
Bono edita jornal britânico "sem notícias"  
 
O cantor Bono, líder da banda U2, assinou, a convite do "Independent", a edição de ontem do 
diário britânico, trazendo para suas páginas artigos sobre Aids, pobreza e aquecimento global. 
A edição, chamada de "The Red Independent", trazia a manchete "No News Today" (sem 
notícias hoje), e uma nota no pé que dizia: "Apenas 6.500 africanos morreram hoje como 
resultado de uma doença que se pode prevenir e tratar [Aids]". 
 
O objetivo era promover um projeto do cantor, o Project Red, que inscreve empresas como a 
American Express e a Gap para doar os lucros obtidos com a venda de produtos com a marca 
"Red" para atividades humanitárias na África. Metade da renda obtida com a edição de ontem 
será revertida para o Fundo Global de Combate à Aids, disse o jornal. 
 
"Nossos leitores já demonstraram, por sua contribuição a nossas campanhas anuais de 
caridade, seu interesse e sua preocupação com a África", disse o editor-chefe do 
"Independent", Simon Kelner, em uma nota à imprensa. 
 
Em um editorial intitulado "Sou uma testemunha, o que posso fazer?", o líder do grupo U2 
pede apoio ao projeto. "Dada a emergência que é a Aids, eu não vejo isso como se vender ao 
sistema. Eu vejo como atacar o problema. Essa emergência exige um centro radical, bem 
como uma abordagem radical. Engatinhando no dia a dia. Tornando o difícil fácil." 
"A moda requer que os consumidores consumam, mas nós podemos administrar nossas 
empresas de uma maneira socialmente responsável", diz Giorgio Armani em entrevista à 
colega estilista Stella McCartney . 
 
Em outro artigo, a secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, lista suas dez peças 
musicais favoritas. A principal é o "Concerto para Piano nº 20", em ré menor, de Mozart. Mas 
ela citou em segundo lugar "Sunshine of Your Love", do Cream, e disse que "adorava acid rock 
na faculdade"-e que ainda adora. Numa concessão ao editor, mencionou "qualquer coisa do 
U2". Sobre "Rocket Man", de Elton John, que aparece em oitavo lugar, ela diz: "Ela me traz 
lembranças da faculdade, dos amigos, do meu primeiro namorado". 
 
Em entrevista a Bono, o premiê britânico, Tony Blair, diz que o continente africano "quer andar 
com as próprias pernas e o que quer de nós nesse meio tempo é ajuda para chegar lá". 
O jornal questionou se roqueiros como Bono e Bob Geldof, criador do Live8, podem mudar o 
mundo usando seu para pressionar políticos. "Não", respondeu Bono. "A celebridade é ridícula, 
mas é uma moeda e quero gastar a minha sabiamente." 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 17 maio 2006, Mundo, p. A-14. 
 
 


