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Dá para dizer que ele é um ve-
terano. Pierre Freire acompanhou 
os principais fatos históricos da 
internet. Desde o surgimento do 
www, em 1992, ao início da inter-
net comercial no Brasil em 1995, 
passando pela crise das empre-
sas pontocom em 2000 e o surgi-
mento dos blogs em 2001. O pro-
gramador pode dizer que assistiu, 
de perto, aos chamados telechats 
no início dos anos 90 até o desen-
volvimento e explosão das mídias 
sociais ocorridos a partir de 2004 
com o Orkut no Brasil. 

Fã de Steve Jobs, ex-CEO da 
Apple e entusiasta das novas pos-
sibilidades do mundo digital aber-
tas pelos smartphones e pelos ta-
blets, Pierre acredita que essa tec-
nologia vai mudar o mundo, in-
clusive a relação que o usuário 
comum tem com a web. “O móbi-
le veio para fi car e veio forte”, res-
salta. Segundo ele, esse novo mun-

do, ainda incerto, deve mudar a
forma como as pessoas se rela-
cionam e se informam. “No Brasil,
por exemplo, tem mais celular do
que gente. A relação das pessoas
com a internet móvel vai mudar
com muita coisa”, disse.

Um dos pontos que deve mu-
dar, segundo ele, é em torno do prin-
cipal meio de informação para a po-
pulação. Segundo Pierre, o jornalis-
mo deve migrar quase que na tota-
lidade para os aplicativos móveis,
como tablets e smartphones e as
pessoas tenderão a pagar pelo con-
teúdo. “As pessoas adoram jornais e
vão ler qual meio for. Mas acredito
que nos próximos anos vão ler mais
na versão digital”, disse. Outra revo-
lução que os tablets podem fazer é
na educação. As escolas, segundo
ele, poderão usar os dispositivos de
forma didática, substituindo os li-
vros. “Hoje você pega um livro da
escola e ele vem com dados desa-
tualizados. O governo tem que fi car
sempre comprando novos livros.
Com tablets eles poderão ser atuali-
zados automaticamente”, cita. 

Foi há 22 anos. Na época, mo-
rava em Feira de Santanna. A ideia 
era fazer um curso de datilogra-
fi a tendo em vista uma carreira no 
serviço público na área. Foi nessa 
época que Pierre Freire teve con-
tato com o computador e a in-
formática. “Foi meio por aciden-
te, queria fazer datilografi a, estava 
procurando uma profi ssão”, lem-
bra-se. Do curso técnico que fez 
em Feira de Santana, Pierre pas-
sou a trabalhar como programa-
dor em uma empresa de ônibus 
na Bahia. Eram programas sim-
ples para controle de passageiros.

O desenvolvimento de siste-
mas de informática na Bahia le-
vou Pierre a ser contratado por 
uma empresa em Brasília, desti-
nada a trabalhar especifi camen-
te com software. Passou quatro 
anos na capital federal e foi um 
dos primeiros programadores 
em Linux, novidade na época. Na 

época, conheceu a mulher, a fo-
noaudióloga Sheila Andreoli Ba-
len, que morava em Santa Cata-
rina, por meio de um chat na in-
ternet. “Nos conhecemos virtual-
mente e depois, em uma viagem 
que fi z para Santa Catarina, co-
nheci ela pessoalmente”, disse. O 
romance motivou Pierre a se mu-
dar para o sul do país e posterior-
mente casar com Sheila Andreoli.

Em Santa Catarina começou a 
trabalhar com telecomunicações. 
Pierre desenvolveu sistemas de call 
centeres para empresas. “Sistemas 
como o que possibilita a pessoa 
consultar o saldo via telefone, por 
exemplo”, disse. O tempo que pas-
sou no estado também serviu para 
que ele fi zesse o curso de Sistemas 
de Internet pela Univali, em Ita-
jaí. “Foi nessa época que comecei 
a mudar um pouco meu interesse”.

Em 2008, movido pela neces-
sidade de quem trabalha na área 
de informática de sempre se reno-
var, começou a explorar o desen-
volvimento de aplicativos para 
iphones.

