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John & Paul & Ringo & George. 
Quatro nomes mundialmente 
conhecidos que, nos anos 1960, 
mudaram o mundo da música. 
Em menos de dez anos de carrei-
ra, The Beatles, um dos grupos 
mais famosos do Planeta, foi res-
ponsável por produzir canções 
e álbuns que, até hoje, figuram 
entre os melhores e mais impor-
tantes já criados. O fim de se-
mana em Maringá ganhará um 
show dedicado a esses “garotos 
de Liverpool”.  

O espetáculo “Elas & Beatles” 
marcará os dez anos de existên-
cia da produtora Cottonet-Clube 
a partir das 21 horas do sába-
do, no Teatro Calil Haddad. Com 
ingressos a R$ 20 (meia) e R$ 
40 (inteira), o show apresenta-
rá algumas das principais mú-
sicas dos Beatles, reinterpreta-
das nas vozes de Camila Santi-
ago, Francyene Rossett, Najara 
Nogueira e Viviane Foss.  

A concepção do projeto veio 
do músico e produtor Paulinho 
Schoffen, responsável pela pro-
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As garotas de Liverpool 
MÚSICA 

 Show ”Elas & Beatles”, sábado no Calil, reinterpreta canções da banda inglesa com vozes femininas 
 Apresentação musical marca os dez anos da produtora cultural maringaense Cottonet-Clube 

SÃO ELAS. Francyene Rosset, Viviane Foss, Najara Nogueira e Camila Santiago cantam no show “Elas & 
Beatles”: estilos diferentes e a mesma paixão pelo rock inglês.  —FOTO: PATRÍCIA LINHARES 

dutora Cottonet-Clube. A ideia 
surgiu após o desejo de fazer um 
projeto sobre artistas internaci-
onais. E não foi preciso pensar 
muito. Na visão dele, os Beatles 
mudaram o mundo da música. 
“A qualidade artística da música 
deles é incontestável”, afirma.  

Schoffen, então, convidou qua-
tro cantoras da cidade, cada uma 
com um estilo diferente, para 
reinterpretar canções do reper-
tório da banda inglesa. “Quere-
mos destacar, além da obra ar-
tística dos Beatles, o profissional 
nos palcos, com cada uma co-
locando as suas características 
e, juntas, mostrar o que podem 
fazer”, conta. 

Sobre as cantoras, todas pa-
recem ter alguma ligação com 

a banda. Camila cita a revolu-
ção musical que eles causaram 
na época, recordando a clássica 
“Let it Be” como sua preferida. 
Najara e Viviane parecem pos-
suir uma ligação especial com 
as músicas de Paul McCartney, 
como “Yesterday” e “Oh Dar-
ling”. Já Francyene, ao contrário 
das colegas, prefere a espiritu-
alidade de George Harrison.De 
toda forma, sábado elas terão 
uma responsabilidade grande. 
Mas, se depender delas, as can-
ções dos britânicos estarão em 
boas mãos - ou vozes. 

 
Únicos 
Os Beatles surgiram em Liver-
pool. Inspirados em artistas do 
rockabilly, os “fab four”, como 
são conhecidos, ficaram mundi-
almente famosos em pouquís-
simo tempo, virando febre em 
todo o Planeta. Do início dos 
anos 1960 até 1970, época em 
que a banda acabou, produzi-
ram 13 álbuns de estúdio, como 
“Abbey Road”, gravado no estú-
dio de mesmo nome, e o concei-
tual “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band”, dois dos mais concei-
tuados de todos os tempos.  

PARA OUVIR X
ELAS & BEATLES 
Quando: sábado, 21h 
Onde: Teatro Calil Haddad 
Preços: R$ 40 (inteira)  
e R$ 20 (meia) 
À venda na Genko Mix  
do Maringá Park Shopping 

OITAVA EDIÇÃO DA CALOURO FOLIA 
Uma das maiores festas de Maringá, a Calouro Folia 
chega à sua 8ª edição no próximo sábado e traz 
atrações como Psirico, Ludmilla (foto), Pedro Paulo 
& Alex e Sempre Tem, para puxar os trios elétricos, 
e mais de 17 mil foliões nas sete horas de festa que 
acontecerá no Parque de Exposições. Abertura dos 
portões será às 15h. Ingressos estão à venda no site 
www.ingressonacional.com.br. /// Redação O Diário 

NA CAPITAL O lançamento 
de “Outras Dezessete Noites” 
será no dia 12 de abril, às 
19h30, nas Livrarias Curitiba do 
Shopping Estação. O autor fará 
um bate-papo mediado pela 
fotógrafa Ale Moretti e pelo 
jornalista Reinaldo Bessa, da 
Gazeta do Povo.  
 
