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-+Secretáno destaca papel de Minas durante anúncio de programação

Governo anuncia agenda
à festa dos 500 anos

ALÉCIO CUNHA
REPÓRTER

O

secretário de Estado da Cul-
tura de Minas Gerais, Angelo
Oswaldo de Araújo, presi-

dente da Comissão Estadual para as
Comemorações do V Centenário do
Descobrimento do Brasil, anunciou
na manhã de ontem, na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, a agen-
da de programas alusivos à efemé-
ride. Referindo-se ao que chamou
de "agendão", Angelo Oswaldo lem-
brou que a programação não é
fechada e, portanto, outros eventos
poderão ser agregados.

O secretário chamou a atenção
para o fato de que a comissão, criada
por decreto governamental, é forma-

da pelos poderes Executivo, Legislati-
vo e Juduciário, representantes da
sociedade civil e membros da comu-
nidade luso-brasileira E destacou que
a agenda funciona como calendário.

"A importância das comemora-
ções do descobrimento do Brasil em
Minas Gerais passa pela constatação
histórica de que mesmo tendo nasci-
do na Bahia, foi em Minas Gerais que
o Brasil alcançou sua formação cívi-
ca e cultural enquanto nação, atra-
vés de nomes como Tiradentes e.
Aleijadinho", salientou o secretário.

Entre os programas (veja em
box nesta página), destaca-se a
exposição "Brava Gente Brasileira",
que ocupará todas as galerias do
Palácio das Artes, em Belo Horizon-
te, a partir de abril.
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"Agendão" vai

M

esmo ignorado
pelo eixo Rio-São
Paulo-Bahia, o

Estado de Minas Gerais,
om grande importância
a vida do País, também

?s(ará comemorando os
OO anos do descobri-

nento do Brasil, que é
;omemorado em 22 de
bril. Neste ano, o aniver-
;ário do País coincide
om o Sábado da Aleluia.

) repórter Alécio Cunha,
lo jornal Hoje em Dias,
ublicouna edição de on-
em do matutino de Belo
lorizonte uma matéria
obre o "agendão", refe-
indo-se ao programa que
erá desenvolvido pelo
stado para festejar osoo anos.

-UAGENDÁO

O secretário de Estado
a Cultura de Minas Ge-
ais, Angelo Oswaldo de
raújo, presidente da Co-
iissão Estadual para as
omemorações do V
entenárjo do Descobri-
tento do Brasil, anun-
Fou na manhã de ante-
ntem, na Assembléia
egislativa de Minas Ge-
üs, a agenda de progra-
as alusivos à efeméri-
e. Referindo-se ao que
lamou de "agendão"
r,ge/o Oswa!do, que es-
ve ontem em Montes
aros, lembrou que a
ogramação não é fe-

chada e, portanto, outros
eventos poderão ser
àgre gados.

II CALENDÁRIO

O secretário chamou a
atenção para o fato de
que a comissão, criada
por decreto governamen-
tal, é formada pelos po-
deres executivo, legisla-
tivo e juduciá rio, repre-
sentantes da sociedade
civil e membros da co-
munidade luso-brasileira.
E destacou que a agenda
funciona como calendá-

rio. "A importância das
comemorações do des-
cobrimento do Brasil em
Minas Gerais passa pela
constatação histórica de
que mesmo tendo nasci-
do na Bahia, fojem Minas
Gerais que o Brasil al-
cançou sua formação cí-
vica e cultural enquanto
nação,através de nomes
como Tiradentes e Alei-
jadinho', salientou o se-
cretário.

Ü BRAVA GENTE

Entre os programas,

destaca-se a exposição
"Brava Gente Brasileirj ",
que ocupará todas as ga-
lerias do Palácio das Ar-
tes, em Belo Horizonte, a
partir de abril. O Mineirão
também será palco de
uma grande festa no pró-
ximo mês e contará com
a presença dos norte-mi-
neiros Beto Guedes, Tino
Gomes, YuriPopoff, Téoz
Azevedo, Paulinho da
Viola e outros grandes
artistas, como Milton
Nascimento, Lâ Borges,
Tadeu Franco, CelsoAdol-
fo, etc.

marcar a festa dos 500 anos
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• Alguns programas*

- •2 a 12 de abril -	 Encontro Internacional de
Exposição Comemorativa dos 500 Escritores em Língua Portuguesa.
Anos. Mostra sobre Minas Gerais • 16 de agosto -na Galeria do Senado Federal.	Comemoração do centenário de
• 19 de abril -	 Milton Campos.
Concerto da Orquestra Sinfônica 24 a 27 de agosto -de Minas Gerais.	 Ópera "O Escravo' de Carlos
• 22 de abril -	 Gomes
Plantio de mudas de pau-brasil • 22 de setembro -em Mariana, Ouro Preto e Belo	Festival de Dança e CulturaHorizonte.	 Indígenas

U22de abril -	 •7al2de novembro -Exposição "Brava Gente	"As Contrarias", de JorgeBrasileira" no Palácio das Artes	Andrade, com o Grupo
•4 a 7 de maio -	 Giramundo.
Espetáculo "A Bandeira do .• Março de 2001 -Divino", no Palácio das Artes.	"Sertão, Sertões', poema

13 a 10 de junho;	 sinfônico de Rufo Herrera,
Ópera "CavaUeria Rusticana"	baseado em Guimarães Rosa.
ll6al8de junho -	ll2de abril -
"Minas Liberta", espetáculo de	Lançamento do livro "500 Anos

-dança no Ralácio das Artes .	de Educação no Brasil'
I20a1dojulho-. .	119a20 de abril"A Paixão Segündo Sãõ Mateus", Mostra "Os Dez Melhores Filmesconcerto na Palácio das Artes	de Todos os Tempos Produzidos
110 de agosto	 no Brasil"
Comemoração do centenário de 13 a 13 de agosto -.Gustavo,Capanema	 Festival Internacional de Teatro
1 10 a 20 de agosto	 Setembro Exposição O Brasil
Pnrnewo Salão do Livro e	na Visualidade Popular

onIe Ass ' d rrrensa da $ecrelana de Eslado da CltLn	-EDITORLA DE ARTE

RUA ALAGOAS. 721 - SAVÁSSI - 8110 HORIZONTE - MC.	111.(03 0262 2929	rAx.(oJI)261 3851



II

!"-	 4

JORNAL DO NORTE
1 ÉIAI/ 1/FIXA
	 MONTES CLAROS 17/p3f 00

O CANTOR montes -clarense, Tino Gomes, que estará
participando da festa dos 500 anos do Brasil no Mineirão
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Brasiffi l , 500 anos'entra
.na pauta .- da , -Assembléia

No momento em que o País Intei-
ro prepara-se para comemorar os
500 anos do Descobrimento, a
Assembléia Legislativa do Estado

• de Minas Gerais aproveita a oca-
sião para proporcionar à socieda
de um espaço para a reflexão.

Durante dois dias, a.ssembléia Legis-
lativa cio Estado de Minas Gerais sediou
o 1 Ciclo de Debates Repensando o Bra-
sil 500 anos depois. Além dos debates,:,
foramiençadas publicações temáticas,

• produzidas or instituições de ensino
mineiras e p0iNeoltoras gráficas. Entre OS PROFESSORES Manoel de Souza Barbosa;
essas, o . UN1-BH,Centrô Universitário Ney Soares, Reitor do UNI-BH, e Nuno Figuelredo
de Belo Horizontá, manteve em seu es- . Filho, durante o coquetel de lançamento do ciclo
tande a revista acadmica Aula Magnà, de debates
com edição especial dedicada aos 500 anos. Qua- Importância do sentimento de orgulho com relação
tro questões foram lèvantadas para abordar essa ao passado do povo brasileiro, que não foi fácil, e
temática: Os diferentes olhares sobre 1500, Em da necessidade de se cuidar do presente, ainda
busca da cidadania, 500 anos de movimentos so- mais difícil. É com esse povo que podemos con-
ciais, A formação ,do Brasil Nação e Brasil 2000: tar a fim de transformar essa data tão marcante
realidades e perspectivas. Entre os debatedores, em um simbolismo de uma nova bandeira desbra-
SiMno Ferreira Leite, Cônsul de Portugal em Belo vadQra',-sintetizou o deputado em seu discurso de
Hoilzonte;9)Iva Moreira, Secretária Municipal para 'abertura. Em sua exposição sobre o tema, o pro-
Assuntosda.Comunldade Negra; Rafael Freire, DI fessor de Economia João Antônio de Paula desta-
retor Executivo .da Centrat única dos Trabalhado- -cou que a história do Brasil tem sido uma história
res; Ênio Bohnenberger, Direção Nacional do Movi- de sucessão de dependências culturais, econômi-
mento dos Sem-Terra e José Murilo de Carvalho, cas, políticas e ideológicas. Num certos sentido,
Cientista Político ç Professor de História da Uner- ; .inda estamos tentando construir nossa .Indepen-
sldade Federal dó Rio de Janeiro, dentre oútros. - dência".	 •
De acordo com o professor Riárdo de Moura Fa-" A importância dessa data é expressa pela própria
ria, Coordenador do Curso de Hlstórlado UNI-BH, diversidade de opiniões que a Aula Magna apre-
uma das instituições patrocinadoras do evento, es- senta no número especial. Se, por um lado, há os
se foi- um encontrp de grande representatividade; que comemoram, por outro, há os que criticam a
pois teve como proposta pri?cipal discutir, sob própria comemoração. A discussão faz-se, então,
uma ótica crítica, a história do Brasil por ocasião necessária para que possamos pesar essas ava-
dos seus 500 anos. Participaram estudantes e pú- liações, refletir a respeito do Brasil atual e desco-
blicõ ern. geri. Dos 860 inscritos, 260 eram uni- brir, por nós mesmos, as causas e os anteceden-
versitários do'UNBH.• • tes do que vemos hoje. Chegaremos às nossas
Depois de lembrar todas as formas c&nó o País foi próprias conclusões, se devemos comemorar ou
e ainda vem sendo saqueado, o presidente da As- não", afirma o professor Manoel de Souza Barbo-
sembléia, deputado Anderson Adauto, salientou a sa, Diretor da revista acadêmica Aula Magna.
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A Assembléia LegislafivádeMi- vários anos em Belo Horizonte.
nas Gerais inaugura, hoje, mais Iniciou suas atividades artísticas
um evento que integra sua extensa em 1965, quando recebeu uma
programação comemorativa dos medalha de bronze em uma expo-
500 Anos do Descobrimento do sição realizada no Colégio Esta-
Brasil. 'liata-se da exposição Tes- dual. A partir de 1979, ela deu
temunhos da Presença Portugue- uma maior ênfase à sua formação
sa em Minas Gerais, da artista acadêmica. Começou fazendo um
plástica mineira Ana Dias, que se- curso sobre barroco mineiro e
ra aberta as 20 horas, na Galeria prosseguiu seus estudos nas áreas
de Arte do Espaço Político-Cultural de restauração e conservação de
da Assembléia (rua Rodrigues Cal- peças em museus.
das, 30, Santo Agostinho), onde Na década de 80, Ana Dias rea-
permanecerá até o dia 7 de abril. lizou estágio e freqüentou cursos
Os trabalhos podem ser vistos nas escolas de Belas Artes de Ber-
sempre das 8 às 19 horas.lim e Frankfurt, na Alemanha.

A exposição é composta, por 11 Em 95, passou três meses ap-er-
quadros feitos a partir da técnica felçoando seus Ostudos em afres-
de óleo sobre tela. As imagens pro- cidade ,1n ,Øe Firense.
curam reproduzir os aspectos ar- De97 a 99, pàktHpou de' cursós
quitetônicos mais significativos no Murlel Studio, em Nova York.
presentes em cidades que os por- -A artista já realizou 13 exposi-
tugueses construíram em Minas,; ções Individuais no Brasil - princi-
Gerais no século 1 8, entre elas palmente em Belo Horizonte, Bra-
Congonhas, Diainàntina, Mariana, : . afila, Rio de JanBlro eJuIz de Fo-
Ouro Preto e São João dei-Rei.	ra - e 11 no exterior, passando

l4ambém estão reun.tdos quatro. por cidades como New Jersey
objetos recolhidos das Seiiza1s da; (EUA), Montevidéu (Uruguai),
época, reportandõ' áddlibaJs- Dusseldorf (Alemanha), Cannes
tente nas fazendas portuguesas de (França) e Bruxeilas (Bélgica). Par-
Minas. O público poderá conferir ticipou ainda de dezenas de cele-
uire1arecolitidaemfazeri'Ja tivas nacionais e internacionais.

'na região de Soares eltabirito - CIDADES HISTÓRICAS
que foi trabalhada com folha, de
prata pela artista—, um objeto n-	Bastante versátil e sensível,&
feccionado em eixo de moenda de Ana Dias consegue expressar as
engenho de açúcar, uma porteira contradições e a simultaneidade
típica de fazenda barroca —traba- da realidade em trabalhos que
lhada com folhas de ouro - e um trazem como marca característica
pedaço de porta de senzala.	um pleno domínio do uso das co-

A artista plástica, muralista, de- res, criando verdadeiras texturas
senhista e restauradora Ana Dias multicoloridas. Nas obras reuni-
nasceu em Congonhas e vive há das na exposição Testemunhos da

Presença Portuguesa em Minas
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Gerais, ela realiza uma viagem os portugueses tundaram cidades
pictórica que procura destacar e mais cidades situadas à beira
monumentos históricos e artísti- de grandes depósitos auríferos, o
cos de Minas Gerais. Ela retrata o que atraía a cobiça de muitos
Santuário do Senhor Bom Jesus aventureiros. Para os novos cen-
de Matosinhos, em Congonhas, o tros urbanos, os portugueses tra-
Palácio dos Governadores, em Ou- ziam aspectos de suas iconogra-
ro Preto, além de ruas e casas de fias medievais, forjando uma
Diainantina, Mariana, liradentes, união entre arte, arquitetura e re-
São João dei-Rei e Santa Luzia.	ligiosidade.

Complementandó as imagens, Fincado nesse tripé surgiram
as telas trazem textos inscritos edifícios barrocos - principalmen-
em português arcaico, "no me- te igrejas - que se tornaram ver-
lhor retrato da fusão barroco-aço- dadeiras obras de arte. "Em pedra
riano-luso-mineira", segundo ob- sabão edificaram-se templos e pa-
serva a crítica de arte Rita Mar- lacetes através de mãos hábeis co-
tins. "As bandeiras de Portugal e mo as do Aleijadinho. Os mestres
o triângulo da Liberdade mineira deram acabamentos artísticos sob
fizeram o retoque no espaço a visão de Athayde", escreve o his-
mitado do infinito artístico, para toriador, ressaltando que esse pa-
esta dúzia de quadros dispostos a trimônio possui o destino da pere-
perenizar um importante mo- nidade. "Nada há, por mais ne-
mento histórico-cultural de M1 fasto que seja, que possa eliminar
nas Gerais", completa.	um patrimônio cultural. A arte

Em texto que abre o catálogo qualifica o caráter e a capacidade
da exposição, o historiador e pro- adquirida de um povo e atravessa
fessor Claudio Ferreira Campag- milênios".
nani anota a importância da ar- As próximas atividades que a
quitetura retratada pela artista. Assembléia Legislativa vai promo-
"Vivemos, os herdeiros dos ban- ver tendo em vista as comemora-
deirantes e artistas, a eloqüência ções dos 500 anos são: apresenta-
de um barroco suntuoso em des- ção do Coral da Assembléia (dia 7
pojada arquitetura, edificada em de abril), encontro dos povos mdi-
barro, pedra, madeira e coberta genas de Minas Gerais (dia 13),
pelo manto elaborado com o mais espetáculo Poetorias Afro, da Cia
nobres dos metais - o ouro. Atra- Primitiva de Arte Negra (dia 14),
vés do pincel de Ana Dias somos exposição coletiva com 220 artis-
convidados a este orgulhoso pas- tas plásticos (dia 17) e o mega-
sado: Minas era o centro cultu- show Minas Canta a Liberdade
ral. Era a nossa Potosi de Ouro, (dia 22, no Mineirinho), com as
de luxo e de revoltas. Estava mar- presenças de Milton Nascimento,
cada a eterna presença lusitana Jota Quest, Skank, Pato Fu, Só pra
no coração do Brasil", explica.	Contrariar e outros artistas mi-

Entre as montanhas de Minas. neiros.

OU^

RUA AIAGOAS.72 1 - SAVASSI - BELO IIORIZONI[ - 14G.	1[1.(031)262 2929	ÍAX.(031)261 3851



Diário da Tarde
CtAÁ.OIL

1 !03(GO

01^

DÉIA// //FIXA

A presença portuguesa - em.
Minas é tema de exposição. .
na Assembléia Legislativa

TIRADENTES na obra de Ana Dias
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Senhores UL
BIANCA ALVES

bianca@cyberpl.corn.br

Toninho Horta
cantarola algumas
notas do hino mineiro
aos 500 anos do
Descobrimento para
a coordenadora do
megashowna	-
Gameleira, deputada
Elbe Brandão

Hino mineiro
O hino deToninho Horta, em coral do Curumim - em um

homenagem aos 500 anos do estúdio de BH. Aliás, o show,
Descobrimento do Brasil, será que seria no Mineirão, foi trans-
apresentado, em primeira mão, ferido para a Cameleira. Apesar
no megashow do dia 22. A gra- de já agendada, sua realização
vação, tipo "We are the World", foi impedida pela Ademg, que
reuniu 35 músicos - gente brandiu um irrespondível AtIé-
como Tizumba, Tadeu Franco, o tico e Cruzeiro no dia seguinte.
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Canto mineiro dos 500 anos

\\Ç1 ;IER SEBASTIÃO

Minas acaba de ganhar uma
canção para marcar os 500
UIOS do descobrimento. Assina-
Ia por Toninho Horta e Rober-
inho Brant, "Minas canta a

liberdade - enfatiza a lição de
luta pela liberdade como a con-
tribuição mineira para a histó-
tia do Brasil. Uma versão sob a
turma de vinheta de divulgação
do mega-show que acontece em
abril, no Parque da Gameleira,
chega às rádios e à TV a partir
do próximo dia 10 na voz de Ta-
deu Franco, Maurício Tizum-
hra, grupo Tambolelê, coral Cu-
itmim e participação do DJ

Warley e do pessoal do rap. O
som mescla sonoridades de
banda de música, tambores de
Minas e música contemporâ-
1 ea.

A letra, de Robertinlio Brant
é direta: "Canta Liberdade! Aos
500 anos! Aos brasis humanos!
Misturada Paz!! Canta liberda-
de/Luzes na cidade! Minas nes-
ta festa// Canta liberdade! O que
quiser cantar! Alguém nesta
idade!! É liberdade! Para so-
nhar, para falar! Para querer,
para sonhar! Liberdade! Liber-
dade para cantar".

"É um pouco utopa41e não

ser fechado a um gênero de
música", avisa o autor da letra,
lembrando ainda que se trata
de uma saudação à miscigena-
ção étnica e cultural brasileira.
"Quem ouvir vai saber que é de
Minas Gerais, que não foi feito
no Rio e.nem em São Paulo",
avisa Toninho Horta, dizendo
que o desafio foi sintetizar
"uma história" em um minuto.

Sobre a vida brasileira e a si-
tuação do País hoje, Toninho
Horta diz que adora "a nature-
za do povo brasileiro, que é fra-
terno e generoso. O que não
gosto é o que ninguém gosta: a
desigualdade, a falta de melhor
distribuição da riqueza do País
e a violência, que choca". Se-
gundo o compositor, estes últi-
mos aspectos comprometem a
imagem do País no exterior. Até
porque "quem chega ao Brasil
atraído pelas praias, pela músi-
ca, pela arte, acha que aqui é
um dos últimos paraísos do
mundo", ele afirma. O músico é
otimista quanto a superação dos
problemas: "Quanto maior é a
violência maior é tambím o nu-
mero:de pessoas que se cons-
cientiza que ela tem de ser com-
batida."

Toninho Horta, durante a co-
letiva anunciouiHa seus pró-.,.

XilflOS l)h11S: a criação tio seti
selo, chamado 'Minas Hecor-
ds", voltado para divulgação de
sua obra - "tenho musicas gra-
vadas no mundo inteiro e nada
chega ao Brasil" - e a um tra-
balho de resgate da música mi-
neira e da música brasileira. A
previsão é que o primeiro disco
- "From Ton to Tom", dedica-
do a canções de Tom Jobim e
com a participação especial de
Gal Gosta sai brevemente. E. fi-
nalmente deve sair o projeto
que ele acalenta há urna déca-
da: o "Livrão da MPB", cwn
500 letras e partituras, de Car-
los Gomos até Roberto Carlos,
sem esquecer OS contemporâ-
neos.
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TÍ DIVULGAÇÃO/LEONARDO LARA

TONNHO HORTA compôs a música em parceria com Robertinho Brant
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Minas Gerais mostra sua
contribuição histórica

PEIHI0 GtJI1AIiÃIs

A Secretaria de Estado da Cul-
tura de Minas Gerais, com o
apoio da Assembléia Legislativa,
mostra até o dia 12 deste mês, no

-.Snado Federal, em Brasília, a
colaboração de Minas na histó-
ria, na política e nas artes nesses
500 anos de Brasil. Da época da
extração do ouro até os artistas
atuais reconhecidos nacional-
mente, a história de Minas Ge-
rais e seu povo vai estar repre-
sentada em todas suas fases e pe-
ríodos.

