11hospitaisdeBHedo
interior, emaçãodasmaiselogiáveis, estiveram
durante trêsdias sededicandoà realizaçãode
cirurgiasempacientesqueseencontravamhá
muito tempona filadoSUS, àesperadeum
procedimentoquepudesse resolver seus
problemas.Apromoçãodomutirão foida seção
mineiradaSociedadeBrasileiradeCirurgia
Plástica, quecontoucomoapoiodaequipedo
HospitaldasClínicas. Foramrealizadas343
cirurgias, principalmentede retiradasde tumores
ede lesõesnapele.O trabalhodoscirurgiões foi
voluntário.O totaldecirurgiasefetivadas foi
recordenacional. Parabénsàbrava rapaziada!

NO A.C.
BODAS DE DIAMANTE

Os salões doAutomóvel Clube foramagitados
na noite de sábado como jantar comemorativo
das bodas de diamante do casal Neusa e Ivan
Bressane, celebração dasmais justas. Hoje em
dia, completar 60 anos de vidamatrimonial é
fato raro. Encontro caprichadopara 300
convidados, que ocuparamos salõesDourado e
Príncipe deGales, decorados por PaulaMuzzi.
Detalhe que agradou a todos os presentes: a
orquestra AnosDourados executandomúsicas
para dançar ao somdos bons tempos.

O presidente do

Sindicato de Corretores

de Imóveis de Minas

Gerais, Pascoal Anselmo

Santiago, com o

professor Antônio César

da Silva, presidente

do IBEI, em encontro

do Sindimóveis

Marina Oliveira

em recepção

na Pampulha

Frei Evaldo Xavier Gomes, prior da Província Carmelitana de Santo Elias e
defensor do Vínculo do Tribunal Eclesiástico de BH, foi eleito para integrar
o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais como sócio honorário.
Será empossado sábado, em solenidade a se realizar na sede da
instituição. Discursa o professor Raymundo Nonato Fernandes. Às 10h.
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RIGOLETTO NOBEL

>>helveciofigueiredo.mg@diariosassociados.com.br

H E LV É C I O C A R L O S

A volta para casa depois de mais um dia de
ralação seria a mesma na vida de Rosimeire
dos Santos não fosse uma surpresa: Miguel
Falabella, seu grande ídolo, estava assentado

tranquilamente em uma das mesas na
calçada do Glutton, restaurante onde jantou
com o elenco e a equipe técnica da peça O
que o mordomo viu. "Meu Deus! É você

mesmo, posso cumprimentá-lo?", disse ela,
emocionada com a grande surpresa que
aquela noite havia lhe reservado. Miguel,
atencioso e carinhoso, levantou-se e
abraçou Rosimeire, funcionária de uma

pizzaria em Lourdes. "Não tenho caneta para
pegar um autógrafo", lamentou a moça, até
que uma colega tirou o celular da bolsa para
fazer fotos. Depois de vários cliques, Miguel
foi chamado para nova pose. "Não ficou
boa", justificou a fã, que voltou para casa

feliz da vida! No Glutton, o ator e a equipe da
peça fizeram pedidos do cardápio assinado
pelo chef Leo Paixão. Na estreia em Belo

Horizonte, Miguel Falabella foi surpreendido
com o Parabéns pra você, além de balões e
bolo de aniversário levado até ele por

Nieta, sua fiel camareira. Entre os amigos
de BH, estava presente Regininha Reis, que

foi levar seu abraço a Miguel. Mas o
presente quem ganhou foi ela. "Ele

garantiu que voltarei a um dos episódios
do programa global Pé na cova", vibrou a
atriz, que estava acompanhada por Geraldo

Garrido e Ricardo Natalis.

