
Quinta, 16/03/2017  Dia & Noite Tribuna da Bahia14

ajlarangeira2@hotmail.comANTÔNIO JOSÉ LARANGEIRA
Esta coluna é publicada no site da TRIBUNA DA BAHIA,

Jornal Grande Bahia e Notícias da Bahia, diariamente, e é
de propriedade da Editora Feira da Bahia Ltda.

Música

O Rock e o Blues pedem passagem
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Para quem imagina que
rock é só pauleira, a
Banda Alquiméa inova e
surge com uma temática
que envolve a preocupação
pela sustentabilidade, pre-
servação ambiental e trans-
formações humanas, cha-
mando atenção para o des-
pertar de um novo estado de
consciência. O estilo é o
rock/blues e o grupo coman-
dado  por Geo Benjamin (gui-
tarra/voz). Ele foi um dos fun-
dadores e guitarrista da ban-
da de rock baiana Mar Re-
volto, que se apresentou pelo
Brasil no final da década de
70 e início dos anos 80. 

O lançamento do disco
autoral, “Flower Power”,

acontece no próximo dia 01
de abril, no Centro Espa-
nhol, durante a realização do
Festival Beer, Rock & Blues.
O trio é completado por
Petão (baixo) e Állefe (bate-
ria), e tem como modelo a
formação clássica das ban-
das de rock dos anos 70,
onde normalmente o guitar-
rista era o vocalista e líder.

Em Salvador o Alquiméa
já se apresentou no Red
River Café, Dubliners Irish
Pub, Sarau du Brown, Es-
cadaria do Passo, Concha
Acústica do TCA, Palco do
Rock 2016 e Pelourinho,
além de shows por cidades
do interior da Bahia, entre
elas o Café Mar (Barra Gran-
de de Camamú), Squadra
Club (Porto Seguro), Expo-
Mandioca (Santo Antonio de
Jesus).

Rock mineiro
Apegada é também

mesclada – como todo bom
rock – com o blues e con-
solida-se no terceiro traba-
lho da banda mineira Gamp,
que lança o EP com quatro
músicas autorais -  Previsão
do Tempo, Tarde demais,
Forte e feliz e Sanidade -
em 15 minutos de mergulho
no universo roqueiro dos
anos 70 e 80, com nuances
atuais inspirados em grupos
como o Coldplay, Imagine
Dragons e Keane e Muse.

A banda, que começou
na estrada há 10 anos, com
o nome de Shitan, até 2013,
sempre teve a pegada rock
e blue como estilo, inspiran-

do-se nos anos 70, conside-
rado a Era do Ouro do Rock
em todo o mundo.e nesse
terceiro trabalho, que conta
com  Vinicius Carossi (vocal),
Bidu Dequech e Matheus
Ribeiro (guitarras), Eclydes
Bomfim (baixo ) e Lucas Bas-
tos (bateria),  se apresenta
mais amadurecida,  o que a
projeta para mais trabalhos
nos próximos anos.

Gamp vai, assim, na
contramão dos que se auto
intitula “hit do momento” ou
“banda da vez”, mas  faz um
trabalho que traz de volta a
música que marca e é feita
para durar. Como todo bom
rock.

BANDA ALQUIMÉA

BANDA
GAMP

Ronaldo em Brasília pela BR-116
Importante reunião, aconteceu ontem em Brasília,

entre o prefeito José Ronaldo de Carvalho e o ministro do
Transporte Maurício Quintela, oportunidade em que foram
tratados assuntos referente a duplicação da BR 116 Norte,
trecho Feira de Santana-Serrinha, e do Anel de Contorno,
onde  participaram do encontro, vários deputados federais
da bancada da Bahia e o  presidente da Câmara Federal
deputado Rodrigo Maia (Democratas). Entre os
parlamentares presentes: Jutahy Júnior (PSDB), Irmão
Lázaro (PSC), Lúcio Vieira Lima (PMDB), Benito Gama
(PTB), mais Paulo Azi, Elmar Nascimento, Cláudio Cajado
e José Carlos Aleluia.

