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CENTENÁRIO DO REI DO BAIÃO

O

lha pro céu meu amor, veja com
ele está lindo! Estes versos que
embalaram gerações na voz de Luiz
Gonzaga, estão até hoje na lembrança de todos. E nas festas juninas, com certeza serão entoados por
vozes amantes do autêntico forró.
No ano do centenário do seu nasci-

mento, trazemos até você leitor, um
pouco da vida e da obra do Rei do
Baião. Junho também é o mês do
romance e do amor. E nada melhor
do que a saga dos namorados mais
famosos do mundo para celebrar. Romeu e Julieta, a história do romance que há séculos encanta com sua

Acesse www.rioavecorporate.com.br

magia, também está presente nesta
edição. E mais: moda, gastronomia,
viagem, cultura e as dicas que você
sempre encontra aqui no Corporate
News.
Carla Guerra
Editora

Uma publicação do grupo

Indicadores Econômicos

O

portal www.rioavecorporate.com.br foi criado com
o objetivo de ser mais uma eﬁciente ferramenta de
comunicação para a comunidade dos empresariais que
formam o Rio Ave Corporate Center. Os usuários que navegarem no portal podem encontrar notícias de interesse
geral, tanto local como nacional, informações de cada
empresarial, como estrutura e localização, e os contatos
de todas as empresas instaladas, divididas por segmento.
Através do Espaço do Condômino, pode ser solicitado um
dos auditórios para a realização de palestra, apresentação de negócios ou mesmo uma reunião. Neste espaço,
também são disponibilizados o manual do proprietário, o
regimento interno, entre outras informações importantes
para os condôminos. Já através do espaço Fale Conosco,
os usuários podem enviar sugestões, críticas ou dúvidas,
para cada empresarial. Outra facilidade que o portal traz
é a possibilidade do acesso à segunda via do boleto de
pagamento do condomínio. O que você está esperando
para nos visitar? Não esqueça de colocar o nosso portal
no seu link de páginas favoritas e navegue à vontade em
nossos mares!

Salário Mínimo
R$ 622,00

Imóveis 2011/12 - INCC/FGV
Mês

INCC/COL-06 (FGV) Variação

Acumulado/Ano

Novembro

487,221

0,72%

7,37%

Dezembro

487,749

0,11%

7,49%

Janeiro (2012)

492,106

0,89 %

0,89%

Fevereiro (2012) 493,584

0,30%

1,20%

Março (2012)

496,079

0,51%

1,71%

Abril (2012)

499,791

0,75%

2,47%

Inﬂação (%)
Mês

IPCA
(IBGE)

INPC
(IBGE)

ICV
(Dieese)

IPC
(Fipe)

CUB
(Sinduscon)

Jan/2012

0,56%

0,51%

1,32%

0,66%

-0,07%

Fev/2012

0,45%

0,39%

0,13%

0,10%

0,35%

Mar/2012

0,21%

0,18%

0,59%

0,15%

0,40%

Abr/2012

0,64%

0,64%

0,68%

0,47%

0,14%

Mai/2012

0,36%

0,55%

0,43%

0,35%

3,28%
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CONQUISTANDO O EMPREGO

O

administrador de empresas Roberto Caldeira, que
já realizou mais de 5 mil entrevistas de emprego e
é autor do livro “O Segredo do Entrevistador” (Editora
Brasport), revela pontos interessantes sobre este universo. Ele diz que existem características pessoais mais procuradas pelos entrevistadores, que são: objetivos proﬁssionais e de vida deﬁnidos, automotivação, iniciativa,
responsabilidade, dedicação, ambição, capacidade de
aprender e capacidade de trabalho em equipe.
Além disso, é preciso ter atitude positiva, que signiﬁca
a maneira como as pessoas se comportam em relação
à vida. Se elas são otimistas, colaborativos, sociáveis e
participantes, ou pessimistas, egoístas e revoltados. Para
que os objetivos da empresa sejam atingidos, é essencial
que a atitude do candidato à vaga de trabalho seja positiva, otimista e colaborativa. “Muitas pessoas erroneamente avaliam o sucesso proﬁssional e pessoal através
dos aumentos salariais recebidos ao longo dos anos. Com
o tempo, descobrimos outros fatores tão ou mais importantes para nós, como a satisfação pessoal e a satisfação

