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Marcone Santos, à esq., é um dos organizadores domaracatu Estrela Dalva, do qual participamRobson José e Milena dos Santos; mestres reclamam de inclusão de frevo no Carnaval
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Pela primeira vez em 16
anos, a abertura doCarnaval
doRecife não será embalada
pelas alfaias (tambores) do
maracatu de baque virado.
Nasexta-feira,9de feverei-

ro, o cortejo commaisde500
batuqueiros e o coral femini-
no Voz Nagô serão substituí-
dos por orquestra de frevo e
apresentaçãodecantores co-
mo Luiza Possi e Lenine.
A decisão da gestão Geral-

do Júlio (PSB),quepõe fimao
legadodeixadopelopercussi-
onista Naná Vasconcelos —
morto em 2016—desagradou
integrantesdasnaçõesdema-
racatuegeroupolêmicanaci-
dade que ostenta o título de
“Carnavalmulticultural”.
Segundomestresdemara-

NoRecife,maracatudará
lugar ao frevodurante a
aberturadoCarnaval
Prefeitura afirmaquedata comemora 111 anosdo frevo e, por
isso, fará ahomenagemquedesagradoumestres domaracatu
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maracatu Aurora Africana.
Há oito anos, ele se apre-

sentanaaberturadoCarnaval
da cidade comumamédiade
80 batuqueiros. Esse ano o
grupo não deve passar de 65.
Em 2015, o maracatu foi

tombadopelo Iphan (Institu-
to do Patrimônio Histórico e
ArtísticoNacional) comopa-
trimônio cultural imaterial.
PresidentedaAmanpe(As-

sociação dos Maracatus Na-
ção de Pernambuco), que re-
úne 29 grupos, Fabio Sotero,
dizqueasnaçõesdevemapro-
veitar a oportunidade como
um ato de resistência. “São
mais de 200 anos de história
domaracatue temosque,por
nós e pela nossa cultura, fa-
zer umbelo espetáculo”, diz.
Paraosecretárioexecutivo

de cultura do Recife, Eduar-
do Vasconcelos, com a subs-

tituição “ganham as agremi-
ações e os foliões”, que terão
seis ao invésde cincodias de
festa noMarco Zero.
“No dia da nossa abertura

oficial estaremos comemo-
rando 111 anos do ritmo que
é a cara do Recife e, por isso,
resolvemosdepoisdemuitas
reuniões internas fazer uma
verdadeira homenagem ao
frevo”, afirma. “Não vamos
competir com a abertura do
CarnavaldeOlinda,hápúbli-
co para tudo”, completa.
Elenegaqueadecisãodes-

respeite a tradição construí-
dapor 16 anosporNanáVas-
concelos. “Sempre tivemos e
continuaremos tendo o mai-
or respeitopelo legadodeNa-
ná, tanto que não tiramos a
importânciadomaracatuque
estará presente em todos os
43polos denossa festa”, diz.

catusouvidospelaFolha,pa-
ranão ficar de foradoprinci-
palpalcoda folia recifense, a
praçadoMarcoZero,as13na-
ções “foram obrigadas” a
aceitar o espaço no encerra-
mentoda semanapré-carna-
valesca, na quinta-feira (8).

A gestão municipal defende
quedia9éDiadoFrevoe,por
isso, deve priorizar o ritmo.
Osmestres reclamamque,

alémdecoincidir comaaber-
tura do Carnaval de Olinda
(PE), a alteraçãomexe coma
questão religiosadasnações.

“Ostamboreseascalungas
(bonecas)sãorecolhidos15di-
asantesnosterreirosondesão
feitasasobrigaçõesesósaem
nasexta-feira,diadedicadoa
Oxalá. Para nós não é só o la-
do profano da história”, diz
DaniloMendes, 31,mestredo

bernardo Dantas/Folhapress

MaRaMalDoDEolIVEIRa -aos81,
viúvo de Marilia Scarpino de olivei-
ra. Domingo (14/01) às 10h. Crema-
tório Memorial, rua Suécia, 56 (an-
tiga r. Dr. Jorge balduzzi, Nº 520) Jd.
das oliveiras, Embu das artes.

7ºDIa
IlKa JUlIaN holloWaY RIBEIRo -
Nesta terça (16/01)às11h,Capelado
colégioNossaSenhoradoSion,av.Hi-
gienópolis, 983, São paulo, Sp

olaVo hYPPolITo CaRValho -
Nesta terça (16/01) às 19h30, Igreja
São Joãodebrito,ruaNebraska,868,
brooklin, São paulo (Sp)

1MÊS
PaUlo GUIlhERME FRaNCo MoN-
ToRo - Nesta terça (16/01) às 17h,
Igreja São José, rua Dinamarca 32,
Jardim Europa

MorTeS
SERVIÇO
VoCÊ DEVE PRoCURaRo SERVIÇo
FUNERÁRIoMUNICIPal DE SP:
tel. (11) 3396-3800 e central 156
site: prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/obras/
servico_funerario/
Serão solicitados os seguintes
documentos do falecido: Cédula
de identidade (RG); Certidão de
Nascimento (em caso demenores);
Certidão de Casamento.

aNÚNCIo PaGoNa Folha:
tel. (11) 3224-4000
Segunda à sexta, das 8h às 20h
Sábados e domingos, das 10h às 17h.

aVISoGRaTUIToNa SEÇÃo
site: folha.com/mortes
Até as 15h, ou até as 19h de sexta
para publicações aos domingos.
Enviar número de telefone para
checagem das informações.