Serão expostas um total de
170 peças entre quadros, foto-
grafias, esculturas e documentos
históricos. A curadora da exposi-
ção é a museóloga Vera Pinheiro.
Segundo ela, a intenção é come-
çar a mostrar, através da mine-
ração, a beleza primitiva do nos-
so estado até chegar às escultu-
ras de formas geométricas ideali-
zadas por Amilcar de Castro.

A exposição vai utilizar acervo
de diversos museus e instituições
públicas do Estado: Museu Mi-
neiro, Museu Abílio Barreto, Ar-
quivo Público Mineiro, Museu da

Educação (ligado ao Centro de
Referência Audiovisual), Bibliote-
ca Estadual Luiz de Bessa, Biblio-
teca da Academia Mineira de 1.e-
Iras, todos esses de Belo Horizon-
te; Museu Casa Guimarães Rosa,
de Cordisburgo; Museu Casa Ai-
l)lmnSuS de (;uimaraens, de Ma-
riana; Museu Casa Guignard e
Museu de Reduções de Amaran-
tina, de Ouro Preto. Além desses
acervos, será utilizado também
peças e documentos de colecio-
nadores particulares.

Entre as curiosidades que vão
estar expostas estão o documen-
to original contendo a lista dos
degregados que participaram da
Inconfidência Mineira e a pri-
iiieira edição do livro ''Minha
Vida de Menina'', de Helena
Morgan, pseudônimo de Alice
l3rant, que descreve os conflitos
de unia garota de l)ianiantina
no tina! do século passado. Do
fl1SIO() modo, será lembrado
também o Colegio Caraça, a
tranlerência da capital de Ouro
Preto para Belo 1 lorizonte. além
de aspectos atuais como as fes-
tas folclóricas e a indústria me-
talúrgica.
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Toninhu Horta (D) e
Robertinho Brant assinam

vinheta de um minuto
sobre os 500 anos, que

anunciará megashow com
artistas mineiros. Página 1

2
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Minas Canta Liberdade••	4
toninho Horta/Robertinho Brant -

Canta liberdade	 . ..
	

...'Aos 500anos	 .:-.Aos brasis humanos
Misturada Paz
Canta liberdade
Luzes na cidade
Minas nessa festa
Canta liberdade
O que quiser cantar

• Alguém nessa idade
E liberdade
Para sonhar, para falar
Para querer, para sonhar
Pjra querer, para falar
Liberdade....
Liberdade para cantar'
Canta liberdade

1lrCTÍ imtrÃ t
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HOR	 2 .̂^ z
.m—, Guitarrista assina

i	Horta, recriando o clima de interior, que

melodia que anuncia eO?,	para
 
cede espaço

menashn 1	 e o grito de
' r w	 No dia do show, a letra será distribuí-

artistas de MG para' ' que,

I ? 

o público
já a conheça de

Oshowterácincoblocosesejshorasó_dia  22 de abril	 ,
de duração. A produção espera reunir 80,
mil pessoas. Entre os artistas que se apre,
sentarão estão Milton Nascimento, LÔ Bor-

PATRICIA CASSE	 ges, Beto Guedes, Tavinho Moura, Wagner
•	REÓER	 Tiso, Flávio Venturini, Yuri Popoff, Juarez
•	 Moreira, Waldir Silva, Tizumba, João Bos-5 00 anos em apenas um minuto.. Foi	co Wander Lee, Regina Spósito, Wilson

esse o tempo dado ao compositor	Sideral e Patricia Ahmaral. Também parti-

	

Toninho Horta e ao letrista Roberti-	cipam os grupos Pato Fu, Omeriah, Tianas-
nho Brant para que transformassem a his-	tacta, Só Pra Contrariar (se confirmada,
tória do pais na vinheta "Minas Canta	será a primeira apresentação de Alexan-
Liberdade" - homenagem local ao quinto	dre Pires em BH após o acidente de Uber-

	

centenário do descobrimento do Brasil. A	lândia), Tambolelê e 14 Bis. A entrada será
	composição será veiculada a partir do dia	gratuita.

	

10, em rádios e televisões, anunciando	Tonmho Horta não vai comparecer
show homônimo que acontece dia 22, na dia 14, parte para nova turnê no Japão,
Expo Minas (Gameleira), reunindo 27 gru-	onde se apresenta em 15 cidades. "Até
pos e artistas.	 pensei em vir num intervalo, mas conclui

	Horta enfatiza o desafio de condensar	que seria muito desgastante".

tanta história em tão pouco tempo, e frisa	Ele aguarda para o final do mês o Ian-
que não considera um hino o fruto da	çamento no Brasil de seu 170 disco, "From
empreitada. 'Porque at o tempo da música Ton to Tom", onde reverencia Tom Jobim
teria que ser maior, o trabalho de composi-	O CD tem participação especial de Cal Cos-
ção mais calmo".	 tu, em três faixas, e será lançado pelo selo

Apresentada aos jornalistas com a voz Minas Records, do próprio Horta. "Como as
dos compositores, a música será conheci- gravadoras daqui não divulgavam meus.
da pelo público com Tadeu Franco, uma discos, resolvi lançar o selo, não só para
escolha pessoal de Horta. "Depois do	lançar minha obra, como também para
lon Nascimento, é a maior voz de ü-1	empreender uma pesquisa da música
elogia.	 mineira", conta ele, que rompeu com a

A gravação contou também com Mau- Polygram internacional (hoje Universal).

rício Tizumba (que grita o refrão "Canta	Toninho Horta também espera con-

Liberdade"), do grupo Tambolelê, do Coral cluir um projeto acalentado há dez ano
Infantil Curumini e de diversos músicos	seu livro de partituras, já apelidado de
35 pessoas participaram.	 'Livrao", cujo nome definitivo só serd

A vinheta começa com referência aos divulgado em julho, época prevista para o
Índios, passando em seguida pelos tambo- lançamento. A obra compila partituras das
res. Dai, entra uma banda, formada, entre	mais diferentes fases da música brasileira

ÉIA

rir. .nr., .t.J.'fl
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MO
p1a sertaneja	Vital mostra sua

tinta no shopping música de raiz
P Chitãozinho e Xororó fazem única

Vital Farias se apresenta hoje, às 21apresentação amanhã, a partir de 20 
horas, no estacionamento do Minas horas, e amanhã, às 19 horas, no Teatro
Shopping (Avenida Cristiano Machado, Alterosa (Avenida Assis Chateaubriand,

4.000, Cidade Nova). Os dois se apre- . 499, telefone 237-6611), com ingressos
sentam em show beneficente promo- 1 a R$ 20.
vido por rede de hipermercados.	Seu trabalho mais conhecido do

Os ingressos estão à venda n público é o registro "ao vivo" do projeto
Minas Shopping, na Loja Bang. Cantoria, edições 1 e 2, incluindo músi-

Bang Burger, no posto da Belo- cas como "Veja Margarida", "Era Casa,
tur, no Hipermercado Extra e• Era Jardim", "Cantilena de Lua Cheia",
no Salão do Encontro (Rua "Saga de Severinin", "Ai Que Saudade
João da Silva Santos, 34 de Océ" e "Saga da Amazônia".

Santa Lúcia), ao preço de R$
Dedicado ao álbum no qual fará

10; na hora do sho serão retrospectiva da carreira, o cantor, com-

vendidos a RS 12.	positor e violonista paraibano prepara,
Chitãozinho e Xororó paralelamente, o disco "Epopéia Negra",

pretendem repassar alguns no qual conta a saga de Mussabá, histó-
dos maiores sucessos de 30 ria de um africano de origem muçulma-

anos de carreira. A dupla conta-• na, que marcará o lançamento do .selo
biliza 30 milhões de discos ven- MBC - Música Brasileira Contemporânea,

didos. A gravação mais recente é que diz "ético e incorruptível". (P.C.)

"Alô", um dos discos mais românti-
cos dos dois irmãos. Outras informa-

ções sobre o showde amanhã podem ser
obtidas pelo telefone 282-1487. (P.C.)

UA ALAGOAS.121 - SAVÂSSI - BELO HORIZONIE - MG.	1C1.(031)262 2929	FAX.(O3)261 3 8 5 1
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500 ANOS 1

Para comemorar os 500 anos
do Brasil, será realizado sábado,
dia 22, às 17 horas, no Expomi-
nas (Parque da Gameleira), um
mega-show reunindo 27 artistas e
bandas, com um público estimado
de mais de 80 mil pessoas. Entre
outros, já confirmaram presença
Milton Nascimento, Lô Borges,
Beto Guedes, Tavinho Moura,
Wagner liso, Flávio Venturini, Yu-
ri Popoff, Juarez Moreira, Tino
Gomes, Téo Azevedo, Paulinho Pe-

'dra Azul, Yitane, Maurício Tizum-
ba, Grupo Tamholelê e bandas Pa-
to Fu, Omeriah, Tianastácia, Só
Pra Contrariar, Wilson Sideral e
14 Bis.
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1	rHO Pe'e Azul e u'eu dos obrus que vai expor no 81-1 Shoppug
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shows
MINAS CANTA A LIBERDADE

Sábado, a partir das 17 horas, no Expo-
minas (Parque da Gameleira), apresentação
de 27 artistas, entre os quais se destacam
Milton Nascimento, Tavinho Moura, Wag-
ner Tiso, Flávio Venturini, Yuri Popoff, Jua-
rez Moreira, Paulinho Pedra Azul, Maurício
Tizumba, Titane, Grupo Tambolelê, Pato Fu,
Tianastácia, Wilson Sideral, Só Pra Contra-
riar, l4 Bis e outros. A entrada éfranca, mas
os bilhetes devem ser retirados com antece-
dência no Centro de Atendimento ao Ci-
dadão da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.
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ainda têm ingressos para showRegionais
O TEMPO

DA REDAÇÃO

O show "500 Anos - Minas
Canta a Liberdade" já teve
mais de 70% dos ingressos
distribuídos. O evento, que co-
memora os 500 anos do Des-
cobrimento do Brasil, aconte-
ce no sábado. dia 22, no par-
que da Gameleira (região oes-
te de Belo Horizonte), a partir
das 17h. O espetáculo conta.
ao todo, com 27 atrações mu-
sicais de estilos variados, co-
mo Milton Nascimento, Pato
Fu e Só Pra Contrariar. Dos
65 mil ingressos gratuitos dis-
ponibilizados nos postos de
distribuição, mais de 48 mil já
foram retirados.

Nos oito postos da Belotur,
os ingressos - 27 mil - já es-

tão esgotados. O mesmo acon-
teceu na sede das administra-
ções regionais Barreiro. Cen-
tro-Sul e Nordeste. As regio-
nais receberam 22.500 bilhe-
tes, dos quais 8.000 já foram
distribuídos.

A alternativa para quem
ainda não retirou ingressos
para o show, é buscá-los nas
outras seis regionais ou no
Centro de Atendimento ao Ci-
dadão da Assembléia Legisla-
tiva, onde ainda há cerca de
3.500. Cada pessoa pode reti-
rar dois ingressos.

Segundo o assessor de co-
municação do evento, Sérgio
Stockier, o show terá seis ho-
ras de duração e os intervalos
entre as atrações serão cur-
tos, já que os artistas se alter-

narão entre dois palcos. "o
show, por ser gratuito, é emi-
nentemente popular. A pro-
gramação, no entanto, não é
tão popular assim, com ins-
trumentistas como Juarez
Moreira. O resultado é que
deve agradar a públicos tam-
bém bem diferentes". disse.

Um alvará emitido ontem
pela juíza da Vara da Infância
e da Juventude de Belo Hori-
zonte, -Moema de Carvalho
Balbino, estabelece que ape-
nas os menores de 14 anos,
desacompanhados dos pais ou
responsáveis, serão barrados,
na entrada do show.

O show tem- patrocínio do
Banco ltaú e da Telemar, por
meio da hei Federal de Incen-
tivo à Cultura.
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CONCURSO
500 ANOS II

Já estão sendo distribuídos os in-
gressos para o Show dos 500 Anos
- Minas Canta Liberdade, que
acontecerá dia 22 de abril, no Expo-
Minas, com 27 artistas e grupos mi-
neiros. Os bilhetes poderão ser reti-
rados nos oito postos da Belotur, na
sede das regionais da Prefeitura de
Belo Horizonte e no Centro de Aten-
dimento ao Cidadão da Assembléia•
Legislativa de Minas. A entrada é
gratuita.

HJA AAGOAS,72 1 - SAVASSI - tl[1O HORIZONIE - MG.	1[1.(031)262 2929	ÍAX.(031)261 3851

1



DÉIA// IFIXA
	 Diário daTarde 1	101W

shows
MINAS CANTA A LIBERDADE

Sábado, a partir das 17 horas, no Expo-
minas (Parque da Gameleira), apresenta-
ção de 27 artistas, entre os quais se desta-
cam Milton Nascimento, Tavinho Moura,
Wagner Tiso, Flávio Venturini, Yuri Popoff,
juarez Moreira, Paulinho Pedra Azul, Mau-
rício Tizumba, Titane, Grupo Tambolelê,
Pato Fu, Tianastácia, Wilson Sideral, Só Pra
Contrariar, 14 Bis e outros. A entrada é
franca, mas os bilhetes devem ser retira-
dos com antecedência no Centro de Aten-
dimento ao Cidadão da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais.
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-ON ACONTECE NA ASSEMBLÉIA

500 anos do.Brasil são tema
de reflexão do Legislativo

Fazer urna reflexão sobre o significa-
do dos 500 anos da chegada dos portu-
gueses ao Brasil, ouvindo também aque-
les para quem o processo de coloniza-
ção signifiçou .perda de terras, de identi-
dade e de cultua. Este foi ocntcndimcn-
toque riíotivou a Assembléia de Minas a
elaborar unia progratnaço que SC esten-
derá por todo o ano. Iniciada em março,
com uma exposiçAo de livros, e o Ciclo
de Debates "Repensando o Brasil 500
anos depois", a prograiiiaçao teve conti-
nuidade esta semana, corri o lançamento

cia "Revista do Legislativo", na segunda
feira, e com a abertura da exposição de
artesanato e artes plásticas "De Cabral
até nós, 500 anos de Brasil", que reúne
trabalhos de 220 artistas.
A programação terá continuidade, no pró-
ximo dia 22, corri o show "Minas Canta
a Liberdade", que será realizado no
Expominas (Parque da Ganieleira). Reu-
nindo artistas mineiros, o show mostra
toda a riqueza cultural e poética da músi-
cade Minas. Na próxima semana, será
homenageada a Universidade do Minho.

JÂ AIÂGOÀS.721 - SAVASSI - U[LO HORIZONTE - LtG.	1E1.(031)262 2 g 2 9	ÍAX.(031)251 3B51
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Canto pela liberdade
o show "500 Anos - Minas Canta a Liberdade", que acontece sábado, a
partir das 18h, na Expominas. no Parque da Gameleira já está com mais
de 70% dos ingressos distribuídos.
Dos 65 mil disponibilizados, mais de
48 mil já eram entregues nas regio-
nais,Assembléia Legislativa e posto
da Belotur. Dentre outros artistas,
estarão presentes Milton Nascimen-
to (foto), Só Pra ContrariarJoão
Basco, Pato Ri, Lô Borges e Beto
Guedes. Nas regionais Centro-Sul,
Barreiro e Nordeste os ingressos já
estão esgotados.
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() J)flSid(flU (la Assrnbkla LeislaLiva, (l('[)IitadO Andei'-

son Adauto, é quem comanda a organização do show 'Mlns
Canta Liberdade", sábado no Expominas. O evento faz parte
da programação oficial mineira em comemoração aos 500 a-
nos do Descobrimento do Brasil. A entrada é gratuita.

Produção

Para o megaevento. Anderson Adauto criou toda uma
estrutura especial para atender os portadores de defi-
ciência. Eles ganharão uma área exclusiva, com acesso
diferenciado e uma equipe especializada para ajudá-los
na locomoção.

o
UAAAGOAS.72I - SAVASSI - U[tO HORIZONTE - uc.	1[1.(031)262 2929	rAx.(o3l)261 3851
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Beaga' vive a•
s i n d ro m.e

dos 500' an'oS'^'.
Ligaram para a redação contando que um
caminhão havia capotado na Via Expressci
em homenagem aos 500 anos do
Descobrimento... Exageros à parte, a
síndrome dos 500 anos chegou à cidade
a todo vapor, com uma série de eventos que,
pelo menos aparentemente, nada têm a ver
com o fato, mas embarcaram na onda para
tirar uma casquinha. Há vários eventos
interessantes, mas o melhor mesmo é
esperar pelo megashow prometido para
sábado que vem, dia 22, na Gameleira. Por
enquanto, ninguém bate a divina Cássia
Elier como a atração n° 1 da semana.

SHOWS
SHOW DOS 500 ANOS - Já começou a dis-
tribuição dos ingressos paro o Show dos 500
Anos, "Minas Canta Liberdade". Os bilhetes
poderão ser retirados no Centro de Atendimento
ao Cidadão, do Assembléia legislativa de
Minas Gerais. A partir desta segunda-feira os
rrgresnos poderão ser obtidos também nos pos-

tos do Belotur e nos sedes dos regionais do PBH
- cada pessoa poderá retirar dois ingressos.
Participarão do show os seguintes artistas Mil-
ton Nascimento, ló Borges, Só pra Contrariar,
Patrícia Amoral, Titone, 14 Bis, Paulinho Pedra
Azul, Omeriah, Pato Fu, Beta Guedes, Tavinho
Moura, Wagner Tino, Flávio Venturini, Tianastá-
cio e outron
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50-0.--anos éiu
umasemana

De shows a especiais/de TV,
a programação é intensa

D*R*çAo

	

	 ]os Gomes à reunião de as-
tros da música pop.

A

comemoração dos 500 Os que estiverem inte-
anos da chegada dos ressados em ler os fatos
portugueses  em terri- através de um perspectiva

tório nacional coincide com histórica podem acompa-
a Semana Santa. Em clima nhar os documentários que
de feriado, os eventos cul-	serão exibidos pelas emis-
turais adquirem dimensões	soras de TV. Destaque tam-
amplificadas nos terrenos	bém paraas retrospectivas
da música, teatro, cinema,	localizadas em áreas como
artes plásticas, da literatu-	a Arquitetura e o Cinema.
ra e televisão.	 Para completar, exis-

	

Se a proposta for feste-	tem opções para o públi-
ar a história é indicado	co que quer se aproximar

comemorá-la do ponto de	da diversidade de perso-
vista musical,	 nagens que
em	shows AFENÇÃO	 integra	a
gratuitos com	-	 ..	história	e,
atrações que	CONF1RA TODOS OSEVENTOS	portanto, de-
vão do resga-	PROGRAMADOS, EM BELO	ve acompa-
te da obra	HORIZONTE, 1A5	nhar as ma-COMEMORAÇOES DOS;	 -(lOS composi-	500 ANOS DO BRASIL nifestaçoes
tores Villa-	NO ROTBRO NA PÁGINA 12	de índios e
Lobos e Car-	 li negros.

o O Pato Fu Ó uma das atrações do Minas Canta a Liberdade'

IDÉIA7FIXA
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Shows
MINAS CANTA A LIBERDADE

Sábado, a partir das 17 horas, no Expo-
minas (Parque da Gameleira), apresenta-
ção de 27 artistas, entre os quais se desta-
cam Milton Nascimento, Tavinho Moura,
Wagner liso, Flávio Venturini, Yuri lpoff,
Juarez Moreira, Paulinho Pedra Azul, Mau-
rício Tizumba, Titane, Grupo Tambolelê,
pato Tu, lianastácia, Wilson Sideral, Só Pra
Contrariar, 14 Bis e outros. A entrada é
franca, mas os' bilhetes devem ser retira-
dos com antecedência no' Centro de Aten-
dimento ao Cidadão da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais.
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Paulinho Pedra
Azul faz exposição
de quadros, lança
CD e prepara show

O adjetivo eclético serve como
uma luva para caracterizar Pauli-
nho Pedra Azul. Como cantor e
compositor, desde o lançamento
do seu primeiro LP - Jardim da
Fantasia, de 1981 - que ele é re-
verenciado como um especialista
em registrar com muita sensibili-
dade os fatos corriqueiros da vi-
da, principalmente no que se refe-
re ao amor. Alguns exemplos são
as canções Um Tempo Que Pas-
sou, Ave Cantadeira, Valsa do De-
sencanto, Precisamos de Amores
e Sonho de Menino, que estão es-
palhadas pelos 15 álbuns que já
lançou em quase 20 anos de car-
reira.