O FARDAMENTO ALÉM DE UM ACESSÓRIO
NECESSÁRIO A SUA EMPRESA É
UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE
MARKETING. EFICIÊNCIA, QUALIDADE
E PONTUALIDADE É NOSSO OBJETIVO.

proﬁssional. São sentimentos que nenhum salário polpudo traz por si só”, frisa Roberto Caldeira.
De acordo com o administrador, quando somos entrevistados, devemos deixar transparecer nossa busca de realização pessoal e proﬁssional. De nosso desejo de fazer
parte de uma equipe de sucesso e de poder contribuir
para a construção de algo. “Outro ponto esperado pelo
entrevistador é a maturidade. Ser maduro signiﬁca ser
ponderado e prudente. Na entrevista, signiﬁca ouvir e
pensar antes de falar. Não se precipitar nas respostas”,
informa.
Alguns fatores são decisivos e podem encerrar o que poderia vir a ser uma boa entrevista de emprego. Atrasos ou
faltas à entrevista, falar mal do ex-chefe ou da empresa
anterior, comunicação muito coloquial ou com excesso
de gírias, candidatos que colocam restrições quanto ao
horário de trabalho e que justiﬁcam sua pretensão salarial baseados em sua necessidades ﬁnanceiras pessoais.
Estas são algumas dicas que devem ser seguidas na hora
de procurar um emprego.

BR 101 Norte, Km 52 | Dist. Industrial | Paulista – PE
(81) 3438.5026 | 3438.5551 | 9188.4345
anacefardamentos@gmail.com

Conheça os nossos produtos, visite o site www.anacefardamentos.com.br
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LUIZ GONZAGA – CENTEN ÁRIO DO REI DO BAIÃO

O

cantor Luiz Gonzaga, conhecido
como o Rei do Baião, foi uma
das mais completas, importantes e
inventivas ﬁguras da música popular
brasileira. Cantando acompanhado
de sua sanfona, zabumba e triângulo, levou a alegria das festas juninas
e dos forrós pé-de-serra, bem como
a pobreza, as tristezas e as injustiças
de sua árida terra, o sertão nordestino, para o resto do Brasil, numa
época em que a maioria das pessoas
desconhecia o baião, o xote e o xaxado.
Admirado por grandes músicos, como
Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Raul
Seixas, Caetano Veloso, o genial instrumentista e soﬁsticado inventor de
melodias e harmonias, ganhou notoriedade com as antológicas canções

Baião (1946), Asa Branca (1947), Siridó (1948), Juazeiro (1948), Qui Nem
Jiló (1949) e Baião de Dois (1950).
Durante a época junina, o nome de
Luiz Gonzaga é evocado, como fonte
de inspiração e referência para os artistas que fazem a cena do autêntico
forró. Este ano, mais do que nunca,
já que é comemorado o centenário
do seu nascimento. As homenagens
não param. No início do ano, o país
relembrou o legado artístico e histórico do Rei do Baião, no desﬁle da
escola de samba Unidos da Tijuca,
campeã do carnaval carioca, que o
homenageou como tema do samba
enredo. Agora, a imagem dele estampa a decoração das famosas festas de São João de Pernambuco e da
Paraíba, que, é claro, prestam uma

bela homenagem ao ilustre nordestino.
Luiz Gonzaga do Nascimento era ﬁlho de Januário José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de
Jesus, agricultora e dona de casa.
Nasceu na cidade de Exu, Sertão de
Pernambuco, no dia 13 de dezembro
de 1912. Desde criança se interessou
pela sanfona de oito baixos do pai,
a quem ajudava tocando zabumba e
cantando em festas religiosas, feiras
e forrós.
Saiu de casa, em 1930, para servir
o exército como voluntário, mas já
era conhecido como sanfoneiro. Viajou pelo Brasil como corneteiro e,
de vez em quando, fazia apresentações em festas, tocando sanfona.
Deu baixa, em 1939, e foi morar no