PALMAS
PARA
MIGUEL

A primeira noite do 3º Festival Literário de Araxá – Fliaraxá foi encerrada
em grande estilo. Cerca de 150 pessoas, incluindo escritores, autoridades,
jornalistas e convidados, prestigiaram a abertura da exposição Quartos
da escrita – Retratos de escritores em hotéis, do fotógrafo argentino
Daniel Mordzinski, na Sala São João del-Rei, no Grande Hotel Tauá. O
evento foi marcado pela descontração, com a presença de grandes
nomes da literatura, como Affonso Romano de Sant’Anna, Luiz Vilela, Luiz
Ruffato, Martha Medeiros, Mary Del Priore, Eliane Brum, Leila Ferreira,
Victor Andresco e Raphael Montes, só para citar alguns. Namostra, dois
brasileiros: Luis Fernando Veríssimo e Luiz Rufatto.

● ● ●

O ator Eduardo Moscovis tambémmarcou presença na exposição. Ele
foi convidado pelo festival para a apresentação do espetáculo O livro.
Afonso Borges, anfitrião e curador do evento literário, ofereceu jantar
aos convidados.

● ● ●

A exposição de Daniel Mordzinski veio ao Brasil pela primeira vez graças à
parceria com o Hay Festival. O artista, que fotografa escritores há 35 anos,
tem como projeto de vida compor o que ele considera “um verdadeiro
atlas humano da literatura ibero-americana”. Em Araxá, ele deu
continuidade ao seu projeto, fotografado alguns dos escritores nos
variados espaços do Grande Hotel de Araxá. Daniel nasceu em Buenos
Aires e se radicou em Paris, há quase quatro décadas, tendo trabalhado
no francês LeMonde, no espanhol El País e em outros importantes
veículos da imprensa europeia. A exposição permanece aberta à visitação
até dia 30, das 9h às 18h, no Grande Hotel Tauá, com entrada franca.

FLIARAXÁ

Luiza Veado Mariana Zappaia

Gustavo Brito Henrique Drummont e Rafaela Almeida
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dos amigos
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BMW
CARROS DE LUXO NO BRASIL

ABMW,montadora quemais vende carros
de luxonomundo, seguida pelaMercedes
Benz e pela Volks/Audi, inaugurouquinta-
feira, emAraquari (não confundir com
Araguari), emSanta Catarina, sua fábrica no
Brasil, que é tambémaprimeira a produzir
carros de luxonaAmérica do Sul. Tem
capacidade para fabricar 32mil veículos por
ano. Émais umaplanta que os alemães
inaugurampor aqui. Enquanto isso,Minas
Gerais fica chupandodedo.

CICLOVIAS
LUGAR ADEQUADO

EmhomenagemaoDia das Crianças, o
prefeitoMárcio Lacerda inaugurou sábado,
no ParqueMunicipal, omais novo sistema
de ciclovia da cidade, a ser usado
exclusivamente pelas crianças. Ameninada
tanto poderá utilizar bicicleta ou velocípede,
semcorrer o risco demulta. Ao anunciar
que era só para a garotada, o prefeito
acalmouopessoal que iria protestar
pensandoque seria destinada aos
marmanjos. Chega de ciclovias inúteis em
BH.Ou será quenão?

20 ANOS
SÃO PAULO FASHIONWEEK

Decididamente, atraente e diversificada a
programação da 38ª edição demodade
inverno da São Paulo FashionWeek – SPFW,
a se realizar de 3 a 7 de novembro, no Parque
Cândido Portinari, na capital paulista.
Preparação para celebrar em2015 os 20 anos
damais badalada promoção demoda
invernal do país. Não faltarão atrações
internacionais, principalmente da Europa.
Cenografia a cargo deMarko Brajovic,
inspirada nomovimento alemãoBauhaus.
Direção-geral de Paulo Borges, idealizador
do evento. A estilista StellaMcCartney, filha
do ex-Beatle PaulMcCartney, estará
presente. Barbie também.

BELVEDERE
COMEMORAÇÃO DUPLA

Ocantor Zuza, de volta às canchas, e a Banda
Soul fizeramamúsica de fundodo jantar
realizado sábadona bonita casa no
Belvedere do casal de advogadosMaria Inês
Vasconcelos eWalter Tonello, destinado a
comemorar o níver da anfitriã. Encontro
para 200 convidados, que festejou também
oaniversário de Bernardo, filho caçula do
casal. O jantar ficou a cargo doRullus. Doces
de Eduarda Ballesteros. Animação total.