KElly MaNtovaNi
Colaboração para a Folha

Adê Ferreira se fascinou
quando começou a frequen-
tar ensaiosde escolade sam-
ba, levado pela tia. Batiam
ponto nas quadras da Rosas
deOuro e de agremiações da
zona leste de São Paulo.
O garoto da Brasilândia

cresceu e, no final dos anos
90, fez do lazer um dos seus
ofícios. Formou-se em histó-
ria e conciliava a vida de ge-

rente numa empresa com a
preparação minuciosa dos
desfiles da Vai-Vai.
EraalaKambinda, respon-

sável por ajudar os chefes a
colocar as alas na avenida.
Puxava os componentes pa-
ra cantar eprecisava seman-
ter atentoparagarantir a sin-
cronia da apresentação.
A rotina intensa contrasta-

va com seu jeito calmo, de ri-
so contagiante. Era procura-
do para dar conselhos.
“Meensinouaamaravida,

sempre compalavras de con-
forto”,dizoamigoLéoSouza.
Também era reservado.

Não gostava de sair em fotos
e, quando o fazia, era acom-
panhado de amigos.
Nemnashoras livresaban-

donavaosamba—viajavapa-
ra ver os desfiles das escolas
doRio, frequentava rodas de
samba de raiz e contava his-
tórias dos bastidores.
Não se casou nem teve fi-

lhos. Tinha um amor incon-
dicional pelos sobrinhos e

primos pequenos. Sonhava
em comprar a casa própria.
“Eraumcaraextremamen-

te inteligente, podia conver-
sar sobre tudo. Tinha educa-
ção e elegância nas aborda-
gens ena formadeexpressar
suas opiniões”, lembra o cu-
nhado Fábio Paulino.
Morreu no dia 24, aos 51,

apósdois anosde luta contra
um câncer no cérebro. Deixa
os pais, cinco irmãos, quatro
sobrinhos e amigos.
coluna.obituario@grupofolha.com.br

aDENilSoN DE JESuS FERREiRa (1967-2017)

Responsável pela sincronia das alas da Vai-Vai

DE SÃo Paulo -Umacidente en-
volvendoumônibus e dois ci-
clistas deixou um deles mor-
to e outro gravemente ferido
namanhãdestedomingo (14),
no quilômetro 74, da Rodovia
Anhanguera, emVinhedo, in-
terior de São Paulo.
Aguinaldo Simões de Mo-

raes e Jurandir Thomazetto
pedalavam pelo acostamen-
toquando foramatingidospe-
lo ônibus. Moraes morreu na
hora, segundo o Corpo de
Bombeiros.
De acordo com a polícia, o

motoristadoônibusafirmaque
foi fechado por um caminhão.

Ciclistamorre após acidente comônibus
SP

DE SÃo Paulo -APolíciaMilitar
dispersoucombombasdegáse
tirosdeborrachafoliõesdafes-
tapré-carnavaldoblocoMinho-
Queens no sábado (13).
Oeventogratuitoocorreuem

umbar no centro de SãoPaulo
eopúblicobloqueouotrânsito.
Fernando Magrin, um dos

fundadoresdobloco, diz quea
PMdeumeia hora para os foli-
ões liberaremavia.Amultidão
continuou a bloquear o trânsi-
to e a PMdispersou os foliões.
Em nota, a PM diz que “não

recebeuatéomomento relatos
de abusos, pessoas feridas e
ações ilegais”.

Festa emSP temdispersão combombasde gás
PRÉ-CaRNaval

Edital de Recolhimento de Contribuição Sindical Patronal - O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE CAMPINAS E REGIÃO - SINDIVAREJISTA, entidade sindical de 1º grau, inscrita no CNPJ sob nº
46.107.462/0001-03, com sede neste município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua General Osório, nº 883,
4º andar, com base nos municípios de Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia,
Indaiatuba, Itatiba, Monte Mor, Paulínia, Rio das Pedras, Sumaré, Valinhos e Vinhedo informa a todas
as empresas integrantes da categoria econômica do Comércio Varejista em geral, com as exclusões previstas
no processo nº 46.000.19080/2003-29 do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, que o vencimento
da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2018, de acordo com a tabela progressiva por faixa
de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos artigos 578/591 da Consolidação. Das Leis do
trabalho - CLT será no dia 31 de janeiro de 2018. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento
poderão ser obtidas através dos telefone/fax (19) 3775-5560, ou ainda pelo site www.sindivarejistacampinas.org.
br. Campinas, 12 de Janeiro de 2018. Sanae Murayama Saito - Presidente. (13,14,15).

DoRio -Amulhergrávidadeoi-
to meses baleada em tentativa
de assalto no sábado (13), na
Baixada Fluminense, foi inter-
nadaemestadogravenoHospi-
tal Geral de Nova Iguaçu.
MichelledaSilvaNascimen-

to, 33, passoupor cirurgia cra-
nianaenquantoosmédicos fa-

ziam uma cesariana para ten-
tar salvar o bebê.
Mesmoemestadograve, ela

está estável. Já o estado de sa-
úde do bebê émais grave, com
pressãooscilando.Odiretor-ge-
raldohospital, JoéSestello,dis-
se que a criança provavelmen-
te terá sequelas se sobreviver.

Grávida baleada ebebê estão emestado grave
Rio