UM CARA MUITO APLICADO
/ TECNOLOGIA /  PIERRE FREIRE, BAIANO QUE MORA EM NATAL DESDE O ANO PASSADO, DESENVOLVE APLICATIVOS PARA IOS E SONHA EM FICAR RICO

 ▶  Pierre Freire atualmente 
desenvolve o primeiro aplicativo por 

iniciativa própria, que pretende deixá-
lo a venda na App Store

ENTUSIASTA DO 
MUNDO DIGITAL 

PIONEIRO DA 
INFORMÁTICA

A RELAÇÃO DAS PESSOAS COM A 

INTERNET MÓVEL VAI MUDAR 

COM MUITA COISA”

Pierre Freire,
Programador

FÁBIO FARIAS
DO NOVO JORNAL

BERMUDA CURTA, CAMISA listrada, 
tênis. O programador Pierre Frei-
re, 42, mantém o jeitão típico da-
queles que passam horas na fren-
te do computador e que são fasci-
nados por tecnologia. Aparenta, 
às vezes, personagens dos sau-
dosos fi lmes de nerd dos anos 80. 
Baiano, mas com uma identida-
de espalhada por pelo menos ou-
tros dois estados do Brasil, Pier-
re assistiu de perto ao surgimen-
to da informática e ao estabeleci-
mento da internet. Trabalha na 
área há mais de 20 anos. Em Na-
tal desde o ano passado, o negó-
cio dele é olhar para frente: Pierre 
está em busca do ouro. É especia-
lista em móbile, programa aplica-
tivos para iOS, sistema operacio-
nal do Iphone e do Ipad, e sonha 
em fi car rico com isso.

Programar para iOS não é ta-
refa das mais fáceis. Esbarra, ini-
cialmente, na literatura e nos tu-
toriais disponíveis: a maioria em 
inglês. Há ainda outro problema: 
a Apple opera em código fecha-
do, o que difi culta o trabalho de 
programadores e desenvolvedo-
res independentes. Isso sem falar 
em outros dois detalhes: a em-
presa norte-americana é crite-
riosa para aceitar um aplicativo 
na App Store e cobra uma anui-
dade de 99 dólares para os pro-
gramadores que querem se espe-
cializar no sistema operacional 
da Apple. 

Mesmo com todas as limita-
ções impostas pela empresa que 
transformou Steve Jobs em uma 
lenda, Pierre é um pioneiro na 
área. Começou a programar para 
iOS em 2008, um ano depois do 
lançamento do Iphone, pai dos 
smartphones. “Quando comecei, 
não tinha nada em português so-
bre o assunto, era tudo muito es-
casso”, lembra-se. Três anos de-
pois é possível dizer que a ati-
vidade de desenvolver aplicati-
vos cresceu e atualmente é uma 
das áreas mais rentáveis e com 
maior potencial em tecnologia 
de informação. 

A rentabilidade e o poten-
cial da área de programar apli-
cativos surgiram com o boom 
de smartphones e tablets vendi-
dos e desenvolvidos no mundo 
todo nos últimos três anos. Atu-
almente há quatro sistemas ope-
racionais para dispositivos mó-
veis: iOS, Android (Google), Sym-
bian (Nokia) e Windows Mobile. 

O mercado é tão vasto que ideias 
como o jogo Angry Birds, lan-
çado em 2009 para Iphone pela 
empresa fi nlandesa Rovio, já fa-
turou mais de U$ 70 milhões e 
tem mais de 500 milhões de fãs 
em todo o mundo. 

O crescimento e a alta renta-
bilidade na área geram uma es-
pécie de corrida do ouro. Hoje, 
qualquer programador que te-
nha uma ideia e saiba desenvol-
ver aplicativos para móbile pode 
fi car milionário, caso a ideia seja 
boa e simples o sufi ciente para 
pessoas comprarem. E há um 
detalhe: existem poucas pesso-
as que sabem programar para 
móbile, já que área é muito nova. 
“É uma área que se o cara tiver a 
ideia certa, pode fi car rico. Eu es-
tou buscando essa ideia”, disse.

Desde que começou a traba-
lhar nessa área, Pierre já desen-
volveu seis aplicativos para iOS. 
Todos eles feitos sob encomen-
da por empresas privadas. O últi-
mo que fez, vendido a uma agên-
cia de publicidade de São Paulo, é 
um portfólio móvel onde os publi-
citários levam para o cliente, atra-
vés do Ipad, todo o conteúdo pre-
viamente produzido pela empre-
sa. “A ideia foi facilitar a vida do 
pessoal, que tinha que levar uma 
série de pastas e arquivos com o 
portfolio da empresa. Agora é só 
eles levarem o Ipad”, destaca. 

