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A música e o trabalho de Renato Russo estão enraizados na
minha memória. A minha relação com eles começou bem
cedo, pois a minha mãe sempre foi uma fã apaixonada da
Legião Urbana. Cresci ouvindo Renato Russo na minha casa.
Fiquei muito feliz em ser escolhida, depois de uma dura
disputa, para encarnar a Maria Lúcia, em Faroeste caboclo.
Faço a minha estreia no cinema realizando um grande desejo:
encontrar um desafio e me sentir pronta e com energia para
enfrentá-lo. Cheguei a ele: dar vida a essa menina tão cheia
de conflitos e causas.
Muita gente me pergunta: por que as pessoas devem assistir
ao filme Faroeste caboclo. A música faz parte de uma geração
inteira. É uma história que ocorre em meio à ditadura militar,
mostrando a reação dos jovens àquilo tudo. E não posso
deixar de destacar os personagens complexos criados pelo
Renato. Quem não tem a curiosidade de saber como a Maria
Lúcia, o João e o Jeremias eram, como eram suas vidas, seus hábitos? E por que “Maria Lúcia com
Jeremias se casou”? É claro que no cinema o mecanismo é diferente, mas acredito que deu certo, e a
Maria Lúcia passou a existir na sua forma completa, assim como o João e o Jeremias.
Viva Renato Russo!
Isis Valverde, abril de 2013.
Nenhum homem vive solto no tempo e no espaço. Muito menos o gênio paira acima das coisas
terrenas. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, Renato Manfredini Jr. tornou-se Renato Russo
num tempo e num espaço precisos, de meados da década de 1970 a meados da década de 1980, em
Brasília. O líder da Legião Urbana, conjunto de rock mais popular da história do país, não poderia
ter emergido de outro momento ou lugar.
Jornalista em Brasília, como Renato foi um dia, Carlos Marcelo rastreia a energia criadora do ídolo
pela cidade. Com finíssimo texto e colossal apuração, ele reconstrói a Brasília da Turma da Colina.
Que cidade linda, tediosa e insurgente. Partida e chegada do seu inquérito sobre Aborto Elétrico,
Trovador Solitário, Legião, heterônimos que Renato – with a great help from his friends – criou no
decorrer de seus 36 anos de existência.
De um lado, vivia-se sob um céu fechado: a metade final da ditadura militar implantada pelo golpe
de 1964. Do outro, avistava-se um horizonte ilimitado, tão ou mais característico do que os prédios
de Niemeyer na cidade inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1960, mesmo ano em
que Renato nasceu. Foi dessa dialética entre fechamento e abertura que o artista, antena de TV da
raça, captou forças (e fraquezas) para retransmitir ao Brasil hinos informais como “Que país é este”
e “Perfeição”.
Contudo, e esta é uma das delícias do livro, Renato Russo não é filho único daquilo que os militares
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chamavam de revolução. Carlos Marcelo invoca sua Geração Coca-Cola, evoca o prazer de se fazer
amigos e músicas, e de se influenciar multidões, nos anos 1970/80. Assim, por instantes, Renato
Manfredini Jr. se torna quase coadjuvante da própria história. Como Bob Dylan nos filmes de Martin
Scorsese. Renato Russo adoraria essa comparação.
Arthur Dapieve
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Natural Religion
http://new.beebok.info/br-1456646929/natural-religion.html

t has been remarked, my HERMIPPUS, that though the ancient philosophers conveyed
most of their instruction in the form of dialogue, this method of composition has been
little practised in later ages, and has seldom succeeded in the hands of those who have
attempted it.
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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His Moto
http://new.beebok.info/br-1456647884/his-moto.html

Tom Swift said nothing in reply. Slowly he remounted his wheel androde off, but his
thoughts toward Andy Foger were not very pleasantones. Andy was the son of a wealthy
man of the town, and his goodfortune in the matter of money seemed to have spoiled him,
for hewas a bully and a coward. Several...
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The Defense
http://new.beebok.info/br-1456645778/the-defense.html

It is this thought that gives me special confidence, but I have further ground for selfcongratulation in the fact that I have you for my judge on an occasion when it is my
privilege to have the opportunity of clearing philosophy of the aspersions cast upon her
by the uninstructed and of proving my...
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Beamon Fairy(3)
http://new.beebok.info/br-1456437740/beamon-fairy-3.html

On the top of Mount Tai, a person sits on a video disc. The man was dressed in white, like
a nine-day immortal. Silver hair, floating out of the dust. He is the white dust of a
generation of knife emperors
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Prior Analytics
http://new.beebok.info/br-1456652057/prior-analytics.html

WE must first state the subject of our inquiry and the faculty to which it belongs: its
subject is demonstration and the faculty that carries it out demonstrative science. We
must next define a premiss, a term, and a syllogism, and the nature of a perfect and of an
imperfect syllogism; and after...
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Legend of the earth Emperor(3)
http://new.beebok.info/br-1456276613/legend-of-the-earth-emperor-3.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Evil Bodhisattva(3)
http://new.beebok.info/br-1456419852/evil-bodhisattva-3.html

The early summer evening rendered the whole land, which attracted countless tourists to
Huangshan to be intoxicated. Just at this time, there appeared a red and blue solitary
cloud over an unknown solitary peak deep in the seventy-second peak.
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Legend of the earth Emperor(1)
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http://new.beebok.info/br-1456272995/legend-of-the-earth-emperor-1.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Seal off old gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456285064/seal-off-old-gods-3.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....
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Legend of the earth Emperor(2)
http://new.beebok.info/br-1456275006/legend-of-the-earth-emperor-2.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Beamon Fairy(2)
http://new.beebok.info/br-1456437308/beamon-fairy-2.html

On the top of Mount Tai, a person sits on a video disc. The man was dressed in white, like
a nine-day immortal. Silver hair, floating out of the dust. He is the white dust of a
generation of knife emperors
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Road prisoner(1)
http://new.beebok.info/br-1456432801/road-prisoner-1.html

Dancing with songs among bamboo forests, dancing like a rainbow, moving far and fast;
the light of swords pouring down thousands of miles from time to time like water; the
suspicion of Mount Tai topping down, and the fragrance and splendor of several peach
blossoms blooming in front of the house;...
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