Mas a música não foi o único
meio de expressão com que ele
procurou dialogar com o público.
Entre coletâneas poéticas e obras
infanto-juvenis,Paulinho Pedra
Azul já publicou 12 livros, alcan-
çando uma vendagem de mais de
100 mil volumes. Algumas de
suas obras ganharam adaptações
teatrais, como Fada dos Olhos e
Soltando os Bichos - essa última
atualmente em cartaz na cidade.
Outros livros que tiveram ótima
recepção foram Pedaço de Gente
e Do Bico do Passarinho ao Bico
da Pena.

Mas música e texto também
não foram suficientes e agora o la-
do artista plástico de Paulinho Pe-
dra Azul poderá se tornar mais co-
nhecido, já que de amanhã até o
dia 6demaio, l5 pinturas inéditas
estarão sendo mostradas no BH

Shopping. "Eu fiquei 20 anos sem
pintar porque a música e a poesia
tomavam todo o meu tempo. Só
retomei os pincéis no ano retrasa-
do e essa será a primeira vez que
vou apresentar minhas telas de
forma mais completa", diz.

Utilizando a técnica de acrílica
sobre tela e também sprays, os
quadros não têm uma temática
única. Há uma obra dedicada ao
Grupo Corpo, outra que retrata
uma cidadezinha do interior,
além de flores, peixes, cenários
campestres e motivos infantis.
"As coisas que vão passando pela
minha cabeça eu vou jogando na
tela", resume o artista, que tam-
bém pintou obras em homena-
gem aos artistas Fernando Fiúza
e Gilberto de Abreu. "Foram eles
que me instigaram a voltar à
pintura", explica.

Como é recente esse retorno ao
universo das artes plásticas, Pau-
linho Pedra Azul ainda não se
considera um "pintor
profissional". Mas não esconde
que pretende achar uma brecha
entre viagens e shows para dei-
xar sua imaginação ganhar cores
e formas. "No momento, não pen-
so em negociar meus quadros.
Acho melhor esperar para quan
do eu tiver um número maior de
obras. Eu ainda estou montando
o meu ateliê", diz o artista, reve-
lando que se alguém "insistir
muito" em adquirir um dos seus
quadros ele pode abrir uma ex-
ceção e negociar um precinho ca-
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marada. " È até bom que dá para
comprar mais material de pintu-
ra, que é muito caro", pondera.

SAMBA

Ao mesmo tempo em que está
cuidando dos detalhes de sua pri-
meira exposição oficial, Paulinho
Pedra Azul se prepara para parti-
cipar do mega-show Minas Canta
a Liberdade, que reunirá 27 artis-
tas mineiros no Parque da Game-
leira, no dia 22, em homenagem
aos 500 Anos do Descobrimento
do Brasil. "Tem tudo para ser urna
grande festa e será úma ótima
chance de reencontrar os
colegas", observa.

Acompanhado de Clóvis Aguiar
(teclado), Serginho Silva (percus-
são) e Dado Prates (sopros), o can-
tor apresentará quatro músicas.
Vai relembrar duas de suas anti-
gas composições —Ave Cantadei-
ra e Jardim da Fantasia - e inter-
pretar Carinhoso, de Pixinguinha
e João de Barro, e Cantar, de Go-
dofredo Guedes. "Carinhoso é
uma das músicas mais lindas já
feitas no Brasil em todos os tem-
pos, por isso a escolhi para cele-
brar os 500 anos", elogia. O músi-
co Waldir Silva vai dividir o palco
com o cantor na interpretação de
Cantar.

Na semana passada, Paulinho
Pedra Azul lançou o seu mais re-
cente CD, Samba-Canção - gra-
vado no final do ano passado -
em uma apresentação na cidade
de Contagem. Na capital, ele ain-

da não tem data certa para fazer
o show de lançamento. "Em Belo
Horizonte eu só fiz um pequeno
coquetel. Aqui a produção será
maior, por isso tem mais detalhe
para cuidar. Acredito que prova-
velmente farei o novo slzow em
junho", avisa.

O disco traz 18 composições
inéditas, 13 delas em parceria
com Geraldinho Alvarenga, do
grupo Sarau Brasileiro. Depois de
criar fama com baladas e canções
mais intimistas, Paulinho Pedra
Azul diz que está adorando essa
investida pelo ritmo mais popu-
lar do Brasil. "Foi o Geraldinho
quem descobriu esse potencial
meu para fazer samba. Eu sem-
pre ouvi muito Cartola, Beth Car-
valho, Paulinho da Viola e Zeca
Pagodinho mas não tinha arris-
cado muito nessa seara. Acho que
ficou muito boa essa presença de
dois mineiros no samba, até por-
.que nossa terra rendeu sambis-
tas do primeiro time, como Ari
Barroo, Geraldo Pereira, Ataulfo
Alves e João Bosco. A faixa que
abre o álbum, Samba da Monta-
nha, foi feita exatamente para fa-
lar que o samba também vem de
Minas". O CD foi lançado de forma
independente pelo próprio selo do
compositor, Clave de Lua, com
uma primeira tiragem de aproxi-
madamente 3 mil unidades.

CÉSAR MACEDO
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A müsica de Minas no
s how dos 500.-,Anos.—-..

500 anos de Brasil comemorados em grande estilo. Trata-se doegtespeta'culo
"Minas Canta a Liberdade",, evento gratuito que reunirá, neste sábado,
a partir das 17h, no Parque da Gameleira, 27 artistas e grupos do nazpe de
Milton Nascimento, João Bosco e Pato Fu, apenas para começar No

Grande Teatro do Palácio das Artes, quem dá o ar da graça é o cantor Flávio.

Venturini e a novíssima casa de shows Matriz traz de volta aos palcos

belo-horizontinos o mineiro Celso Adolfo. Opções para a Semana Santa é

que não vão faltar
tc,rt,flhI ii

O cantor mineiro João Bosco é uma'-

Flávio Venturini, ex-intekrante dâbdnda: das atrações do show "Minas Canta;
14 BIS, que se apresenta no Gran(-:' :Liberdade", em comemoração aos

Teatro do Palácio das Artes	
' '500 anos de Brasil

(iA ALAGOAS. 721 - SAVASSI — l3[1O HORIZONIE — MG.	1[1.(03()262 2929	VAX.(o3l)261 3851
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• YURI POPPFF & BANDA, TINO GO-
MES, TÉO AZEVEDO, PAULINHO PE-
DRA AZUL, TITANE, MAURÍCIO TI.
ZUMBA, TAMBOLELE, JOÃO BOSCO,
ANA CAROLINA, OMERIAH, TIANAS-
TÁCIA, PATO Ri, WILSON SIDERAL,
14 BIS, MILTON NASCIMENTO E SÓ
PRA CONTRARIAR - Participações de
Waldir Silva, Vander Lee, Regina Spó-
sito, Patricia Ahmaral, Affonsinho, Ma-
rina Machado, Beto Guedes, Flávio
Venturini, Tavinho Moura e Wagner Ti-
so. Expominas, parque da Gameleira.
Amanhã, 18h.
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Liberdade para cantar
O atorJadc.son Antunes vaiser o -
mestre de cerimônia do espetáculo
que vai acontecer em dois pakos al-
ternadamente. Além dos shows, lia-
vens execução do Hino Nocional e,
em seguida, queima de fogos acom-
panhada da trilha sonora especial
composta por Toninha Horta e Ro-
bertinho Bmnt.
Paro receber um público estimado de
60 mil pessoas, o evento vai contar
com uma estiutura gmndosa A
BHTrans estará disponibllizando 25
ônibus, com ponto de partida no
Centro de Belo Horizonte (rua Pio
Grande do Sul esquina com Tupis, a
partir das 13h30min de amanhã) e
com destino final na Gameleira. Os
horários e itinerários de outras 13 Li-
nhas serão siantidos- O evento terá
seis sistemas de sonorizoção, três de
ampLificação, além de 100 microfo-
nes. A potência de luz nos dois pai-
cos e na platéia vai chegar a aproxi-
rnodamenteS0OmilW3ttS.

SÉRGIO RODRIGO REIS

Se o Brasil nasceu na Ba-
hia, a luto e a consciência
libertana nasceram em

-' 7-0
Minas. E este o espírito

,que o show °Minas Canta
a	ode espera evocarP
comemorações dos cinco séoiks da
chegoda
megaevento organizado pela com-
são dos 500 anos da Assembléia Le-
gislativo de Minas edo governo do
Estado vai Ieiar amanhã, a parti-
das 17h, aos pakosmontadosna
Gameieira, artistas mineiros como
Milton NaScinlent4 João BoscQ Ana
Carotina, Pato Fu, Wlsom Sideral e -
Só Pra Contrariar (veja programa- -
çõo), representando os mais variados
estilos musicais. Os ingressos estão
sendo distribuídos gmwitcmente nos
postos da Belotur e Assembléia Legis-
kniva. A previsão de duração do.
sho'w é de seis horas.

-
Programação do show

• 18h—Yuri Popoff e banda
com participação de Juarez Mo-
reira
• 1 81h20min - Tino Gomes e
Téo Azevedo
• I8h40min - Paulinho Pedra
Azul com participação de Wal-
dir Silva
• 19h - Titane, Maurício Tizum-
ba e Tambolelê
• 1 9h25min -João Bosco com
Vander Lee, Regina Spósito e
Patrícia Ahmaral
•20h1 Smin - Ana Carolina
•ZOh45min - Omeriah e par-
ticipação de Affonsinho. Tianas-

cia com Marina Machado, Pato
Fu, Wilsom Sideral, 14 Bis
•23h45m1n - Milton Nasci-
monto com Boto Guedes, Fhvic
Venturini, Tavinho Moura e
Wner Ti'.o
•Oh4Smin - Show de Fogos
• 1h - Só Pra Contrariar A CANTORA Titane

representa a música de raiz
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ANA CAROLINA mostra o
que é que o pop tem	MILTON NASCIMENTO traz canções do Clube da Esquina

• Vou ntir "Resposta" com o Bi-
toca. E, no final, parece que todo
mundo vai cantar junto. Acho legal a
iniciativa de valorizar a cultura de
Minas com este show Mas esse ne-
gócio de 500 anos é meio chato, pa-
ra mim ele vale mais como o encon-
tro das pessoas. O Brasil tem sido
saqueado e explorado por 500 anos
e muita gente está tirando proveito
desta comemoração. Não vi discus-
sões sérias sobre o Pais, somente
festas. O Brasil foi colonizado pelos
portugueses e continua sendo colo-
nizado por quem tem dinheiro. Es-
tou mais para os índios do que para
o governo da Bahia

Ló BORGES

• Esse show vai ser a vingança dos
mineiros. Nos esforçamos para estar
na festa (o Pato Fu tem um show
depois, no interior de São Paulo),
principalmente porque o show é em
BH com um monte de gente legal.
Não gosto desta história de relógio
dos 500 anos, acho certo os índios
flecharem o relógio. Sobre a história
do Milton Nascimento (que se apre-
senta pouco depois da banda) é um
grande mal entendido. Não temos
nada contra ninguém, cada um deve
transitar dentro de seu limite. O Be-
to (Guedes), o Lã (Borges) são pes-
soas que a gente gosta pra caramba.
Mas definitivamente o Clube da Es-
quina não influenciou o Pato Fu.

RICARDO KocTus,
BAIXISTA DO PATO Fu

1 Chego hoje a BH para ensaiar
com o Vander Lee, Regina Spósito
e Patrícia Ahmaral. Do meu reper-
tório, vou tocar os sucessos que o
público adoraria ouvir. Uma data
como esta possibilita um encontro
com um número grande de músi-
cos. Os 500 anos de Brasil impli-
cam numa reflexão sobre o País
não só na situação social e política,
mas também no que diz respeito à
situação cultural. No show, será
apresentada uma série de tendên -
cias musicais, coisa que caracteriza
a cultura brasileira.

JoÃo Bosco
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"Vou
CANTAR A
LIBERDADE
DO BRASIL"

Patrícia
Ahmaral estará
no Minas Canta
Liberdade

Ir Z-,

lu

O trO
JOSÉ MAURÍCIO
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SHbW DO DESCOBRIMENTO	 \l
Milton Nascimcnto, Lô Borges (à esq.). -	.
Flávio Venturini, João Bosco (à dir.).

- -	Paulinho Pedra Azul, Wilsom sideral.'.,o
e Ana Carolina são algumas
atrações domegaconcertogratuito

Canta Liberdade",
amanhã, no Expominas

CAPA e PAGINAS 12 e_____________________

'Za
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PÁGINAS 12 E 13
aiéiiento . L6 Borges • Boto"es • TavWio Momi

W,erTiso • Rávio Venlii.ii • Ynn Popoff • Jua-ez Moreoi (

Bosce • Vaider Lee
• PI7it.Omeiii.14Bis

-1
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Artistas comemoram 500 anos do Brasil
Vinte e oito músicos
mineiros se reúnem
em megashow
no Expominas

LUCIANA AVELINO
REPÓRTER

Quem ficou em Belo Hori-
zonte neste feriado vai poder se
divertir, amanhã, a partir das
17h. no Minas Canta Liberda-
de, megashow com entrada
franca que comemora os 500 a-
nos do Descobrimento do Bra-
sil, no Expominas. na Gamelei-
ra. O evento, que tem previsão
de seis horas ininterruptas de
duração e é promovido pelaAs-
sembléia Legislativa de Minas
Gerais. reúne 28 nomes da mú-
sica mineira de vários estilos
( veia a lista no quadro ao lado).

Para quem ainda não garan-
tiu seu ingresso, é melhor se a-
pressar. De acordo com a asses-
soria dó lu)w. até a tarde de on-
1(1fl, a)(na S dez 11111 InItICSSOS
r'cstavalrl dos ('d) ind (Ils1loníveis.

eSti() SCIUI() distribuídos
(I('sdt'	11t1i11l;	Iclr;i

passada. Vale lembrar que cada
pessoa pode retirar apenas dois
ingressos (confira no qiiadi'o ao
lado os pontos de distribuição).

Além dos ônibus oficiais que
fazem o pcICUI'.S() CCII Iro-game-
leira, a prefeitura colocou à dis-
posição IIIUIS 25 carros extras.
Vai haver também ônibus espe-
ciais com saídas de vários pontos
da cidade (veja no quadro ao la-
do). O metrô vai funcionar nor-
malmente até a 1h30. Os portões
serão abertos a partir das 14h.

De, acordo ('0111 a deputada
estadual Elhe RIandão. idealiza-
(lora do shov. O evento faz parte
de 11111 J ) fl)j('I( t;1'1TnnIIr da
Assembléia lcisIativa para co-
memorar o aniversário do país.
O projeto conta com o patrocínio
do banco lLjii e da Telemar. Se-
gundo Elbe. o objetivo da inicia-
tiva é refletir sobre o passado do
país. repensar o atual quadro de
injustiças sociais e traçar dis-
cussões para o futuro.

SERVIÇO - Informações
pelos números: 290-7801,
335-4372 ou pelo site
www.atmq.qov.br .
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Das 11h às 17h20
• Yuri Popoff e banda

•	)Das 11h30àsIMO )

Tino Gomes e Téo Azevedo

0 Das 18hb0as18M0 e!,)
Titane, Tizumba e Tambotetê

Das 19h40 às 20h10
Pato Fu

i) Das 20h30 às 20h50
• Tianastácia e Marina Machado -

Das 2lh2OàsZIh5O
Wilson Sideral

Das 22h20 às 23h20
Milton Nascimento, Beto Guedes,
Ló Borges, Tavinho Moura, ,
Flávio Venturini e Wagner Tiso

-

	

	)Das 23h20às23h35 ?i_)
Só Pra Contrariar

LOCAL DE RETIRADA DE INGRESSOS

Centro de atendimento ao cliente da
&ssen*1a legislativa de Minas Gerais
rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho

(nás da prefeihai de Belo Hori!nt

,Noroeste. av. Pedro- 2° 307; Cartas Prates
Noite. rda E. 25; São Bernardo
Pamputha. av. Ant. Carlos, 7.535, São Luiz

W~* rua 28 de Setembro, 138, Esplanada
,O.itt.iav. Silva, Lobo,1.280, 6° andar,
.NovaGranáda .!.	':
Centro-SuL • av Afonso Pena,-f. 500

:.;-9° andar
Veda Nova'.rua Padre Pedró Pinto, 1.055
Nordeste .,. ruaOutuzito, 45, São Pauto

aeroporto de Confins,
aeroporto da Pampulha e Bahia Shopping

.Ccenib)
- rua Pernambuco, 284, Funcionários

(Mercado das flore)

av, Afonso Pena c/rua da Bahia, s/n°, Centro

Rodoviária e'
shopping 5' Avenida.

PROGRAMAÇÃO
fl

Mitton Nascimento, destaque do Minas Canta Liberdade

• A partir das 13h30 de amanhã,
ônibus identificados como especiais
vão sair do centro da cidade
(rua Rio Grande do Sul,
esquina com rua Tupis).

• Haverá ônibus disponíveis
enquanto houver passageiros com
destino ao Local do evento. Ao término
dos shows, os ónibus especiais começarão
a deixar o ExpoMinas
(ponto final à rua Conde Pereira -
Carneiro em área pré-reservada),
na medida em que houver
passageiros com destino
ao centro da cidade.

(fiffitRÁRlo Dos ONIBUS ESPECI)

• rua Rio Grande do Sul,
• rua Mato Grosso, av. do Contorno,
• rua da Bahia (Praça da Estação),
• av. Amazonas
• rua Conde Pereira Carneiro.

Das IMO àsIlh3O
• Juarez Moreira e trio

Das llhSOàslSh3O t
• PauLho Pedra Azul e Waldir Silva

as 18h40 às 19h40
• João Boço, Vander Lee,

Regina Sp'zito e Patrícia Amaral

Das 20'0 às 20h30
• 0meriah\ Afonsinho

Das 20h50
\ao[ina

22h20
• Ana 

t) Das 21h50 às\22h20 )
• 14 4

130 banheiros-químicos, sendo dois
para deficientes físicos

ambulatório de 35 metros quadrados
funcionando durante todo o evento
três ambulâncias, sendo duas de
pronto-atendimento	-.
14 toneladas de equipamentos de som

? 326 seguranças civis de companhias
privadas

360 potidaismilitares, entre guardas
de trânsito, policia montada e
motorizada

quatro pontos de observação em
1 vigilância, espalhados pelo Local

setor de achados e perdidos

dois palcos montados

140 m Lineares de bares

quatro telões
seis sistemas de sonorização, três
sistemas de PÁ (power amplificador)

t potência de luz nos palcos e platéia
1 de 500 mil wats

avenida Amazonas, 6.020, bairro Gameleira

TRANSPORTE DISPONÍVELDABHtrans
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Repertório
agrada a todos os gostos

Minas Canta
Liberdade inclui
grupos e músicos
de varios gêneros

LUCIANA AVELINO
REPÓRTER

O repertório da maratona
musical do Minas Canta Liber-
dade pretende agradar a todos
os gostos. Entre as 28 atrações
mineiras, estão músicos e gru-
pos de vários gêneros. como
Milton Nascimento. Pato Fu. Só
Pra Contrariar. 14 Bis, Pauli-
nho Pedra Azul e Ana Carolina.

Para Leonardo. guitarrista
do grupo Tianastácia, a iniciati-
va do evento é superválida. "Es-
se show vai mostrar um pouco
do vasto potencial de Minas Ge-
rais, apresentando desde a mú-
i;i I(IIUII de 'Fii.uinle e Tatu-

bolelê. passando pelo som dos
grupos de POP rock da cidade. a-
te às pérolas dos integrantes do
Clube da Esquina", disse.

Segundo o músico. o Tia-
nastácia vai tocar repertório
próprio, que terá a participa-
ção especial da cantora Mari-
na Machado na música "Con-
to de Fraldas", presente no

último CD da banda, tnuwii-
do "Tá na Boa".

Juarez Moreira. que terá dez
minutos de show, vai tocar "De-
pois do Amar'. parceria com
Celso Adolfo. e Chegou
Sorrindo", ao lado de Esdras
Ferreira (bateria). Kiko Mitri
(baixo). Clóvis Aguiar (teclado).
Sérgio Silva {percussão), Cléber
Alves (sax). Mauro Rodrigues
((lauta) e Cana \'illar (vocal). "A
música mineira tem muito valor.
Fico orgulhoso cm representar a
música instrumental local, ao
lado de Yuri Popoír. disse.

Ló Borges vai fazer uma
participação no sho\v de Milton
Nascimento. "Fui convidado pa-
ra participar do sllo\v do Milton,
cantando a música 'Resposta.
do Samuel Rosa e Nando Reis,
que ele gravou no disco 'Croo-
ner', do qual também participei.
e (te uma canção que será apre-
sentada no final do show dele.
que será surpresa".