 

Momento gay no filme
 ”A Bela e a Fera”, se constituirá hoje, no lançamento

mundial cinematográfico, no Orient Cinemas Boulevard,
filme que entra em cartaz  precedido de polêmica devido a
“um momento gay” que contém. As autoridades da
Malásia, país muçulmano, censuraram o filme. Em
Cingapura, o clero cristão acusou a Disney de se desviar
de “valores saudáveis e dominantes”. Na Rússia, o filme
foi declarado impróprio para menores de 16 anos, pela
“propaganda gay”. “A Bela e a Fera” é anunciado como o
filme que tem “o primeiro momento exclusivamente gay”
na história da Disney. Até nos Estados Unidos, no
Alabama, foi proibida a exibição desta nova versão de “A
Bela e a Fera”, após anúncio sobre trama gay. (Com
informações do critico Dimas Oliveira)

Nat de Franklin 
Esteve em data aniversária ontem, sendo bastante

cumprimentado, o jornalista e escritor Franklin Maxado, que
também é autor de várias publicações de literatura de cordel.

Posse
Ocorreu ontem,  a cerimônia de posse do

desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior como juiz
efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).
Jatahy Júnior foi eleito membro efetivo do TRE da Bahia em
sessão plenária realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA), no último mês de novembro. Ele irá compor a
Corte Eleitoral em uma das duas vagas destinadas aos
desembargadores. A outra é atualmente ocupada pelo
desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano.

Adroaldo Dórea
Em decreto assinado pelo prefeito Jose Ronaldo de

Carvalho, a Unidade de Saúde da Família Feira X  terá a
denominação de Dr. Adroaldo de Oliveira Dórea. Com
formação profissional em Odontologia, descendente de
família que sempre teve participação importante na vida
social e produtiva do Município, ele tem prestado
serviços a várias gerações da cidade, e de toda a
microrregião, a diversas instituições do Município, bem
como às pessoas carentes da cidade e da zona rural,
com elevado perfil humanista.

Data do HGCA
O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA)  

comemorou, ontem,  33 anos, com um almoço especial
no refeitório para os funcionários da unidade. Inaugurado
em 1984 pelo então governador João Durval Carneiro,
atualmente, possui 300 leitos, sendo 24 de UTI adulto, 16
leitos na sala vermelha, 12 leitos de Unidade de Cuidados
Semi-Intensivos Neonatal e 5 leitos de UTI Neonatal. O
HGCA oferece aos seus usuários exames especializados
como: raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma,
tomografia, mamografia, endoscopias, exames
laboratoriais, entre outras especialidades. O hospital
possui convênio com o Ministério da Educação (MEC) e é
autorizado para funcionamento de residência médica,
cirúrgica e clínica ginecológica. É também campo de
aprendizagem e estágios para estudantes de curso das
mais diversas faculdades, campo de estágio para os
cursos técnicos na área de enfermagem e radiologia, não
só de Feira de Santana, como também dos municípios
circunvizinhos conveniados com a Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia (SESAB) e a instituição. Hoje é
capitaneado por Jose Carlos Pitangueira, que vem
realizando um excelente trabalhado na sua administração.

O HOSPITAL
Geral Clériston Andrade  comemorou 33 anos, com
um almoço no refeitório para os funcionários da
unidade  capitaneado por Jose Carlos Pitangueira,
que vem realizando um excelente trabalhado na sua
administração.
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Clássico A Bela e a Fera estreia
repaginado em live action

A Bela e a Fera (1991),
de Gary Trousdale e Kirk
Wise, foi o primeiro longa-
metragem de animação a
concorrer ao Oscar de me-
lhor produção do ano - aca-
bou levando os de trilha so-
nora (Alan Menken) e can-
ção original (Menken e
Howard Ashman). Então foi
com certa dose de apreen-
são que muitos receberam
a notícia de que a Disney ia
fazer uma versão “live
action”. E os envolvidos em
A Bela e a Fera, de Bill
Condon, que estreia no Bra-
sil na quinta, 16, têm cons-
ciência disso. “A animação
era perfeita”, disse a atriz
Audra McDonald, vencedo-
ra de seis Tony, que inter-
preta Madame de
Garderobe, em entrevista à
imprensa. “Não acho que a
Disney ou ninguém que par-
ticipou queria consertar
nada. A ideia era fazer uma
reimaginação.”

