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Livro leva o esporte
como lição à vida

DA REDAÇÃO

Ex-atletas, Cristina e Pedro Pinciroli buscam fortalecer as pessoas

DA REDAÇÃO

O esportee a vida têm muito
mais em comum do que se
imagina. Pelas lições dos
campos, quadras e piscinas,
pode-se viver melhor. Essa é
a premissa do livro Esporte,
UmPalcoparaaVida,escrito a quatro mãos por pai e
filha, os ex-atletas do polo
aquático Cristiana Pinciroli
ePedroPinciroliJúnior.
“Nós dois fomos atletas
de alta performance. Essas
lições do esporte estão passando de geração em geração, do meu pai, para mim e
para meus irmãos, de mim
para minhas filhas, não como algo imposto, mas como inspiração”, afirma Cristiana. “O objetivo (do livro)
é trabalhar o fortalecimento da pessoa, por meio das
liçõesdo esporte de alta performance”, explica.
O livro foi construído em
três pilares: o primeiro, as
histórias de Cristiana, que
jogou polo na Itália, sendo
campeã da Europa, e do
pai, atleta olímpico (integrou a seleção brasileira de
polo em Tóquio, 1964, e Cidade do México, quatro
anos depois).
O segundo: ter a ciência
como base. “Tudo o que a

DETALHES
DIVULGAÇÃO

Schmidt, medalha de ouro
no vôlei de praia, em 2016,
ovenezuelano Aníbal Sanchez, expoente do beisebol, Raí, ex-jogador de futebol, e Roberto Scheidt,
da vela, que tem cinco medalhas olímpicas, sendo
duas de ouro – uma história que Cristiana faz questão de relembrar.
FOCO E LONGEVIDADE

O livro Esporte,
Um Palco para a Vida foi lançado
pela Primavera Editorial
(www.primaveraeditorial.com)
e tem preço sugerido de
R$ 54,90. Está à venda
nos formatos físico e digital no
próprio site da editora e nas
plataformas de venda on-line.

gentefala nolivro é comprovado cientificamente por
pesquisas, teses, livros. Não
é algo baseado em percepção”. E o terceiro: entrevistas com atletas de alta performance de várias modalidades, brasileiros ou não.
Dentre os nomes, Bruno

O maior medalhista olímpico brasileiro nasceu em
1973 – portanto, está às
portas de completar 50
anos – e ainda na ativa,
tendo participado dos sétimos Jogos Olímpicos
de sua vida, em Tóquio.
Algo admirável no esporte de alta performance,
reforça Cristiana.
“São admiráveis o poder
de foco, a dedicação, a persistência e o fato dele sempre estar se renovando.
Na entrevista, ficou evidente a paixão pelo esporte. ‘Eu gosto da adrenalina
da competição, a preparação da largada. Me sinto
vivo. Meu corpo está permitindo e se a vida está
dando essa chance... é a
coisa mais linda de se viver’, ele disse”.

CHEGOU
NOVIDADE!

Festival de Jazz de Capão foi proibido de usar Lei Rouanet

Justiça manda rever ação
da Funarte sobre festival
DE SÃO PAULO

A Justiça Federal mandou
a Funarte reavaliar o pedido feito pelo Festival de
Jazz do Capão para captar
patrocínio por meio de leis
de incentivo fiscal. Depois
de nove edições, o evento
realizado anualmente na
Chapada Diamantina, na
Bahia, foi impedido pelo
Governo Federal de usar a
Lei Rouanet sob o argumento de ‘risco à malversação do recurso público’.
Em sua decisão, o juiz
Eduardo Gomes Carqueija,
da 3a Vara Federal Cível da
Bahia, determinou que a
Funarte se limite a fazer
umaanálise técnica do pedido e se abstenha de ‘realizar
apreciação subjetiva quantoao valor artísticoou cultural do projeto’. “Sobretudo

CURTAS

Uma loja no cinema repleta
de itens para sua coleção!
Nunca é tarde...

Aos 80 anos de idade e
65 de profissão, o jornalista Boris Casoy vai recomeçar: ele acabou de
iniciar as aulas no curso
de Medicina Veterinária na Universidade Cruzeiro do Sul. “Vou manter todos os meus compromissos jornalísticos,
inclusive o Jornal do Boris”, afirmou o jornalista sobre seu programa
de comentários e análises sobre política, economia e esporte. Em
2020, Boris foi demitido da RedeTV após quatro anos na emissora.
Dois meses depois, ele
assinou contrato com a
TV Gazeta, que transmite o Jornal do Boris.

La Casa de Papel

Disponível no Cinesystem
Litoral Plaza Shopping.

Inscrições
abertas ao
ProAC Lab

A quinta e última temporada da série espanhola
sobre o maior roubo da
história já tem data para
estrear: 3 de setembro.
Como em outros sucessos, a Netflix resolveu dividir a temporada em
duas: a 2a parte sai só em
3de dezembro. Cada parte terá cinco episódios.

quando importe em qualquer discriminação de natureza política que atente
contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística, de consciência ou crença”.
Na avaliação do magistrado, a investida contra
o evento teve como motivação a reprovação ao
uso do slogan Festival Antifascista e Pela Democracia, o que fere o princípio
da impessoalidade.
“O agente administrativo se enredou em um discurso hermético, externou uma predileção à chamada alta cultura e à música sacra em um discurso
abertamente excludente
de outrasexpressões culturais”, comentou o juiz.
(Estadão Conteúdo)

Já estão abertas, até 28 de
setembro, as inscrições
para o programa de fomento ProAC Lab 2021.
Criado pela Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Estado, o programa tem R$ 12 milhões a
serem investidos em 11 linhas, que devem contemplar 240 projetos de pessoas físicas e jurídicas nas
áreas de música, teatro,
dança, circo, audiovisual,
artes visuais e literatura.
Segundo as regras dos
editais de fomento cultural do Estado, proponentes pessoas físicas e jurídicas que receberam recursos do ProAC Lab 2020
não serão considerados pelo ProAC Lab 2021.
“O ProAC Lab 2021 é
um complemento do
ProAC Lab 2020 para
que possamos alcançar e
beneficiar um número
ainda maior de artistas,
técnicos e produtores”,
enfatizou o secretário de
Cultura e Economia Criativa, Sá Leitão. Em www.
proac.sp.gov.br.
HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO

O ProAC Lab 2021 irá
também identificar e premiar os históricos de realização dos artistas, em cada uma das áreas.

VARIEDADES
Emfamília
Lima Duarte, a sua neta Paloma Duarte e a bisneta
Ana Clara Winter estão escalados para a próxima
novela das seis, Além da Ilusão. O ator veterano da
Globo, com 91 anos, irá interpretar o pai de Paloma
na trama de Alessandra Poggi que estreia em 2022,
após Nos Tempos do Imperador. As gravações devem
começar em setembro na cidade de Poços de Caldas,
em Minas Gerais. Lima Duarte é casado com Marisa
Sanches, mãe de Débora Duarte, avó de Paloma.
Débora, que tinha apenas quatro anos quando o casal
se conheceu, se tornou atriz e adotou o sobrenome do
padrasto. A trama de Além da Ilusão se passa nos
anos 1940 e conta a história de Davi, interpretado
por Rafael Vitti, um rapaz que abandona a fortuna da
família para perseguir o sonho de ser mágico. Fazendo shows nas ruas, ele conhece Isabela, personagem
de Larissa Manoela, que faz sua estreia na emissora.
Outros atores confirmados: Paulo Betti, Barbara Paz
e Gaby Amarantos, que fará sua estreia como atriz.
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