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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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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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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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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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Um marido de faz de conta
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http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Sapiens
http://new.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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Atenção plena – Mindfulness
http://new.beebok.info/br-993214273/atencao-plena-mindfulness.html

Com mais de 300 mil exemplares vendidos, esse livro e o áudio de meditações
disponibilizado apresentam uma série de práticas simples para expandir sua consciência
e quebrar o ciclo de ansiedade, estresse, infelicidade e exaustão. Recomendado pelo...
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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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