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Marchinhas levam
120milao interior

NaFolia

NaçãoZumbiatrai
400milnoRecife

EmOlinda, 17.º encontro reuniu 80 agremiações do gênero, com seu barulho ensurdecedor

SãoLuiz doParaitinga, no inte-
rior deSãoPaulo, fecha hoje o
carnaval comumpúblico recor-
de: cerca de 120mil pessoas.
A cidade já se tornou umredu-
to de paulistanosquequerem
fugir do litoral ouda folia reple-
ta de sambae axé. Por lá, pas-
saram32blocos diferentes em
cincodias de farra. Sóno blo-
co JucaTeles foram25mil fo-
liões. Até casamento entre bo-
necões JoãoPaulino eMaria
Anguhouvena noite de segun-
da-feira, durante a passagem
doblocoOCaipira. A cidadeé
conhecidapor suas tradicio-
naismarchinhas, compostas
pelosmoradores. Já sãomais
demil tocadas no carnaval pe-
lasbandas e blocos.

A cirandeira Lia de Itamaracá
ea roqueiraPitty foramos con-
vidadosdabandaNaçãoZum-
bi para oMarcoZero, palco
principal do carnaval doReci-
fe. Para fazer bonito, os inte-
grantesdaNação subiramao
palcodevidamente a caráter.
Estima-seque400mil pes-
soas tenhampuladoe cantado
ao somde clássicos como
QuandoaMaréEncher,A
Praiera,Manguetown eMacô.
Contrariandoa lógica dos sho-
wsdaNação, o de anteontem
começounohoráriomarcado,
pontualmente àmeia-noite de
anteontem.Hoje, Amanhãe
Depois, do últimodisco, Futu-
ra, abriu os trabalhos.

Caboclosdelança,asestrelasdomaracatu

TRF suspende por 15 dias liminar que proibia propaganda no rádio e na TV durante o dia

Em Alagoas, onde a anima-
ção do carnaval está no inte-
rior do Estado, principal-
mente no litoral, políticos se
divertem no bloco que pinta
todosdeazul: oTudoAzul.O
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL),
trocou sua casa emBarrade
SãoMiguel,no litoral sul, on-
de está a maior concentra-
çãode foliõespormetroqua-
drado, para passar o carna-
val com a família na cidade
deMurici,ondeseufilho,Re-
nan Filho (PMDB), é prefei-
to.Alémdeles,tambémhave-
rá outros foliões ilustres, co-
mo o governador Teotônio
Vilela Filho (PSDB).

A prefeita de Olinda, Lucia-
na Santos (PC doB), avaliou
ter conseguido superar dois
problemas identificados no
carnaval realizado no sítio
histórico da cidade que é pa-
trimônio da humanidade: o
fim do som eletrônico, que
impedia o brilho das orques-
tras de frevo, e o controle do
comércio ambulante, que
disputava o espaço das ruas
estreitas com foliões. Um
problema que sobrevive é o
fato de os foliões preferirem
urinarna ruaausaras cerca
de300cabinessanitáriases-
palhadaspelaregião.Duran-
te o carnaval, diariamente a
cidade é lavada.

Anúnciodecervejaé liberado

RenanCalheirospula
noblocoTudoAzul

Prefeitacomemora
fimdosomeletrônico

ALAGOAS

OLINDA

TRADIÇÃO–Maracatus rurais surgiramnaculturadacana-de-açucar

PARAITINGA

Angela Lacerda
RECIFE

O Tribunal Regional Federal
(TRF) da 5ª Região, no Recife,
suspendeupor 15 dias a liminar
do juiz Jorge Luís Girão Barre-
to, da 2ª Vara da Justiça Fede-
ral de Fortaleza, que limitava a
veiculaçãodecomerciaisdecer-
vejanorádioenaTVaohorário
das 21 às 6 horas. A decisão foi
tomadaemregimedeurgência,
no sábado, pelo presidente do
tribunal, Francisco Cavalcanti.
SegundoadiretoradaSecre-
taria Judiciária doTRF, Telma
Mota, as companhias de cerve-
ja entraram com recurso e Ca-
valcanti preferiu suspender a

