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CejanaNeiva

PALMAS

Em comemoração aos 20
anos de carreira, o multiface-
tado cantor e compositor ma-
ranhense Erasmo Dibell se
apresenta hoje, às 19h30, no
Teatro de Bolso do Memorial
Coluna Prestes, em Palmas. A
realização é da Contágius -
Cia. de Dança e Teatro, com o
apoio da Secretaria Estadual
daCultura (Secult).

A base do repertório do
show, intituladoSarará, revi-
sita a trajetória de duas déca-
das do artista, que é radicado
em Brasília (DF) desde 2011.
O nome do projeto foi retira-
do do seu último disco, com-
posto por clássicos da Música
PopularBrasileira (MPB), can-
ções de sua autoria e ritmos
maranhenses, que dão peso à
sonoridade do projeto, que
tem como principais caracte-

rísticas a animação e a mistu-
rade ritmos.

DIBELL
Compositor, violonista e

intérprete,ErasmoDibell éna-
tural de Carolina (MA). Ele já
foi gravado por vários canto-
res brasileiros, entre eles, Rita
Ribeiro, Alcione, Mayra Bar-
ros, Chiquinho França, Pape-
te, entre outros.

LaraVendramini
SÃO PAULO/ FOLHAPRESS

A novidade nos cinemas é
o filme Quarteto Fantástico,
que trazumcomeçoalternati-
vo para a história que conta
como surgiu a equipe forma-
da por Sr. Fantástico, Mulher
Invisível, Coisa e Tocha Hu-
mana. Desta vez, os protago-
nistas são jovens. Na trama,
Reed Richards (Miles Teller) é
um menino prodígio que ten-
ta construir um aparelho de
teletransporte na garagem. O
pequeno gênio busca peças
no ferro-velho da família de
BenGrimm(JamieBell).

Os dois se tornam amigos e
trabalham juntos no projeto.
Durante uma feira, exibem a
máquina e atraem a atenção
de Dr. Storm (Reg E. Cathey) e
da sua jovem filha adotiva,
Sue Storm (Kate Mara). Reed
vira,então, aesperançade tor-
nar viável uma viagem para
uma dimensão paralela. Ele
trabalha junto com o contro-
verso Victor Von Doom (To-
byKebbell) e Sue. Filhobioló-
gico de Dr. Storm, Johnny
Storm (Michael B. Jordan) é
obrigado pelo pai a entrar no
projeto. Depois de muito tra-
balho, os quatro finalizam a

missão.Reed sugere uma via-
gemrápida, para seremospri-
meiros a pisarem na nova di-
mensão, e Ben é chamado pa-
raparticipar.

As pedras do planeta se
fundem ao corpo de Ben, que
se torna o Coisa. O fogo inva-
de a cabinede Johnny, que fi-
ca em chamas. Reed ganha
um corpo elástico. E uma no-
va explosão dá o poder de in-
visibilidadeaSue.

Osquatro são treinadospe-
lo governo para dominarem
seuspoderes e se tornaremar-
mas de guerra. Reed conse-
gue fugir, mas é capturado e
obrigado a finalizar uma no-
vamáquina.

Quando uma equipe volta
ao planeta, Victor é resgata-

do. O que ninguém imagina é
que, agora, ele é o Dr. Destino
e deseja destruir a Terra para
proteger a dimensão parale-
la. Os quatro jovens precisam
unir forçaspara derrotá-lo.

Palmas - Violas, sanfonas
e violões vão animar a Capi-
tal em mais uma edição do
Villa Mix Palmas, festival
que vai reunir grandes no-
mes do sertanejo e do forró
no próximo dia 22, na Praça
dos Girassóis, em Palmas. Na
programação, os veteranos
Jorge&Mateus e LuanSanta-
na, além de revelações, co-
mo Matheus & Kauan. Para
dar um tempero especial, a
programação ainda conta
com o agito do forrozeiro
Wesley Safadão, agregando
o tempero nordestino à festa.
Os ingressos já estão à venda
e os valores dependem do se-
tor escolhido (ver quadro).
(CejanaNeiva)

Palmas - O concurso Miss
Bumbum2015 abriu as vota-
ções para definir as 15 fina-

listas que disputarão o tí-
tulo no dia 17 de novem-
bro. Nesta primeira fase,
caráter eliminatório, as
27 participantes serão

submetidas à votação popu-
lar, por meio do site miss-
bumbumbrasil.com.br, até o
dia 31 de outubro. Segundo
a organização, as cinco mais
votadas acumularão pontos
para a fase subsequente.