De acordo com Ló Borges, é
interessante a possibilidade de
união de muitas tendências em
um só show. "Além de o público
ganhar com o resultado final, é
uma boa oportunidade para nós,
músicos, nos encontrarmos no
palco". afirma.

RUA AtAGOA',1?	- SAVAI - OttO IIORIZONIE - u.	1[1.(031)22 2929 rAx.(o31)26i 3351
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Baixista do Pato Fu diz que festa pede reflexão
Entre as outras estrelas

do Canta Minas Liberdade.
vai estar presente a banda
1 'ai o I'u , que mostra seus
PililciPais lias. "Vamos to-
c:11 . Í lililvL1 nii:iei5 lti:tis
dlvii lCa(las pelas rádios e
iI(- . IhuuIipcs. (1t1t são, na
verdade, as mais conheci-
das do público, como 'De-

0IS ' . 'Canção para Você
Ver Mais'. 'Perdendo os
Dentes. Pinga' e 'Sobre o
Tempo'. disse Ricardo Koc-
tus, baixista do grupo.

De acordo com Koctus,
o momento também propõe
reflexões sobre a atual si-
tuação brasileira. Nessa
história de comemoração
do Descobrimento do Bra-
sil, temos. na verdade, que

aproveitar a ocasião para
prestarmos atenção nas
mobilizações que estão a-
(:( n tece n do. se a m as cor-
rupções políticas que estão
(XJ)lO(liIi(k) (iii O (ln(Sti'	in-
dígena. que está gritante. E
1)010 noS a teu larmos tam-
bém para as escolhas de
nossos representantes. já
( I UC este é um ano político.
Esse é mais um evento de
alerta do que de comemo-
ração. diz Koctus, que, a-
pós o show, segue junto
com os outros integrantes
do Pato Fu para uma apre-
sentação em São Roque, in-
terior de São Paulo.

A banda Omeriah va
mostrar cinco músicas no
show. Segundo Juliano Mou-

rão. vocalista do grupo. entre
a seleção escolhida está a i-
nédita "A História do Reg-
Cae". que fala snl)r(' o siirgi-
incuto dos i'itiuos FIO Améri-

OI('III (II' "YaIu)Inani".
cOIIIl)OSiÇãO do primeirodis-
co. (Jili' luunriot'ia os índios.

"Também vamos tocai'
algumas composições pre-
sentes no segundo Cl). o
mais recente. como 'Vide
Vida Marvada', de Rolando
Boldrin, com nova roupa-
gem. e 'Mundial People',
faixa-título desse disco".
completa. Além de trazei
Cléber Alves (saxofone) e
Jairo Mitri (viola e guitar-
ra), o show vai contar com
a participação de Affonsi-
nho (guitarra). (LA)

	

OMAR FREIRE - 27.4.98	J	-
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WESER PÁDUA/DIVULGAÇÃO
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O grupo lianastáaa faz show às 20h30 no palco 1, com a participaçãe da cantora Mama Machado
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MARCELO
Rios

+ 500
Bons filhos à casa tornam. Patrí-

cia Novaes, ao lado de Jackson Antu-
nes, baixam amanhã, na Gameleira,
como chefes de cerimónia da festa
"Um Show de 500 Anos - Minas Can-
ta Liberdade", promovido pela
Assembléia Legislativa do Estado.
No palco, é lógico, todos os cantan-
tes e cotovias das montanhas.
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.+ Megaespetáculo terá 6 horas de duração na Gameleira

Artistas mineiros comemoram
500 anos do Brasil com show

PATRICIA CASSF.SE	 dais, Lõ Borges, Beto Guedes,
REPÓRTER

	

	 Tavinho Moura, Wagner Tiso, Flá-
vio Venturini, Waldir Silva, Wan-

io &,	Reunindo 27 gru- der Lee, Marina Machado, Regina

Ó

pos e artistas em SpÓsilo, Patricia Ahmaral, AITonsU
um megacspetácu- nho e Coliegium Musicum. Tam-
lo que será dividi- bém participarão os atores Jack-
do em cinco blo- son Antunes e Patrícia Novaes,

cos, com seis horas previstas de como apresentadores.
duração, acontece neste sábado, a . .Ficam de fora, pois, dois dos
partir das 17 horas, na Expo .grupos .mineiros de maior reper-
Minas (Parque da Gameleira) o cussão iomomento:Jota Quest eshow "Minas Canta Liberdade", O - Skank. "0 Skank está em Woods-
evento é uma produção da Assem- tock,, nos EUA, mixando o CD, e o
bléia Legislativa de Minas Gerais e Jota Quest vai participar do show
faz parte da agenda oficial mineira em Brasília", disse o jornalista e
para a comemoração do V Cente- crítiáde'inúsiôaKiko Ferreira,
nário do Descobrimento. A entrada diretor artístico do evento. Ferrei-
será gratuita.	 ra lembrou que outro grupo con-

Entre os artistas e grupos tactado pela produção foi o Sepul-
escalados, estão Milton Nascimen- tura, que também não pode vir.
t o , João fosco, Só Pra Contrariar,	O local do ExpoMinas terá
Paio Eu, Ana Carolina, 14 Bis, Yuri 130 banheiros, área para deficien-
l01)ofI jiiai'oz 4i )I(rI, 0111'i'ii li, tos, quatro telóes o 140 titelros
Tianastácia, Tino Gomes, Téo Aze- lineares de bares, ambulatório e
vedo, Paulinho Pedra Azul, Titanei três ambulâncias, mais setor de
Mauricio Tizumba, Grupo Tambo- achados e perdidos. Além da Poli-
Ielê, e Wilson Sideral.	 cia Militar, foram contratados 300

Entre as participações espe- seguranças.
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Hino Nacional à meia-noite
De acordo com Anderson Adau-

lo, presidente da Assembléia Legisla-
tiva, e com a dpuIada Elhe Brandão,
autora do projeto, o shuw "Minas
Canta Iiherda(Irt" lerá um custo lulal
de R$ 800 mil, bancados pelos dois
patrocinadores, a Telcmar e o liaticu
ltaú. Um dos momentos altos do
espetáculo acontecerá à meia-noite,
quando os artistas se reunirão no
palco para cantar o hino Nacional 0
grupo Só Pra Contrariar será o últi-
mo a se apresentar. A seguir, uni
show pirotécnico encerrará o espe-
táculo.

Como uma espécie de trilha
sonora do shoit; foi gravada no mês
passado uma vinheta batizada com o
mesmo nome do evento, com música
de Toninho Horta e letra de Roberti-
nho Braiit A gravação envolveu 35
pessoas e incluiu um coral infantil,
além das participações de Maurício
Tizumba e do grupo Tambolelé.

Por ocasião do lançamento da
inheta (que vem sendo em parte

veiculada nas chamadas publicitá-
rias para a festa) para a imprensa,
Tosiinlw 1 lurla lannnlou não poder
comparecer à festa de comemora-
ção dos 500 anos do Descobrimen-
to no Parque da Gameleira, por es-
lar em tomé pelo Japão. A letra de
"Minas Catita liberdade" será dis-
trihutda au público durante o even-
to. (P.C.)

.+ Minas Conta Liberdade - O
evento reunindo 27 grupos e artis-
tas mineiros acontece neste sába-
do, a partir das 17 horas, na Expo
Minas (Avenida Amazonas, 6.020,
Gameieira} Os portões serão
abertos às 14 horas. A entrada é
tranco, e os convites podem ser
retirados nos postos da Belotur,
na sede dos regionais da PBH e
na Assembléia Legislativa. infor-
mações: 290-7801 e 335-4372.
Ou no site www.olmg govbr.

-- eDo CAVALCANTI

Milton Nascimento é um dos astros confirmados
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Icaderno2
Minas
canta a

liberdade
• Ponto alto do ca-
lendário mineiro ofi-
cial para a festa dos
500 anos do Brasil, o
show Minas Canta a
Liberdade vai reunir
amanhã no Parque da
Gameleira 27 nomes
da nossa música. Se-
rão mais de seis horas
de espetáculo, dividi-
das em momentos
distintos, do rock pop
do Pato Fu ao pagode
do Só Pra Contrariar
de Alexandre Pires
(abaixo), passando
pelas canções do Clu-

be da Esquina co-
mandado por Milton
Nascimento.

• E ainda na progra-
mação oficial, chega
hoje a BH uma dele-
gação de professores
portugueses que vai
visitar os pontos turís-
ticos da capital e algu-
mas cidades histó-
ricas.

• Um projeto gratui-
to, o Usina Brasil exi-
be três curtas-metra-
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MUSICAMIN,EIRA
Vinte e sete nomes
da Música deMinas
se reúnem numa
grande festa pelos
5OO anos

Os 500 anos do descobrimento do ni
Brasil vão ser festejados mm muita mú- si
sica em Belo Horizonte. Vinte e sete ar- b
tistas e bandas mineiras realizam o me-
ga-show Minas Canta a Liberdade, que
acontecerá amanhã, a partir das 17 ho-
ras, na Exporninas (Parque da Gamelei-
ra). Serão mais de seis horas de espetá- d
culo que irá acontecer em dois palcos II
diferentes para evitar intervalos longos. n

As alrações são Milton Nascimento,
Lê Borges, Beto Guedes, Tavinho Mou- n
ra, Wagner Tiso, FlávioVenturini,Yuri p
Popoff, Juarez Moreira, Tmo Gomes, 1-
'l'ëo Azevedo, Paulinho Pedra Azul, Wal-
dir Silva, Titane, Tizurnba, Tambolelê,
João Bosco, Vander Lee, Regina Spósi-
to, Wílson Skleral, Patrícia Ahmarai e os
grupos Pato Ri, Omerlah, 'flanastáda, r
Só Pra Contrariar e 14 Bis.

A primeira parte do show será mar-
cado por uma musica de raiz de Minas (
Gerais, que aparece na voz de Juarez
Moreira, Paulinho Pedra Azul, Tino Go-
mes e outros. Em seguida. entra em cc- 1
na a banda Pato Fu, que festeja um dos
melhores momentos de sua carreira. 1

Seu mais recente CD, Isopor, já rendeu
ao grupo um Disco de Ouro, alcançan-
do mais de 100 mil cópias vendidas.
Anterioruliente, Só O álliuiii 7V de Ca-
chorro, de 98, havia atingido essa mar-
ca.

O baixista Ricardo Koctus diz que a
banda está trabalhando muito com o
novo disco, cumprindG uma agenda lo-
tada de shows. 0 Pato Fu nunca se-
guiu modismo. Desde o primeiro traba-
lho, somos urna banda de pop rock.
Acho que esse sucesso é resultado des-
sa insistência em fazer o que
queremos' reflete.

Além de shows por todo o País, o Pa-
to Fu também deverá fazer uma turnê

Limo qt i o segi udo srmmestre. pas-
sando por Espanha, Itália e França.
Não ternos muita ilusão. É., difícil tocar

exterior por causa da língua e nós
lo temos um ritmo característico bra-
leiro, como a moçada do mangue
at. Vai ser uma ralação pura e shows
quenos, mas vale a pena', explica Ri-

irdo.
Para o baixista, o destaque que a vo-

3lista Fernanda Takai vem recebendo
a mídia já era espérado. 'Uma mu-
uer numa banda de homens destaca
esmo, ainda mais no caso de um gru-

ode rock. Foi primeiro a Paula Toiler
oKid Abelha e depois a Fernanda no
aio RI, que também toca e compõe.
loje está virando mais comum, mas
inda a'dstem poucos grupos assim.
4as no Pato Fu, tudo passa por todo
ruindo', garante.

Fernanda Takai foi convidada pa-
a fazer uma partId5ação no novo,
Usw de Rita Lee, Canta1xIO Umall]ú-\
Ica criada especialmente po John
seu marido e vocalista do Pato Fu) pa-
a a veterana do rock brasileiro. A can-
ora também fez uma participação so-
o no disco do Iral. No shou' de amanhã,
j grupo vai relembrar alguns de seus
maiores sucessos como Depois. Sobre o
Tempo e Pinga.

ROCK
O Pato 1 :u abre ('spaÇ() para uru hio-

cede pop rock, que terá participação de
Omeriah, Afonsinho, Tianastácia, Mari-
na Machado, Ana Carolina e Wilson Si-
deral. O Tianastácia aparece com seu
novo CD Tá Na Boa, que traz uma mis-
tura de inéditas e velhos sucessos como
Imperativo. Mestre Jonas, Fazedora de
Anjos e Cabrobró. Um dos destaques
entre as inéditas é Conto de Fadas, fei-
ta por Tom Zé para o grupo de bonecos

Outro que está com novidades, é o
cantor Wilson Sideral, autor cia mïrúska
Fé cii (li estourou com o Jota Quest 0
irmão de Rogério Flausino (Juta Quest)
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Mw
vai mostrarno showas músicido seu
primeiro CD, 1. Entre os destaques do
seu repertório estão Não Pode Parar e
Eu Fico Louco. No final do ano passado,
Sideral gravou ao lado de Samuel Rosa,
Rogério Flausino, Lê Borges, Milton
Nascimento e Beto Guedes, a balada
Para Lennon & McCartney em home-
nagem ao Clube da Esquina.

O grupo 14 Bis Ec apresenta logo
em seguida a Wilson Sideral. Come-
morando seus 20 anos de carreira, a
banda lançou o CD Bis, com antigos
sucessos, e o sonqhook O Melhor de
14 Bis, pela Inniios Vitale. O songbook
do 14 Bis vai de Milton Nascimento a
Renato Russo e reúne 30 sucessos do
grupo.

Milton Nascimento será a próxima
atração da noite. Em 99,0 cantor visi-
tou o passado, com o s/zow Crooner,
relembrando os tempos em que anda-
va pelos bailes da vida, e fechou o ano
com a coletânea Uma 7hzvesski Musi-
cal, que 70 de suas melhores músicas
distribuídas em cinco CDs. Para relem-
braro início da carreira, Milton terá
um parceiro espeda \gnerflso, um
dos maiores arranjadores da música
brasileira. Wagner liso está lançando
seu 27.° disco, Debussy & Fauré En-
contram Milton & liso (Visom), que
faz uma passagem do clássico ao p-
pular.

FOGOS

A turma do Clube da Esquina se
completa com Beto Guedes, Lê Bor-
ges, Tavinho Moura e Flávio VenturinL
Ao final,  os artistas vão brindar o pú-
blico com o Hino Nacional e haverá
um espetáculo pirotécnico. O show
continua em seguida com o Só Pra
Contrariai O grupo de pagode que dis-
putou o recorde nacional de vendagem
de discos com Padre Marcelo Rossi,
chegando a vender 3 milhões de có-

pias com o CD SPC não empolgou mui-
to com seu último trabalho.

O inferno astral da banda aumentou
quando o vocalista Alexandre Pires
atropelou e matou o vendedor José AI-
ves Sobrinho, em Uberlândia. Por cau-
sa do incidente, o cantor foi indiciado e
será julgado por homicídio doloso. No
repertório da banda, um dos desta-
ques é a canção Santo, na qual Ale-
xandre Pires faz dueto com a cantora
Gloria Estefan.

Contando com uma superestrutu-
ra, o show terá seis sistemas de sono-
ri2açiiu, quatro Wlõcs, 100 microfones
e urna iluminação de aproximadamen-
te 500 mil watts. Os organizadores
prepararam um esquema especial de
segurança, com policiais militares e
seguranças contratados.

Para Iicilitar a locomoção do públi-
co foi montado um esquema especial
de transporte, que vai das 14 horas de
sábado até a madrugada de domingo.
A BHTrans estará disponibilizando 25
Ônibus, com ponto de partida no Cen-
tro e ponto final no Expominas, na Ga-
meleira. O itinerário da linha, identifi-
cada no pára-brisa dos ônibus com o
nome do evento, é rua Rio Grande do
Sul (esquina com rua Ilipis), rua Mato
Grosso, avenida Contorno, rua da Ba-
hia, avenida Amazonas e rua Conde
Pereira Carneiro.

Durante o Minas Canta Liberda-
de, os deficientes físicos terão acesso
diferenciado, área reservada e uma
equipe para ajudá-los na locomoção
dentro do Expominas. A entrada pa-
ra õ show é gratuita, mas os 65 mil in-
gressos disponibilizados estão esgota-
dos. OMinas Canta Liberdade  urna
promoção da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais para as comemora-
ções dos 500 Anos de Descobrimen-
todo Brasil.
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A BANDA 7k,nctodc é uma das pr	a eivvrno Pob da Paie da G7nei&rø
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Foto: Mana Teneza Corra

O PATO FU prnete fazer todo mundo dançar no Exporn:nas
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MINAS CANTA A LIBERDADE

Amanhã, a partir das 17 horas, no Ex-
pominas (Parque da Gameleira), apresenta-
ção de 27 artistas, entre os quais se desta-
cam Milton Nascimento, Tavinho Moura,
Wágner Tiso, Flávio Venturini, Yuri Popoff,
Juarez Moreira, Paulinho Pedi-a Azul, Mau-
rício Tizumba, Titane, Grupo Tambolelé,
Pato Fu, Tianastácja, Wilson Sideral, Só Pra
Contrariar, 14 Bis e outros. A entrada é
franca, mas os bilhetes devem ser retira-
dos com antecedência no Centro de Aten-
dimento ao Cidadão da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais.
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Show pela liberdade deve
lotar o Parque da Gameleira
A partir das 17 horas

deste sábado. 27 artistas e
grupos vão agitar o Expomi-
nas com o show "Minas
Canta Liberdade ", comemo-
rativo dos 500 anos do des-
cobriinento do Brasil e pro-
movido pela Assembléia
Legislativa. Entre os desta-
ques que vão se apresentar
para cerca de 80 mil pessoas
estão Milton Nascimento,
João Bosco e 14 Bis. (Repor-
tagem Local)

• Página 16 Beta Guedes participa
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João Bosco e Milton Nascimento também estão no show 'Minas Canta Liberdade"
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- Tudo pronto para o grande show
dos 500 anos do descobrimento

Público terá esquema especial de transporte até a Gamele ira

U

ma superprodução, com-
parável aos grandes jogos
e shows realizados no

Mineirão, cerca a realização do
"Minas Canta Liberdade", um
dos maiores eventos que inte-
gram a programação oficial
mineira para a comemoração dos
500 anos do descobrimento do
Brasil.

O show vai reunir 27 artistas
e grupos num espetáculo com
seis horas de duração, a partir
das 17h deste sábado, no Expo-
minas. Tm presença confir-
mada no evento os músicos
Milton Nascimento, Lô Bor-
ges, Beto Guedes, Tavinho
Moura, Wagner Tiso, Flávio
Venturini, Yuri Popoff, Juarez
Moreira, Tino Gomes, Téo
Azevedo, Paulinho Pedra Azul,
Waldir Silva, Titane, Tizumba,
Tambolelê, João Bosco, Van-
der Lee, Regina Spózito, Patrí-
cia Ahmaral e os grupos Pato
Fu, Omeriah, Tianastácia, Só
Pra Contrariar, além de Wilson
Sideral e 14 Bis.

Ônbus especiais - Promo-
vido pela Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais, com
patrocínio do Banco Itaú e da
Telemar, o show tem entrada
franca e deve, segundo as esti-
mativas dos õrganizadores,
atrair cerca de 80 mil pessoas.
Para maior comodidade e segu-
rança do público, a produção
preparou 130 banheiros, área
para deficientes, 140 metros
lineares de bar e quatro telões.

O show acontecerá em dois
palcos, evitando atrasos entre
as apresentações, enquanto a
BHTrans armou um esquema
especial de transporte, dispo-
nibilizando 25 ônibus, com
ponto de partida no centro da
cidade e ponto final no Expo-
minas, na Gameleira, para
atender ao público. Além
disso, serão mantidos os horá-
rios e itinerários de 13 linhas
regulares que trafegam pela
avenida Amazonas, cinco
linhas que passam pela rua
Conde Pereira Carneiro e
outras seis linhas com itinerá-
rio pela Via Expressa, todas
com pontos de parada próxi-
mos das entradas do Expomi-
nas.

No sábado, os ônibus identi-
ficados no alto como "especi-
ais" e com a legenda "show
Minas Canta Liberdade" no
pára-brisa deixarão e centro da
cidade (rua Rio Grande do Sul,
esquina com rua Tupis) a partir
das 13h30. Segundo a
BHTrans, haverá ônibus dispo-
níveis enquanto houver passa-
geiros com destino ao evento.
Ao término do show, os ônibus
especiais começarão a deixar o
Expominas (ponto final à rua
Conde Pereira Carneiro em
área pré-reservada) na medida
em que houver passageiros
com destino ao centro da
cidade.

O itinerário da linha criada
especialmente para o show é:

rua Rio Grande do Sul, rua
Mato Grosso, avenida do Con-
torno, rua da Bahia, (praça da
Estação), avenida Amazonas e
rua Conde Pereira Carneiro.
Os motoristas dessas linhas
especiais estão orientados para
receberem passageiros nos
pontos de parada desse intine
rário onde forem feitos sinais.

