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express press
 De todos os negros africanos 

que cruzaram o Atlântico  em 
direção ao Brasil na condição de 
escravizados, praticamente não 
existe registro autobiográfico. 
Mahommah Gardo Baquaqua, é 
uma das poucas exceções. Vindo de 
onde hoje é o Benin, Mahommah 
escreveu a única autobiografia de 
um ex-escravizado que viveu no 
Brasil....

 ...O texto é a base do espetáculo 
“Baquaqua”, apresentado pela 
Dagba Produções e o grande 
vencedor do V Festival Nacional 
de Teatro de Passos “Troféu Clélia 
Monteiro de Melhor Espetáculo”, 
segundo os jurados/provocadores 
do festival.

 “Baquaqua” tem texto do próprio 
Mahommah G. Baquaqua & Samuel 
Moore, traduzido por Robert 
Krueger, com adaptação de Rogério 
Athayde; a direção de Aramís 
David Correia, protagonizado 
por Wesley Cardozo (no papel de 
Baquaqua), conta a história de vida 
do homem que foi escravizado e 
traficado da África para o Brasil 
durante o século XIX...

  ...O projeto, dirigido por Aramis 
David Correia e com preparação 
corporal da atriz Tatiana Tiburcio, 
troxe do universo literário para 
o palco (virtual) do V FNTP os 
relatos de um escravo em um país 
estran geiro e faz refletir sobre 
outras milhares de histórias de 
pessoas que foram sequestradas do 
continente africano.

 Também levando um outro 
inédito prêmio do festival... “Há um 
mínimo de dignidade que o homem 
não deve negociar, nem em troca de 
sol”. A frase sintetiza o espetáculo 
“Inquéri to 5736 - Apenas uma 
parte da verda de”, montado a partir 
da obra “Santo Inquérito”, de Dias 
Gomes...

 ...Apresentado pelos fluminenses 
do bairro de Santa Rita, em Nova 
Iguaçu, reunidos na Cia de Segunda, 
“Inquérito 5736” foi o grande pre 
miado do V Festival Nacional de 
Teatro de Passos com um inédito 
“Troféu Clélia Monteiro de Melhor 
Espetáculo - Opinião Pública”. 
Público esse que se inscreveu nas 
redes sociais do FNTP, especifica 
mente para se habilitarem à essa 
votação... 

 ...Com apenas 50 minutos de 
duração, “Inquérito 5736 - Apenas 
uma parte da verdade” tem direção, 
sonoplastia e cenografia de Ander 
son Dias e trata, fundamentalmente, 
do direito que todos têm de expres 
sar suas ideias com liberdade. 
Branca Dias é acusada de heresia 
pela Santa Inquisição, torturada e 
julgada, juntamente com seu pai e 
seu noivo. A atuação de José de Bri 
to, Ohana Natureza e Thiago Zan 
donai conta essa história no palco.

 As cortinas do V Festival Nacional 
de Teatro de Passos  - “Troféu Clélia 
Monteiro” foram - virtualmente 
(espera-se, pela última vez, virtual) 
fechadas. O FNTP é uma idealiza 
ção do diretor Maurílio Romão, com 
realização da Adesc - a Associação 
de Desenvolvimento Cultural-
Regional. Em 2022 tem mais, 
prefe rencialmente em formato 
presencial, com todas as filas de 
direito nas salas de espetáculos 
espalhadas pela Ardeia e por outras 

cidades da região, com todos os 
aplausos de direito, ao vivo. Evoé!

 Um toque da famosa sofisticação 
italiana em sua cozinha. A Ponto 
Bello Acabamentos apresenta 
a Linha Prestige, da coleção 
Gardenia Slabs de porcelanatos 
italianos, conhecidos não só por 
sua aparência sofisticada, mas 
também por sua durabilidade e 
versatilidade. Prestige, da coleção 
Gardenia Slabs e outras opções 
exclusivas da Gardenia Orchidea 
Brasil você encontra na Ponto 
Bello - a primeira butique de pisos e 
revestimentos da região. Na Lavras, 
esquina com Dr Manoel Patti. Ou 
pelo (35) 9-8899-8600.