Na segunda fase, as belas
serão avaliadas por dez jura-
dos nos quesitos estética no
desfile, emtrajedebanho, ele-
gância emtrajedegala egra-

ciosidade.De acordocomo
regulamento, a vencedo-

ra do concurso ganhará um
prêmiodeR$50mil.

TOCANTINS
Débora Dunhil, de 27

anos, representa o Tocantins
no concurso. A candidata
causou polêmica na internet
depois de anunciar que já foi
atriz pornô. Até a manhã de
ontem, ela ocupava a 5ª colo-
cação no ranking oficial do
Miss Bumbum, com 6.74%
das intenções de voto. A can-
didata que representa Santa
Catarina, Luciana Hoppers,
está na 1ª colocação, com
12.5%; seguidade Camila Go-
mes (Minas Gerais) em 2º,
com 9.95%; e Cláudia Pires
(Piauí), em 3º, com 9.09%. (Ce-

janaNeiva)

MISS BUMBUM

A origem dos heróis

Palmas no clima do festival
SHOW

Divulgação

Toninho
Borges em
Conceição
do Tocantins

CRÔNICAS & CAUSOS

Divulgação

WesleySafadãose
apresentano Villa Mix

Qual sua candidata
favorita?

Música
brasileira

Serviço

ESTREIA

Serviço

Divulgação

MAXVONSYDOWSERÁONOVO
CORVODETRÊSOLHOS

OatorMaxvonSydow(foto) está reforçandooelencodasexta
temporadadasérieGameofThrones, exibidapelo canalpor
assinaturaHBO. Ele viveráoCorvodeTrêsOlhos, tutormísticode
BranStarkqueapareciabrevementeno finaldaquarta temporada
(interpretadoporumatordiferente).Alémde IanMcShane,Von
Sydownãodeve termuito tempodecenana temporada, segundoa
revistaEW,masasduasparticipações sãodescritascomo
importantes.

Odiadospais está chegandodeno-
voeaminha filharadaestá longe, lon-
ge, e não é facil fazer a travessia com
frequencia. Mas é a vida, a saudade
trazaspessoasqueridasparamaisper-
to da gente, os corações dos pais está
onde os filhos estão. No próximo ano
eu vou lá e mesmo que não seja dia
dospais, será comose fosse.

As filhas se foram, a casa ficou
enorme, cheia de saudade. Xuxu, a
nossa Pinscher que quase completou
vinte anos de idade também se foi e a
casa ficoumaiorainda,mas felizmen-
te um barulho de criança permance-
ceu, para preencher um pedacinho do
dia, um pouco da nossa vida. Falo de
Gabriel, o sobrinhoqueagora temon-
ze anos, mas desde pequeno passou a
tarde aqui conosco. A mãe dele traba-

lha o dia todo, então depois da escola,
ele vem ficar conosco até que a mãe
venha apanhá-lo no final da tarde, à
noitinha.

Ele não é filho, mas é como se fos-
se. É ele que nos faz companhia, que
faz com que sejamos pais postiços,
uma relembrança do tempo em que
nossas meninas eram pequenas, de-
pois jovens e preenchiam a casa e a
nossa vida. É um filho meio que em-
prestado, queveionumtempoem que
precisávamos muito de alguém as-
sim.

Opai deGabriel não épresente, en-
tãoocara chatoqueestá semprenopé
dele, é o tio, e quem faz tudo para ele,
é a tia: faz a comida, ajuda nos deve-
res, levaparaaaulade inglês, de robó-
tica, paraanatação...

Mas apesar de chato, antiquado, de
cobrar muito e de ficar martelando as
coisas no ouvido dele, é este tio tam-
bém que brinca, que faz de conta que
tema idadedele, que tenta serumpou-
quinho criança para fazer companhia
a ele como ele faz companhia a nós,
os tiosquevão ficandovelhos e solitá-
rios.

