a incansável formiga
parceiras:

Aos 41 anos, a jogadora que mais vestiu a camisa
da Seleção vai com tudo para sua 7ª Copa do Mundo
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por uma causa
Brumadinho

Peças, apresentações musicais e filmes atraem
turistas e levam entretenimento e conforto
aos moradores da cidade mineira
por Karina

Sérgio Gomes

Quatro meses depois do rompimento da barragem em Brumadinho, a cidade recebe iniciativas que buscam recuperar
a economia e o ânimo do local. Uma delas partiu do empresário Carlos Netto, que estava em Portugal quando viu
a notícia e, mesmo a um oceano de distância, decidiu fazer
algo. Para atrair novamente turistas à região, ele se uniu
ao artista local Sanrah Ângelo e criou o movimento A Arte
Abraça Brumadinho, que leva atrações culturais para cidade.
“A arte desperta consciência e estimula a sensibilidade, tem
poder de cura”, afirma Netto.
Na primeira edição, em abril, os moradores receberam
a orquestra Maré do Amanhã e a peça Missa para Clarice.
“Todo mundo ainda está triste, mas eventos como esses
ajudam a levantar o astral das pessoas”, disse a moradora
Maria de Lourdes Amorim, 65 anos. O Instituto Inhotim
(fotos 1 e 2), que viu seu público cair 40% após a tragédia,
também promove iniciativas do tipo. Além do show do
músico Lenine no mês passado, o instituto confirmou um
festival gratuito no centro da cidade, em parceria com
a plataforma cultural Meca, em outubro, para estimular
os turistas a conhecer os arredores. O museu também
criou o Fundo PróBrumadinho, que recebe doações para
a revitalização da cidade (ingresse.com/probrumadinho).
“Brumadinho é a casa do Inhotim e a presença das pessoas
aqui é fundamental para que o projeto continue existindo”,
diz Antonio Grassi, diretor da instituição.
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cidade aBerta
próximos eventos do
movimento a arte abraça
Brumadinho
No dia 1a deste mês, o professor
Clóvis de Barros Filho, autor de
vários livros, como Shinsetsu: O
poder da gentileza, dá a palestra
“O valor do humano e da vida.”

Já no fim do mês, no dia 29,
será realizado o Tributo a Tom
Jobim. O violonista Mário
Adnet, que já se apresentou
com o maestro, e outros
artistas relembram clássicos
como “Garota de Ipanema”.
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