
ofi cina
Na próxima semana, de segunda a sexta, 
o coreógrafo paulista Luis Ferron estará 
em Caxias para ministrar a ofi cina Corpo 
e Memória – Estratégias para uma Dança 
Presente. A proposta é reunir bailarinos 
e o público envolvido com dança em 
torno da busca de potências criadoras do 
corpo derivadas de gestos e movimentos, 
acionando experiências do presente com 
memórias acumuladas pela corporeidade. 
Mestrando em Artes da Cena pela 
Unicamp, Ferron esteve em Caxias em 
outubro do 2012, durante o 3º Caxias em 
Movimento, quando apresentou por aqui 
o premiado espetáculo Sapatos Brancos. 
As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas da Unidade de Dança, que promove 
a ofi cina.

3por4 PENAS DO TIÊ

“O que faz sucesso hoje é música sem futuro.” 
FAGNER, que está lançando seu 38º disco, Pássaros Urbanos, sobre a 
cena atual da música brasileira.
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Lançada na sexta-
feira, a coleção do 

inverno 2015 da 
Cootegal festeja 

também os 15 
anos da marca 

no mercado. 
Trabalhando com 

tecidos de lã, a 
tecelagem reúne 

diversas texturas 
e padronagens, 

revisitando clássicos 
como pied-de-

poules, príncipe de 
Gales, chevrons, 

velours e boucles em 
harmonia com uma 
diversifi cada cartela 

de cores.

Hoje, o escritor Maikel Abreu de 
Lima publica um conto na plataforma 
digital de uma das primeiras editoras 

especializadas em e-book do país, 
a E-galáxia. O conto se chama Às 

noites de distância e narra uma 
estranha relação entre um vigia de um 

condomínio horizontal e uma moradora. 
Link para a compra: http://blog.e-

galaxia.com.br/formas-breves/.

gol
A porta do elevador se abre. 
Entram dois senageleses que 
moram no quinto andar. Eles 

carregam uma bandeira do Brasil 
na mão. É dia de Brasil X Croácia. 
Eles olham, sorriem, e atestam que 
escolheram seu lugar na torcida.

Tem suingue elegante, 
boa bossa, e samba 

confessadamente de raiz o 
segundo disco do cantor, 
compositor e arranjador 

paulista Diogo Poças, Imune 
(disponível para download 
gratuito em amusicoteca.

com.br). São nove canções 
que promovem uma elegia à 

música brasileira, mostrando 
a inteligência artística de 
quem, antes de se decidir 

pela carreira musical, 
trabalhou no mercado 

publicitário por 18 anos. 
Filho do maestro Edgar 

Poças e irmão da cantora 
Céu, que participa da faixa 
Imune e de quem ele grava 

Mais Um Lamento no disco, 
Poças fala de gentilezas, 

tradições e inovações.

Do samba à bossa, da 
tradição à inovação, qual a 
estética que este novo disco 

busca?
Acho que esteticamente ele é 

um disco suave, gentil.

Procuro sempre o formato e a 
delicadeza da canção.
 
Como apostar no formato 
tradicional da canção em 
tempo de tantos hibridismos 
artísticos?
Boa pergunta... Sofro com 
a falta de um cancioneiro 
popular moderno; a canção 
pela beleza da canção, da 
forma, do mood. A canção 
que não tem necessidade 
de estar em um groove. 
Penso que o disco e a minha 
composição seguem esse 
rumo. Assim gostaria.
 
O benfazejo tributo a Noel 
Rosa e Vadico instiga a 
pergunta: o que precisamos 
saudar ainda na mpb?
As homenagens são 
inevitáveis. Elas estão na 
pele, nas referências. Acho 
que temos de fazer o que nos 
faz bem, e homenagear quem 
realmente fez diferença na 
sua vida, mesmo que isso não 
for nenhuma novidade.
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