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GRANDE APOIO Vamos mandar o real: se tem uma pessoa que tem fãs megadedicados, é Conrado Braganja, um ex-membro do X Factor brasileiro que chamou a atenção desde o início do programa. A multidão envia mensagens, faz esforços para se espalhar e cria fã-clubes em todas as redes sociais. O apoio é muito legal, eles
estão aqui desde que eu entrei na realidade e nunca me deixaram, disse Conrado em entrevista à CAPRICHO. A história do cantor com música é recente - começou há apenas três anos - mas foi intensa desde o início: comecei a ter aulas de violão, e o professor me pediu para cantar enquanto tocava, então comecei a ensaiar mesmo
em casa nas horas vagas para não torná-la feia. APESAR de mesmo com o canto presente em sua vida, Conrad nem sempre considera sua carreira como músico. As pessoas me diziam muito que eu tinha uma boa voz, só que eu estava muito envergonhado fora da aula, mesmo para minha mãe que eu não podia cantar. A solução,
então, é começar a cantar sozinho, mas postar e postar no Instagram. Se as pessoas não gostassem, fariam uma cara em casa, e eu nem veria, então era mais fácil. Por causa desses vídeos eu comecei a ter um público legal, mas ainda não levo isso tão a sério, eu fiz isso por um hobby mesmo. Acho que um dia não vou mudar tudo. -
Foto/ Reprodução DESTAQUE Apesar de ser muito tímido, no ano passado ele aceitou a oferta do empresário e decidiu participar do X Factor Brasil, mas não achou que ficaria tanto tempo na competição! Estudei e trabalhei, fui só porque era o fim de semana, mas não acho que vai funcionar e vou continuar minha carreira. Não foi
fácil, entende? A primeira audição foi muito difícil porque, como eu disse, eu não podia nem cantar para membros da família, então cantar em um teatro lotado era um grande desafio. Importante ressaltar que ele trabalhou duro e Conrado estava entre os quatro finalistas do reality, saindo apenas nas semifinais. É tudo tão intenso lá fora
que o plugin que eu estava lá estava caindo quando saí do programa. Assim que ele se foi, as coisas já começaram a acontecer e, pela primeira vez, ele levou a sério sua carreira como músico. Um mês depois de deixar o show, Conrado lançou seu primeiro single Distance, que já tem quase 100 mil peças no Spotify. Foi assim que
pensamos em manter relações públicas. Agora, cinco meses depois, ele já gravou sua segunda faixa, Outra Hora, e está trabalhando em um terceiro para um EP programado para ser lançado no início de julho. Até o final do ano, Conrado espera fazer vários shows no interior dos estados e suas capitais, além de gravar mais músicas.
Então eu quero fazer uma interrupção acústica interrompida de todos eles no álbum. - Foto/Divulgação Confira a entrevista completa da cantora CH: Primeiro de tudo, eu queria falar sobre seus fãs, porque eles fizeram essa entrevista. Como é ter tanto apoio começando recentemente? Isso é muito legal. Desde que entrei no programa,
tive todo esse apoio deles. Alguns grupos vinham e iam, mas eles estavam sempre lá e sempre me ajudavam. CH: Como você sabia que queria cantar? Na verdade, eu sempre amei música, mas cantar há algum tempo atrás, acho que há 3 anos, foi quando comecei a ter aulas de violão. Então eu comecei a cantar na aula só para
aprender a tocar guitarra, e então como eu sabia que teria que continuar cantando na aula, comecei a ensaiar em casa, até para evitar torná-lo feio. CH: E quando se tornou algo mais sério? Na verdade, me disseram muito na aula que eu tinha uma boa voz só que eu não podia cantar para as pessoas, eu estava muito envergonhado
fora da aula e cantava para a maioria da minha professora, mesmo para minha mãe que eu não podia cantar. Então eu comecei a fazer vídeos para o Instagram porque se as pessoas não gostassem, eles fariam caretas em casa e eu nem veria. Então por causa desses vídeos eu já comecei a ter um público legal, mas ainda não tão
sério, eu fiz isso por um hobby mesmo. Achei que nunca o recuperaria. - Foto/ Reprodução CH: Por causa da timidez, você deve estar muito convencido a participar do X Factor Brasil? Conrado: Na época em que comecei a recrutar no Instagram, muita gente veio falar comigo sobre minha carreira profissional, mas não funcionou
porque aqui em casa, estávamos sempre muito no chão, eu não gostava de viajar profissionalmente e não queria me enganar, então nunca nos deixamos nos empolgar tanto. Até que o cara entrou que teve uma boa ideia, começamos a conversar um pouco mais, ele disse que queria me ver interagindo com o público e me inscreveu no
The X Factor. Mas no começo eu também não levava muito a sério, porque eu estudava e trabalhava. Tipo, eu fui porque era o fim de semana, mas eu não pensei que iria funcionar, e eu ia seguir uma carreira. CH: E como você participou do programa pela primeira vez? Foi difícil escolher uma música? Na primeira etapa, no teatro, a
música foi minha escolha, pois representava o estilo que eu queria seguir dentro do programa. E foi isso. Mas a primeira audição foi muito difícil porque, como eu disse, eu não podia nem cantar para membros da família, então cantar em um teatro lotado era um grande problema. Continua depois do anúncio CH: E como foi quando você
passou? Acho que o garfo só foi descartado, mesmo quando saí do programa. Porque é tudo tão rápido, tão intenso lá fora, que eu só pensei sobre o que eu tinha que fazer na próxima fase do que eu precisava fazer melhorar o que eu ia fazer quando eu sair de lá... Eu nem vi corretamente que eu estava dentro de um reality show. CH:
Pouco depois do show acabar, você já havia lançado seu primeiro single solo, Distance. Como foi a decisão de gravar? Assim que saí do programa, havia muitas oportunidades relacionadas a shows, festas, apresentadores vips ou festas de 15 anos para eu ser um príncipe. Eu não queria deixá-lo ir, então estávamos pensando em
manter contato com o público para lançar o single no início. CH: Você está atualmente trabalhando em um estúdio. Pode me dizer o que vai acontecer? Conrado: Sim. Depois da distância, gravei outra música, que é outra época. E para fechar o EP com três músicas, eu termino a terceira agora. CH: E já há uma data de lançamento?