Rio de Janeiro, levando sua primeira
sanfona nova.
Passou a tocar nos mangues, em bares, nos cabarés da Lapa, além de
se apresentar nas ruas, passando o
chapéu para recolher dinheiro. Começou a participar de programas de
calouros, inicialmente sem êxitos,
até que, no programa de Ary Barroso, na Rádio Nacional, solou uma
música sua, “Vira e Mexe”, e ﬁcou
em primeiro lugar. A partir de então,
começou a participar de vários programas radiofônicos, inclusive gravando discos, como sanfoneiro, para
outros artistas, até ser convidado
para gravar como solista, em 1941.
Gonzaga prosseguiu fazendo programas de rádios, que estavam no auge
e tinham artistas contratados. Trabalhou na Rádio Clube do Brasil e na
Rádio Tamoio, e prosseguia gravando
seus mais de 50 solos de sanfona. Em
1943, já na Rádio Nacional, passou
a se vestir como vaqueiro nordestino e começou a parceria com Miguel
Lima, que colocou letra em “Vira e
Mexe”, transformando-a em “Chamego”, com bastante sucesso.
Sua parceria com Miguel Lima decolou e várias músicas ﬁzeram sucesso: “Dança, Mariquinha”, “Cortando
Pano”, “Penerô Xerém” e “Dezessete e Setecentos”. No mesmo ano,
tornou-se parceiro do cearense
Humberto Teixeira, com quem sedimentou o ritmo do baião, com músicas que tematizavam a cultura e os
costumes nordestinos. Seus sucessos
eram quase anuais: “Baião” e “Meu
Pé de Serra” (1946), “Asa Branca”
(1947), “Juazeiro” e “Mangaratiba”
(1948) e “Paraíba” e “Baião de Dois”
(1950).
Em 1945, assumiu a paternidade de
Gonzaguinha, seu ﬁlho com a cantora e dançarina Odaléia. E, em 1948,
casou-se com Helena das Neves.
Dois anos depois, conheceu Zé Dantas, seu novo parceiro, pois Teixeira

cumpria mandato de deputado estadual, afastando-se da música. Já em
1950, ﬁzeram sucesso com “Cintura Fina” e “A Volta da Asa Branca”.
Nessa década, a música nordestina
viveu sua fase áurea e Luiz Gonzaga
consagrou-se o Rei do Baião.
Nos anos 1960, outros ritmos, como
a bossa-nova, subiram ao palco, e
o Rei do Baião voltou a fazer shows
pelo interior do país, sem perder a
popularidade. Zé Dantas faleceu,
em 1962, e o rei fez parcerias com
Hervé Cordovil, João Silva e outros.
“Triste Partida” (1964), de Patativa
do Assaré, foi também um grande
sucesso. Suas músicas começaram a
ser regravadas pelos jovens cantores: Geraldo Vandré, Gilberto Gil e
Caetano Veloso, que o citavam como
uma das inﬂuências. Durante os anos
1970, Gonzaga fez shows no Teatro
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Municipal, de São Paulo e no Tereza
Raquel, do Rio de Janeiro.
Nos anos 1980, sua carreira tomou
novo impulso. Gravou com Fagner,
Dominguinhos, Elba Ramalho, Milton
Nascimento, entre outros grandes
artistas. Sua dupla com Gonzaguinha
deu certo. Fizeram shows por todo
o país com “A Vida de Viajante”.
Em 1984, recebeu o primeiro disco
de ouro com “Danado de Bom”. Por
esta época apresentou-se duas vezes na Europa e começaram a surgir
os livros sobre o homem simples e,
por vezes, até ingênuo, que gravou
56 discos e compôs mais de 500 canções. Luiz Gonzaga morreu aos 76
anos, no Recife, em 2 de agosto de
1989, deixando uma obra musical
única, carregada de poesia e muito
ritmo, lembrada até hoje pelo povo
brasileiro.

Clínica Nóbrega Odontologia

Cuidamos do seu sorriso com toda dedicação
• Oferecemos todas
as especialidades
• Profissionais mestres
e doutores
• Alto padrão no
controle da higiene

Nóbrega Odontologia
Av. Agamenon Magalhães – 4775 / Sala 405
Empresarial Thomas Edison
Ilha do Leite
Fone: 81 2125.7445
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GOURMET - MOUSSE DE MANGA COM BISCOITO
Ingredientes:
• 1 embalagem de biscoitos sabor mousse de chocolate cortados
• 3 mangas picadas
• ½ lata de leite condensado
• ½ lata de creme de leite
• 5 colheres (sopa) de água fria
• 1 envelope de gelatina sem sabor
Modo de Preparo:
Bata as mangas com o leite condensado e o creme de leite, no liquidiﬁcador,
até formar um creme homogêneo. Dissolva a gelatina na água e leve ao banho-maria ou ao microoondas para aquecer, mas sem deixar ferver. Adicione
a gelatina dissolvida no creme de manga, mexa delicadamente e reserve.
Coloque a mousse em uma taça, os biscoitos picados grosseiramente e outra
camada de mousse. Leve à geladeira até endurecer a mousse.

