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LEIA AMANHÃ  

Encoberto a nublado com chuva no norte 
e leste. Demais áreas, tempo nublado. 
Temperatura: estável. Mínima: 10°C. 
Máxima: 30°C. Umidade: 50%/95%. Ventos: 
sudeste a nordeste, de fracos a moderados. 

Encoberto a nublado com chuva fraca. 
Temperatura: estável. Mínima: 18°C. 
Máxima: 22°C. Umidade: 70%/95%. 
Ventos: sudeste a nordeste, de fracos 
a moderados com rajadas.
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JC Contabilidade 
Advogado Renato Tardioli analisa 
portaria que regulamentou a 
possibilidade de quitação de débitos 
tributários com a entrega de imóvel

Diretores e 
roteiristas de 
Tinta bruta 
participam de 
bate-papo hoje

NESTA EDIÇÃO

Tempo

Em focoFechamento
Loterias

O concurso 4.639 da Quina sorteou 
nesta segunda-feira os números 06, 27, 36, 
65 e 70. No sorteio 1.641 da Lotofácil, saí-
ram as dezenas 03, 04, 05, 08, 09, 11, 1, 14, 
16, 17, 19, 20, 21, 22 e 25. Os resultados são 
extraoficiais.

Odebrecth
A Odebrecht assinou ontem o primei-

ro contrato de licitação pública desde a 
deflagração da Operação Lava Jato, em 
2014. A empresa foi contratada pela esta-
tal federal Furnas, subsidiária da Eletro-
bras, para a modernização de uma planta 
da Usina Termelétrica Santa Cruz, no Rio 
de Janeiro. 

Plástico
O Sindicato das Indústrias de Material 

Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás) dá 
início hoje, em Farroupilha, à operação do 
Projeto Plástico do Bem. O programa bus-
ca gerar renda extra para o ensino público 
por meio da educação para a reciclagem.

Carne 
O presidente Michel Temer (PMDB) 

disse ontem que teve uma conversa pelo 
telefone com o presidente da Rússia, seu 
colega Vladimir Putin, sobre o agronegó-
cio e, mais especificamente, sobre a ques-
tão das carnes. O governo de Moscou au-
mentou as barreiras às importações em 1 
de novembro de 2017.

Construção
Os empresários da indústria da cons-

trução apostam na recuperação do setor 
nos próximos seis meses, segundo aponta 
a Sondagem Indústria da Construção, di-
vulgada ontem pela CNI. O índice de con-
fiança dos empresários da construção su-
biu para 57 pontos em março, ante 56,3 
pontos de fevereiro.

Petrobras
A Petrobras convocou assembleia ge-

ral ordinária para 26 de abril, na qual ele-
gerá a composição do conselho de admi-
nistração e do conselho fiscal. A proposta 
do controlador (a União) para o colegiado é 
que Nelson Carvalho siga como presidente 
do conselho de administração.

GLP
O Sindigás informa que suas empre-

sas associadas foram comunicadas pela 
Petrobras sobre novo reajuste de preço do 
GLP empresarial. O aumento de preço será 
entre 4,6% e 4,9%, dependendo do polo de 
suprimento.

Papelão
As vendas de papelão ondulado utili-

zado em embalagens cresceram 3,93% em 
fevereiro na comparação com o mesmo 
mês de 2017. Ante janeiro, contudo, houve 
queda de 7,98%, para 269,290 mil tonela-
das, segundo a Associação Brasileira de 
Papelão Ondulado.

MAÍ YANDARA/DIVULGAÇÃO/JC

RIOTUR/DIVULGAÇÃO/JC

Um dos destaques do pop-punk, o grupo

Simple Plan
retorna ao Brasil em 2018 e Porto Alegre está na agenda – o show está marcado para 25 
de maio, no Pepsi on Stage. Os ingressos custam entre R$ 180,00 e R$ 240,00, e 
estarão em pré-venda para fã-clube oficial dia 2 de abril pelo site www.livepass.com.br. 
A venda geral abre no dia seguinte, pelo mesmo site e também na Fnac do BarraShopping.

A meta foi batida, e com folga. Assim, está garantida a remonta-
gem, no Rio de Janeiro, da exposição

Queermuseu,
cancelada no ano passado na capital gaúcha. A mostra deve acon-
tecer em julho, no Parque Lage (foto). Até ontem, foram arrecada-
dos R$ 724 mil de 1.230 apoiadores – o mínimo era R$ 690 mil. 
Conforme o curador, Gaudêncio Fidélis, é o maior crowdfunding 
cultural já realizado no Brasil: “o sucesso dessa campanha se 
deve à força de mobilização daquelas parcelas mais progressistas 
da sociedade brasileira que disseram não à censura, ao fascismo 
e ao autoritarismo”, afirmou. O apoio pode ser feito até 29 de 
março, pelo site https://benfeitoria.com/queermuseu. Com os 
recursos a mais será possível, segundo Fidélis, ampliar o projeto 
educativo de Queermuseu.