Entãonestediadospaisqueroagra-
decer muito ao Gabriel, por estar co-
nosco. Sei que elenão escolheu,masa
vida faz acontecer algumas coisas na
hora e no lugar certos. Meu tempo
mais feliz, meu e da tia dele, foi aque-
le depois da chegada das filhas. Não
troco aquele tempo por nada. Mas
elas cresceram e, adultas, foram viver
a própria vida, como deve ser. E Ga-
briel veio para nos lembrarmos todos

os dias de como foi bom o tempo com
nossas crianças, ele trouxe de novo
paradentrodenossa casaumpouqui-
nhodaquele tempo.

Ele faz aumentar a saudade? Faz
sim,masasaudadeéquemantémnos-
sas filhas cada vez mais juntinho da
gente, é a saudade que conserva nos-
sa filharada cada vez mais dentro dos
nossos corações, inquilinas vitalícias
comespaçocadavezmaior.

Obrigado, Gabriel. Você está cres-
cendo,a juventudeestá chegandoe lo-
govocê tambémvai seguir o seucami-
nho, mas este tempo que encheu nos-
sa casa e nossa vida de infância vale
tudo. Eu sempre disse que casa sem
criança não é lar, mas um dia vou ter
que me acostumar com isso. E a casa
vai ficar tãomaior, tãomaior…

Serviço

MARANHENSE,
ERASMO DIBELL
APRESENTA O
SHOW SARARÁ
NESTA QUINTA,
NA CAPITAL

AyrtonValle/Divulgação

Showde Dibell estámarcado para às19h30

Oquê:Show Sarará comErasmo
Dibell
Quando:hoje, às19h30
Onde:Teatrode Bolso do
MemorialColuna Prestes
Entrada:R$20,00
Realização:Contágius -Cia. de
Dançae Teatro
Apoio:Secretaria Estadualda
Cultura (Secult)

Cenadofilme baseadonas históriasemquadrinhos

QuartetoFantástico (The
FantasticFour)–EUA, 2015

Direção: JoshTrank

Elenco:MilesTeller, Kate Mara,
MichaelB. Jordan

Cines:NoCinemark às 13h15-
14h15- 15h40 -16h40 - 18h15-
19h10- 20h50 -21h40. No
Lumièreàs 14h30- 16h55 -19h05
-21h10

Classificação:12 anos

Ocantorecompositor
ToninhoBorges (foto) se
apresentanestaquinta-feira,
apartirdas22horas, no
aniversáriode52anosde
emancipaçãopolítica,274
anosdehistória, deConceição
doTocantins, a294kmde
Palmas.O repertório seráum
passeiopelocancioneiro
popular, resgatandocantigas
deroda, folcloreepoesias.

Divulgação

Paidesegundamão

LUIZCARLOSAMORIM

Escritor,editore revisor
prosapoesiaecia@yahoo.com.br

ESTACOLUNA
SAIÀSQUINTAS-FEIRAS

VILLA MIX

Oquê: venda de ingressospara o
FestivalVillaMix Palmas
Dataderealização:22 de
agosto,na Praçados Girassóis
Ondecomprar: site
www.ticmix.com.bre ena loja
oficial, no PalmasShopping

VALORES
nPISTA (Classificação: 16anos)
Praçade alimentaçãoe banheiros

Entrada:R$138,00 (inteira)
nVILLAEXTRA (18anos)
Openbar comágua, cerveja e
refrigerante,praça dealimentação
ebanheiros
Entrada:R$149,50 (masculino) e
R$126,50 (feminino)
nVILLAPRIME (18anos)
Openbar comágua, cerveja,
vodka, suco, refrigerantee whisky
8anos.

Entrada:R$195,50 (masculino) e
R$184,00 (feminino)
nBACKSTAGEGOLDENMIX
(18anos)
Localizadoatrás doPalco com
acessoao villaprime. Open bar
comágua, cerveja, vodka
importada, refrigerante, whisky12
anose open food.
Entrada:R$586,50 (masculino) e
R$356,50 (feminino)

ZéPauloCardeal/Globo

LuanSantana tambémé
presençaconfirmada
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Débora
representao
Tocantins
emconcurso


