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No começo do mês de maio, saiu uma lista que elencava os dez 
piores países para se ter um blogue. A proposta foi elaborada pelo 
CPJ (Comitê para a Proteção dos Jornalistas) em comemoração ao 
Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, comemorado em 3 
de maio. Foram levados em consideração itens como blogueiros 

presos, se existe perseguição após a publicação de críticas, qual 
a frequência de ataques cibernéticos ou se o governo controla 

ou limita o acesso à web, se blogueiros deixam de publicar 
textos polêmicos, se há censura, etc. (a matéria completa 
e a lista na seção Tecnologia do portal do Terra). Enquanto 
pensei em procurar um blogue de cada um desses paí-
ses – juro que comecei com Mianmar e até já sabia um 
de Cuba (o único representante americano), mas desis-
ti depois de me deparar com este endereço: ko-htike.
blogspot.com –, resolvi escolher sites que nunca seriam 
criados nesses países pelo grau de bizarrice que apre-
sentam. Boas risadas (ou não).

scienceofghosts.wordpress.com – 

A pergunta “Can you explain these photo-
graphs?” abre o blogue Sciense of ghosts, em 
tradução livre, Ciência dos fantasmas, e sig-
nifi ca “Você é capaz de explicar estas foto-
grafi as?”. O blogue em questão foi desen-
volvido pelo psicólogo britânico Richard 
Wiseman, especializado em desvendar 
cientifi camente relatos de assombra-
ções. O psicólogo pede para que os 
internautas enviem fotos com supos-
tas aparições do além e para que os 
visitantes votem se o que se vê é um 

fantasma genuíno; algo com uma 
explicação normal, mas não falso; 
falso ou incerto. O resultado do 
que foi exposto no site era par-
te de uma apresentação sobre 
o tema feita por Wiseman no 
Festival Internacional de Ciên-

cia de Edimburgo. Não chega 
a arrepiar, mas não imagino um 

blogue desses no Irã.

awkwardfamilyphotos.com –

Não tem muita razão ou explicação e você nem pre-
cisa entender inglês para dar boas risadas nesse blogue. O 

Awkward Family Photos (Fotos esquisitas de família) também 
não tem outra intenção senão Spreading the Awkwardness, ou seja, 

espalhar a esquisitice. Criado pelos americanos Mike Bender e Doug Cher-
nak, o blogue foi um sucesso imediato ao mostrar as fotos mais bizarras de 

famílias, casais, tias e afi ns. Para eles, há uma doce excentricidade na maioria das fa-

mílias e as pessoas até gostam de mostrá-la. Quem 
quiser enviar alguma foto do tipo ou simplesmente 
gargalhar, deve favoritar o endereço.

banheirospublicos.wordpress.com –

Esteja preparado para o próximo banheiro pú-
blico é a mensagem que primeiro este blogue 
quer passar, afinal, nunca se sabe quando preci-
saremos de um. Nós, aliás, do Gazeta ALT publi-
camos há algumas semanas uma espécie de guia 
desse aspecto sobre Cascavel (Edição 56), mas o 
site traz exemplares de todo o mundo. Só tenham 
cuidado, algumas fotos não são indicadas aos es-
tômagos mais fracos. As fotos são acompanha-
das ainda de uma ficha de informações: são no-
tados itens como guarda-volume, quantidade de 
cabines, se há adaptação para deficientes físicos, 
se é possível expurgar todo tipo de necessidade 
fisiológica e se há algum adicional. A maioria dos 
banheiros dá vontade de ficar no conforto do lar 
mesmo, mas há surpresas boas também.

arraseaoladodomendigo.blogspot.com – 

Não tem nada demais, mas mereceu uma referên-
cia por aqui por ser inusitado. O blogue Arrase ao 
lado do mendigo começou a partir de uma foto em 
que a cantora e diva pop Mariah Carey aparece toda 
glamorosa ao lado de um mendigo aparentemente 
nada feliz pela presença ilustre ou que, como está no 
site, “só precisava mesmo de um prato de comida”. A 
desconfi ança de que a foto seja falsa ainda nos per-
turba, mas algumas investidas de nosso especialista 
Jeferson Richetti dizem que é mais para verdade que 
outra coisa. Partindo dessa foto – e com uma ajudi-
nha do Photoshop – outras celebridades foram co-
locadas ao lado do mendigo, com montagens mais 
ou menos toscas, como Elvis, Madonna, Mario Bros 
e Gisele Bündchen. Novamente, mais risadas fáceis.

thisiswhyyourefat.com – 

Th is is why you’re fat (É por isso que você é gor-
do) também utiliza fotos para o objetivo desejado, 
ou seja, mostrar às pessoas o porquê de elas serem 
gordas. São imagens vindas do mundo todo com 
as comidas mais gordurosas que você já viu, muito 
fast-food e lanches cheios de molho, queijo e todas 
as coisas gostosas que engordam. Minha taxa de 
triglicerídeos sobe a cada visita ao blogue, que mais 
me deixa com fome do que me assusta.