Freelancer, Pierre chega a 
passar 12 horas no computador. 
Ele trabalha em parceria com a 
designer Rúbia Alexandre, que 
mora em Santa Catarina. Ele tra-
balha de forma “remota” no seu 
apartamento localizado no bair-
ro de Petrópolis. Atualmente de-
senvolve, junto com a designer, 
o primeiro aplicativo por ini-
ciativa própria, que ele preten-
de deixá-lo a venda na App Sto-
re. Pierre não quis revelar a ideia 
do aplicativo que desenvolve an-
tes de concluir o projeto. “Deve-
rá fi car pronto nos próximos me-
ses”, disse. 

Além de produzir aplicati-
vos, Pierre Freire se dedica a ou-
tras duas atividades: escreve tu-
toriais ensinando desenvolvedo-
res a operar em iOS e é colunista 
do site especializado em tecno-
logia iMasters. “Sempre gostei de 
escrever e esse trabalho de fazer 
tutoriais no meu blog também 
me ajuda a conseguir trabalhos”, 
ressalta. 
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QUEM GOSTA DE chamar a Afonso 
Pena de Oscar Freire já pode, des-
de ontem, mudar de referência. 
Helô Rocha, estilista potiguar de 
maior visibilidade no Brasil, abriu 
a primeira loja em Natal, na qual 
estreou a linha “home”, que abriga 
produtos garimpados e todos os 
produtos criados sob o grifo Têca. 
“É a minha casa”, repetia a estilista. 
Quem foi na loja, saberá que é ver-
dade.  A estilista pretende reunir 
clientes e amigos, segundo suas 
próprias palavras -  no “quintal”,  
onde deve, breve, acontecer uma 
boa “caranguejada”. A mesma área 
externa deve abrir uma “Delicates-
sen”, de funcionamento diáriio. 

O menu será guiado pelo gos-
to de Helô Rocha. Um lugar onde 
o cliente possa degustar,   tal na 
noite de quinta-feira - desde cuz-
cuz marroquino a um providen-
cial Camembert com geléia de fru-
tas vermelhas acompanhado de es-
pumante, vinho branco e, surpresa 
nas festas dos fashionistas locais, 
“Meladinha”. A popular mistura de 
cachaça, mel e limão- conhecida 
do boêmio Beco da Lama -  foi hit 
da festa.  O drink era sorvido e visto 
em mãos de fashionistas e coluná-
veis.  Tereza Tinoco adora.  Notíva-
gos, de linhagem internacional, Cá-
cio Paiva não resistiu.  Helô, claro, 
idem. Enquanto Dudu Linhares – 
DJ paulistano contratado para ani-
mar a festa – fazia os convidados se 
dividirem entre a loja e área externa 
onde há um jardim suspenso. 

Com isso, a casa potiguar de 
Helô nasceu com cara de “fla-
gship”. Como toda inauguração há 
algumas surpresas. Pouco antes do 
horário marcado, Aldanisa Sá des-
cobriu que não poderia acender a 
placa de Neon (igual a vista na Os-
car Freire, em São Paulo), com o 
nome da grife, devido ao mal-suce-
dido trabalho feito por uma empre-
sa responsável por colocar um tol-
do. Detalhe. Os primeiros convida-
dos, logo ao chegar, eram arreba-
tados pela fachada – mantidas as 
linhas originais -   coberta pela es-
tampa da coleção de verão em que 
se reproduz símbolos de redes so-
ciais e motivos africanos. 

A ex-governadora Wilma de 
Faria foi das primeiras a chegar e 
dedicou bom tempo  na loja para 
conhecer  a linha home.   Prometer 
da festa,  Marília Sá apresentava 
os espaços. Marcos Sá – colunista 
do Novo Jornal – era todo atento 
aos detalhes. Fotógrafos, cinegra-
fistas e blogueiros exploravam mi-
nuciosamente cada detalhe  (não 
são poucos) da casa.  Às 20h, ho-
rário marcado para festa, pergun-
tava-se: “Cadê Helô?”. A estilista já 
estava na loja, mas entregava-se 
aos cuidados do cabeleireiro e ma-
quiador Franco Lemos. 

