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Zeza Amaral apresenta palestra
‘musical’ na Chácara da Barra
Acostumado a dar palestras
sobre o processo de criação de
crônicas impressas, o cronista
do Correio Popular Zeza Amaral
experimentou uma vivência
diferente na tarde da última
quinta-feira em Campinas. Ele
proferiu uma “palestra-musical”
sobre os grandes autores da
música popular do Brasil, na
Paróquia São Pedro Apóstolo, no
bairro Chácara da Barra. O
público, calculado em cerca de
40 mulheres, cantou e interagiu
com as canções dos
compositores, interpretados pelo
próprio palestrante. “Resolvi

diferenciar e falar dos cronistas
musicais, como Cartola, Nélson
Cavaquinho, Guilherme de Brito,
Herivelto Martins e Vinícius de
Moraes, principalmente.” Esta
foi a primeira vez que ele deu
uma palestra com esse formato
e a tendência é que ele se repita
mais vezes. “A música facilita
essa interação entre o
palestrante e o ouvinte.” De
acordo com o jornalista, analisar
a obra desses autores é
importante, já que eles têm a
capacidade de perceber detalhes
que passam despercebidos da
maioria. “São esses pequenos

detalhes do dia a dia que
valorizam o compositor de
música popular. Uns conseguem
essa riqueza de conseguir
enxergar isso, enquanto outros
vão na mesmice. É o que
diferencia o grande letrista e o
medíocre.” Além de jornalista,
Zeza Amaral também é
compositor e violonista. Ele
venceu o Prêmio Sharp de
Música, em 1987, e recebeu da
Câmara Municipal de Campinas
a Medalha Carlos Gomes (1990)
e o Diploma do Mérito
Jornalístico “Bráulio Mendes
Nogueira” (2003), pelos
serviços culturais prestados em
sua carreira no jornalismo,
música e teatro. Em 1993,
recebeu o prêmio “Melhor
Poeta”, da Prefeitura de
Valinhos. (Eric Rocha/Da
Agência Anhanguera)

O colunista do Correio Zeza Amaral: “A música facilita essa interação entre o palestrante e o ouvinte”
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● Gu Siqueira e Offbeat foi a 1ª banda a subir no palco da Estação
Cultura ontem na Virada Cultural de Campinas. A gastronomia também
foi atração no local, com food trucks. Os shows continuam hoje, em
diversos pontos. Os Titãs tocam no Rosário a partir das 18h30.
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Um morto e dois
feridos em colisão
entre carro e ônibus

Tentativa de explosão de
caixa acaba com 4 presos

Uma pessoa morreu e duas
ficaram gravemente feridas em
um acidente envolvendo um
carro e um ônibus na manhã de
ontem, em Campinas. Segundo
o Corpo de Bombeiros, o
acidente ocorreu às 6h10, na
Avenida Comendador Aladino
Selmi, no bairro São Marcos. A
vítima fatal estava no banco do
passageiro, na parte da frente do
carro, e morreu no local. Os
feridos foram socorridos e
levados para o Hospital de
Clínicas da Unicamp e para o
Mario Gatti. Uma das vítimas
ficou presa nas ferragens. A via
ficou parcialmente interditada
por algumas horas para que
houvesse o socorro e liberada às
8h, segundo a Empresa
Municipal de Desenvolvimento
de Campinas (Emdec). (AAN)

Quatro pessoas foram presas no
final da madrugada de ontem
no bairro Oreste Húngaro, em
Hortolândia, suspeitas de
tentarem explodir um caixa
eletrônico do JM Supermercado,
no Jardim Santiago, em Sumaré.
Os explosivos falharam e, como
não conseguiram levar o
dinheiro, os criminosos fugiram.
Na residência em que estavam
os suspeitos, a polícia
apreendeu quatro veículos,
celulares, cartões de crédito,
uma banana de dinamite e um
fuzil. Em patrulha em área entre
Sumaré e Hortolândia, policiais
militares começaram as buscas.
“Calculamos que esses suspeitos
em fuga poderiam passar pelo
local onde estávamos”, disse o
sargento Mattos, da 3ª
Companhia do 48º batalhão da

PM. Sabia-se que um carro prata
e uma moto estavam envolvidos.
Ao avistar os veículos suspeitos,
seguiram. Chegando à casa, o
suspeito identificado como
Marcos de Almeida Lopes, de 35
anos, saiu pelos fundos e atirou
duas vezes com fuzil, mas a
arma falhou e ele se rendeu.
Havia uma banana de dinamite
no telhado do imóvel. O Grupo
de Ações Táticas Especiais (Gate)
foi acionado para desarmar os
explosivos no mercado e na
casa. Na residência também
foram detidos Gisele Pedroza
Lima, de 27 anos, Alberto Cunha
da Silva, de 30, e Edson Alves da
Silva, de 27. Procurados,
parentes dos acusados não
quiseram se pronunciar e se
disseram traumatizados. (Érica
Araium/AAN)