Eu geralmente chorava ao fim 
deste filme. O que houve? O que foi 

aquele beijo mono? Eu queria mes-
mo um estéreo, 5.1. Está certo, estou 

certo. Preciso mudar. Certíssimo. Es-
tou certo de que quero Novos Ares. En-

tende? Sei lá, autores novos na bibliote-
ca, dançar um ritmo novo, uma casa nova 

para revirar; e outro filme para chorar.

É assim, nessa terra de antagonistas mais do 
que palmeiras. E com os sabiás de férias, ou sabe-

se lá onde estão, sinto falta da vossa Majestade. 
Ora. Hora ou outra as andorinhas, como nós, preci-

sam de Novos Ares, não é? Já diria Jack Torrance, no 
fi lme O Iluminado: "Muito trabalho e pouca diversão 

tornam Jack um garoto sem brilho". Descasco os meus 
braços e ainda me faltam horas: há mais contas do que 

o meu dinheiro pode dar conta; quantas-quantas contas.

Está certo. Estou certo de que quero Novos Ares. Cer-
tíssimo. Quero mais é ir além do meu quarteirão em busca 

de algo desconhecido, de um novo amigo, um novo amor, 

um novo cardápio para o almoço. 
"Garçom, hoje quero uma taça de 
vinho a mais no jantar".

Estou certo. Ah, se está. Quero ser 
surpreendido. Certíssimo.

Estou certo de que as músicas que faço 
não as gosto mais de ouvir. O dó com o lá 
menor já não soa tão dramático e triste; mui-
to menos romântico. O mi menor já não é tão 
sombrio, muito menos perigoso ou proibido. Do 
fá para o sol já não tenho uma progressão tão legal. 
No fi m, minha melodia já não é mais suave, quem 
dirá agradável. Já não se relacionam bem na harmo-
nia os meus acordes e o ritmo, ah, o ritmo parece água 
do mar que de tão turbulenta faz com que qualquer 
pretensão afunde vertiginosamente.

Lembra o Hermeto? Que sumam os instrumentos: "O que eu 
quero é som, e em tudo há música". Quero barulho, quero ruí-
do... "Viva o Som". Estou certo. Certíssimo de que nesses tempos 
de crise, bons ares vêm de uma boa música. Os mais surpreenden-
tes ares, estou certo, vêm de Diego Guerro. Meu amigo, obrigado.

Está
certo,
estou
certo

episódio 58

ALT 9001

Primeiro,
o alerta.

Anderson,

pela 415ª vez,

‘trilha sonora’

é sem hífen.

Anderson,

o que tá em

vermelho, circulado

em amarelo, com

as setas indicando,

são as vezes que

você escreveu trillha

sonora errado.

Ok, Anderson,

lembra o que eu

disse sobre: 'trilha

sonora'? Quero te

dar um exemplo bem

prático. Mostre-me

os dedos,

 por favor.

Depois, a
penalidade

moral.

Enfim,
a correção.
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Ferias
Débora Lourdes Pedroso, 4ª B

As férias estão chegando,
E a alegria começando.
Vamos nos divertir muito
Brincando e dançando

Quero brincar de bola,
De bambolê e de bolita.
Quero brincar de dançar
E meu corpo rebolar.

O Pequeno 
Principe
Maila Carolina Tonin 4ª D

Antoine, pintor
Desenhos abstratos
Sonho perdido
E jamais realizado.

Jiboias em seus desenhos
Expressando seu talento
Irreconhecido diante
Diante de seus semelhantes.

Sonho de pintor
Crítica de muitos
Estudar português e inglês
Para ser reconhecido.

O tempo passou
Ele cresceu
Um grande piloto de avião
Ele se tornou.

Trágico acidente
Ele sofreu
No deserto do Saara
Ele amanheceu.