O espetáculo acontece a
partir das 17 horas e o Expomi-
nas fica na av. Amazonas,
6020, Gameleria. Os ingressos
para o espetáculo podem ser
retirados nos postos da Belo-
tur, na sede das regionais da
Prefeitura de Belo Horizonte e
no Centro de Atendimento ao
Cidadão da Assembléia Legis-
lativa.
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Artistas mineiros e0.o'i

cantam a liberdadê
Espetáculo no Expominas da Gameleira reúne
hoje 27 atrações musicais para todos os gostos

MARIANA PEIXOTO

N

ão há como negar c
que o "Minas Can-
ta a Liberdade", d
hoje, a partir de S

17h. no Expomi- b
nas, vai ser urna celebração da e
música de Minas Gerais para os q
500 anos da chegada dos portu- s
gueses ao Brasil. E não há como C

negar também que por trás de
tanta celebração vai ficar a per-
gunta: comemorar o quê? Os
músicos que vão participar do
evento, 27 grupos e/ou artistas,
têm suas críticas ao modo como
o evento está sendo tratado em
todo o País. Os ingressos, num
total de 65 mil, já estão esgota-
dos.

"Se alguma coisa está sendo
feita, para mim é insignilicante",
comenta Maurício Tizumba, que
vai se apresentar ao lado da
cantQra Tit.ane O (li) grujii Tatu-
bolelê. "Existe uma díviL gran-
de do Brasil para corri uS povos
negro e índio. E muito fácil falar
que o Brasil só tem 500 anos, é
um País menino. O Brasil pode
ser menino, mas pode ser um
menino mais saudável", acres-
centa. Representando a música
de raiz, no show Tizumba vai
prestar uma homenagep'i aos
congadeiros: "Vamos fazer uma
coisa mais intuitiva, de acordo
com o coração de cada um".

Para o contrabaixista Yuri Po-
p011', que abre a festa às 17h, o
País está numa situação de pe-
núria total: "O processo de en-
trega continua". O músico consi-
dera que a melhor coisa nestes
500 anos de Brasil é o processo
de miscigenação, "essa mistura
de raças ainda não definida".
Popoff toca ao lado de Lena Hor-
tt (flauta), Chanrira Many (v(>z),
Márcio Bahaia (bateria e )trcU S -
são), l)iane l'oppof (flauta o voz),
Eber Fieitas (1uIcusSIO) e Patrí-
cia Vergara (sanfona). "Vou ho-
menagear os negros através dos

topés, os brancos com a ina-
miada e os índios com a
aboclada", acrescenta.

Já Wilsut o Sideral, (la ala pop
o show, vai tocar seus suces-
os. "Também vou fazer uma re-
itura de uma música bem

nineira", diz ele, sem revelar
ual. Sideral espera que a pas-
agem dos 500 anos sirva para
ue as pessoas acordem e des-
:uhram (j110 pouco foi feito pelo
'ais. "Chegou a hora de come-
ar de novo. O mais interessante
não é comemorar, mas pensar
no que vai acontecer daqui para
a frente. Temos que perder essa
timidez, o medo de ser grande, e
falar que nós também sabemos
fazer."

Cláudio Venturini, do grupo
14 Bis, diz que musicalmente há
muito o que se comemorar em
Minas. Por outro lado, diz, as co-
memorações em tomo dos cinco
séculos de Brasil poderiam ser
mais interessantes: "Estou espe-
rando protestos em Porto Segu-
iu.Afinal (lO contas, OS uiidios
não têm muito o que celebrar".
A banda vai se apresentar no
"Minas canta a Liberdade" ao la-
do de um quarteto de cordas e
de dois metais. "Vamos tocar as
músicas mais conhecidas do 14
Bis e alguma coisa do disco que
gravamos com o Boca Livre', fi-
naliza.

MINAS CANTA A LIBERDADE
- Hoje, a partir de 17h, no
Expominas (Parque da
Gameleira). Entrada franca.
A BH'Trans vai
disponibilizar, a partir de
13h30mIn, 25 ônibus que vão
sair da rua Rio de Janeiro
(esquina com Tupis) até o local
do evento (quando o show
terminar, os ônibus vão deixar a
região, na rua Conde Pereira
Carneiro, com direção ao
Centro). Os horários e itinerários
das 13 linhas que servem
a região serão mantidos.
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ESTADO DE MINAS
1 )ÉIA1 //FIXA	 £pd

• 18h —Yuri Popoff e banda e Juarez Moreira
• 1 8h2Omin —Tino Gomes eTéo Azevedo
• 1 8h4Omin - Paulinho Pedra Azul com parti-
cipação de Waldir Silva	 -
• 19h —Tine, MaurfcioT'izumba eTambolelê
• I9h25min —Joào Bosco com Vander Lee,
Regina Spósw e PatjidaAbmaral
•2OhISmln —Ana Carolina
920h45min - Omeriah e pariidpaço deAffonsinho1ianastcla com
Marina Machado, Pato Fu,Wilsom Sideral, 14 Bis (foto)
• 23h45min - Milton Nascimento com Beta Guedes, Flávio Venturini,
Tavinho Moura eWagnerTiso
• 0h45min Show de Fogos
•lh—SóPraContyarjar
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Show em BH espera reunir
6 	participantes hoje

O show "Minas Canta em Belo Horizonte. Não há
Liberdade", em comemora- mais ingressos para a a-
ção aos 500 anos do Desco- presentação de Milton Nas-
brimento do Brasil, deve cimento, Beto Guedes, Pato
reunir 65 mil pessoas na Fu, Só Pra Contrariar, 14
Expominas, na Gameleira, Bis entre outros. PAGINA 4
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Show em BH deve atrair 65 mil pessoas
Ingressos para a festa hoje em
comemoração ao descobrimento
Ia estão esgotados; haverá
esquema especial de ônibus

O TEMPO

DA REDAÇÃO

O show "Minas Canta Liber-
dade", em comemoração aos 500
anos de Descobrimento do Brasil.
espera reunir 65 mil pessoas, a
partir das 17h de hoje, no Expo-
minas, na Garneleira, região oes-
te de Belo Horizonte. Com entra-
da franca, todos os ingressos pa-
ra o evento, promovido pela As-
sernhléia Legislativa de Minas,
haviam esgotado ontem.

Serão seis horas ininterruptas de música, com
apresentação de várias bandas e cantores minei-
ros, corno os fundadores do Clube da Esquina: Mil-
10H Nascimento. Belo Guedes, Lô Borges, entre
outros. Pato Fu, Só Pra Contrariar e 14 Bis são
também alguns dos grupos musicais que estarão

parLicipando da festa.
Para atender os belo-horizon tinos que irão ao Ex-

pominas. a Empresa de Transporte e Trânsito
(BilTrans) montou um esquema especial de ônibus.
Vinte e cinco veículos vão circular especialmente pa-
ra o transporte dos que forem assistir aos shows (ver
quadro). A identificação dos coletivos deverá ser fei-
ta por meio da legenda "Show Minas Canta Liberda-
de", que estará colocada no pára-brisa dos veículos.

Metrô
O metrô também estará funcionando especialmen-

te para transportar os participantes da festa. Até as
231i15 de hoje, o funcionamento será normal. A partir
desse horário até as 1h30 de amanhã, dois trens esta-
rão circulando com intervalos de 15 minutos. Somen-
te haverá embarque na Gameleira e desembarque nas
estações Central, Lagoinha e Eldorado.

As pessoas que forem à festa de carro, devem fi-
car atentos aos locais de estacionamento. A B1-lTrans
vai multar e reboéar os veículos parados em áreas
proibidas. Todo o acostamento da avenida Tereza
Cristina estará liberado para o estacionamento.

Foi montada uma infra-estrutura especial para
o evento. Serão 130 banheiros, 360 policiais mili-
tares, 326 seguranças particulares, três ambulân-
cias e ambulatório.

MÁRCIA GOUfl4IER

Palco onde será realizado o show dos 500 anos, na Cameleira
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Show "Minas Canta Liberdade"	A partir das 17h

• Boto dos 500 anos	 10h

• Encerramento da apresentação	A partir das 10h
da Mônica, Cascão, Cebolinha e	várias

Magali sobre os 500 anos	apresentações

• Concerto dos 500 anos	 20h30do Descobrimento

• Sessão do filme Descobrimento
do Brasil, de Humberto Mauro	19h30

Expominas, na Gameteira

Lojas do Extra Hipermercados, av. Francisco
Saltes, 898, Santa Efigênia, e av. Cristiano

Machado, no Minas Shopping

Praça central do Minas Shopping

Grande Teatro do Palácio das Artes.	Entrada franca. Ingressos na bilheteria do teatro.

No Palácio das Artes	 Entrada franca.
Ingressos na bilheteria do Palácio das Artes.

I1lii1:1I1II1/'d/t,ii1,.
Ingressos já esgotados

Distribuição do bolo
para os clientes da Loja

Entrada Franca

Hoje	• Funcionamento normal até as 23h15

Amanhã	• Das 23h às 1h30 apenas dois trens irão circular com intervalos
de 15 minutos, O embarque será apenas na estação da Gameteira
e o desembarque na estações Eldorado. Central e Lagoinha

do
111

• Além dos ônibus que passam normalmente pela Gameteira, foram colocados
25 ônibus extras, com trajeto especiaL, identificados como a Legenda
Show Minas Canta Uberdade"

• Percurso: Salda da rua Rio Grande do SuL esquina com Tupis, passando
pela Mato Grosso, Contorno, Bahia, Amazonas e Conde Pereira Carneiro

• Pontos de paradas: O motorista vai parar em qualquer ponto
nesse percurso, onde as pessoas derem sinal. Tarifa: R$ 0,90

• Retomo: Ao término do show, os ônibus deixarão o
Expominas do ponto Localizado na rua Conde Pereira Carneiro
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SHOW

PIlHAS CANTA LIBERDADE
Vinte e sete músicos mineiros se reú-

nem no show que comemora os 500 anos
do Descobrimento do Brasil e tem previsão
de seis horas ininterruptas de duração.
Yuri Popoff e banda, Tino Gomes e To A-
zevedo, Titane, Tizumba e Tambolelê, Pa-
to ru, Tlairastãcla e Marina Machado,
Wilson Sideral, Milton Nascimento, Beto
Guedes, Lô Borges, Tavinho Moura, Flá-
vio Venturini e Wagner Tiso, Só Pra Con-
trariar, Juarez Moreira e trio, Pautinho
Pedra Azul e Waldir Silva, João Bosco,
Vander Lee, Regina Spózito e Patrícia A-
mara[, Omeriah e Afonsinho, Ana CaroLi-
na e 14 Bis são as atrações.
EXPOMINAS (AV. AMAZONAS, 6.020, GA-
MELEIRA. INFORMAÇÕES PELOS NÚMEROS:
290-78011335-4372 OU PELO SITE
WWW.ALMG.GOV.BR ). Às 17H. INGRESSOS,
GRATUITOS, DEVEM SER RETIRADOS NO
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REGIONAIS DA
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, POSTOS
DA BELOTUR, RODOVIÁRIA E SHOPPING 5'
AVENIDA.
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+ Músicos de MG comandam dia de atrações, com
entrada franca, em homenagem ao Descobrimento

FESTA A
MINEIRA

PATR1CLk CASSESE

REPÓRTER

Com a presença de artistas e grupos como Milton Nasci-
_____________ mento e Só Pra Contrariar, acontece a partir das 17 horas,

no Expo Minas, o "Minas Canta Liberdade", show em
comemoração aos 500 anos de Descobrimento do Brasil.

Na abertura, instrumental, se apresentam Yuri
- -. Poppoff e Juarez Moreira. Em seguida, Tino Gomes e

Téo Azevedo mostram o ritmo do momento, o forró.
Waldir Silva ePaulinho Pedra Azul interpretam seres-
tas e a música do Vale do Jequitinhonha. Titane, Grupo
Tambolelê e Maurício Tizuniba fazem sei de meia hora,

exibindo os tambores de Minas.
Joio fosco apresenta Vander Ice, e a nova geração da música mineira sobe

ao palco, com Marina Machado, Regina Spósito e Patricia Ahniaral. Os grupos
'ali Vil, 0111criali e 'liatiastácia se apresenlam logo depois, seguidas do Ana Caro-

lima Wilson Sideral. 14 Bis e F1âio Venturini.
O final do programa terá Milton Nascimento, Beto Guedes, Lã Borges e Wag-

ner Tiso. A apresentação de Milton está prevista para 23h20. A meia-noite, o
Cnll'gium Musicum entoa o Hino Nacional. Apresentação do grupo Só Pra Con-
trariar e slww pirotécnico fecham o programa.

Haverá esquema especial de transporte. Ônibus identificados como "espe-
ciais" e com a legenda "Minas Canta Liberdade" deixarão o Centro (Rua Rio Gran-
de do Sul, esquina com Rua Tupis), a partir de 13h30. O itinerário será Rua Rio
Grande do Sul, Mato Grosso, Avenida do Contorno, Avenida Amazonas e Rua Con-
de Pereira Carneiro. Os ônibus estarão disponíveis enquanto houver passageiros
com destino ao Expo e os motoristas vão parar onde forem feitos sinais. Na volta,
os coletivos farão ponto final na Rua Conde Pereira Carneiro,

O metrô funcionará até as 23h15, em todas as estações; nas do Eldoradó,
Lagoinha e Central, o horário foi estendido para 1h30.

-4 "Minas Canta Uberdade' - Hoje, a partir das 17 horas, no Expo Minas (Parque da
Gomeieiro - Avenida Amazonas, 6.020). Portões serão abertos às 14 horas. Até o
fechamento desta edição, os corNttes estavam praticamente esgotados. ENTRADA
FRANCA.
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500 anos movimentam iííte- iio
Plantios de mudas de pau-brasil, desfiles e

shows marcam hoje em Minas Gerais as comemora-
ções dos 500 anos do Brasil. No Norte do Estado, a
programação é intensa. A noite de Montes Claros
será animada pelos grupos de seresta "Lágrimas ao
Luar" e "Namorados da Lua", a partir das 20h30, na
Avenida Deputado Esteves Rodrigues. Em Januária,
a inauguração da Praça Brasil 500 anos será a prin-
cipal atração. A praça fica entre os prédios da Pre-
feitura e da Casa da Memória, ambos tombados pelo
Patrimônio Histórico. Salinas comemora a data com
o Encontro dos Salinenses Ausentes, no Clube Xuá,
e um show da "Banda Nossa", no Parque de Exposi-
ções. Em Janaúba, serão plantadas mudas de pau-
brasil, na Praça Doutor Rockert.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, o
Parque Halfeld será o palco, hoje, das comemora-
ções pela passagem dos 500 anos do Descobrimen-
to, que começam às 18h30, com a apresentação do
Coral Sesiminas. Em seguida, será exibido o filme
"0 Descobrimento do Brasil", de Humberto Mauro,
num telão montado no local. As comemorações con-
tinuam com a apresentação do "Batuque Afro-Brasi-
leira Nélson Silva", de JF. Finalizando, será transmi-
tido no telão o show dos 500 anos do Brasil, que
acontece em Brasília.

Na Zona Norte de juiz de Fora, as comemora-
ções começam cedo. A Fundação Câmara Cascudo,
do Bairro jóquei Clube, quer aproveitar a lesta dos
500 anos e estimular uma reflexão sobre preserva-
ção ambiental. As 8h30, no pátio da rodoviária, será
inicirl a uma caminhada até o centro do Bairro JK,

num percurso de aproximadamente dois quilôme-
tros. "Agora são outros 500 - Caminhada pela vida:
água, sede do milênio" é o tema da caminhada. A
partir das 16 horas, na Rua Vidal Barbosa Lage,
uma roda de samba vai reunir pagodeiros, compo-
sitores e puxadores da Escola de Samba Rivais da
Primavera.

Em Ponte Nova, no Vale do Piranga, as mudas
de pau-brasil serão plantadas na Praça Cid Martins
Soares, Bairro Palmeiras. À noite, no Clube Ponteno-
vense, será lançado o projeto cultural "Gente Nos-
sa", que vai homenagear o cantor Tunai Mucci,
irmão do compositor João Bosco.

Em ltabira, a 100 quilômetros de BH, as come-
morações serão amanhã, no Parque de Exposições
Virgílio José Gazire, às 15 horas, com apresentação
de 500 músicos reunidos numa só voz. Depois,
serão realizados shows de gospel, rap, pagode, axé
e rock.

Em Governador Valadares, Vale do Rio Doce,
mudas de pau-brasil serão plantadas no Centro de
Estudos de Educação Ambiental, no Bairro Morada do
Acampamento da Vale. Na Biblioteca Municipal Pro-
fessor Paulo Zappi será inaugurada uma exposição de
fotos do "Brasil 500 anos". O GV Shopping vai abrir
hoje uma exposição de painéis contando a história do
descobrimento, na visão dos portugueses.

No Sul de Minas, muitas cidades se antecipa-
ram nos festejos, mas a maioria reservou para este
sábado os desfiles, exposições de pintura, apresen-
tações teatrais, festivais de poesia, música, ginásti-
ca e plantio de mudas de pau-brasil.
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• 15	TMOs Brasllelros documentário	-. Discoverj.

17h30:	0 Velho- documentário	 -.
•	 sobre Luis Carlos Prestes	 Brasil

19	"Feliz Ano Velho" - filme	 Foxh30 
21h30	uMochilão 500 Anos" documentário	M1V

22h30	Show do Descobrimento	 Globo

23	Castro Alves" - Filme	 Brasil
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Festejos começam em
Mariana e vão até BH

AIIRIANO Sot.rm
REPÓRTER

As comemorações dos 500 anos do Brasil em Minas
vão ser abertas oficialmente hoje, às 10 horas, em Maria-
na, numa homenagem á primeira vila, cidade e capital do
Estado. Em uma solenidade que vai se repetir em 637
municípios mineiros, o governador Itamar Franco vai
plantar uma muda de pau-brasil, na Praça Minas Gerais,
junto á primeira Câmara Municipal mineira, que data de
1711. Na parte da tarde, em Belo Horizonte, às 15 horas,
horário em que se acredita que os portugueses avista-
ram o Monte Pascoal, em 22 de abril de 1500, Itamar
Franco preside outra cerimônia oficial, plantándo nova
muda de pau-brasil nos jardins do Palácio da Liberdade.

Fundado em 16 de julho de 1696, o arraial do Car-
mo se transformou em vila em 1711, mesmo ano em que
o governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro
(criada em 1709), Antônio de Albuquerque, fundou Vila
Rica (Ouro Preto) e Vila Real da Conceição de Sabará. Os
governadores de São Paulo e Minas de Ouro tomavam
posse junto à Câmara Municipal da Vila de São Paulo e
governavam de Vila do Carmo. Só após a criação da Capi-
tania de Minas Gerais, em 1720, o primeiro governador,
dom liurenço de Almeida, deixou Vila do Carmo e levou
a sede do Governo para Vila Rica. Em 1745, Vila tio Car-
oni kji elevada à condiçu de cidade, com o nome de
Mariana, em homenagem â rainha Maria Ana d'Austria,
mulher de Dom João V. O rei português escolheu-a para
ser a sede do primeiro bispado de Minas.

Mariana retribui homenagem entregando ao gover-
nador um brasão em madeira do município. Estão previs-
tos discursos do secretário do Meio Ambiente, Tilden
Santiago; do presidente da Câmara de Mariana, Antônio
Fernandes da Costa, do prefeito José Hugo Marton e do
governador Itamar Franco. Nos jardins do Palácio da
Liberdade, o Hino Nacional Brasileiro vai ser executado

por 1 .000 músicos, de 20 bandas do interior, que em
seguida tocam as músicas "Oh,. Minas Gerais", "Cisne
Branco" e o dobrado "Comandante Narciso". O prefeito
de BH, Célio de Castro, será representado pelo secretário
municipal interino do Meio Ambiente, Paulo Maciei
Foram convidados também para a solenidade Iodos os
secretários de Estado, os presidentes da Assembléia
Legislativa, do Tribunal de Justiça, os deputados esta-
duais e federais mineiros, os vereadores e os secretários
municipais de BIT.

Por todo o território mineiro estão acontecendo pro-
gramações sobre os 500 anos. Em multas cidades, elas
prosseguem amanhã e durante todo o mês. Na F';trada
Real, 40 cavaleiros, que saíram de Passa Quatro, m 'ul
de Minas, no dia 10, promovem hoje, nas ruínas
Fazenda Ponta do Morro, na Área de Preservação
Ambiental (Apa) de São José, entre São João del-Rei e
Tiradentes, os 500 anos do Brasil, com o lançamento de
uma trilha-parque, que será transformada cm um poten-
cial ecoturismo, além do plantio de 25 mudas de pau-
brasil.

Mudas de pau-brasil também estão sendo plantadas
por estudantes do curso de Agronomia da Universidade
Estadual de Montes Claros (Unimontes) em torno da Bar-
ragem do Bico da Pedra, no campus de Janaúba, no Nor-
te do Estado.