Dezoito minutos após, Heloisa 
Rocha – vestida com t-shirt pre-
ta, minissaia, meia-calça e sandá-
lia franjada preta – foi finalmente 
alvo dos holofotes. Estava protegi-
da pelo perfume Chance, da Cha-
nel. Mas, ao invés do providencial 

batom rouge, a estilista escolheu 
um rosa, também Chanel. Tere-
za Tinoco –  usando bolsa mar-
fim Chanel – foi das primeiras a 
parabenizar a estilista. O booker 
Alê Gomes relembrou os tempos 
de São Paulo presente a estilista 
com uma foto do “primeiro vesti-
do” feito pela estilista após se for-
mar pela Santa Marcelina. A ima-
gem se juntou a outras fotos colo-
cadas no mural com todos de con-
vidados da inauguração. 

A lista não é grande, mas pode-
rosa e “querida”. Tem Tinesa Eme-
renciano, Augusto e Cesar Revôre-
do, Nica Rocha (prima da estilis-
ta, que veio de São Paulo especial-
mente para o evento), o procurador 

O principado de
/ AFONSO PENA /  ESTILISTA CONHECIDA POR 
VESTIR CELEBRIDADES E POR PARTICIPAR DOS 
MELHORES DESFILES DE MODA NO BRASIL 
ABRE SUA PRIMEIRA LOJA EM NATAL 

AUGUSTO BEZERRIL
DO NOVO JORNAL

A CASA POTIGUAR DE 

HELÔ NASCEU COM 

CARA DE “FLAGSHIP”.

Bruno Macedo, a joalheira Valeria 
Françolin, a empresária Ana Au-
gusta de Paula , blogueira e estilista 
Nathália Faria – que usava belo ves-
tido branco em renda renascença 
da Nathy  Day-by-Day -  entre clien-
tes e amigos. O clima é despojado e 
muito chique. Dudu Linhares – DJ 
paulistano contratado para animar 
a festa – não deixou barato ao to-
car em frente ao jardim suspenso, 
localizado no lado direito da entra-
da.  As opções de clientes e as inú-
meras surpresinhas do acervo da 
loja faziam os convidados se divi-
direm entre o interior e a área ex-
terna. Com isso, a casa potiguar de 
Helô, confessa a estilista,  nasceu 
com cara de “flagship”. 

1.Tinesa Emerenciano

2.Nathalia Faria 

3.Audi Almeida

1

2

3
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Além dos florais, laise e 
estampas vistas em revistas e 
no desfile da Fashion Rio, o mix 
atiça o desejo com almofadas  e 
suporte para tablete, revestidos  
por  estampas de coleções da 
grife,  bonequinhas , guarda-sol 
e guloseimas japonesas, lingerie 
ao estilo” girlie”. Tudo autoral e 
fashion, para quem costuma se 
assustar com os tags das lojas 
do circuito Petrópolis, a preço 
superbom.   

A linha de t-shirt é uma das 
próximas novidades. Helô fechou 
contrato com uma galeria  e 
passará a produzir, em poucos 
dias,  camisetas com assinatura 
de arte.  O sucesso do layout da 
loja natalense  deve promover 
mudanças na estratégia de 
mercado da Têca em São Paulo. 
Aldanisa Sá e Helô Rocha já 
buscam no famoso “ Jardins “, 
um imóvel capaz de traduzir a 
atmosfera da loja da Afonso Pena. 

“É minha casa. A Têca sempre 
teve  essa coisa de reunir pessoas, 
amigos”. Para se ter idéia do clima 
pensado, Helô pretende, a partir 
de uma parceria com Franco 
Lemos – até fazer com que as 
clientes possam usar os mesmos 
produtos de beleza usados por 
ela.  No final da festa, a própria 
estilista juntou grupo para dançar 
ao som de uma trilha em que hits 
de Caetano Veloso, Lulu Santos e 
se intercalavam ao eletro divertido 
do Scissor Sisters (vale nota para 
o cover de Confortably Numb, 
hypado no desfile da Balenciaga) 
e o pop de Florence. Coisas da 
“Oscar Freire natalense”? Helô 
Rocha escreve, orgulhosamente, 
Afonso Pena. E ponto.
P.S – A Têca Afonso Pena abriu 
numa lua nova em Virgem. 
Coincidentemente o signo de 
Helô Rocha.

