
C6 o Estado
Mato Grosso do Sul

 
Campo Grande - MS | Segunda-feira, 3 de novembro de 2014

Ana Karolyna Resquim

Eles surgiram no fim da 
década de 1960 e ainda 
têm forte influência na 

sonoridade brasileira. Os Novos 
Baianos são os homenageados 
nos álbuns “Tinindo” e “Trin-
cando”, que devem ser lançados 
no dia 20 de novembro com a 
participação de dois sul-mato-
-grossenses: a cantora Tha-
mires Tannous e o produtor e 
jornalista Carlos Nascimento. 

“Todo mundo sabe cantar 
pelo menos uma música dos 
Novos Baianos. Isso que nos 
motivou, além de sermos fãs”, 
afirma Nascimento, campo-
-grandense, que mora em São 
Paulo (SP) há três anos. 

Carlos conta que a ideia 
de homenagear a banda, que 
contou com nomes como Pepeu 
Gomes, Moraes Moreira e Baby 
Consuelo, nasceu em uma mesa 
de bar. Foi no início do ano, em 
meio a uma conversa com o 
músico Di Pietro, que os dois 
amigos e produtores do coletivo 
musical “O Jardim Elétrico” ti-
veram a ideia. “Entre cervejas 
e música em um bar da rua 
Augusta, a ideia surgiu”, diz.

O trio campo-grandense 
Hermanos Irmãos vai per-
correr cinco cidades de 
Mato Grosso do Sul para 
lançar seu novo disco, inti-
tulado “Por América”. 

Por meio do Circuito Uni-
versitário 2014, promovido 
pela UFMS (Universidade 
Federal de Mato Grosso do 
Sul), eles vão passar pelos 
campus de Paranaíba, Cha-
padão do Sul, Coxim, Ponta 
Porã e Aquidauana. 

Esta é a terceira vez que 
Jerry Espíndola, Márcio De 
Camillo e Rodrigo Teixeira 
são convidados a parti-
cipar do Circuito Universi-
tário, e eles darão continui-
dade à tradição do trio de 
levar consigo convidados 
especiais. 

“Nas outras edições já 
estiveram conosco Tetê 
Espíndola, Paulo Simões e 
outros, e este ano estamos 
levando Marcelo Loureiro, 
Guga Borba e Sandro Mo-
reno”, conta Márcio De 
Camillo.

Raquel de Souza

A edição 2014 do Festival de 
Cinema FestCine Vídeo Amé-
rica do Sul, que acontecerá 
de 30 de novembro a 7 de 
dezembro, está com as inscri-
ções abertas para títulos de 
curta-metragem sul-mato-gros-
senses até o dia 13 deste mês. 

As produções serão esco-
lhidas pelo júri popular durante 
o festival. “A nossa expecta-
tiva é muito grande porque o 
primeiro já foi um sucesso e 
queremos repetir isso com o 
segundo”, afirma o presidente 
da ACV-MS (Associação de Ci-
nema e Vídeo de Mato Grosso 
do Sul), Orivaldo Mendes Jú-
nior. Podem ser inscritos filmes 
de até 20 minutos com pro-
dução ou finalização originá-
rias exclusivamente de Mato 
Grosso do Sul, lançados em 
2013 e 2014

Este ano, o evento aconte-
cerá de na rede UCI do Shoping 
Bosque dos Ipês, em Campo 
Grande. O objetivo é valorizar a 
cinematografia com temáticas 
que abordam o cotidiano da 
vida dos povos na América do 
Sul, proporcionando a com-
preensão dos seus costumes e 
visando a integração cultural 

por meio do cinema. Para par-
ticipar da mostra competitiva, 
os filmes têm que ter cópia em 
DCP (Digital Cinema Pack). 
A ficha de inscrição está dis-
ponível no site da ACV-MS e 
deverá ser remetida para o 
e-mail abd.acvms@gmail.com. 

Prêmios para os escolhidos pelo 
júri popular somam R$ 10 mil

O júri popular vai escolher 
o melhor curta-metragem sul-
-mato-grossense, melhor curta-
-metragem latino-americano 
e melhor longa-metragem. Os 
filmes concorrem a uma pre-
miação de R$ 10 mil.

Os filmes não selecionados 
serão exibidos em uma mostra 
paralela, que ocorrerá no es-
paço drive-in do FestCine. O 
evento é realizado pela ACV-MS 
com recursos do FIC (Fundos 
de Investimentos Culturais). 
“A produção do nosso cinema 
aqui foi muito grande este ano, 
estamos esperando um bom 
número de inscritos”, comenta.

SERVIÇO - Mais informações sobre 
o evento e a ficha de inscrição 
estão disponíveis no site da 
ACV-MS, no endereço www.acvms.
blogspot.com.