MODA - VEM CHEGANDO O VERÃO 2013... JÁ?

O

verão 2013 apresentado durante a semana de moda carioca, vem colorido e estampado. Tem a cara da estação mais quente
do ano, mas sem o estilo relaxadão e pé na
areia. É tudo chique, ﬁno e cheio de bossa.
E o que tempera a estação são os desenhos,
aposta de praticamente todas as marcas.
Nem dá para citar uma aqui ou outra ali, é
quase unanimidade. É só prestar atenção aos
editoriais que vão pipocar nas revistas de
moda e escolher a cara do seu verão 2013, se
preparando desde agora.

VELOCIDADE

A

Citroën anunciou a chegada do DS3 ao Brasil,
o primeiro modelo da linha
de luxo DS no país. O compacto, fabricado em Poissy,
na França, será comercializado em versão única por R$
79.900 e terá apenas banco de couro como opcional
(mais R$ 2.900). Rival do
Audi A1 e do Mini Cooper, o
DS3 é uma das apostas da Citroën, que pretende comercializar 250 unidades
mensais por aqui.
Equipado com um motor 1.6 16V THP (Turbo High Pressure) a gasolina de 165
cv, que foi desenvolvido pela PSA Peugeot-Citroën, em parceria com o grupo
BMW, o DS3 conta com câmbio manual de seis velocidades, com overboost
na terceira, quarta, quinta e sexta marchas. O porta-malas tem capacidade
para 280 litros. “O DS3 incorpora todo o know-how da Citroën em termos de
inovação tecnológica. Um modelo diferenciado e exclusivo, que vai complementar nossa gama de produtos no Brasil”, diz Nivea Ferradosa, diretora de
marketing da Citroën do Brasil.
O design é outro fator que chama atenção, com teto “ﬂutuante” e barbatanas de tubarão. Há, ainda, luzes diurnas em LED’s, que dão um toque de
modernidade ao carrinho de 3,95 metros de comprimento, 1,71 m de largura
e 1,48 m de altura. Internamente, o compacto premium conta com detalhes
como o painel com três indicadores cônicos e mostradores analógicos. Alguns
dos equipamentos disponíveis são o controle de estabilidade, freios ABS com
EBD e BAS, seis airbags, faróis com acionamento automático, piloto automático, perfumador de ambiente e rodas de liga leve aro 17.

CINEMA - LANÇAMENTO
O ESPETACULAR HOMEM-ARANHA

HAIR - OS CABELOS QUE VÃO FAZER SUA CABEÇA

A

inda faltam alguns meses para o verão, mas já dá para começar a preparar a cabeleira para a época mais quente do ano. Nas passarelas do
Fashion Rio, a semana de moda carioca, boa parte dos estilistas escolheram
modelos com cabelos cumpridos e lisos, mas, nos corredores, os ondulados
despontaram como uma aposta certeira. “Saem os cachos e entram as ondas.
Vamos ver muitos cabelos com a base lisa e baixa, e o comprimento ondulado,
mais natural”, aposta o cabeleireiro Marco Antônio de Biaggi.
Para dar um ar mais chique ao look, com ondas ou liso, a recomendação é
dividir as madeixas ao meio. “A risca lateral vai virar cafona”, aposta. Além
disso, o hair stylist queridinho das celebridades acredita que as brasileiras
vão ﬁcar cada vez mais loiras. “Volta aquele look da Jeniffer Aniston e o loiro
da Adriane Galisteu. O loiro ‘malibu’ e o sun kissed, que lembram o queimado da praia, perdem força e entram as mechas bem ﬁninhas com até quatro
tonalidades”, diz Biaggi, que ainda acredita na força total do loiro mate. Já
nos tons castanhos, a tendência serão as tonalidades que puxam para os cafés
e o chocolate.
O cabeleireiro e maquiador Fernando Torquato lembra que as brasileiras seguem pouco as tendências de cabelo das passarelas, mas os desﬁles revelam
algumas tendências que vêm para ﬁcar: o cabelo bem cuidado e hidratado e
os cortes mais retos.
Outra aposta das passarelas são os cabelos presos em coques com tranças,
uma tendência de temporadas passadas que continua em alta no verão.
Fonte: Portal Terra
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“O