Foi num 26 de março de 1978, há 40 anos, 
que faleceu o maestro de origem húngara 
Pablo Komlós. Por mais de 10 anos 
trabalhou em Montevidéu, no Uruguai e, 
em 1950, mudou-se para Porto Alegre. 
Logo assumiria a recém-fundada Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), instituição 
que, no sábado passado, finalmente 
ganhou sua sede própria, batizada de

Casa da Música 
da Ospa.
Um grande concerto (foto) marcou a 
inauguração do espaço, localizado no 
Centro Administrativo do Estado – são 2,5 
mil metros quadrados, com plateia para 
receber até 1,2 mil pessoas. A festa 
aconteceu com regência do maestro e 
diretor artístico da Ospa, Evandro Matté. O 
próximo concerto na Casa da Música da 
Ospa acontece dia 14 de abril, às 17h. Mais 
informações em www.ospa.org.br.
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A
pósvencerem o
TeddyAwards
demelhor lon-
ga-metragem
no Festival de
Berlim deste

ano, os diretores e roteiristas
de Tinta bruta, FilipeMatzem-
bacher eMarcio Reolon, parti-
cipam do bate-papoBerlinale,
que discute as impressões sobre
o festival e a programação das
mostras. O encontro é gratuito
e acontece hoje, no Goethe-Ins-
titut (24 de Outubro, 112), às
19h30min, com participações da
produtora do filme, Jéssica Luz,
e da cineastaAleteia Selonk.

Além do reconhecimento
emBerlim, Tinta bruta foi
premiado com o CICAEArt
CinemaAwards (prêmio da
Confederação Internacional de
Cinemas deArte) e, no último
dia 16, ganhou o troféuMaguey
demelhor filme no Festival
Internacional de Cinema de
Guadalajara, mais importante
festival do gênero daAmérica

Latina. O drama conta a histó-
ria de Pedro, um jovem que lida
com a partida da irmã e única
amiga, enquanto ganha dinheiro
fazendo performances eróticas
on-line. Sob o codinome Garoto-
Neon, ele se apresenta no escuro
do seu quarto paramilhares de
anônimos ao redor domundo,
com o corpo coberto de tinta, em
frente à webcam.Ao descobrir
que outro rapaz de sua cidade
está copiando sua técnica, Pedro
decide processá-lo.

Com estreia mundial ocor-
rida em fevereiro naMostra
Panorama, durante o Festival
de Berlim, a previsão é de que
o filme seja lançado no Brasil
no próximo semestre. Segundo
longa-metragem da dupla, a
produção segue os passos de
Beira-Mar, lançado em 2015,
também naAlemanha, naMos-
tra Fórum.

Aparceria de sucesso entre
Matzembacher e Reolon come-
çou há cerca de nove anos, quan-
do cursavamCinema na Pucrs.
Desde lá, os dois trabalharam
juntos em curtas e documen-

tários até abrirem sua própria
produtora, aAvante Filmes, com
mais um sócio. Os cineastas con-
tam que o processo de criação
e de direção ocorrem de forma
colaborativa. Por morarem e
trabalharem juntos, os dois
conversam bastante sobre o que
querem produzir até ter certeza
de que estão imaginando omes-
mo filme. Segundo Reolon, o que
reforça a sintonia entre eles são
suas referências e backgrounds
muito semelhantes, como terem
trabalhado como atores antes.

O argumento deTinta bruta
teve como origem o curtaQuarto
vazio, deMatzembacher.A
partir daí, a quatromãos, eles
adicionaram características à
história, como o uso da webcam
– que permite experiências vi-
suais diferentes para a narrativa
e retrata figuras on-line, relações
a distância e criação de persona-
gens para agradar as pessoas.

Para Reolon, o filme fala
sobre raiva, abandono e isola-
mento, e isso se relaciona com
omomento de desesperança do
Brasil. “Agente ficoumuito afe-

tado com o golpe, e, geralmente,
as populaçõesmais vulneráveis
(queer, negros, mulheres) ten-
dem a ser as primeiras pessoas
a sofrer o impacto (dos retro-
cessos), então colocamos essa
raiva, essa frustração no filme”,
comenta.

Matzembacher acredita que
é difícil para ambos desassociar
os filmes da política, mas que
suas produções trazem ques-
tões políticas através de um ser
humano. Com foco no indivíduo,
as reflexões partem domicro
para omacro, e a solidão do
personagem principal se enlaça
com a sensação de abandono da
capital gaúcha. “Agente sente
que PortoAlegre é uma cidade
que está ficando abandonada,
uma cidade não pensada para
as pessoas, que acabam indo
embora, e quem decide ficar se
sente deixado para trás”, explica
Reolon.

Para os cineastas, a represen-
tatividade nas telas tem impacto
no dia a dia e é papel da arte fa-
lar sobre indivíduos que acabam
tendomenos voz na sociedade.

“Cada vezmais, a gente tem que
atentar para os gruposmais pe-
riféricos, retratar essas pessoas,
dar voz a elas, a essas histórias”,
afirma Reolon.Aescolha dos
personagens seguiu a lógica dos
cineastas, que, assim como em
Beira-mar, trabalharam com
atores que estrearam no cinema.
ShicoMenegat, protagonista do
longa, foi descoberto em uma
festa e aceitou o desafio de viver
Pedro ao lado de Bruno Fernan-
des, ator de teatro. Juntos, o
elenco trabalhou por sete meses
para entregar o que buscavam
os diretores: atuações tocantes.

Participar do Festival de
Berlim pela segunda vez, como
explicaMatzembacher, dá visi-
bilidade para o filme e o ajuda
a chegar com força em outros
festivais, além de poder receber
“feedbacks de diferentes críticos
oriundos de países com diferen-
tes pontos de vista sociais e cul-
turais”. Sobre os novos projetos,
Reolon comenta que a dupla já
começou a desenvolver seu ter-
ceiro longa, mas que ainda estão
amadurecendo ideias.

Luiza Fritzen

Marcio Reolon e Filipe
Matzembacher, do premiado

Tinta bruta, par cipamde
debate hoje

Sucessobruto
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