Música

Um tributo para ‘tinir e trincar’
Álbuns que 
homenageiam  
Novos Baianos 
contam com 
um produtor e 
cantora de MS

Artistas foram convidados a 
regravar canções com liberdade

Em uma reunião, realizada 
alguns dias depois, ficou deci-
dido que seriam lançados dois 
álbuns virtuais, com 28 regra-
vações de canções dos Novos 
Baianos, realizados por novas 
faces da música brasileira.  
Carlos explica que a equipe 
fez uma lista com mais de 50 

canções, escolhidas dos discos 
“É Ferro na Boneca”, “Acabou 
Chorare”, “Novos Baianos F.C”, 
“Vamos Pro Mundo”, “Praga 
de Baiano” e “Farol da Barra”, 
todos da década de 1970. 

E, depois dessa seleção, co-
meçaram a buscar os intér-
pretes, entre artistas de todo 
o Brasil. “Começamos a iden-
tificar qual artista combinava 
com qual música. Tudo só foi 

possível porque eu e o Di Pietro 
tivemos ajuda deles. Quando 
tudo estava pronto começamos 
os telefonemas. A aceitação foi 
imediata”, relembra Carlos. 

Thamires Tannous canta a música 
‘Na Cadência do Samba’ no disco

Participam das homena-
gens artistas como Larissa 
Baq, Cícero e A Banda Mais 

Bonita da Cidade, além de 
Thamires Tannous, que can-
tará a canção “Na Cadência 
do Samba”, música de au-
toria de Ataulfo Alves e Paulo 
Gesta, mas que teve uma 
versão famosa lançada com 
os Novos Baianos. 

“Fiquei muito feliz, pois 
adoro os Novos Baianos e 
sabia que estaria em um pro-
jeto sério ao lado de grandes 

artistas. Não pensei duas 
vezes antes de aceitar”, de-
clara Thamires.

SERVIÇO - O show de lançamento 
acontece em São Paulo, na 
casa de shows Da Leoni. Para 
quem é de Mato Grosso do 
Sul, logo após o show, os 
álbuns estarão disponíveis para 
download gratuito no site www.
ojardimeletrico.com.br. 

Disco 'Acabou Chorare' é 
um dos mais icônicos da 
música brasileira feita pelos 
Novos Baianos a partir da 
década de 1960

Thamires Tannous, de Campo Grande, é uma das artistas a integrarem projeto de tributo aos Novos Baianos ao lado de nomes como A Banda Mais Bonita da Cidade

Audiovisual

FestCine recebe as 
inscrições para sua 
mostra de curtas

Edição 2014 premiou cineasta Joel Pizzini com filme sobre Ney Matogrosso
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Artistas

Hermanos Irmãos levam novo 
CD para cinco cidades locais

Além de Mato Grosso do 
Sul, o trio Hermanos Irmãos 
vai lançar seu novo trabalho 
no Paraguai, na Argentina, 
Uruguai, Venezuela e Chile. 

Em Ponta Porã, o show 
terá participação do maestro 
argentino Willy Suchar, 
responsável pela direção 
musical do disco. Márcio de 
Camillo adianta ainda que 
no dia 10 de novembro, o trio 

lança seu novo clipe, que terá 
participação do argentino 
Rubén Goldín. A faixa ainda 
não foi divulgada, mas no 
CD Rubén canta na versão 
em português de “Las cosas 
que uno quiere” e assina a 
direção vocal.

Na noite de hoje, quem 
recebe os músicos é a cidade 
de Paranaíba, amanhã, a 
contemplada é Chapadão do 

Sul, e na quarta-feira (5), eles 
se apresentam em Coxim. 
Na segunda-feira (10), a 
apresentação é na cidade de 
Ponta Porã, e na terça-feira 
(11) em Aquidauana. Todos 
os shows serão realizados 
dentro do ambiente 
universitário a partir das 
20h, mas são gratuitos e 
abertos para a comunidade 
em geral. (RS)

Trabalho será lançado em outros 
cinco países da América do Sul

Músicos Rodrigo Teixeira, Márcio de Camillo e Jerry Espíndola participam do Circuito Universitário 2014 em cinco cidades, levando o disco ‘Por América’

Álbum do Hermanos Irmãos foi 
gravado em Assunção, Paraguai

O disco “Por América” foi 
gravado em 2013 no estúdio Ka-
mikaze Records, em Assunção, 
Paraguai. O álbum traz 11 can-
ções, entre músicas autorais 

e interpretações do trio para 
canções de compositores como 
Almir Sater, Paulo Simões, Re-
nato Teixeira e Tavinho Moura. 
Além do argentino Rubén 
Goldín, o disco conta ainda 
com outros convidados brasi-
leiros, argentinos, paraguaios 

e venezuelanos, promovendo 
uma integração com músicos 
de outros países da América do 
Sul. “O objetivo dos Hermanos 
Irmãos é esse olhar pra Amé-
rica do Sul, a gente quer criar 
uma ponte com esses países”, 
define Márcio. (RS)

Carlos Arias/Divulgação