 “Evoé”, bugrada, era uma 
interjeição festiva de evocação 
proferido pelas sacerdotisas que 
evocavam o deus grego Dionísio. 
O grito de felicidade, de alegria, 
expressão de entusiasmo e exaltação 
também era proferido pelas bacantes 
- que cultuavam, em inesquecíveis 
bacanais em Roma, o deus Baco -, 
deus das festas e do vinho...

 ...Assim sendo, um Evoé para o 
passense Giovani Maldi de Melo. 
Que já trabalhou durante um 
período numa empresa cervejeira, 
paralelamente  a seus projetos 
pessoais. Que, em 2017, já produtor 
de cafés especiais, decidiu colocar 
em prática uma paixão antiga: a 
produção de vinhos finos...

 Giovani iniciou sua plantação 
de videiras em novembro de 
2018, lá pelos lados das Águas, 
inicialmente cultivando 4200 
mudas das consagradas castas 
Syrah e Viognier. Neste 2021 a 
vinícola de Giovani já tem um 
nome - a Quinta do Canário - e 
conta com mais de 20200 pés 
plantados em 4 talhões, também 
com uvas vitiviníferas francesas 
da casta Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc e Merlot que já 
entram em produção no próximo 
ano.

 Mas uvas in Passos??? Giovani 
destaca que o microclima na Quinta 
do Canário é propício para uvas de 
altíssima qualidade, o solo é rico em 
nutrientes e o saber fazer humano 
potencializam seu “terroir”. Suas 
uvas são produzidos pelo processo 
de poda invertida, criado por 
Murilo de Albuquerque Regina, o 
homem lá das bandas do Espírito 
Santo do Pinhal que, na latitude 
22º11’27” sul enganou as videiras 
com uma poda feita em agosto e 
outra em janeiro; com a segunda 
poda em janeiro, o ciclo recomeça 
e planta floresce em abril e maio e 
as uvas são colhidas final de julho/
início de agosto...

 ...Com condições climáticas ideais 
e amplitude térmica propícia a uvas 
de altíssima qualidade, a “Quinta 
do Canário” realizou o corte da safra 
2021 agora mesmo, composto por 
95% Syrah e 5% Viognier...

 ...De Passos a colheita seguiu 
para ser processada na citada 
Espírito Santo do Pinhal.  Com 
mais 12 meses de maturação em 
barricas de carvalho francês (que 
custam algo em torno de RS 9 
mil, cada e servaem para apenas 
quatro colheitas de uvas) esse vinho 
brasileiro, mineiro, de Passos, não 
deixa nada a desejar aos vinhos do 
Velho Mundo.

 ...o vinho “Quinta do Canário” 
tem logomarca desenvolvida pela 
filha de Giovani, Victória Maldi, 
que também desenvolveu a rolha 
- de genuína cortiça portuguesa, 
fechando garrafas não menos 
especiais, importadas do Chile. 
Pra arrematar em sua “Quinta do 
Canário”,..

 ...onde as videiras são vizinhas 
de uma poderosa plantação de cafés 
não menos especiais, Giovani Maldi 
de Melo fez o plantio de rosas e 
alfazemas - para embelezar, dar bom 
cheiro e, porque não, manter uma 
lenda europeia que fala que as rosas 
são atacadas em primeiro plano 
pelas pragas, funcionando assim 
como um alarme, o que é bom para 
o plantio. Evoé, Giovani!

 No domingo do Dia dos Pais, 
surpreenda! Com Sangue Azul 
para eles! Casual, esporte, esporte 
fino, em roupas, sapatos, bolsas, 
mochilas, carteiras e acessórios. 
Para pais com estilo. Na Avenida da 
Moda ou via Whatsapp (35/9-9141-
3312) #sangue azul homem

 Enquanto isso, com apoio da 
Lei Aldir Blanc - Evoé! - através 
do GO verno do Estado de Minas 
Gerais, da Secretaria Especial da 
Cultura/Ministério do Turismo e 
do Governo Federal, com apoio 
da Floricultura São Luiz, o grupo 
Tá na Cena dá con ta de que no 
próximo sábado 31, vai pilotar 
uma  leitura dramática de “O Sono 
do Rio”. Como parte do proje to,  
com texto inédito de autoria cola 
borativa - Bruno Mariotti, Emanuel 
Arcanjo, Gil Esper, Sérgio Machado 
e Vânia Ságio, com colaboração de 
Júnia Pereira e Marco Túlio Costa...  