PARCERIA 
PARA PRODUZIR 
CAMISETAS 
DE ARTE

CIRCULANDO NA TÊCA: 

FACHADA COM ESTAMPA DA ESTAÇÃO, OBJETOS DE DIFERENTES 

CULTURAS E O SUCESSO DO SOM DO DJ DUDU LINHARES E DO DRINK 

“MELADINHA”, ENTRE CONVIDADOS COMO TEREZA TINOCO. 

FOTOS: NEY DOUGLAS / NJ
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Social E-mail
sadepaula@novojornal.jor.br

Fones
84 3201.2443 / 3221.3438

MarcosSadepaula
A árvore da liberdade deve ser revigorada de 
vez em quando com o sangue de patriotas e 
tiranos: é seu fertilizante natural”
Thomas Jefferson (1743 – 1826)
Terceiro presidente dos EUA e o principal autor da 
Declaração da Independência daquele país

 ▶ Ricardo Bezerra, diretor executivo da 

Lopes Natal, abrindo o escritório geral 

da imobiliária na Prudente de Morais, 

em Lagoa Nova

 ▶ Augusto Bezerril, Alberto Coutinho, Célia Freire e Leandro 

Mendes no almoço de encerramento do projeto Natal Pensando 

Moda 2011 do Sebrae no restaurante Mazzano em Ponta Negra
 ▶ Aldanisa Sá e Andrea Ramalho no 

lançamento da fi lial da Têca em Natal 

na última quinta

 ▶ Luciana Mamede e Mézia Araújo no 

coquetel de lançamento da Mostra Artkasa 

2011 que segue na loja da Prudente

 ▶ Carla Couto na festa de despedida 

de Lorena Ubarana, também de férias 

concluídas, só que retornando para a 

Dinamarca
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1 Laranja Mecânica - fi lme britânico de 1971, dirigido por Stanley Kubrick, adaptação do romance 
homônimo do escritor inglês Anthony Burgess. O fi lme tornou-se um clássico do cinema mundial e um 
dos fi lmes mais famosos e infl uentes de Kubrick. O orçamento total do fi lme foi de apenas 2,2 milhões 
de dólares;

2 Sissi - fi lme austríaco de 1955, do gênero romance biográfi co, dirigido e roteirizado por Ernst 
Marischka. É o primeiro de uma série de três fi lmes sobre a imperatriz Elisabeth da Áustria;

3 Poesia - fi lme sul-coreano que segue a lei primeira do bom melodrama: enxergar a vida nas pequenas 
coisas do cotidiano e que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2011, do diretor 
Lee Chang-dong;

4 Contracorriente – Filme peruano do diretor Javier Fontes-Leon, conta a história de Miguel, um 
pescador que embora viva bem com a esposa Mariela, que está grávida do primeiro fi lho do casal, tem 
um caso secreto com um artista forasteiro, Santiago. Quando a história toma um rumo sobrenatural, 
Mariela começa a questionar Miguel, que terá de decidir se é homem sufi ciente para assumir sua 
sexualidade. Um dos mais premiados fi lmes com a temática GLBT dos últimos tempos;

SADEPAULA / NJ

Antônio tem 28 anos e é natural 
do município de Rui Barbosa, 
interior do Rio Grande do Norte. 
Aos 11 anos se muda com a mãe 
para Natal, mas sempre vai visitar 
sua terra, em busca de suas raízes. 
Depois de trabalhar um tempo 
com DVDs piratas, teve junto 
com seu sócio, o Paulista, a idéia 
de colecionar fi lmes raros e cults. 
Daí surgiu o sebo 7ª Arte, que 
atende aos cinéfi los da cidade 
no camelódromo do centro há 
uns cinco anos. Hoje, com um 
acervo de mais de 12 mil títulos, 
sua banca é ponto de encontro 
de quem gosta das películas de 
qualidade, sejam antigas ou as 
novas que não entram no circuito 
comercial de nossa cidade. Lá 
encontra-se desde Marcelino 
Pão e Vinho, ao último iraniano 
premiado em festivais mundo 
afora. Organizado por diretores 
ou temas, em ordem alfabética, 
fi ca difícil não encontrar algum 
título que se queira. A coluna 
pediu a Antônio para enumerar 
os 10 fi lmes, dentre as raridades 
existentes no acervo da 7ª Arte, 
que mais os cinéfi los pedem.