Espetacular Homem-Aranha” é a história de Peter Parker (Andrew
Garﬁeld), um estudante rejeitado por seus colegas e que foi abandonado por seus pais ainda criança, sendo então criado por seu Tio Ben (Sheen) e pela Tia May (Field). Como muitos adolescentes, Peter tenta descobrir
quem ele é e como se tornou a pessoa que é hoje. O jovem também está
começando uma história com sua primeira paixão, Gwen Stacy (Stone), e
juntos lidam com amor, compromissos e segredos.
Quando Peter descobre uma misteriosa maleta que pertenceu a seu pai, começa uma jornada para entender o desaparecimento de seus pais, que o leva
diretamente à Oscorp e ao laboratório do Dr. Curt Connors (Ifans), antigo
sócio de seu pai. Procurando por respostas e uma conexão, Peter comete
um erro que o coloca em rota de colisão com o alter-ego do Dr. Connors, o
Lagarto. Como Homem-Aranha, Peter tem que tomar decisões que podem alterar vidas, para usar seus poderes
e moldar seu destino de se tornar
um heroi.
Curiosidades: Andrew Garﬁeld (O
Mundo Imaginário do Doutor Parnassus) foi o escolhido pela Sony
Pictures para viver Peter Parker. Ele
assinou contrato que o obriga a participar de três ﬁlmes do heroi. A proposta do estúdio não foi muito alta:
US$ 500 mil pelo primeiro ﬁlme, US$
1 milhão pelo segundo e US$ 2 milhões pelo terceiro, valor baixo para
um protagonista de Blockbuster.

Ano 06

Encontre no

Corporate Center
TORRE THOMAS EDISON
• Sala 107 / Orcimed / 2125.7550
• Sala 202 / Dr. José Helder Gomes
2125.7476
• Sala 208 / Laboratório Fernando
Travassos / 2125.7555
• Sala 305 / Aite Innovation / 2125.7668
• Sala 303 / Niagro / 2125.7410
• Sala 402 / Tax Accounting / 2125.7559
• Sala 507 / Exata Consultoria
2125.7520
• Sala 705 / Mais Sport Marketing
2125.7494
• Sala 711 / Advocacia Sévolo Barros
2125.7512
• Sala 1105 / Springer Carrier
3421.3188
TORRE ALBERT EINSTEIN
• Loja 14 / Center Fone / 3039.2800
• Sala 105 / Coopvita / 3222.5858
• Sala 113 / Vidas Centro de Pesquisas
3222.2663
• Sala 119 / Bacelar Albuquerque /
3037.3716
• Sala 120 / Nilton W. Siqueira
Advocacia / 3423.9896
• Sala 311 / ABBMED / 3231.3415
• Sala 407 / Consultório Cardiológico
Dr. Frederick Lapa / 3421.7429
• Sala 411 / Consultório de Odontologia
e Ginecologia Spinelli / 3421.3422
• Sala 704 / Consultório de Ginecologia
Dra. Cleide Barros Santos / 3231.6172
• Sala 911 / Multirim / 3222.8187
TORRE GRAHAM BELL
• Sala 301 / Endo Medical / 3221.4801
• Sala 303 / Alta Finanças / 2125.7818
• Sala 305 / Otoclínica / 2125.7701
• Sala 501 / Grupo Dislub / 2123.3900
• Sala 606 / Petrocard / 3414.7700
• Sala 608 / Ilma Cavalcante
Odontologia / 2125.7811
• Sala 901 / Banco Bonsucesso
2125.7900
• Sala 601 / Âncora Corretora
de Seguros / 3366.9559
TORRE ISAAC NEWTON
• Sala 03 a 05 / Hvisão / 3117.9090
• Sala 303 / Veneza Diagnósticos
3059.3003
• Salas 401 / L. Priori Indústria
e Comércio / 3797.0549
• Sala 601 e 604 / Construtora Tenda
3198.1111
• Sala 802 / Neodent / 3202.6900
• Sala 804 / Dermatho Clínica
3076.1212
• Sala 903 / Centro Auditivo Widex
3366.0033
• 12º andar / Banco Rural / 3059.3020
• Sala 1301 / Cenor / 3037.7755
• Sala 1303 / Lana Participações
3037.7777
• Sala 1304 / Dr. Rodrigo Quintas
Cirurgia Plástica / 3421.5102
• 20º e 21º andares / Kraft Foods
Brasil / 2122.2900
• 22º andar / G&M Advogados
3059.3010
TORRE ALFRED NOBEL
• Térreo / Academia R2 / 3059.3030
• Salas 1001 /1002 / Albino
Advogados Associados / 3059.3062
• Sala 1003 / Carol Brandão Imagem
e Diagnóstico / 3221.2617
• 11º andar / Serur & Neuenschwander
Advogados Associados / 3059.3052
• Sala 1502 e 1504 / Globo Hospitalar
2121.7722
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8 A HISTÓRIA DE
ROMEU E JULIETA
A