Conrado: Sim, planejamos lançar mini no início de julho. CH: Você já está planejando depois? Haverá shows por toda a cidade? Conrado: Na verdade, já estou começando a fazer grandes shows, mas nos estados do interior, porque a capital, como São Paulo e Curitiba, já consolidou artistas, e é difícil apostar em gente nova. Então, no
início da minha carreira, espero passar por algumas cidades do país até chegar à capital. CH: Você já tem planos de lançar depois do EP? Após o mini álbum, pretendo lançar mais músicas ao longo do ano e, no final do ano, fazer reescrever acústica todas elas. CH: Se você pudesse escolher com quem gostaria de trabalhar um dia?
Tenho dois artistas. Um que é praticamente o mesmo que seria Chad Kruger do Nickelback. E outra coisa que teria Justin Bieber. CH: Qual é o maior sonho que você tem sobre sua carreira profissional? Falando antes, acho que estamos enchendo o estádio com nosso show. Continua após a publicidade da Missão Anticorrupção há
muito tempo passada à cabeça de Sergio Moreau. Em nome desse fim maior e inegável, Moro não economizou em fundos legais ou anti-agulhas e permitiu extravagâncias que a lei e a sensibilidade democrática negam aos juízes. A heterogeneidade de sua prática processual, de olho na opinião pública, faz parte dessa história. A outra
parte é sua construção como membro da sociedade política e empresarial. Sua constante participação em eventos privados que o celebram e entregam prêmios excelentes aos cidadãos, mesmo na companhia de símbolos de crescimento moral decadente, como Michel Temer e Asio Neves, banalizou uma prática que coloca em risco
um dos ativos mais caros e instáveis do sistema judiciário - a imparcialidade. Ele disse que a busca por aliados era estrategicamente importante para proteger contra adversários poderosos. Na política da vida real, isso só põe em risco instituições a longo prazo. Como a perspectiva de longo prazo ainda não está lá, poucas pessoas
entendem a seriedade do que está acontecendo. Em maio de 2018, além de alguns eventos do LIDE mais tarde, Moreau viajou para Nova York para receber um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Americana, pelas mãos de Doria e, no dia seguinte, para participar do Fórum de Investimentos Brasil LIDE. Segundo Doria, Moro é o
Brasil do bom povo cujo clube Doria se considera um membro do mapa. No entanto, em 2018, Doria não só se fortaleceu como líder proeminente do PSBR, como também deixou a prefeitura e é novamente candidato. Assim, a lógica dada em 2015 não se aplica a 2018, mas para Moreau, não significa nada, é um absurdo. Assim como
a liberdade requer responsabilização, a independência judicial requer autocontrole. No entanto, os principais atores do sistema judiciário brasileiro estão ignorando essa regra de ouro da reputação judicial. Ao se recusarem a seguir os padrões éticos desta instituição e escolherem os seus próprios, minam a imagem de imparcialidade da
qual depende a autoridade do Judiciário. Enquanto jornalistas e observadores judiciais não aguçam nossos conceitos para determinar o que está errado e por que é errado, os juízes poderão andar nesta área de deboche judicial sem maiores constrangimentos. Não é só isso. Sergio Moro despreza os rituais elementares de
imparcialidade. Os juízes não exigem, apenas a discrição no espaço público e a inteligência institucional é necessária. Auto-respeito e respeito pelo Judiciário, finalmente. Não é muito. Cegar em uma festa de gala em Nova York pode ter um gosto duvidoso, mas o gosto duvidoso que todos nós temos, e isso não é um problema. No
caso de uma foto de gravata preta, Moro ajuda a perturbar a lava jato. Sob qualquer circunstância, seria sério o suficiente. Em um ano eleitoral, posar ao lado de um candidato é ainda pior: ele sucumbe a um garoto propaganda de campanha livre. Doria agradece e coloca na rede. Em sua irresponsabilidade não apreciada, com a
certeza de que ele paira sobre o bem e o mal, e maliciosamente confunde a crítica que lhe é dirigida com a proteção dos corruptos, Moro tornou-se um herói. Sua vítima é judiciária.Quando um juiz tem sua imparcialidade sob suspeita por causa de sua proximidade com as pessoas que ele deve julgar, não basta nos assegurar que sua
decisão é imparcial e invocar, a seu favor, os casos que ele decidiu contra os interesses dessas pessoas. Esse método já era vulgar do ministro Gilmar Mendes, que não tem vergonha de julgar seu círculo pessoal e político (e o Supremo Tribunal se recusa a fazer pedidos de suspeição contra ele). O sistema judiciário não pode
prometer ou garantir a imparcialidade subjetiva de seus membros. No entanto, deve proteger a imparcialidade objetiva da instituição ou, em outras palavras, cultivar a fumaça de um bom juiz (fumus boni iudex). iudex).
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