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Após polêmica, dupla João Roberto & Alessandro “desaparece”
Coluna Sheila Silvestri
Portal Estrelato - 13/12/2021, 11h02
Um grande mistério envolve os sertanejos João Roberto e Alessandro,
que recentemente foram acusados de racismo e homofobia após a postagem de um vídeo na conta oficial da dupla no Instagram. A publicação
das imagens, que ocorreu na última quinta-feira (8), gerou uma troca de
ofensas entre os cantores e internautas nos comentários. O bate-boca
virtual, que ainda rendeu mais outras acusações de homofobia e racismo (e também de machismo) contra os músicos, se estendeu até a noite,
quando os sertanejos finalmente pararam de rebater aos internautas e
“desapareceram”. Desde então, não houve mais nenhuma postagem na
conta oficial da dupla ou nas contas pessoais dos artistas desde então.
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No vídeo que deu início à polêmica (excluído pelo Instagram no dia
seguinte, mas que continua sendo postado por internautas no YouTube),
a dupla sertaneja aparece bebendo cerveja em um churrasco com amigos,
na fazenda de Alessandro, em Goiânia. João Roberto pede para a pessoa
que está filmando com um celular segui-lo e aborda Wilson de Almeida,
um rapaz negro que havia sido contratado para cuidar da churrasqueira.
O cantor pede então que o rapaz mostre as carnes que estão no fogo.
Almeida exibe para a câmera do celular alguns espetos com peças de
carne e linguiça. Começam aí as brincadeiras polêmicas. João Roberto
pergunta se o rapaz prefere “linguiça ou picanha”. Os amigos da dupla
passam a gritar, provocando o funcionário e o ridicularizando. “Esse tem
cara de que não pode ver uma linguiça!”, grita um dos convidados, ao que
Alessandro, que está bem em frente à câmera nesse momento, diz: “Ele
tem cara é de quem gosta de banana!”. A turma toda envolvida dá gargalhadas, enquanto Wilson de Almeida, na churrasqueira, sorri sem graça.
O post gerou inúmeros protestos na internet, mas houve também
quem defendesse a dupla. Apesar da polêmica, após a publicação do vídeo, o número de seguidores dos cantores nas redes sociais aumentou
de 1,4 milhão para 2,1 milhões.
Não é a primeira vez que os sertanejos se envolvem em confusão na
web. Em abril deste ano, João Roberto foi criticado após fazer um post
com elogios à ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. Já
Alessandro, em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, postou
uma foto junto com a mulher e os filhos e escreveu na legenda: “Nesse
dia eu tenho orgulho é de ser macho e pai de família!!!”.
João Roberto e Alessandro estouraram ano passado nas paradas com
o sucesso “Machão Bruto do Campo”. Como os sertanejos têm uma “Live
de Natal” marcada para as 18h do dia 24 de dezembro, seus ouvintes
aguardam a data com ansiedade.
A coluna tentou diversas vezes falar com a assessoria de imprensa da
dupla, mas nenhuma ligação foi atendida e não houve resposta às mensagens enviadas por e-mail e WhatsApp.
---x---
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Ninguém sabe onde estão João Roberto e Alessandro
Coluna Sheila Silvestri
Portal Estrelato - 15/12/2021, 13h52
Realmente, há algo muito estranho envolvendo o sumiço da dupla João
Roberto e Alessandro. Os sertanejos continuam ausentes de suas redes
sociais desde a polêmica gerada pela sua última publicação no Instagram,
em 8 de dezembro.
Desde ontem, familiares dos cantores, entre eles a irmã de João
Roberto, Maristella, e a mãe de Alessandro, Elizabeth, têm compartilhado em suas redes que a dupla não sumiu apenas na internet, mas
também na vida real!
E a coisa não para por aí!
A coluna entrou em contato por telefone com os outros familiares
dos artistas, que disseram que também não se sabe o paradeiro das esposas e dos filhos dos sertanejos. Segundo a família, desde o dia seguinte à publicação do vídeo do churrasco, apontado como homofóbico e
racista, as casas de João Roberto e Alessandro estão trancadas, em suas
respectivas fazendas. Não há notícia nem mesmo dos empregados que
trabalhavam para os músicos.
Estamos bem de mistério? Então espera, que vai piorar!
Os familiares da dupla disseram que, além dos cantores, suas famílias e seus criados, ainda sumiram outras pessoas ligadas a eles: entre
elas o empresário, Marivaldo Sikeira do Amaral, o chefe da assessoria de
imprensa, Augusto Tavares, o produtor, Euzébio Constanzio, e o diretor de marketing Dudu Albineri. Ainda segundo os familiares, na tarde
desta quarta (15), representantes das famílias de todos os desaparecidos terão uma reunião com o comando da Polícia Civil de Goiás, para
pedir uma investigação.