de Antônio Barbosa

?VOCÊ SABIA
Que um diretor sem diretoria do Senado, cujo título é só para justifi car o 
salário, ganha o dobro do que ganha um professor universitário federal 
concursado, com mestrado, doutorado e prestígio internacional? Que um 
assessor de 3º nível de um deputado, que também tem esse título para 
justifi car seus ganhos,  mas que não passa de um “aspone” ou um mero 
estafeta de correspondências, ganha mais que um cientista-pesquisador 
da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, com muitos anos de formado, que 
dedica o seu tempo buscando curas e vacinas para salvar vidas? 

Piada sagrada
Moisés, Jesus e um velhinho 

jogavam golfe. Moisés colocou 
a bola no pino e deu a primeira 

tacada; a bola caiu num lago.
Ele chegou à beira do lago e, 
levantando o taco, as águas 

se abriram. Ele entrou, deu a
segunda tacada e a bola foi 

diretamente para o buraco. Na 
vez de Jesus jogar, a bola também 
foi parar no lago, mas caiu sobre a
folha de uma vitória-régia. Então,

Jesus caminhou sobre as águas, 
foi até a planta e deu a segunda 

tacada, mandando a bola para o 
buraco. Aí, foi a vez do velhinho... 

Ele, todo trêmulo, preparou-
se para dar a tacada inicial. A 

bola voou para fora do clube e 
começou a cair na direção de um
riacho. Nesse instante, um sapo a 
engoliu. Pouco depois, uma cobra

engoliu o sapo e foi agarrada por 
um gavião; a ave apertou demais 
a cobra que regurgitou o sapo ao

sobrevoar o campo de golfe; ao 
cair, o sapo bateu com o peito no
chão e cuspiu a bola diretamente

para o buraco. Ao acompanhar
toda aquela cena, Moisés olha 

para Jesus e diz:
- Cara, é um saco jogar golfe com 

o seu Pai!

Cabeça e
Pescoço

O presidente da Cooperativa 
dos Médicos do Rio Grande do
Norte, Dr. Fernando Pinto está

participando em Santos, do 
Congresso Brasileiro de Cabeça 

e Pescoço. No evento, ele faz
parte de uma mesa redonda de 

defesa social envolvendo os temas 
de cooperativismo médico e 

remuneração médica. 

Última chance
Hoje é o último dia para se curtir 
a Feira do Artesanato Potiguar, 
que está desde quinta na Praça 
André de Albuquerque, no centro 
da cidade. O evento, dentro da 
programação Agosto da Alegria, 
abriga 90 estandes com o melhor 
do artesanato tradicional do estado.
Todos os nossos artesãos estão 
sendo representados por meio de 
suas cooperativas ou associações.

Troca-troca
Depois do sucesso da primeira edição, a Revista Catorze 
promove hoje, durante o Circuito Ribeira, o II Escambo 

Cultural. O evento vai ocorrer em Nalva Melo Café Salão, 
a partir das 16h. O escambo é uma grande a troca de 

livros, fi lmes, discos e quadrinhos, e além de contar com 
uma discotecagem de música brasileira, essa edição terá 

ainda o rango preparado pelo chef Jackson Garrido. 

Seminário
O Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

UFRN promove amanhã o seminário “Berlim depois do 
muro – a cidade reunida?”, ministrado pela geógrafa 
alemã, Julia Richter. O evento ocorrerá no auditório 
B do CCHLA, às 9h, e abordará as conseqüências da 

transformação de Berlim na capital do país, em seguida 
à queda do muro e a conseqüente reunifi cação das 

duas partes da cidade.