E AQUI? Marcio Renato dos 
Santos ainda não lançou livros 
em Maringá. Quem sabe agora? 
 
OS BONS O clube de leitura 
maringaense Bons Casmurros 
continua atraindo bom público 
em seus encontros, geralmente 
realizados aos sábados, nas 
Livrarias Curitiba do Maringá 
Park Shopping. 
 
GATSBY O próximo livro 
a ser debatido pelos 
Bons Casmurros, sempre 
capitaneados pelo jornalista 
Victor Simião (CBN Maringá),  
é o ótimo “O Grande 
Gatsby”, do norte-americano 
Scott Fitzgerald.   
 
LEIA ANTES DE IR O 
encontro está marcado para 

o dia 25 deste mês, às 
19h, nas Livrarias Curitiba 
do Maringá Park. Com 
participação gratuita, pede-se 
apenas a gentileza de ler o livro 
antes do encontro para poder 
contribuir com as discussões. 
 
SEMESTRE A programação 
do semestre já está definida. 
Leia na página dos Bons 
Casmurros no Facebook.    
 
ULYSSES Entre os destaques 
da programação do semestre, 
com certeza merece nota 
o encontro do dia 16 de 
junho, dedicado à portentosa 
obra “Ulysses” (Companhia das 
Letras), de James Joyce. O 
encontro terá a participação do 
tradutor da mais recente edição 
brasileira, o curitibano Caetano 
Galindo. 
 
BENJAMIN BUTTON 
Ainda sobre Fitzgerald, nunca 
me esqueço dos maravilhosos 
textos do livro “Seis Contos 
da Era do Jazz”, que Paulo 
Briguet, jornalista e escritor 
de Londrina, emprestara-me 
à época do lançamento do 

NOITES 
Iniciei a leitura 
de “Outras Dezessete 
Noites” (editora Tulipas 
Negras, 124 páginas, R$ 
40), sexto livro de contos 
do escritor e jornalista 
curitibano Marcio Renato 
dos Santos. Já gostei do 
pouco que li. Acompanho 
a produção literária do 
Marcio há pelo menos 
três livros. Vejo uma 
evolução interessante 
nos contos dele. O autor 
trabalha na Biblioteca 
Pública do Paraná e 
assina reportagens no 
jornal Cândido.    

filme “O Curioso Caso de 
Benjamin Button”, inspirado 
em conto homônimo de 
Fitzgerald incluso no livro.   
 
SUAVE É A NOITE Um 
grande amigo meu, escritor 
e jornalista, diz gostar muito 
do livro “Suave é a Noite”, de 
Fitzgerald. Para ele, o melhor 
livro do autor. Preciso ler.   
 
PERES NÃO PARA Ontem 
publicamos reportagem sobre 
a Primavera Literária 
europeia, que contará com a 
participação do maringaense 
Marcos Peres. Na entrevista 
que o autor concedeu ao 
repórter Renato Crozatti, 
tivemos uma grande notícia: o 
investigador Irineu de Freitas 
estará no terceiro romance 
dele, desta vez investigando 
um caso policial aqui em 
Maringá. Estou curioso.  
 
BAITA PERSONAGEM 
Irineu de Freitas é um 
personagem forte criado por 
Peres. Sublocado na 9ª 
Subdivisão Policial (SDP) de 
Maringá, no romance “Que 
Fim Levou Juliana Klein” 
(editora Record) ele vai a 
Curitiba investigar um caso 
envolvendo as famílias Koch e 
Klein. Ótimo livro. 
 
NA TORCIDA O Prêmio 
Sesc de Literatura encerrou 
suas inscrições no mês 
passado. A previsão é que 
os vencedores sejam revelados 
no mês de junho. Sei que 
há maringaense de talento 
literário no páreo.  
 
ÚLTIMA “Numa tarde de 
fim de semana em março, 
Dewi Ayu levantou-se do 
túmulo onde estava enterrada 
havia 21 anos. Um menino 
pastor, acordando de uma 
soneca debaixo de uma 
pluméria, fez xixi nas 
calças e gritou...” Reflitam 
aí com o trecho do livro 
que acaba de chegar às 
livrarias brasileiras “A Beleza 
é uma Ferida” (editora 
José Olympio), do escritor 
indonésio Eka Kurniawan, 
já comparado a Gabriel 
García Márquez pelo realismo 
mágico emplacado em seus 
livros. 
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