 ...Após tal leitura dramática, o Tá 
na cena manda ver um bate papo em 
live, para falar sobre os processos 
de criação, personagens, história 
e mui to mais! Ás 20h, pelo canal 
no You Tube do Grupo Tá na Cena 
( https://m.youtube.com/channel/
UC7WZ oYjcLVdq3xS6_CyqK3Q )

 Harilcy Moraes & Wesley Freitas 
Machado celebraram hontem suas 
Bodas de Turmalina - 16 anos de 
bem casadinhos e mantendo o lema 
“Se não for eu, quem vai fazer você 
feliz...”

 Acupuntura para reequilibrar 
o corpo e a mente, nesses tempos 
de stress por conta de tudo isso aí 
fora. Acupuntura como tratamento, 
massagem como relaxamento, 
com atendimento a domicílio e 
com todos os procedimentos de 
segurança, conforme os dias atuais. 
Pela fisioterapeuta e acupunturista 
Mayna Elias. Agendamentos pelo 
9-9119-8690 ou 9-9946-0881. 

 Noite de hontem teve “Serenata 
nos Hospitais” capitaneada pelas 
vo zes mais angelicais da Primeira 
I greja Batista de Passos, cantando 
em frente aos hospitais... mas com 
todas as medidas de segurança 
tomadas. Como parte da “Semana 
da Comuni dade” que está em curso 
na PIB-Passos.

 Enquanto isso,  vai ser servida pelo 
sistema drive-thru a Feijoada Bene 
ficente da Comunidade Terapêutica 
Sagrada Família, marcada para acon 
tecer no próximo sábado 31, com ho 
rário de entrega das 11 às 15h, na 
sede da Assaf (na rua Geórgia, 370 
no Jardim Eldorado). Ao preço de 
R$ 30,00 a farta porção, a suculenta 
feijoada vem acompanhada de 
arroz, farofa, couve e laranja e pode 
ser ad quirida pelo 3521-0682  ou 
pelo 9-9908-7339.

 Ah, sim: a Defesa Civil emitiu 
um alerta de quea partir de hoje 

o 5º Festival NacioNal de teatro de Passos Premiou Pela Primeira vez 
em suas edições, com um iNédito troFéu “clélia moNteiro de melhor 
esPetáculo-oPiNião Pública” a Peça “iNQuérito 5736 - aPeNas uma Parte 
da verdade” da cia. de seguNda, de Nova iguaçu/rj.
os realizadores  do v FNtP agradecem a todos os gruPos 
ParticiPaNtes, aos PatrociNadores, aos aPoiadores e Parceiros 
Que ajudaram a resistir com a arte  este momeNto tão delicado 
e torNaram Possível evoé, Plateia, PorQue em 2022 tem mais. com 
aPlausos ao vivo!

...e o troFéu “clélia moNteiro de melhor esPetáculo” da QuiNta
edição do Festival NacioNal de teatro de Pássos vai Para 
“baQuaQua” ProtagoNizado Por wesley cardozo, aPreseNtado
Pela dagba Produções...
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seria uma cossaca? uma exibição de trajes Para eNFreNtar as Neves 
eterNas do kilimaNjaro No sul de miNas?!? mas Que Frio é esse, miNha 
Filha!?!Nada disso, bugrada! 
a FiNa estamPa é aPeNas a arteira NiNiNha Pereira da silva, dia desses, 
aNtes de sair Para um Passeio com a Filha e Neta, em temPeraturas 
Polares Na serra da maNtiQueira, em camPos do jordão