Aguardamos novos capítulos dessa história estranha!
---x---
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Post diz que João Roberto e Alessandro estão em estúdio e confirma live de Natal
Coluna Sheila Silvestri
Portal Estrelato - 17/12/2021, 16h46
É o fim do silêncio, mas não do mistério! Uma postagem nas redes sociais da dupla João Roberto e Alessandro, na madrugada desta sexta
(17), confirma que os sertanejos farão sua Live de Natal às 18h do dia
24. A publicação mostra uma foto dos cantores sorrindo, com toucas de
Papai Noel, e reforça as informações de data e horário. A legenda diz:
“Estamos confinados num estúdio, preparando uma novidade TOP para
nossos fãs! Por enquanto é segredo!!! Vocês saberão mais na nossa Live
de Natal! Até lá meu povo!”.
Depois dessa, você pode estar pensando: “Ah, eles estão no estúdio,
está tudo esclarecido”. Mas não é bem por aí!
Os familiares da dupla dizem não acreditar nessa “história de estúdio”. “Eles não iriam se enfiar num estúdio sem avisar a nenhum parente! Não acreditamos em nada disso!”, disse Maristella, irmã de João
Roberto, em entrevista à coluna. Falamos também com dona Elizabeth,
mãe de Alessandro. Ela chorou durante a conversa e fez um apelo: “Se
alguém souber do meu filho, pelo amor de Deus, diz pra gente onde ele
está! Estou com um pressentimento muito ruim!”.
Em resposta aos apelos dos parentes dos sertanejos, a Polícia Civil de
Goiás instaurou um inquérito para investigar o caso. Em uma coletiva de
imprensa na tarde desta terça-feira (17), o delegado Rubem Abdalla, do
Setor de Pessoas Desaparecidas de Goiás, responsável pelo caso, disse que
a postagem feita na manhã de hoje pode, sim, indicar que a dupla esteja
mesmo trabalhando em um estúdio. “São artistas, né? Artista gosta de fazer essas coisas, criar mistério… Estamos investigando, mas é bem possível
que deva ser tudo um plano de marketing”, declarou o delegado Abdalla.
Sendo estratégia de marketing ou não, após o post confirmando a
Live de Natal, muitos fãs estão festejando o fim do silêncio da dupla.
O post, porém, também atraiu os “haters”, que continuam atacando os
músicos por conta do vídeo publicado no Instagram da dupla no último
dia 8, que gerou acusações de racismo e homofobia contra os sertanejos.
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----x---Mãe de Alessandro, da dupla com João Roberto, é internada
Coluna Sheila Silvestri
Portal Estrelato - 20/12/2021, 09h45
Dona Elizabeth Filomena Galhardo, 73 anos, mãe do sertanejo Alessandro,
da dupla com João Roberto, teve uma crise nervosa e precisou ser internada nesta madrugada. De acordo com Izolda, 25 anos, filha de Elizabeth
e irmã do cantor, após o “sumiço” da dupla sertaneja (que estaria confinada em um estúdio e tem uma live de Natal programada para o dia
24), não houve nenhum contato dos músicos com a família.
“Se isso é uma brincadeira ou uma ação de marketing bolada pelo
empresário ou sei lá quem, já foi longe demais. Eles têm pelo menos que
falar com a família! Minha mãe teve que ser sedada porque está histérica. Diz que sente que alguma coisa muito ruim está acontecendo com
meu irmão”, desabafou Izolda, em entrevista à coluna.
Segundo a jovem, tanto a família de Alessandro quanto a de João
Roberto cobram da polícia todos os dias a solução desse “mistério”, mas
a corporação não está levando a sério a questão.
Procurado pela coluna, o delegado Rubem Abdalla, do Setor de Pessoas
Desaparecidas de Goiás, nega que a polícia esteja dando pouca importância ao caso. “Estamos investigando, sim! Realmente é muito estranho. A
mãe do sujeito foi internada, e até agora ele não ligou para dar satisfações.
Se for ação de marketing, é algo de muito mau gosto”, opinou o delegado.
Abdalla, no entanto, diz que buscas foram feitas em propriedades dos
músicos e das outras pessoas ligadas a eles que estão “desaparecidas”.
“Todas as casas estavam trancadas e arrumadas. Entramos em algumas
com autorização de familiares e não encontramos nenhum indício de
violência. Buscamos saber se os sertanejos tinham algum desafeto que
poderia gerar retaliações a eles; não encontramos nada, a não ser os
xingamentos habituais das redes sociais. Continuaremos atrás de pistas, mas é bem possível que isso só vá ser esclarecido no dia 24, nessa
tal Live de Natal”, disse o delegado.