o longo da História da Arte, diversas obras literárias
obtiveram grande destaque chegando a serem consideradas verdadeiros clássicos da literatura mundial. As
características de uma personagem ou o envolvente enredo de uma história, por vezes, despertam uma grande
paixão do público pela obra. Em determinadas situações,
os admiradores de um clássico tão vivo e impactante chegam a questionar se aquelas linhas seriam mera ﬁcção.
“Romeu e Julieta”, do escritor britânico William Shakespeare, conta uma afamada história de amor que envolve
um casal de jovens apaixonados proibidos de vivenciar sua experiência amorosa mediante a rivalidade de
suas famílias. A intensidade
dos diálogos e das ações envolvendo o atraente e trágico casal apaixonado desperta certa desconﬁança
sobre os limites do real e do
imaginado. Aﬁnal, Romeu e
Julieta viveram para fora
da cabeça de Shakespeare?
De fato, a primeira versão
impressa desta obra cita
que o enredo daquela história já havia sido encenado em diversas peças de teatro. Um italiano chamado
Giralomo della Corte, que
viveu na mesma época de
Shakespeare, dizia que a
cidade de Verona vivenciou
esse caso amoroso no ano
de 1303. Teria o italiano se
inspirado pela obra do escritor inglês ou Shakespeare explorou oportunamente um fato histórico que chegou a seus ouvidos? Difícil
dizer.
No entanto, outras obras mais antigas que a do próprio
Shakespeare também instiga outras questões a esse mistério. No século II, o escritor grego Xenofonte Epehesio
escreveu a obra “Anthia e Abrocomas”, que possui diversas semelhanças com a história dos amantes italianos. Uma outra versão diz que o escritor italiano Luigi
da Porto se inspirou em uma obra chamada “Novellino” e
produziu um romance ambientado pelos amantes Romeo
e Guilietta.

Essa mesma hipótese recai sobre uma obra do escritor
italiano Matteo Bandello, que produziu uma versão da
história em 1554. Tempos depois, essa história teria sido
traduzida para o francês e uma versão em inglês transformou-a no poema “Romeus and Juliet”. No ano de 1567,
uma versão em prosa do poema teria gerado o livro “The
Palace of Pleasure”, de Willian Paynter.
Entre tantas versões do que parece ser uma mesma
obra, muitos historiadores chegaram à conclusão de que
Shakespeare teria compilado uma peça teatral de origem
completamente desconhecida. Entre tantas versões
e possibilidades, ninguém
sabe aﬁrmar se Romeu e
Julieta remontam histórias
de um tempo remoto ou se
vieram a viver na Península
Itálica. O único elemento
realmente comprovado de
toda essa história é o de
que as famílias Montecchi e
Capelletti existiam.
Na mais famosa obra do
escritor Dante Alighieri, “A
Divina Comédia”, as duas
famílias são citadas enquanto exemplo das disputas políticas e comerciais
desenvolvidas na Itália. No
entanto, ainda há gente que
discorde disso. Para o historiador Olin Moore, o nome
destas duas famílias seria
um outro desígnio para dois
importantes partidos políticos rivais italianos: os gibelinos e guelfos.
Por mais que essa polêmica nunca tenha uma resposta deﬁnitiva, podemos notar
como as pessoas se sentem impelidas a querer comprovar algo que se apresenta como ﬁcção. O amor trágico
e desmedido de Romeu e Julieta parece instaurar um
arquétipo de um amor ideal, muitas vezes, distante das
experiências afetivas cotidianamente experimentadas.
Talvez por isso, tantos acreditam (ou pelo menos torcem)
para que um amor sem medidas como do casal shakespeariano acontecesse.
Por Rainer Sousa, Graduado em História,
Equipe Brasil Escola
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