decisãodeBarretoatéqueo re-
lator julgue omérito da ação ci-
vil pública impetrada pela enti-
dade Desafio Jovem do Ceará,
de recuperação de dependen-
tes químicos. O processo será
distribuído quinta-feira.
Na liminar, concedida sexta-
feira, Barreto não só proibia a
propagandaduranteodianorá-
dio e na TV como determinava
queoscomerciaisfossemacom-
panhados da advertência de
que o consumo de cerveja pro-
vocadependênciaquímicaepsi-
cológica. Os anúncios que não
se adequassem à regra seriam
tiradosdoareasempresasesta-
riam sujeitas amulta deR$ 100
mil por dia. Seguindo a ação da

DesafioJovem,arestriçãodeve-
ria ter validade só no território
cearense,mas o juiz alegou que
seriainviáveldeterminaràsem-
presasdecomunicaçãoquedife-

renciassem os os comerciais
apenas no Ceará e estendeu a
proibição a todo o País.
Na ação, também se pedia
que as empresas informassem
os gastos nos últimos seis me-

sesde2006compublicidade–o
que não foi aceito pelo juiz Bar-
reto.Paraterumaidéiadovolu-
me de dinheiro movimentado
pelas empresas no período do
carnaval, só aAmbev, dasmar-
cas Skol, Brahma eAntarctica,
gastouR$350milhõesempubli-
cidade em 2003. A Schincariol,
no mesmo período, investiu R$
120 milhões. Atualmente, esti-
ma-sequeambastenhamdupli-
cadoogasto.Averbaemmarke-
ting das três maiores empre-
sas, Ambev, Femsa e Schinca-
riol,ultrapassariaacasadoR$1
bilhão.
No fimdesemana,ao falarda
liminar, o advogado da Desafio
Jovem, Francisco Maia, disse

esperar que a ação civil seja
acatada, pois não pede que a
divulgaçãodosanúnciosseja
proibida, apenas restrita.
Maia contou também que a
entidade deve pedir que as
empresas de cerveja dêem
uma contrapartida para as
entidades de recuperação
subsidiarem gastos com de-
pendentes químicos.
Para o advogado, da for-
ma como são feitos hoje, os
comerciais“enganam”ocon-
sumidor. “Oque agente gos-
taria é que as empresas de
cerveja fossem leais. Elas
têmobrigaçãodedizer queo
álcool provoca dependência
química.” ●

PERNAMBUCO

NaBahia,
37arrastões
emônibus

Tiago Décimo
SALVADOR

Enquanto milhares de pessoas
se divertem no carnaval baia-
no, outras tantas promovem os
játradicionaisarrastõesemôni-
bus em Salvador. Até a manhã
deontem, a polícia havia conta-
bilizado 37 casos. Apesar de a
Secretaria da Segurança ale-
gar que esse número é 14%me-
nor que o registrado no carna-
valdoanopassado,osassaltosa
coletivos desencadearam uma

açãoespecialdapolícia,quepro-
metemonitorar até de helicóp-
tero os trajetos dos ônibus. Se-
gundo a secretaria, a maioria
doscasosé registradanoretor-
no dos foliões para casa, entre
3h30e5horas.Omesmobalan-
ço computa 1.280 ocorrências
policiais na festa – 936 delas no
CircuitoDodô, omais elitizado.
Ontem, quem foi atrás ape-

nas de diversão no bloco Coru-
ja,noCircuitoOsmar,viuoator
Reynaldo Gianecchini e os can-

toresZezédiCamargo eJúnior
Lima“quebraratéochão”(des-
cer rebolando até onde os joe-
lhos agüentam), no alto do trio,
porordemdaanfitriãIveteSan-
galo. Os fãs foram ao delírio.
Em retribuição, Ivete cantou É
oAmor, sucessonavozdadupla
Zezé di Camargo e Luciano.
OCorujaestava lotadode fa-