Esquisito, não? Aguardemos os desdobramentos, meu amigo leitor!
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---x--Dupla João Roberto & Alessandro posta contagem regressiva para live
Coluna Sheila Silvestri
Portal Estrelato - 23/12/2021, 09h10
O perfil oficial da dupla sertaneja João Roberto & Alessandro postou nas
redes sociais, na manhã desta terça (23), uma contagem regressiva para
a sua Live de Natal, programada para começar às 18h de amanhã. Além
disso, as redações de diversos veículos de imprensa receberam um release por e-mail, informando que em algumas praças das principais capitais brasileiras serão instalados telões para exibição da apresentação
dos músicos (confira a lista aqui).
O mistério que envolve o suposto confinamento da dupla num estúdio em local não informado, para gravação de novo material, porém,
continua. Segundo familiares da dupla, continua também o silêncio dos
músicos, que estão há vários dias sem dar notícias aos parentes. Dona
Elizabeth, mãe de Alessandro, recebeu alta ontem do hospital, onde estava internada desde o dia 20, após ter uma crise nervosa. Segundo a
filha Izolda, irmã de Alessandro, a mãe segue sob efeito de sedativos e,
a todo momento, chora, dizendo acreditar que o filho esteja em perigo.
A coluna procurou novamente o delegado Rubem Abdalla, responsável pela investigação. Até a publicação deste texto, obteve apenas uma
nota da assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública de
Goiás, dizendo que, “se surgir qualquer novidade sobre o caso, os veículos de comunicação serão devidamente informados”.
Ou seja, não houve avanço na investigação, né?
De qualquer forma, a coluna estará acompanhando a Live de Natal
de João Roberto & Alessandro, com atualizações minuto a minuto nesta quarta, véspera de Natal.
---x---
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Live de Natal de João Roberto & Alessandro: Minuto a Minuto
Coluna Sheila Silvestri
Portal Estrelato - 24/12/2021, 17h50 (última atualização: 18h47)
17h50 Boa noite, pessoal! Espero que todo o mundo esteja curtindo esta véspera de Natal com muita paz, amor e alegria! E por aqui vamos também
de música sertaneja! Em instantes deve começar a Live de Natal da dupla João Roberto & Alessandro. O show virtual dos sertanejos é muito
aguardado pelo público, já que continua envolto em mistério. Alguns
familiares dos músicos e de pessoas ligadas a eles, como o empresário,
o produtor, o assessor de imprensa e diretor de marketing, seguem dizendo que todos estão há dias sem contato com os parentes. Seja lá o
que for que aconteceu, isso deve ser esclarecido em alguns minutos…
18h03 Começa a Live de Natal de João Roberto & Alessandro. No entanto, estamos vendo apenas o que parece ser um terreno baldio, com uma mata
ao fundo. Não ouvimos música, vozes ou qualquer instrumento.
18h05 Um homem vestido de Papai Noel apareceu diante da câmera. Mas há
algo estranho. Não é um homem gordinho, com barba postiça, como
estamos acostumados a ver. O sujeito é magro e está usando uma máscara de Papai Noel plástica, daquelas que ficam presas na cabeça por
um elástico. A cabeça está coberta pelo tradicional gorro vermelho e ele
está segurando um saco de pano, também vermelho.
18h06 O homem vestido de Papai Noel tirou do saco um cartaz grande, parece ser uma grande folha de cartolina, e o está mostrando para a câmera.
Lemos: “Somos o Grupo Revolta e Revide: GRR”. O que será que é isso?!
O cartaz parece manchado com alguma coisa vermelha. Será sangue?!
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18h11 O “Papai Noel” continua tirando outros cartazes de dentro do saco e
exibindo para a câmera. Ele mostra os escritos por alguns segundos, depois joga a cartolina no chão e tira mais uma do saco. Todas manchadas
com o que parece ser sangue, sangue mesmo! Até agora ele tirou cinco
cartazes. Além da primeira (leia nota anterior), as mensagens seguintes
diziam: “Somos um grupo criado por professores, artistas e intelectuais”;
“Mas também temos no grupo policiais, médicos, advogados e profissionais de todo tipo”; “Somos gente cansada da banalização da intolerância
e da ignorância no Brasil”; “Nosso alvo é toda pessoa pública que adotar
atitudes ou promover ações…” (parece que continua no outro cartaz)
18h12 “Homofóbicas, racistas, misóginas e preconceituosas em geral”
18h13 “Com essa gente, acreditamos não haver nenhum tipo de diálogo”
18h14 “Por isso, de hoje em diante, o GRR promoverá a execução pública (continuará no próximo).
18h15 “De todo artista, atleta, político, jornalista, youtuber ou influenciador…”
Meu Deus, o que é isso?