Uni alerta ecológico, denunciando a degradação, vai
marcar as comemorações às margens do Rio São Fran-
cisco. Um grupo formado por 18 pessoas, de Sete Lagoas,
usando lanchas e jel-skL realiza o 1 Raid Ecológico 500
anos do Velho Chico", percorrendo os 622 quilômetros
entre Bom Jesus da lapa (RÃ) e Pirapora, (MG). Hoje, eles
chegam a Januáia, ficando na cidade para comemorar
os 500 anos. Domingo, eles seguem para São Romão e
segunda-feira aportam em Pirapora.

Em Belo Horizonte, hoje à noite, as atenções estarão
voltadas para o "Show de 500 Anos - Minas Canta Liber-
dade", promovido pela Assembléia Legislativa, no Par-
que da Gameleira (Expominas). Os portões serão abertos
às 14 horas, mas o show começa às 17.

4 Leia mais Caderno de Cultura
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• YURI POPPFF & BANDA, TINO GO-
MES, TÉO AZEVEDO, PAULINHO PE-
DRA AZUL, TITANE, MAURÍCIO TI-
ZUMBA, TAMBOLELÊ, JOÃO BOSCO,
ANA CAROLINA, OMERIAH, TIANAS-
TÁC1A, PATO RI, WILSON SIDERAL,
14 BIS, MILTON NASCIMENTO E SÓ
PRA CONTRARIAR - Participações de
Waldir Silva, Vander Lee, Regina Spósi-
to, Patricia Ahmaral, Affonsinho, Mari-
na Machado, Beto Guedes, Flávio Ven-
turini, Tavinho Moura e Wagner Tiso.
Expominas, parque da Gameleira. Ho-
je, 18h.

J
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ESTRELÁTO
Em 1995, quando chegou à Assembléia Legislativa de MG

como suplente guindada a assumir uma cadeira, a deputada Elbe
Brandão concebeu o projeto "Minas Canta Liberdade' a ser apre-
sentado por lodo o Estado, quando da comemoração da Inconfidên-
cia Mineira, usando, inclusive, da estrutura daquela Casa, que à
época implantava o sistema on une nas principais cidades pólo.

A moça do Norte de Minas vê o seu sonho agora transformado
em realidade. Hoje, na Ganieleira, cerca de 30 mil pessoas assistirão
a um verdadeiro show de cantores mineiros fazendo trova à liberda-
de. Sua determinação em tirar o projeto do papel e levá-lo para o pal -
co foi tão grande que, natural, provocou ciumeiras entre colegas. Ali'-
na], os louros da festa acabam sendo monopolizados pelo presiden-
te da comissão organizadora. No caso, ela.

1•
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500 ANOS
EMBH

Os 500 anos ao Brasil são comemora-
dos hoje, data (lu(!que a 1 listória considera
como a da chegada da esquadra de Pe-
(Iro Álvares Cabral à Bahia. El-in BI 1, além
do show Minas Canta a Liberdade várias
atividades mostram traços dos cinco sé-
cuJos do País. Algumas exposições de fo-
tos tratam dos primeiros habitantes e sua
arte que resiste bravamente a todo tipo
de invasão, como a de Alberto Lonien que
mostra a cultura dos Pataxós (foto).
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500 ANOS EM BH
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QÁVIO Venturirn é um dos artistas
x,rr,,dados do show Minas Canta
,Liberdade

l'atu 1u, Miltuii Nascinioiito e Só
Pra Contrariar... Essa mistura va-
riada é que vai dar o tom do Minas
Canta a Liberdade, que acontecerá
amanhã, a partir das 17 horas, no
ExpoMinas (Parque da Gameleira).
O mega-show, que comemora os
500 Anos de Descobrimento do
Brasil, terá a presença-de 27 artis-
tas e bandas mineiros nos mais di-
versos estilos.

O primeiro artista a se apresen-
tar é Yuri Popoff e Banda, seguido
depois por Juarez Moreira, Tino
Comes e Téo Azevedo, Paulinho Pe-
dra Azul e Waldir Silva. Todos eles
mostram uma música bem minei-
ra, com expressões fortes em vá-
rias regiões do Estado. Às 19h10, é
a vez de 'litane, Tizumba e Tambo-
lelê. O cantor e compositor João
Bosco sobe ao palco, àS 19h10,sen-
do acompanhado por Vander Lee,
Regina Spósito e Patrícia AhmaraL

Em seguida, entra cm cena a
banda Pato Fu, que festeja um dos
melhores momentos de sua car-
reira. Seu mais recente CD, Iso-
por, já rendeu ao grupo um Disco
de Ouro, além de uma agenda lo-
tada de shows. No segundo semes-
tre, o Pato Fu também deverá fa-
zer uma turnê pela Europa, pas-
sando por Espanha, Itália e
França. Fernanda Takai irá parti-
cipar do novo disco de Rita Lee,
cantando uma música criada es-
pecialmente por John (seu marido
e vocalista do Pato Fu) para a vete-
rana do rock brasileiro. No show,
o grupo vai relembrar velhos su-
cessos.

O Pato Fu abre espaço para um
bloco de pop rock, que terá parti-
cipação de Omeriah, Afonsinho,
Tianastácia, Marina Machado,
Ana Carolina e Wilson Sideral. Au-
tor da música Fácil, que estourou

com o Jota Quest, Sideral vai mos-
trar no show as músicas do seu
primeiro CD 1.

Depois de Wilson Sideral é a vez
do 14 Bis, que também relembra
velhos sucessos como Linda Ju-
ventude e Caçador de Mim. Mil-
ton Nascimento será a próxima
atração da noite, devendo resga-
tar canções dos tempos em que o
cantor andava pelos bailes da vida
e que fizeram parte do show Croo-
ner. Para isso, Milton trará o velho
amigo e parceiro Wagner liso, um
dos maiores arranjadores da mú-
sica brà.sileira.

Beto Guedes, Lê Borges, Tavi-
nho Moura e Flávio Venturini re-
lembram o Clube da Esquina. Ao
final os artistas vão brindar opú-
blico com o Hino Nacional e have-
rá um espetáculo pirotécnico. O
show continua em seguida com o
grupo de pagode Só Pra Contrariar

Showno
Parque da
Gameleira é a
grande atração
da capital na
festa de hoje
que está voltando aos poucos de-
pois do inferno astral vivido pelo.
líder da banda, Alexandre Pires.

Os organizadores prepararam
um esquema especial de seguran-
ça e de transporte. A BHTrans es-
tará disponibilizando 25 ônibus,
com ponto de partida no Centro e
ponto final no Expo Minas, na Ga-
meleira. Também o Metrô terá um
serviço especial. A entrada para o
shou é gratuita, mas os ingressos
estão esgotados desde o mio da
Semana.

FLÁ VIA FREITAS
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-
Cónf ir—-- trÊ atraçoes. da programaçao

Os 500 Anos de D sc'mento do Bra kId Sabidiibio reizam a exposição no vista de 9 às 13 horas"
estão sendo comernorados em ,todô á:	Norte até o final domés,A mos- S&izISOO— Vinte e cinco artistas foram

pais com sh exposições, perfémiices 4, cofia com nls de 30 trabaLos desen- convidados pelo mwrhand Rubens Campos
rrPJtaS n ifescaçóes, Em Belo Hornte.tvidos pçL crtanças através de materiais para homenagear os cinco séculos do des-
ta~ estio acontecendo & ersasstivlda;' como sucataa, OrIp!Ti, cartazes, pintoras, cobi-irnento coma exposição na Galeria
des culcorais, desde o inicio da smtij e massa de modelar A exposição. RoBHShoppingAmostratem
Confira alguns do eventos em hon	mi.,i siMvidida em temas como A bober- trabalhos de Antônio Pbteiro (Põrtugai),•	&esi O Povo &esil A fttna Missa Colos Si-achei-, Chico Feri-eira. Wglnia de-	-	 C4lflO &tst, A Ftuia &oseiV OPI Paula, Konstanttn Chriswff (Bulgária), Rui
•E5OOAnosde&tA mostra *ai *w= 00,A 	kBU.±!i. de Paula, Vicenzo.Cencin, Canos Passos,
k-ongurada no DiamondMalt no dia 18e reú- 	Nxi	Fukioie e CurJades. A entra- Renê Nascimento, Valesca Sacha, Damas-
ne focos de Weber Pádua de trabaJ de 4a é franca.,. Cecilia Cunha, Umartl-
sete renomados estilistas mineuosestsaiv- •Me bxlígena do &osi—A exposição foto- ne, RuiSantanaGerzido Pinto, Lúcia Mar-
terpretação para os 500 anos do ,BrasLRo gráfica de, Evando Baccara se estende até jes, Marco Pauto Passos, Alcides Marques,
moldo Fraga, V	oTdedo,Jot*aSiena. :30 de abril no Mezanino II do Centro de Ethergilda, Manha lnnecco, Sérgio Feri-eira
Eduardo S1,es,YKXor Dzenk AdalgisaDu CUlora Nansen Araújo. A mostra é C0fl1 'e Rank Na mostra, que ternina dia 30 de
que eTerezinha Santos aram tina cTise- posta por 50 focos dos Tapuyas de Perriam- particularidades da nquedoi
ta usando os principais monumentos Iist6buco e inclui ainda peças de artesanato, co- Brasil foram retntados o fokiore, a reli-
ricos de Belo Horizonte como "modelos". moinstrunentos;doco~oumusicai giáo. abunae aflora, o cai-naval, o futebol e
Os pontos escohdos forma os bustos de armamentos, objetos ornamentais e cen- os aspectos'polfticcs e socuss.

. morfoise penas de várias espédus'.a visão dos
de Camões,Jizceãno Kubitschelç D.Pe&o brasileira. Cinco representantes da aldeia artistas plástico Neusa Peres e Luis Frands
li, &~Diinont Afonso Pena e t*an "estãono local conversando como público  sobre as florestas brasileiras. São índios, a-

- Campos. A renda da venda' das canetas z , expondo os produtos que sern como bodos e animais que ganham vida nas telas
será doada a Associação dos Amigos dofcçitedesobreiuivêndaparaatrila 

1 . daeposiçãoem cartaz até och3Odeabi-iL
Hospital Mário Peiïo. A ffitrada é	• Pataxás 500 Anos e Flgia'tz &os —As BiShOPPn.
.o Dobrineo do Bmsicom)riil ePe	lç6espodenser vistas até 28deabril • De CdzdAxá Néc500Anosdo Brasil
—A pe fand, cbrgida pàrJoseh	& na Recreio. Alberto Lomen apresenta o en-	até ocia 28 de abril no Galeria de Ar-

	

eazhc4e7hooTeoda saio fom	oPatarós500Anos, urna cde- te da Assembléia Legislativa, a exposição
eade2o fotos que resgata antigastra<b- tem apaçãode23OastaAsobras

sm1il, O'tlno Mç4 Ubaiãoo Gui- ções dos índios Pataxos, produzido durante ei, técn icas variadas como óleo
nes, Jordana t,ud*i. Roberta Luclgni, as comemorações do Dia do índio em Ca- sobre tela, aquarela, escultura, cerâmica,
\on P.aiva, Sérgio l.aviaiai.TaulerCança- raivas, no Sul da Bahia. O restaurador e ar-	vidro -e foança.
do. Na peça, os personagens Jcô e Palito tista plásticoJosé Senna expõe Rgwos &osi- S A Wrstárfa do &osil através do Onema --
embarcam numa inusitada "máquina do' Itéus, urna coleção de IS quadros com	Trata-se de um rido composto por exibi-

, ções de filines nacionaistenlpoe vão fazer tina viagem ao passado, 'dominio da técnicatécnicaÓleo sobre tela. 	 que ratam perio-
ddoaPerti Bes embarcam rosca- • Errpoõo Descobrvnento do &cnf—Traxa- dos históricos do Brasil, seniinários e deba-
ras com a tripciaçãó de Pedro ,éjvares . sede tem exilos*ao didatica sobre o desco-	com convidados. O primeiro módulo.tes
Cabral presenciando o Descobrimento do brimento do Brasil na visão dos pornue- que acontece até 30 de abril no Onema
Brasil e o contato com os índios.	'ses,que acontece até	 - Humberto Mauro (Palácio das Artes), terá

nos deArte—A moina tem 50 na de Arte Paulo Campos Gtinwies da com uma das grandes atrações o relança-
ngios feitos por alunos da Escola Guig btioteca Pública Estadual (praça da Uberda- ' mento, em cópia restaurada pela Funarte,
nard está exposta no álf andar do Bahia de). Ela é fornada por 23 painéis contendo do filme O Degmb i mem do Brasil, de Hum-
ShoPi*€. A exposição traz unia visão dife- textos e imagens coloridas sobre oBraut e berto Mauro. Rodado em 1937,0 filme
rencocla do terna do descobrimento e foi seus primeiros habitantes. A exposição é cor,stini a viagem de Pedro Álvares Cabral
realizada pelos jcwens aiuistas especialmen- txro produção da Comissão Nacional Para Hoje, tem sessão às 19h30. As sessões dos
te parao eezito. Os trabaFÈios podem ser as Comemorações dos Descobrimentos dias 24 a 28 de abril serão comentadas pe-
vistos até o da 29 de maio, de 10 às 22 ho- Põrtugueses - Comissão 'Luso-Brasileira, to	rixái- Ataides Braga e acontecem às
ras,A entrada éfranca-	'	que desde 1995 vem organando exposi- 9 horas, to e l9h30.A entrada éfranca.
• &i500 G1OS —Os tinos do Instituto ções ranerantes. Hoje, a mostra pode ser
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Sho vv em B H	
CARLOS ALTMAN

Milhares de pesà!otaram o pátio da Expominas, ontem à noite, para assistir ao show
'Minas Canta a Liberdade", em comemoração aos 500 anos de Brasil em Belo Horizonte. A

expectativa de público foi estimada em 65 mil pessoas. O show foi aberto pelo grupo Yuri
Popoff & Banda, e o clima esquentou com a a banda Pato Fu, que entrou em cena antes do
previsto por causa de outra apresentação, prevista para a mesma noite, em São Paulo. Ao
todo, 27 artistas cantaram para os mineiros. Entre eles, Milton Nascimento, a turma do Clube
da Esquina, e o grupo 14 Bis. O encerramento ficou por conta da banda Só pra Contrariar.

ESTADO DE MINAS
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mw de , comemoração lExp o minas
l?T7T1tf	 encerrou oesptáiilã.
LJVIjlI(ÁJ oficialUICLJJJIJUJ	 O evento foi uma promoção da Assembléia Legis-
mm eira, promovido pela	lativa de Minas Gerais, com o patrocínio do banco ltaú
Assembléia, reuniu milhares	 houvesseque
de, pessoas em parque de BJI tempo entre urna apresentação e outra, Foram nionta-

(1(15 dois pa Icos de 8() tu, COlO a nu Ilz:rçrtu de seis sis-
At1A CRISTINA (J'ANGEiO 	Lemas (te .S01101'i7.aÇãO. além de cciii iiik:rofoncs.

REPÓRTER

Cerca de 30 mil pessoas com-
pareceram ontem O() Expominas,
na Gamneleira, região Oeste de
Belo Horizonte, para assistir ao
show "Minas Canta Liberdade",
em comemoração aos 500 anos
do Descobrimento do Brasil. A
estimativa de público foi feita pe-
Ia Polícia Militar até as 18 130.
Os organizadores estimavam um
público de 80 mil pessoas até o
final da festa, prevista para terminar às 2h de hoje.

O show reuniu 28 grupos e artistas mineiros de di-
ferentes tendências da música, desde MPB, com aa-
presentação de estrelas do Clube da Esquina. cofio
Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges, e nomes
do pop rock. como Pato Fu, Wilson Sideral e Tianastá-
cia, que empolgaram a platéia, na sua maior parte,
muito jovem.

Pontualmente iniciado às 17h. com  a apresenta-
ção de Yuri Poppoíf e banda, o "Minas Canta Liber-
dade" sacudiu a platéia, que ainda estava chegando
IO j)at'(l(R' tl:i ( iiiteIelti. A j)l'	F1IIII1IÇ1I() i l ieVia seis
horas ininterruptas de sliows, divididos em cinco blo-
cos de diferentes tipos de música, assim denomIna-
dos: música de raiz do Estado. MPB, pop. Clube cia
Esquina e o grupo de pagode Só Pra Contrariar, que

Recado
Com exceção do Só Pra Contrariar, os artistas ti-

veram entre 15 e 20 minutos para dar seu recado.
Santone Lobalto, do grupo de percussão Tambolelê,
disse que o show foi puro entretenimento. mas que o
trabalho da banda vai além. "Nossa proposta é re-
gistrar os ritmos aíromineiros, resgatar parte da
nossa cultura. Para isso, visitamos tribos indígenas
e, de' certa forma, nosso trabalho se torna uma for-
ma de, protesto contra os que decidiram protestar
apenas hoje."

O secretário de Estado da Cultura, Angelo Oswal-
do. disse que Minas está celebrando com dignidade o
quinto centenário do descobrimento. "Minas foi a pri-
meira civilização urbana do país e os eventos que es-
tão acontecendo mostram um clima de reflexão sobre
o que é genuíno da nossa cultura". Segundo o secretá-
rio, o show de ontem não se trata de pirotecnia, mas
de "Minas mostrar seu espírito cidadão frente às co-
memorações dos 500 anos".

O público não teve dificuldade para chegar ao
mcgashow e, segundo a Polícia Militar, o clima foi
de tranquilidade, seio ocorrências graves. O trânsi-
to na região (ia Cauteleira não foi alterado. Os 25 ô-
nibus especiais colocados para levar as pessoas do
centro da cidade ao parque da Gameleira consegui-
ram atender à demanda.
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flJGENIO GURGEL

Yun Poppoff durante apresentação na festa dos 500 anos do Brasil; 28 bandas e artistas mineiros participaram da testa
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A cidadania nos palcos

Gameler*a atraí* multidão ao
showMinas Canta Liberdade

NAI.0 SAAD

EDITORA AUJUN7A

0 sol quente não desanimou
quem chegou cedo ao Parque da
Gameleira, ontem, para o show
Minas Canta Liberdade. As 8 horas,
os primeiros lãs iniciaram uma fila
que já dobrava a esquina quando
os portões foram abertos, por volta
das 15 horas.

Com o show previsto para
começar às 17 horas, chegou cedo
cedo quem queria ficar na "turma
do gargarejo", como Jackson Faus-
tino, 18 anos e Jaqueline Ribeiro,
16. Eles chegaram ao local do show
antes das 8 horas para ver de perto
a vocalista do Pato Fu, Fernanda
Takai e a cantora Ana Carolina

Mas grande parte do público
só começou a chegar por volta das
16h30. Eram esperadas 65 mil
pessoas, já que os ingressos, gra-
tuitos, se esgotaram na quinta-fei-
ra última. Para controlar esse
público, foram escalados 800
seguranças particulares e poli-
ciais militares. Até por volta das
18 horas, nenhuma ocorrência
tinha sido registrada.

Mais do que correr para garan-
tir um bom lugar, os lãs teriam de
mostrar muito fôlego e preparo fisico
para acompanhar a miscelânea de
estilos dos 27 shol%s agendados: do
Catopê do baixista Yuri Popofl que
abriu o show, passando por Milton
Nascimento e João Bosco, até o pago-
de Só Prá Contrariar, previsto para
se apresentar após à meia-noite.

Mas é essa multiplicidade que
faz O (V(nt(J eSpec!al, sepuntlo Yuri
Popoff. "Ë o grito de Minas cantan-
do parahns pelos 5(X) anos (li)
Brasil", complementou Tino Gomes,
terceiro artista a se apresentar.

CARLOS CALkES

REPÓRTER

"0 Brasil deve encontrar seu
próprio caminho e depender cada
vez mais menos dos outros". Essa foi
a avaliação do cantor e compositor
João Bosco na noite anterior à sua
apresentação no show"Minas Canta
Liberdade". Bosco foi um dos poucos
que compareceu ao jantar oferecido
aos artistas no Grandville Hotel na
sexta-feira.

Bosco também se mostrou feliz
por ter sido conidado para se apre-
sentar no show. "Acho que a idéia é
maravilhosa e essa reflexão sobre o
Brasil é muito interessante. No
momento que o Brasil faz uni aniver-
sário t() marcante, a gente pode, no
palco, através da música, mostrar o
quanto o Brasil é exuberante e diver-

sificado". O cantor e compositor Pau-
linho Pedra Azul falou de sua compo-
sição i)escoberta quae sera tamen",
numa alusão à bandeira de Minas
Gerais. lima visão diferente de redes-
cobrir o Brasil, mesmo que seja tar-
de. 'Parece uma visão pessimista,
mas não é. E uma visão diferente
para redescobrir o Brasil", disse o
artista.