mosos, como a modelo Letícia
Birkheuer e a atriz Cléo Pires.
Ivete seguiua linha“pouca rou-
pa”queinaugurouesteano,ves-
tida de cowgirl sexy, com per-
nas de fora, decote e chapéu.
OCircuitoOsmar teve o tra-

dicionaldesfiledoblocoMudan-
çadoGarcia,formadopormora-
dores do bairro do Garcia, vizi-
nho ao Campo Grande, que
saem tocando instrumentos
percussivos,semtrioesemcor-
das, e arrastando carroças pu-
xadas a burro. Omote do bloco
é a crítica, e os alvos da vez fo-
ram o presidente americano
GeorgeW. Bush e o prefeito de
Salvador, João Henrique Car-
neiro (PDT).
Já o Circuito Dodô foi aber-

to, no fim da tarde, pelo afoxé
FilhosdeGandhi,com4milinte-
grantes na avenida e Gilberto
Gil no trio. Seguindo a tradição
de58anos,osintegrantessegui-
ram borrifando alfazema e dis-
tribuindo beijos na boca. ●

Angela Lacerda
OLINDA

Comgolas de lantejoulas, cabe-
leiras coloridasdepapel celofa-
ne e os chocalhos sob o surrão
produzindo um barulho ensur-
decedor e característico, os ca-
boclos de lança foram as estre-
las do encontro de maracatus
rurais, no Espaço Ilumiara
Zumbi, no bairro Cidade Taba-
jara,emOlinda.Na17ªedição,o
encontro reuniu cerca de 80
agremiaçõesdoEstado,degru-
postradicionaisfundadosnoiní-
cio do século 20, a maracatus
recém-criados.
“Pernambucoéaterradofre-
voedomaracatu,seusdoissím-
bolosmaisconhecidos.Éocelei-
ro da cultura popular”, decla-
rou Mestre Salustiano, de 61
anos, detentor do título de “pa-
trimônio vivo de Pernambuco”

eresponsávelpeloencontro. “A
Casa da Rabeca tem uma pro-
gramação (paralela) mesclada,
temumpoucodetudo,éumpou-
co desse celeiro”, disse Mestre
Salu, como é conhecido.
Rabequeiro,brincantedeca-
valomarinhoedeboi,produtor,
artesão,MestreSalucriouoMa-
racatu deBaqueSolto Piaba de
Ouro em 1997, e há 17 anos faz o
encontroemOlinda. “Os jovens
estão infiltrados em todas as
brincadeiras e expressões, o
que garante a continuidade.” E
faz issonaAssociaçãodeMara-
catus de Baque Solto de Per-
nambuco. E se revolta ao ouvir
o relatodopresidentedoMara-
catuLeãodaMatade Itaquitin-
ga, Sebastião Francisco da Sil-
va,quecontou,duranteoencon-
tro, ter feito empréstimo de R$
2mil no Banco doNordeste pa-
ra financiar o maracatu. “Um

filhosempai (opoderpúblico)
não é filho”, afirma. “Para a
cultura popular sou pidão.”
Osmaracatusruraisseori-
ginaram na zona da mata,
com camponeses da mono-
cultura da cana-de-açúcar.
Ooutrotipoéomaracatu-na-
ção ou de baque virado, com
orquestra de percussão e
sommaismelodiosoeharmô-
nico. Surgiu nas senzalas do
Recife, no século 17.

JOÃO HÉLIO
Nesse dia nobre do maraca-
tu rural, as nações mostra-
ram que não estão distantes
da realidade. Os mestres da
nação Leão Coroado canta-
ramumatoadaque falavado
drama do garoto João Hélio
Fernandes, brutalmente as-
sassinado noRio. ●

COLABOROU FLÁVIA GUERRA

CARNAVAL 2007 q PeloPaís

TRADIÇÃO–FilhosdeGandhiabriramoCircuitoDodôdistribuindobeijoseborrifosdealfazema

JONNE RORIZ/AE

Polícia diz que casos caíram,mas
vai monitorar veículos de helicóptero

PAULO PINTO/AE

Presidente do
tribunal resolveu
esperar que relator
julgue processo

Gianecchini e
Zezé di Camargo
requebram no
carro de Ivete
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