18h16 “Que se revele homofóbico, racista, misógino ou intolerante contra
qualquer minoria”
18h17 Ele parou de tirar os cartazes, agora está mexendo em outra coisa dentro do saco…
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18h18 Jesus! Ele tirou do saco uma cabeça… A cabeça de uma pessoa!
18h21 Desculpem, nos últimos minutos tivemos uma breve discussão com
a diretoria de redação. Foi cogitado que nós interrompêssemos este
Minuto a Minuto em face dos acontecimentos que estamos testemunhando nos canais virtuais da dupla João Roberto & Alessandro. Foi
decidido que, como um portal jornalístico, temos a missão de seguir
dando informações em tempo real, tendo em vista o interesse do público sobre o assunto. Até o momento, foram retiradas quatro cabeças de dentro do saco. Um close da câmera focou no rosto das pessoas
decapitadas. Não há dúvidas de que se tratam de Augusto Tavares, o
assessor de imprensa da dupla, Dudu Albineri, o diretor de marketing,
Marivaldo Sikeira do Amaral, o empresário, e Euzébio Constanzio, o
produtor. Todas as cabeças foram descartadas no chão, assim como os
cartazes, pelo sujeito vestido de Papai Noel.
18h22 Meu Deus! A câmera se moveu para a esquerda. Estamos vendo agora
João Roberto e Alessandro. Eles estão pendurados pelos pés, de cabeça
para baixo, em uma espécie de estrutura de madeira, parecida com a
que sustenta balanços em parquinhos infantis. Suas mãos estão amarradas para trás. O homem vestido de Papai Noel agora está ao lado da
dupla. Os sertanejos estão chorando. Parecem gritar e implorar para
serem soltos, mas é impossível ter certeza com o vídeo, que está sem
som. O Papai Noel está voltando a mexer no saco…
18h23 O Papai Noel tirou um cano de ferro de dentro do saco e jogou o saco
de lado! Jesus, o que é isso?
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18h30 Informamos que a jornalista Sheila Silvestri passou mal e deixou a redação.
Ela não está em condições de continuar os relatos deste Minuto a Minuto.
Quem escreve agora é Luciano Menezes, diretor de redação do Portal
Estrelato. O homem vestido de Papai Noel está golpeando, alternadamente, os sertanejos João Roberto e Alessandro com o cano de ferro. Ele só bate
no rosto dos músicos… Estamos presenciando um show de horror, brutalidade e selvageria… Os rostos de ambos os sertanejos estão deformados.
18h34 O queixo de João Roberto acaba de ser arrancado com a força de um
dos golpes. Não é mais possível reconhecer o nariz, os olhos ou a boca
dos músicos. Seus rostos são massas de carne e sangue, mas eles ainda
parecem estar vivos, os corpos ainda estão se contorcendo.
18h35 O homem vestido de Papai Noel agora parou de golpear. Ele está voltando a mexer no saco.
18h36 O agressor tirou do saco um galão. Ele está derramando um líquido sobre os cantores, que continuam se contorcendo, apesar de não terem
mais rosto. Pela agitação dos músicos, o conteúdo do galão pode ser líquido inflamável. A língua de João Roberto, que teve o queixo literalmente arrancado, se mexe sem parar em meio à carne moída da face…
18h38 O homem vestido de Papai Noel acendeu um fósforo e ateou fogo em
João Roberto e Alessandro…
18h43 A dupla sertaneja parou de se contorcer. Tudo indica que João Roberto
e Alessandro estão mortos. O agressor está novamente pegando o saco
de pano… Ele tira mais um cartaz de dentro do saco. Lemos: “Feliz Natal
a todos! Até a Páscoa”
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18h44 A tela escureceu e surgiu a seguinte mensagem: “As mulheres, os filhos
e os funcionários destes racistas homofóbicos estão em segurança num
local que em breve será informado à polícia”. A transmissão foi interrompida em seguida.
18h47 O Portal Estrelato aproveita este momento para declarar publicamente que não compactua com atitudes racistas, homofóbicas, misóginas
nem nada do tipo.
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marco de castro, paulistano, 43 anos, é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero. Fã de filmes e literatura de mistério e horror
desde a infância, começou a escrever crônicas e ficção ao tomar contato com a realidade violenta dos bairros periféricos da Grande São
Paulo, durante as reportagens que fazia para o Agora São Paulo. Teve
dois contos adaptados para o cinema por Dennison Ramalho: “Morto
Não Fala”, que inspirou o longa-metragem homônimo, e “Um Bom
Policial”, adaptado como o curta Ninjas. Pela DarkSide® Books, publicou em 2021 Morto Não Fala e outros Segredos de Necrotério.