O baterista do grupo de pagode
Só Prá Contrariar, Fernando Pires,
que havia sido convidado também
para participar de eventos em Bra-
sília (DF), justificou a presença no
show em Belo Horizonte pelo fato
de o grupo "ser mineiro". "Nós
optamos por Belo Horizonte e esta-
mos muito felizes por participar, é
uma causa nobre, porque, afinal,
são 500 anos de descobrimento do
nosso país", disse.
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Todos os ritmos de,Mi*nàs

S'how em comemoração aos 500 anos do descobrimento mostra a força e a diversidadé da música mineira
SnGlo RODRIGO REIS

A

s comemorações
dos 500 anos de
descobrimento do
Brasil tiveram um
sentido de celebra-

ção, união de ritmos .e confrater-
nização em Minas Gerais. No
show Minas Canta Liberdade"
cpie aconteceu no último sábado,
os 27 artistas que sej, apresenta-
ram nos palcos montados no Ex-
pominas, no Parque da Gamelei-
ra, mostraram que a música mi-
neira é talvez uma das mais im-
portantes do País. Não só pela
qualidade dos artistas, mas tain-
bém pelas abrangências dos re-
pertórios, estilos e ritmos.

Quem reservou a noite toda
para acompanhar o desempe-
nho dos artistas não se decep-
etOnou. Pontualmente às 17h,
ólnstrumentista Yuri Popoff,
acompanhado da banda, subiu
ao palco 1 para abrir as come-
rIu)raçoes. Não (locopcl000u.
Neste momento havia cerca de
30 mil pessoas na Gameleira.
Após sua apresentação foram
se revezando no palco Juarez
Moreira Trio, Tino Gomos e
To Azevedo. Os cantores Pau-
linho Pedra Azul e Waldir Silva
f' charam a primeira parte do

0W.

Por causa de um compro-
o em São Paulo, a banda
Fu antecipou a apresenta-

' e ajudou a levantar o âni-
do público. Do pop, o show

ltou para a música mineira
-tiz. Após o gripo, o cantor

Bosco chegou para inter-
tar os grandes sucessos da
r'eira e protagonizou um dos
hores momentos do Minas
ita Liberdade". Para inter-
tar "O Bêbado e o

1 q 'iilihrista", chamou ao palco
1110 dos talentos da nova safra,

o músico Vandor Lee.se apresentar foi o 14 Bis. Bola
João saiu, mas deixou o palco interpretação para os clássicos

iluniinado pelo vigor da música da banda. Sai 14 Bis, entram
de Vander Lee. Mostrando que Milton Nascimento e os convida-
domina bem a cena, Vander Lee dos Beta Guedes, Lô Borges, Ta-
encantou o público com 'No Ba- vinho Moura, Flávio Venturini e
lanço do Balaio'. A composição Wagner liso. Um encontro mais
de sua autoria brinca com a diii- mineiro, impossível. Milton Nas-
cil rotina de muitos que pegam o cimento, um dos maiores canto-
ônibus na zona Norte para ir tra- res brasileiros de todos os tem-
balhar na zona Sul de Belo Hori- pos, ainda se mostrou acanha-
zonte. Os encontros continuaram do, tíniido no palco. Os parcei-
com as partiripações de Patrícia ros, idem. Beto Guedes tentou
Ah!maral e Regina Spósito.	esconder as mãos trêmulas e fez

A apresentação que se seguiu, uma acanhada, mas marcante,
da cantora Titane, Maurício Ti-interpretação de "Clube da
zumba e do grupo Tambolelê, foi Esquina', ao lado do Milton.
para guardar na história, ou me-	Ao Coliegium Musicum de

Minas, especializado no reper-Ihor, na memória. Juntos, e'oca-
tório barroco tocado com instru-

ram a força dos tambores dos mentos de época, coube a tarefa
negros dos congados para mos- de interpretar o Hino Nacional,trar a influência da musicalida- seguido de um show pirotécni-
de de nossos antepassados. Em co. Após a maratona musical de
todos os sentidos, deram um mais de nove horas de música,show. No meio da apresentação, o público mostrou ainda fôlego
Titane pediu a palavra para pro- para dançai e muito, ao som do
testar contra a prisão de negros pagode do Só Pra Contrariar.
o íiidios que foram a Porto Segu- Ao final do espetáculo ficaram
ro para reclamar contra as in algumas lições: o show não foi só
justiças do País. O protesto teve dos artistas. As pessoas pre-
o aval do público que aplaudiu sentes, das mais variadas faixasintensamente.	 etáiiase gostos musicais, assisti-

Depois da overdose da boa ram, dançarame cantaram a noi-
música popular, o público vol- te toda e deram um show de de-
tou a se mexer ao som POP mocraciaao respeitar os artistas e
das bandas Omeriah, acom- as mais diversas preferências.
panhada do músico Affonsi- A organização foi exemplar.
nho; de Tianastácia, com o 'Até mesmo quando houve rnicro-
impagável Maurício Tumba; fonia no palco 2 e a cantora Ana
da cantora Ana Carolina e do Carolina protestou, aorganização
pop contagiante de Wilsom contornou o imprevisto e não dei-
Sideral. Da ala ..pop, um
mais aplaudidos foi a turma: Juntosnos palcos, os artistas
do Tianastácia. Neste 'mo- mostraram a qualidade de nossa
mento, segundo os organiza- música. Enquanto o País assistia
dores, havia 65 mil pessoas a um show para inglês ver trans-
na Gameleira.	 mitido pela Rede Globo, os mi-
Clube da Esquina - neiros que foram de graça ao

Parque da Gameleira, celebra-
0 show continuou com OS ram o descobrimento com músi-

principais representantes do ca mineira da melhor qualidade.
(lihe da lsqiiicca. () primeiro a ri
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Alexandre Pires se
mostra arrependido e,
diz que amadureceu

NALU SAAD

EDITORA-ADJUNTA

Em seu primeiro
shoiv em Minas
Gerais, após o
acidente que ma-
tou o vendedor
José Alves Sobri-
nho, 36 anos, no

dia 6 de fevereiro, em Uberlândia,
no Triângulo Mineiro, o cantor Ale-
xandre Pires, 24 anos, foi recehi(lo
por [às delirantes no Canta Minas
1 iljerduik'.. shou . ivaliiadu no
do, no Parque da Gameleira, em
Belo Horizonte, em comemoração
aos 500 anos do Descobrimento do
Brasil. Minutos antes do inicio do
shoit; o lider do "Só Pra Contrariar"
disse ter superado o problema que
o deixou afastado do público por
um tempo.

Apesar de se dizer tranqüilo,

Alexandre Pires só concordou em um homem", complementou.
conceder uma entrevista coletiva	Alexandre Pires disse que já
desde que não se falasse sobre o . retomou os seus compromissos e
acidente. O recado foi repassado está dando seqüência ao trabalho
pela assessora de imprensa aos jor- do SPC, que mantém uma agenda
nalistas. Porém, Alexandre Pires lotada. "No final de junho, lançare-
acabou respondendo às perguntas mos uni novo CD com muitas novi-
sobre sua relação com o público dades, inclusive um duo com uma
agora que è acusado na Justiça por cantora )nternacional cujo nome
dirigir embriagado no dia que bateu não posso revelar agora."
na traseira da moto pilotada por	-Na hora de seguir, para o paI-
José Alves Sobrinho. Ele também é co, Alexandre Pires afirmou estar
acusado de omitir socorro à vítima,	seguro e tranqüilo para enfrentar

Para Alexandre Pires, o aci- as 60 mil ressoas qtie o aguarda-
ileii(c e a muito do vendedor fui vaio no Parque da Gamneleii'a. "No
uma Fatalidade. "Poderia ter aconte• primeiro show que fiz dpois do
cido com qualquer uni, com você ou acidente havia faixas com mensa-
com você...", disse o cantor, apon- gens de apoio e senti o carinho do -
tando para os jornalistas. "Estou	público", assinalou:
com a consciência tranqüila", assi- E esta' expectativa foi confir-
nalou e, sem esconder um tom de mada pelo delírio das fàs que,
arrependimento, acredita que o ad- enquanto a produção instalava os
dente o fez amadurecer. "Assim co- equipamentos do SPC no palco, gri-
mo tudo que acontece na vida de lavam o nome do cantor.
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Ritmos variados embalam 500 anos
Durante 12 horas, 27 grupos é um artista que está constante- todos tenham acesso", completou.'

e artistas, com ritmos variados co- mente na midia", assinalou a de-	O evento teve entrada gratui-
mo catopé, forró, MPB, rock e pa- pulada estadual Elbe Brandão, ta, distribuída com antecedência,
gode, fizeram a alegria das cerca .. coordenadora do evento,	mas houve "cambistas" vendendo
(le (lO mil pessoas que parlicipa- [)n falo, o cantador, violeiro e ingressos a R$ 1,00 na portaria.
ram do show Canta Minas Liber- repentista Téo Azevedo fez milha- "Não temos como controlar esse
dadj, em comemoração aos 500 -res de pessoas sacudirem o corpo tipo de ação, mas divulgamos bas-
anos do Descobrimento do Brasil. ao som do forró e outros estilos lante que a entrada era de graça",

Os shows mais prestigiados, nordestinos. Ao final do show o justificou Elbe Brandão. No final
conto já era esperado, foram os curo de "mais um" ecoou pelo da noite' .prganização4pmbém,
dos grupos Pato Fu e"Só Pra'Coit tParque da Gameleira	'-enfrentou problemas como hora

e dostantores e composi $	Na avaliação de Elbe Bran no do show, que, conforme o alva
tfes 7 MiIton »Nascimento João i.dão,;o Canta Minas Liberdade foi rã, só até
Bósco.e Ana Carolina. Mas houveum sucesso de público e integra- 1h30. Caso este prazo fosse man-
surpresas 'como a empolgaçãoda ção, com poucabcorrênciasire- tido, o SPC nem se apresentaria. A
platéia com o grupo mineiro de gistradas. Até o final da tarde de negociação com a Policia Militar
rock "Tia Anastácia", que se apre- ontem, porém, os coordenadores foi acertada minutos antes do pra-
sentou pela primeira vez para um ainda não tinham apresentado um zo final e o Canta Minas Liberda-
púbico tão grande. "Esse evento balanço total do evento. "Preten- de terminou quase 3 horas.
foi uma prova de que o povo mi- demos desenvolver outros proje- O show foi realizado pela
neiro está valorizando seus artis- tos culturais, inclusive a retomada Assembléia Legislativa de Mi-
tas. O público pediu até ao Téo dos festivais de música em Belo nas, om patrocínio do ltaú e da
Azevedo para tocar mais e ele não HorizolTte e no interior, para que TeIeiar.
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Cerca de 60 mil pessoas dançaram e cantaram durante 12 horas na Gameleira
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i.
Alexandre Pires, no Parque da Gameleira: Estou com a consciência tranqüila"
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AS CARTAS DEVEM conter nome, endereço completo e número do telefone e xerox da carteira de identidade, podendo ser publicadas
no todo ou em parte. Endereço Rua Goiás, 36, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP 30190-030. Fax; (31)237-50-70.

FESTA DOS 500

"Diante dos acontecimentos
na Bahia, provocados pelas
polícias local e federal a
mando de 11 IC e seus
comparsas, fiquei indignado
ao perceber que a maioria dos
telejornais não deram a
devida importância às
comemorações dos 500 anos
no resto do País, como em
Belo Uorizonte, no show
Mina,s Canta a Liberdade"

Um acontecimento onde todos
se respeitaram e souberam
ouvir diversos ritmos
musicais, entre as mais
diferentes pessoas, dando
mostras de dignidade e união.
Um exemplo a ser seguido.
Parabéns a Minas, ao sr.
governador e a todos que
mostraram que é possível
fazer uma festa comemorativa
sem estrelismos e ufanismos
por parte das lideranças
políticas".

Ramon Dias Rodilgues -
Contagem-MG

-	 - UH.Q flORtZONIE -	!EL(03i)262 2929	ÍAX,(031)261 385
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Versão mineira
Enquanto em Porto Seguro as coisas,

pelo menos as oficiais, não foram muito
bem, em Belo Horizonte, o show "Minas
Canta Liberdade" transcorreu tranquila-
mente, sábado à noite, no Expominas. Reu-

nindo o melhor da música mineira, agradou
a gregos e troianos. Mostrou que a Assem-
bléia Legislativa - promotora do evento - faz
coro com a música de Milton Nascimento:
"Todo artista tem que ir aonde o povo está".

Trem de doido
Os artistas mais aplaudidos foram Wilson

Sideral. Tianastácia e o Só Pra Contrariar, que
encerrou a noite sob suspiros histéricos das lo-
litas de plantão. O momento mais emocionante

foi o show de Milton Nascimento, com seu eter-
no Clube da Esquina. Lô Borges, Wagner Tiso,
Flávio Venturini, Beto Guedes e Tavinho Mou-
ra mandaram ver ao lado de Bituca.

Bis
Uma área vip foi montada para mil con-

vidados que se deliciaram com um cardápio
condizente com o som que rolou: pão de
queijo, claro, linguiça, mandioca e torres-
Filo. ()uciii lei, is Il(Piil'a tli uhi luiarti o pre,

sidente da Assembléia Legislativa, deputa-
do Anderson Adauto, e a deputada Elbe
Brandão, coordenadora geral da festa. Pal-
mas para a iniciativa da ALMG que deixou
11111 go,41.111ho de quero mais..,

LIA ALAGOAS. 721 - SAVASS	- FiLIO HORIZONTE - MG.	1 [1.(031)262 2929	ÍÁX.(oil)26i 385F
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DE OLIVEIRA
SUCESSO	 e um serviço de buffet à base de

comidas típicas mineiras. O su-
M MI 'IULO	cesso do Minas canta a Liber-

dade, i i, i opinião da deputada El-
hiun 05 uiganliulwes (1(1 cnn- be Brandão, (jUI) esteve int linhacerto Minas Catita a Liberdade, do frente da organização, deixaque aconteceu na Expoininas C0 uma marca importante na ges-

iiio parte das comemorações dos tão do atual presidente da AL,
50() Anus do Descobrimento. Por deputado Anderson Adauto,
iniciativa da Assembléia Legis- dando a ela uma dimensão cul-
lativa (a deputada Elbe Brandão tural.
na organização), o ponto culmi-
nante do evento foi a multidão
de 50 mil pessoas cantando oHi-
no Nacional com entusiasmo cí-
vico nunca visto e, na seqüência,
o espetáculo pirotécnico. O slzow
dos 500 anos teve dois palcos
nos quais se revezaram durante
nove horas consecutivas mais de
40 cantores, compositores e ins-
trumentistas mineiros; desde as
cinco da tarde de sábado até
duas da manhã de domingo. A
iluminação teve efeitos especiais
e o público foi recorde em even-
tos do tipo. Com um detalhe im-
portante: não foi registrada urna
única ocorrência policial, ao con-
trário de Porto Seguro.

Na área vip do s/zow, cerca de
1.500 convidados tiveram o di-
reito de um ambiente agradável
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- ALAIR VIE1RA

No show itmas Canta Liberdade", Bené (edes rrg. (nães Luís Hemie Maia, Elbe Brandão e Mton Vileta
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1 VIRGILIO GUIMARÃES, Anderson Adauto e João Paulo

CORONEL SEVERO Augusto e Anderson Adauto

MILTON NASCIMENTO e Tavinho Moura Interpretaram
velhas canções	 •

FLÁVIO PENA, Eibe Brandão e Andarson Adauto

ELBE BRANDÃO e Sissi Pinheiro

Minas canta libe'rdade
F

oi um sucesso o show Minas Canta Liberdade

»'

 que reuniu
mais de 60 mil pessoas no último sábado, na Expoinas. em

Belo Horizonte. O show foi promovido pela Assembléia
Legislativa, com o patrocínio do Banco Itaú e da Telemar e os

ingressos foram distribuidos gratuitamente. Participaram
importantes nomes da MPB, como Milton Nascimento, João Bosco,
Beto Guedes. dentre outros. O último grupo a se apresentar foi o Só

Pra Contrariar. O espetáculo faz parte do projeto Repensando o
Brasil 500 anos Depois". Entre as presenças, no espaço ViP, o

presidente da Assembléia, deputado Anderson Adauto, e a
coordenadora da comissão dos 500 anos, deputada Elbe Brandão.

Fotos Alair Vieira/Alemg

Wlffl

KÊNIA COSTA, Anderson Adauto, Armando Costa e Sissi
Pinheiro
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BENÉ GUEDES, Ana Teodoro e Danlela Costa Pereira

A PRESENÇA de Jovens foi grande na área Vip

•	-....i	 '; ri
.	•

:4	 47?

•4	? i•
t

BENÉ GUEDES, Virgílio Guimarães, Elbe Brandão e
Ailton Vilela

ANA THEODORO, João Franco, Celelda Rodrigues e
Bené Guedes

A AACOA5.72I - SAVÂSSI - U[1O IIORIZON1	- UG.	i[1.(031)262 2929	ÍAX.(OJ1)261 3851



Bené
Guedes,
Virgio
Guimarães,
Luiz
Henrique
Maio, Elbe
Brandão e
Ailton Vilela
aguardam o
Só Pra
Contrariar
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I ~cio
FAGUNDES

-

Os deputados
João Paulo,
Anderson
Adauto, Elbe
Brandão e o
compositor
Fernando

•	Brant, no
Minas Canta
Liberdade
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RICARDO Fiúza, Cacau, Toninho Horta, Tadeu Franó e julinho Barbosa

O som dos 5
Os compositores mineiros Toni- ao show por já ter compromissos.

nho Horta e Robertinho Brant se ageidados no Japão, ressalta a sã-
uniram para compor uma espécie tisfação por ter recebido o convite:
de hino em homenagem ao quinto para a criação da música. "Fico sa-
centenário do descobrimento do tisfeito ao perceber a contribuição.
llrasil. A música, ainda inédita, já das pessoas e a valorização desse
está pronta, gravada e rnixada, de- ;evento, que pretende mostrar ao
vendo começar a ser veiculada nas .1 Brasil a produção mineira e ampliar,
rádios e televisões no próximo mês / sua ressonância no País".
rara anunciar o mega-show Minas1 O show Minas Canta a Liberdade
Canta a Liberdade, que será realiza será composto por cinco blocos, mu-
do no dia 22 de abril. O espetáculq, nindo desde a chamada música de
anteriormente marcado para o E- raiz até o trabalho do grupo de pa-
tádio do Mineirão, será realizado Ro gode Só Pra Contrariar, passando
Parque da Gameleira em virtudekle pela MPB e Clube da Esquina. Já
um jogo entre Atlético e Cruzeiro confirmaram presença os cantores
que acontece no dia 23.	 Milton Nascimento, Lô Borges, Tavi-

A composição foi gravada há pou- nho Moura, Wagner Tiso, João Bos-
cos dias no Estúdio 108, em BU, co, Flávio Venturini, Yuri Popov,
com produção do próprio lbninho Maurício Tizumba, Titane, Tambo-
1 torta. A gravação envolveu 3 pes- lelê, Teo Azevedo, Tino Gomes, entre
soas, incluindo técnicos, msicos, outros. O som pop dos anos 90 tam-
um coral infantil e artistas cofno Ta- bém será representado pelo Pato Fu
deu Franco, Maurício Tizumba, Ca- Omeriah, Tianastácia e Wilson Si-
cau, Sassá, Sérgio Pererê e Santoni deraJ.
(do grupo 1mholelê), Ricardo Fiú- No total serão 22 músicos e gru-
za, Juhuiho Barbosa e também a du- pos que farão um espetáculo gratui-
pia de autores. Segundo oguitarris- to com seis horas de duração, com
ta Toninho Horta, a música traz estimativa de público de 80 mil pes-
muitos elementos da cultura brasi- soas. Com direção artística de Kiko
leira, valorizando os índios, os ne- Ferreira, o evento é uma produção
gros e as crianças. "E um retrato de da Assembléia Legislativa de Minas
Minas para o Brasil inteiro", diz o Gerais e faz parte da agenda oficial
autor de Manoel, OAudaz, que, do Estado para a comemoração dos
apesar de não poder estar presente 500 Anos do Descobrimento.
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Iton Nascimento
Téo Azevedo

14 Bis
Pato Fu

Tam bolelê
Ló Borges

Wagner Tiso
Tavinho Moura
Regina Spózito

Beto Guedes
João Bosco
Affons inho

Tino Gomes

PaulinhoPedrat---'
Tianastácia
SPC
Titane
Omeriah
Ana Carolina
Tizumba
Patrícia Ahmaral
Waldir Silva
Vander Lee
Yuri Popoff
Flávio Venturini
Marina Machado
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SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 2000

BELO HORIZONTE - MG

Wilson Sideral
Juarez Moreira

Coilegium Musicum
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ASSEMBLÉIA LEGISL,T1\'A
PREL ANDERSON ADAL7O

COORDENAÇÃO GERAL El BE BRANDÃO
cossrrÉ INSTITUCIONAL DURVAL ANGELO
COORDENAÇAO
EXECUTIVA	BETH FIGUEIREDO/SLSURICIO FIGUEIREDO
COORDENAÇÃO
DE PRODUÇÃO	TINA VASCONCELOS
PRODUÇÃO ANA PINTO /CEIJNA CONTINENTINO

/DANU-LA ABREU E SliXA /GUILHERME MAR-
QUES / JÚNIOR BRANDAO IMAP.JUA FERRARJ
/NEUZA FIGUEIREDO I1TA ALMEIDA /YARA
BRANr /-ALEXANDRE 'VICTOR

DIREÇÃO ARTISrICA	lUXO FERREIRA
WGiSTICA	 CARLA SOUZA
ASSESSORIA FINANCEIRA ANrONIO AUGUSTO'DLTRA/RINAT DO
ASSESSORIA JUR1CA	ALESSANDRA DRUMOND
ASSESSOR.IADEIMYRENSA SERGIO STOCLKER /ROBERTA CANL7O

/VALÉR1A NIGRJ IDICK,O FERREIRA
COMUNIÇÃO
INSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO
DE FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA

TRILHA SONORA

PRGRAMAÇAO VISUSI.
PALCO
ILUMINAÇÃO
SONORIZAÇÃO
SEGURANÇA
ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES
TELOES
ENGENHEIRO DE AUDIO
DIRETORES DE PALCO
ROADIES
ENGENHEIRO
DE ILUMINAÇÃO
CENÓGRAFO
UMPE2A
RECEPTIVOS

PAN FLETAGEN

BARES
CAMARIM
TRANSPORTE.