Para o diretor, a única
forma de dar certo era, pri-
meiro, apostar no realismo,
capturando, inclusive, a épo-
ca (1740) e o lugar (França)
em que o conto de fadas de
Gabrielle-Suzanne Barbot
de Villeneuve foi original-
mente publicado. E isso se
refletiu nas escolhas dos fi-
gurinos e do design de pro-
dução, por exemplo, mas
também na transformação
de pessoas em objetos ani-
mados, como é o caso do
candelabro Lumière (Ewan
McGregor), do bule de chá
Madame Samovar (Emma
Thompson) e do relógio
Horloge (Ian McKellen).

Mas Bill Condon tam-
bém queria trazer o filme
para 2017, e só no “live
action”, acredita, poderia
acrescentar nuances que
dão mais profundidade à his-
tória. Bela (Emma Watson),
por exemplo, continua apai-
xonada pelos livros, mas
agora também é uma
ativista, que ensina outras
garotas a ler numa vila onde
isso não é permitido. “Não é
fácil ser outsider, não é fácil
ir contra o status quo. Mas
ela faz isso com muita co-
ragem”, disse a atriz, que
interferiu bastante no roteiro
para que suas ideias fossem
refletidas - Watson é conhe-
cida por suas campanhas fe-
ministas e literárias.

 
NOVA ERA

“Minha filha agora pede
para os amigos doarem di-
nheiro para caridade em vez

de ganhar presentes”, con-
tou Audra McDonald. “E isso
é por causa da Emma. En-
tão sabia que sua Bela ia ser
forte, independente e resga-
tar todo mundo no filme.” A
nova versão também mostra
por que Bela e seu pai
Maurice (Kevin Kline) foram
parar na vila e o que aconte-
ceu com sua mãe. 

A Fera (Dan Stevens),
igualmente, é mostrada
como um Príncipe sem co-
ração antes de ser amaldi-
çoado - e o longa também
vai ao passado para contar
por que ele ficou assim. Até

Gaston (Luke Evans) não
começa como vilão. “Ele é
o machão”, disse o ator.
“Mas as rachaduras come-
çam a aparecer quando ele
é rejeitado por Bela.” Essas
novas linhas narrativas influ-
enciaram as três novas can-
ções compostas por Alan
Menken e Tim Rice - Howard
Ashman morreu em março
de 1991, mas alguns de
seus versos que sobraram
da animação acabaram sen-
do incorporados aqui. 

Essa cara 2017 reflete-
se, também, nos relaciona-
mentos inter-raciais e no

personagem Le Fou (Josh
Gad, o Olaf em Frozen), o
devotado companheiro de
aventuras de Gaston, que
causou muita polêmica com
a revelação de sua homos-
sexualidade, motivando boi-
cotes de cinemas nos EUA
e classificação indicativa
alta na Rússia. Trata-se de
uma cena mínima, de tom
cômico. “Essa história é
sobre aceitar as pessoas
como são”, disse Condon.
“E numa maneira Disney,
estamos incluindo todos.
Este filme é para todos, com
todos.” (Conteúdo Estadão)

Um dos longas mais aguardados da
Disney em 2017, remake de A Bela e a
Fera estreia nesta quinta-feira no Brasil.
Nova versão é dirigida por Bill Condon
(Crepúsculo), e estrelada pelos atores

Emma Watson (“Harry Potter”) no papel
da Bela e Dan Stevens (“Downton

Abbey”) como a Fera