Prêmio literário
A União Brasileira de Escritores do Rio 
Grande do Norte está com a primeira 

edição do edital “Prêmio Literário 
– Escritor Eulício Farias de Lacerda 

2011” aberto. A iniciativa contemplará 
os autores que sejam vinculados à 

UBE/RN, em trabalho na modalidade 
“prosa”, sobre pessoas, natureza ou 
costumes prevalentes na cultura do 

estado. As inscrições poderão ser feitas 
até o dia 30 de setembro, na própria 

UBE/RN, das 8h às 16h. 

Abre aspas
“Sou com muito orgulho um velho escritor brasileiro. 
Agora eu não gosto é desses nomes que andam dizendo 
por ai pra substituir a palavra velhice. Inventaram uma 
tal de terceira idade e acho que esse nome tá errado, 
porque as idades são cinco: infância, adolescência, 
juventude, maturidade e velhice. Se dividem em três 
idades (terceira idade) é porque estão comparando com 
a fruta, ai só tem três opções:  verde, madura e podre” 
Ariano Suassuna

5 Os Imperdoáveis - faroeste de 1992, dirigido e protagonizado por Clint 
Eastwood e vencedor dos Oscars de melhor fi lme e de melhor diretor. O 
fi lme é sobre pistoleiros semi-aposentados que trabalham por dinheiro. 
Nesse fi lme desmitifi cador do velho oeste, a violência não é gloriosa e 
se manifesta como reação da insegurança masculina ou então como 
efeito das bebidas. Já as mulheres não são vistas como estereótipos e os 
antigos heróis celebrizados pela literatura popular são mostrados como 
ineptos ou farsantes;

6 Dzi Croquetes – documentário sobre a trajetória do irreverente grupo 
carioca que marcou o cenário artístico brasileiro nos anos 70, que 
contestava a ditadura por meio do deboche e da ironia e defendia a quebra 
de tabus sociais e sexuais. O grupo é lembrado por depoimentos de artistas 
e amigos como Liza Minnelli, Gilberto Gil, Nelson Motta, Marília Pêra, Ney 
Matogrosso, Betty Faria, Cláudia Raia, Miguel Falabella e Norma Bengell;

7 Metrópolis – fi lme alemão de fi cção científi ca produzido em 1927, 
realizado pelo cineasta austríaco Fritz Lang. Foi, à época, a mais cara 
produção até então fi lmada na Europa, e é considerado por especialistas 
um dos grandes expoentes do expressionismo alemão. Em 2008 foram 
reencontrados, na Argentina, 30 minutos de metragem deste clássico que 
será restaurada e acrescentada à versão conhecida;

8 Só 10 Por Cento É Mentira, A Desbiografi a de Manoel de Barros - 
mergulho cinematográfi co na biografi a inventada e nos versos fantásticos 
do poeta sulmatogrossense Manoel de Barros que alterna sequências 
de entrevistas inéditas do escritor, versos de sua obra e depoimentos 
de “leitores contagiados” por sua literatura, construindo um painel 
revelador da linguagem do poeta, considerado o mais inovador em língua 
portuguesa;

9 A Felicidade Não Se Compra – fi lme americano dirigido por Frank 
Capra em 1946. É considerado um clássico natalino e conta a história de 
um espírito desencarnado, candidato a anjo que, para ganhar suas asas, 
recebeu a missão de ajudar um valoroso empresário que, em virtude de 
grave problema fi nanceiro, provocado por desonesto banqueiro, tinha a 
intenção de se suicidar;

10 Estômago – fi lme brasileiro de 2007 dirigido por Marcos Jorge que 
conta a história de Nonato, imigrante nordestino que chega à cidade 
grande em busca de oportunidade. Lá aprende a profi ssão de cozinheiro 
e recebe uma melhor oportunidade de trabalho mas sua vida se complica 
ao se envolver com uma prostituta. O fi lme aborda ambição, poder, 
gastronomia e sexo.

Domingo 
no Parque
A grande pedida de hoje é o show 
de Diogo Guanabara & Macaxeira 
Jazz no Som da Mata Especial no 
Parque das Dunas às 16h30.

Os irmãos 
brothers
Hoje tem o irreverente desfi le 
“Irmãos de Arte”, onde os modelos 
serão amigos e amigas de todas 
as idades desfi lando com mais de 
cinqüenta peças originais organizado 
pelos irmãos Lidia Quaresma, Flávio 
Freitas e Cláudio Freitas durante o 
Circuito Cultural Ribeira, às 18h30.
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