VICENTE PRAT&S
MURILO MENOFA
QaAN UMPEZA ESPNCIALIZAfl\
TANIA /DANII.O /ANDR[: /I.CI7 GUSTAVO
/RAISSA /II-LIA /REEE(..•\ /CARLOS 7PERLA
/ENEIDA /PAULO /MONICA /BEATRIZ lANA
FLAVIA IRODRIGO FERNANDA /LETIC1,\
/ZILXA /CRISTINA
MANUEL /FERNANO\ /EMII,IA /RAFAEI.
/\'LANNA / BRUN() 'PALIA /UtARA /CLSUDI0
/BARBARA /RAFAEL ROSSI /ASHNAM /MAIUI
/IULLA /RUBI /GUILF-IERAIE /IULIO CEZAR
/RICARDO /RENAT' /MOISES /DILTON
/FELIPE /MARCO' /MARCUS /MARIANA
/LUCIANA /MIGUEL M.\RCOS VINICIUS
ANTONIO AUGUSTO NETO /SIMONE PEREIRA
TANIA MASTINS
MANOEI. /P.\UIÁ) ,I(SS DER_SIDO

LEONARDO IÀRJ\
LEONARDO LAP,A/ANDRE FOSSATI /PEDRO
MOTFA/SANZIO MEU.() /RODRIGO DIAS
/GABRIEL HALLAE ,ANÀ CIJiUDIA ZUFFO
MUSICA/DIRECÃO E PRODI. CÃO TONINHC)
HORTA
LETRA ROBERTINHO IPANT
HOLOGRAMA
STICK EVENTO,
ZAP L1GH1
GASISOSI
AMOS DA GUARDA;DEI.T.\/SETRA/AGUI 5

DISK PALCO
PRODUZ
FABRJCIO OTONI
AMERJCO AL"IEIDA/RSTAT.\
RATrO/BETO/FRED LUIZINHO

CLAUDIA TANURE

- EXPEDIENTE
Joniafiata Rcspocsávd Séio Stoddcr - Re ProL 5741

Diao: ABni Goma Xavier
1nesso: FUMARC

2	 ALMG APRESENTA "MINAS CANTA LIBERDADE"
Banco ItaúfTelemar

Repensando o --pai s. sem exckrisões
Depurado Andes rsori Adauto

A base da ação política da Assembléin. Legislativa de
Minas, no último ano, tem sido a de qUeasrionar o fOSSO
modelo de desenvolvimento, de semeai- interrogações
sobre a condução da política do goverzsno federal, de
denunciar um modelo neoliberal qr:ie concentra
riqueza, privilegia o capital, sacrifica -o trabalho e
expande a miséria.

As comemorações dos 5Osí anos do
Descobrimento não poderia ser diferento,. E a Oportu-
nidade de também questionar o modelo -de formação
da sociedade brasileira. Comemorar sim, taias não ape-
nas no sentido de uma festa, mas, n' sentido de

"repensar" o país, de tentar entender em que gama de erros- persistimos, e
que impedem que este país seja mais justo.

Promovemos em março o Ciclo de Debates 'Repensandis o Brasil 50()
anos depois", onde índios, negros, mulheres e empresários, ao laso de histori-
adores, cientistas políticos, economistas e sociólogos, puderam lançar seus
olhares sobre nossa história, apontando em nosso passado tanto cia face obscura
e cruel da colonização, como a organização da resistência e os moivimentos soci-
ais. Tivemos a oportunidade de lembrar, naquele encontro, co; rtno a riqueza
nacional sempre foi e continua a ser produzida por muitos que dla não tiram
proveito, ampliando a desigualdade e a exclusão.

Se as comemorações programadas pelo governo federal se tsa'snsformam num
problema, revivendo o velho enfrentamento de brancos e índicss,., é o preço que
se paga pela insensibilidade de se fazer uma festa de exclusão. Aqui, estamos
dizendo que, em meio as luzes e festas comemorativas do Dci4.cobrimento, a
cidadania não pode continuar sendo negada a cada brasileiro. (O que temos a
comemorar em Minas Gerais é a discussão de que caminho seut,z.ir, é o compro-
misso de lutar por um país solidário com toda a sua gente, sem eoatluir ninguém.

(*) PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGiSLATiVA DE MINAS CBT, S.

Para celebrar o Brasil
Deputada Eibe Brandão ()

Esta festa é para celebrar o Brasil, 5(P) aios depois da
chegada dos portugueses ao litoral da Babi-ia. Lá, o país foi
"descoberto", mas foi em Minas que c-)nquistou sua
indentidade como nação, ganhando maturkuiade política e
cultural através de Tiradentes e Aleijadinhi.>, . exemp]os que
tiveram continuidade com JK e Tancrecio, Guimarães
Rosa, Milton Nascimento e centenas de ot.ulras personali-
dades e artistas, alguns dos quais presentct.; a esse show.
Nem todos os músicos mineiros de primeir.a grandeza no
cenário nacional puderam estar presentes m-esta festa, ma,
acreditamos que os 27 artistas aqui reirnid's representam
bem a fértil producão musical de Minas e saua diversidadc.

Festejar os 500 anos do Brasil significa definir um marco par.s o início de uma
nova etapa de nossa história, mais próspera e justa do que tem sicto até aqui. Em
nenhum momento queremos esconder as mazelas nacionais. Ao cis.' trário. acre(I-
itamos que esta data deve representar um posicionamento e uma .s'omada de Cofl
sciência da cidadania e dos direitos que cabem a cada um de nos, brasileiros. S
esta nova atitude pode aiudar a construir, finalmente, um Brasil melhor.

Um brinde ao Brasil, e aproveite bem a nossa festa Divirta---, cm paz e com
tranquilidade.

(*) DEPUTADA ESTADUAL, PRESIDENTE DO GRUPO PARLAMENTAit "BRASIL 500
ANOS' E COORDENADORA-GERAL DO SHOW "MINAS CANTA. LLBDERDADF
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O maior eveW0 da programação oficial mineira para a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil -
o show 'Minas Canta Liberdade" - reúne 27grupos e artistas entre os mau importantes nomes da música do

Estado. E a maior constelação de estrelas mineiras da música brasileira de todos os tempos.
O espetáculo tem mais de seis boras de duração, com cinco blocos de diferentes tendências da música mineira.'

MPB, pop, Clube da Esquina, música de raiz do Estado e Só Pra Contrariar.

Omeriah, Wilson	Sideral, te da MPB. N
Vander Lee e 14 Bis são alguns década de 70 nas-
desses artistas.	 cia, em Minas, o

Clube da Esquina,
que reuniu
Milton ..4

o

Tradição e cultura popular
Estão presentes nomes liga-

dos às origens africanas e indí-
enas brasileiras, como

Maurício Tizumba, que une o
pop moderno e a tradição
mineira, e o grupo de percus-
são Tambolelê. A cantora
Titane, uma das grandes vozes
do país, que junta música
moderna e manifestações da
cultura popular mineira, tam-
bém está no shov,

Pop rock
O pop rock produzido em

Minas Gerais traz aospalcos do
espetáculo algumas bandas e
artistasque começaram, na últi-
ma década, a registrar seu traba-
lho e conquistar o interesse do
público. Pato Fu, Tianastácia,

MPB
O público vai ouvir também

o som de Wagner Tiso, um dos
músicos brasileiros mais respei-
tados no exterior, e nomes
como o guitarrista juarez
Moreira e o cantor e composi-
tor Joào Bosco. São músicos
que divulgam a qualidade da
producão cultural mineira em
todo o país e fora dele.

Clube da Esquina
sho\\ "Minas Canta

Liberdade' dedica espaco espe-
cial para um dos movimentos de
maior destaque na história recen-

Nascimento, Ló e Márcio Borges,
Beto Guedes, Toninho Horta,
Wagner Tiso, Ronaldo Bastos,
Eumir Deodato e Tavito, entre
outros.

Só Pra Contrariar
E, para finalizar, o público

confere o show do grupo Sc
Pra Contrariar, que tem um
bloco à parte no espetácu-
lo. No rastro dc, enorme
sucesso alcancado desde (1

seu surgimente, com li
novo pagode e o talento
do cantor e compositor
Alexandre Pirc. o grupo
vem para mostrar que
Minas também se destaca
no movimento musical
mais popular da atuali-
dade no Brasil.

Pautiobo Pedra Azul	 DooIaç)o

O cantor e compositor Paulinho Pedra Azul
	

banda Tianasticia
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A o,anzaçai) do ento seocupou com a :'zsiando
ff, anep'úblicop'sente a asia ce/ebraçdo dos 500 anos do -

esi'nituras d!/enciadasdepa1co, segsirança seizços e aIei
poss2et Apivteae afasia empaz-

Para garantir ao público o melhor
espetáculo e evitar intervalos longos,
os 27 artistas e bandas se apresentam
alternadamente em dois palcos. Serão
utilizados seis sistemas de sonoriza-
cão, além de 100 microfones.

A potência de luz nos dois palcos
na platéia vai chegar a aproximada-
mente 500 mil watts, com controle. .-\
estrutura de palco e som tem largura
de quase 80 metros lineares. A platéia
tem iluminada colorida.

Para garantir tranquilidade durant
o show, a equipe de segurança presente-
no local do evento totaliza cerca de 550
homens, sendo 250 policiais militares
outros 300 sc2urancas contratados.

O local do ËxpoMinas destinado
ao show conta 130 sanitários quími-
cos, área para deficientes, 140 met-
ros lineares de bar e quatro telões.
Além disso, o público pode utilizar
os servicos dc um ambulatório,
duas ambuláncias, setor de achados
c perdidos. A montagem dessa
mega-estrutura consumiu sete dias
de trabalho.
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Iift: //viviv.digi1a Irepoii.couui . br
Clik e comprove! 0 melhor noticiário da Internet no Brasil.
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As. Francisco SaIes. 540- Floeests - CEP 301 50-22C
Bi4-MG - Fone: (31)249-7400 . Fax: 311249-74'

E-mail: tumarc.arteVpucminas.bt

Oferecemos os seguintes serviços:
Im,rcn,,. Dwru,nn,c,, e Arte-Final di-
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CANTA LIBERDADE"

Iemar

a :nfra-esi'mIurapara oferecer confon'o e segurança  ao
Ap'vdudo ab sbou' W»uzs Canta L,berdaded6,fn:u

zto a' e zeência para que tuab coma i melhorfoma
7b'-se nabjbgu.e lixo no chio.

CO	 PALCO
O público tem acesso a um

esquema especial de transporte para
o show "Minas Canta Liberdade".
Atendendo a pedido da organiza-
ção, a BHTrans disponibilizou in i -
cialmente 25 ônibus, componto de
partida no Centro da cidade e pon-
tos finais na Gameleira. Um desses
pontos finais funciona na rua
Conde Pereira Carneiro.

Além disso, estão mantidos os
horários e itinerários de 13 linhas
regulares que trafegam pela avenida
Amazonas, cinco linhas que passam
pela rua Conde Pereira Carneiro e
outras seis linhas com itinerário
pela Via Expressa, todas com pon-
tos de parada próximos das
entradas do ExpoMmnas.

Ao término dc) show, os ônibus
identificados como "especiais" e
com a legenda "Show Minas Canta

EXPOMINAS Liberdad'e" no pára-brisa deixam os
øontos finais próximos ao
ËxpoMinas na medida em que hou-
ver passageiroscom destino ao
Centro da cidade. A tarifa cobrada é
de R$ 0,90.

EIRA CARNEIRO

CuIlurae iflfOfl	Õ"Ninguém faz uma grande festa sem mesclar várias esndénéia", diz o diretor anisrico do show 'Minas
Canta Liberdade, ooeista e 6~Kiko	"A idéia é mos= novos valores para o grande público." O espetáculo é uma

amosa da vadedIa produção musical minem- "nem sempre conhecida pelos próprios mmeixos" - para todo o BrasiL
-
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ÁREA P1 BARRACAS
E BANHEIROS

Jornal d	'	•	Leco	.	de
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A música inéditacomposta por
ninho Horta e Robertinho Brant
ra homenagear o V Centenário
Descobrimento - já veiculada nas
Los e televisões desde o- inicio
ste mês para anunciar o mega-
DW "Minas Canta Liberdade" - é a
ha sonora do evento.

A gravação, realizada no estúdio
8, envolveu 35 tessoas, entre os
rores, músicos, tecnicos, um coral
antil e artistas como Tadeu
anco, Maurício Tizumba, Sassá,
roo Pererê e Santoni (do grupo
mbolelê), além da participação de
tardo Fiúza (teclados) e Julinho
.rbosa (percussão).

"E um trabalho que traz muitos
mentos da nossa cultura, como o
lio, o negro e a criança, um retra-

tu de Minas para o Brasil inteiro",
diz oguitarrista e compositor
Toninho Horta. O músico não par-
ticipará do Show dos 500 Anos do
Brasil por já ter compromissos
agendados no Japão:

"Fico satisfeito ao perceber a
contribuição das pessoas e a val-
orização desse evento, que pretende
mostrar ao Brasil a producão
mineira e ampliar sua ressonância
no país", afirma Horta.

A trilha para o show é uma mis-
tura diferenciada de géneros, que
tem no hip hop o ritmo predomi-
nante, mas passa também pela n'adi-
ciorial banda de música mineira
(com trombone, flautim, sax alto e
clarinete), pela influência indígena,
africana, além de ter rap e coral.

Canta liberdade
Luzes na cidade
Minas nesta festa

Canta liberdade
O que quiser cantar
Alguém nessa idade

É liberdade, para sonhar
Parafalar; para querer
Para sonhar; para querer

Canta liberdade.
LEONARDO LARA

Toninho Horta/Robertinho Brant

"Minas Canta Liberdade"
Toninho Horta / Robertinho Brant

Canta liberdade aos 500 anos Parafalar;
Aos brasis humanos	Liberdade,
Misturada paz	 Liberdadepara cantar

	

um recorde: o maior número de ligações que	os cantos cl.' Mina ... Só em !°99. [oram 230 mil	a melhor provedora de soluç.es energéticas d

	

Lima empresa energética já alcançou no Brasil. São	nova, ligaçiie-. a maioria em áreas rural.	Bra,iI. F..xperiéncia e sucesso servem e para

	

17 milhões de pessoas vivendo. trabalhando e	perifc'r,ies urban..	 iluminar o futuro.
progredindo com a energia da Cemir.	 E a (.emiiz nt e-te s,'n, riarar em novas usInu.

	

Além de gerar desenvolvimento e empregos.	rtotav teinoli, gia-. Ela p0de garantir alta qualidal	CGAIG

	

Cemig está acendendo novas esperanças em todo-	e ec,ciíial,ilidade. 'i Cemi g e..ta preparada pura	 - ----
A Melhor Ercecgta do Brasil
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rínc	s 7500 Anos
PINO NACIONAL BRASILEIRO

Poem2 de: Joaquim Osóno Duque Eseada
Musica de Francisco Manoel da Silva

LV1REIIDO IPIRANGA AS MARGENS PLÁCIDAS
UMBOVO HEROICO O BRADO RErUMBANTE,

O SOL-BA UBERDADE, EM RAIOS FÚLGIDOS,
RJLHOL NO CÉU DA FATIGA NESSE INSTANTE.

• O PE' ROR DESSA IGUALDADE
E(RJIMOS CONQUISTAR COM BRAÇO FORTE,

iTEEIo, O UBERDADE,
ESAFLO NOSSO PEITO A PRÕPRIA MORTE

PÂTRMAMADA,
OIJTMDA,
L\E'LVE

ASILUM SONHO INTENSO, UM RAIO VÍVIDO
AMOR E DE ESPERANCA A TERRA DESCE,

EM TEJ FORMOSO CÉU, RISONHO E LLMPIDO.

A IMAGEM DO CRUZEIRO RESPLANDECE.
GIGANTE FEIA PROPRIA NATUREZA,
ES BELO, ES FORTE, IMPÁVIDO COLOSSO,
E O TEU FUTURO ESPELHA ESSA GRANDEZA.

TERRA ADORADA,
ENTRE OUTRAS MiL,
ES TU,RA5II,
O PATRIA AMADA
DOS FILHOS DESTE SOLO És MÃE GENTIL
PATRJA AMADA,
BRASIL

DEITADO ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLE'ÇDIDO,
AO SOM DO MAR E A LUZ DO CRU PROFUNDO.
FULGUR

A
S. O BRASIL FLORÃO DA AMERICA,

ILUMINADO AO SOLDO NOVO MUNDO

DO QUE A TERRA MAIS GARRIDA,
TEUS RISONHOS, I,INDOS CAMPOS TEM MAIS FLORES
"NOSSOS BOSQUES TEM MAIS VIDA"
"NOSSA VIDA" NO TEU SEIO "MAIS AMORES

O PATRIA AMADA,
ID( )LATRADA,
SALV' SALVE!

BRASiL DE AMOR ETERNO SElA SIMBOL()
0 LBARo QUE OSTENTkS ESTRELADO.
E DIGA O VERDE-LOURO DESSA FLÂMULA
-PAZ NO FUTURO) E GLORIA NO PASSADO.

MAS. SE ERGUES DA JUSTIÇA A CLAVA FORTE.
VERAS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE .A LUTA,
NEM TEME, QUEM TE ADORA, A PR(WRIA MORT;..

TERRA ADORADA.
ENTRE OUTRAS MIL.
ES TU, BRASIL
O FATIGA AMADA!

DOS FILHOS DESTE SOLO ES MÃE GENTIL
PATRIA AMADA.
BRASIl)

IMAGINE COMO E"' O TURISM,-**-^-.^

DE UMA CIDADE QUE TEM
COMO PADROEIRA NOSSA

SENHORA DA BOA VIAGEM.

Belotur. Vencedora do prémio "O! 10 Mais do Turisn'io". concedki':'
pela revista Brasil Travei News. na categoria Orso Oficial de Turismo.

Esse prémio reflete a eficiência do trabalho cia Belotur Be,.41• da Prefeitura de Belo Horizonte na cnstruçio
• divulgaçio da Irnaíeni (la capita] de Minas Gerai'	w

'I'I5lfl'Ill R \vww.heÍohorizontc.mg.ov.hr 
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:

ramaçao do ow
Is Canta Liberdade"

17:00 - 17:20 Yuri Popoff e banda	 1
17:20 - 17:30 Juarez Moreira Trio	 2
17:30 - 17:50 Tino Gomes e Téo Azevedo	 1
17:50 - 18:10 Paulinho Pedra Azul - Waldir Silva	 2
18:10 - 18:40 Titane, Tizumba e Tambolelê	 1
18:40 - 19:40 João Bosco - Vander Lee- Regina Spózito- Patrícia Ahmaral	 2
19:40-20:10 PatoFu	 1
20:10-20:30 Omenah - Affonsinho	 2
20:30 - 20:50 Tianastácia - Marina Machado	 1
20:50 - 21:20 Ana Carolina	 2
21:20- 21:50 Wilson Sideral	 1
21:50 - 22:20 14 Bis	 2
22:20 - 23:20 Milton Nascimento - Beto Guedes- Lô Borgas- Tavinho Moura- Flávio Venturini- Wagner Tiso	1
23:20 - 23:35 Hino Nacional - Coliegium Musicum - fogos	 2
23:35 SPC 1

REALIZAÇÃO	 PATROCÍNIO

Õ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(^^ TELEMAR

LEI DE
INcENTTV()
ACUU1JRA

MJNISTRJO
DA CL'LTIJR

APOIO

Belõtur	^.z GOVERNO 1>È

=LA

G ran dville
BH. 50 PENSO EM VOCE	 GERAIS	Prn-:rErrtn\	 ' (	Hotel