Acordou e se assustou
O príncipe o mandou
Desenha um carneiro
Nenhum lhe agradava
Tantos desenhos para não dar em nada.

O príncipe e os planetas
Muitas imagens
E em um dia 42 pôr-do-sol ele via
Sentado em sua cadeira.

O príncipe e sua amiga
Tão pequena e delicada
Tanto que era uma rosa perfumada
Era uma rosa amiga e extremamente dedicada.

O príncipe e suas dúvidas
Pensava que iria morrer
Antes de rever a rosa perfumada
Que tão gentilmente o esperava
Porque era uma amiga muito preocupada.

A cobra traiçoeira o dizia
Se é da terra que você veio
E pra terra que voltarás
É só me procurar.

Tudo na vida dura pouco,
Mas dura o sufi ciente para tornar-se inesquecível
Como se tornou essa história e poesia
Com imaginações alucinantes.

Viver 
a vida
como
crianca!
Luana Malaquias 4ª E

Quero sempre ser criança.
Porque criança brinca e rola.
E vai para a escola.
E brinca de bola.

Mas que pena que isso não é possível.
Possível para sempre brincar
De bola e também brincar de
Caminhão e de fazer uma canção.

Que pena! Que pena!
Eu só lamento!
Lamento porque não posso só ser criança.
Mas tenho esperança.

Mas quando eu for grande
Eu vou ajudar as crianças
Que são defi cientes.
Crianças que também são especiais e importantes.

Mas o mundo é assim.
Assim é o mundo!
Que milhares e milhares de pessoas vivem!

A vida
e viver!
Jennifer Aline

A vida é engraçada, é cheia de idas e vindas.
Ela é feita de amor, tristeza, saudade e até ódio.
A vida é linda pra quem quer.
E chata para quem não sabe viver.
É linda pra quem quer ter e viver.
É chata para quem quer ter.
Mas quando tem não sabe viver.

A vida é doida, chata e às vezes sem cabimento.
Mas sabemos, é boa pra quem quer e tem sentimento.
Mas podemos estragar nossa vida com apenas uma coisa:
- “Ódio e rancor!”
Tem sentimentos, pensamentos e sonhos...
Que um dia podem virar realidade,
E uma verdade!!!

Nada como uma semana daquelas que na sexta-feira você 
deseja que fosse segunda-feira. Semanas que mesmo não 
dormindo à noite seria o insufi ciente para dar conta do 
recado. Nesta, encerrando o ciclo do mês, esta coluna 
não tratará de nenhum sebo de Cascavel e, sim, da 
minha biblioteca. Não que em casa eu tenha milha-
res de exemplares, mas a pouca dezena que tenho 
já é o bastante para ser tema, com uma boa dose 
de lirismo, se possível, é claro. 

Quase todos os exemplares de literatura 
que detenho foram presentes de amigos e 
familiares de muito bom gosto. Até hoje 
me desfi z de apenas um livro que ga-
nhei do meu pai, era algo daquela es-
tirpe dos “dez coisas para ser feliz”. 
Junto a mais alguns, que considerei 
desnecessários, consegui adqui-
rir o roteiro ilustrado do fi lme 
Titanic. Outros se juntariam 

ao best-seller presenteado por meu pai; A cidade das 
feras (Bertrand Brasil, 2002), de Isabel Allende, é um 

exemplo de livro que nunca deve ser comprado, avi-
so: dinheiro jogado fora. Teria aproveitado melhor os 

R$ 30 que gastei naquela época. 

E passando pela minha prateleira chego a alguns 
bons investimentos, daqueles que realmente va-

leram a pena ser lidos. Um rio chamado tempo, 
uma casa chamada terra (Companhia das Letras, 

2003), de Mia Couto, é o meu favorito. Minha 
história com esse livro começou com o progra-

ma Roda Viva (TV Cultura), quando o escritor 
angolano Ondjaki era sabatinado por jornalistas. 

Despertou minha vontade de conhecer algo de 
literatura africana em língua portuguesa. Depois 

disso, um amigo me falava de Mia Couto, este 
moçambicano. Não perdi tempo e encomendei 

a obra. O espanto com a leitura só se comparou 
a quando li Budapeste, de Chico Buarque. A ma-

estria da narração e o enredo fascinante trou-
xeram luz ao que há anos não se surpreendia.

Uma de minhas últimas aquisições foi o acla-
mado Carlos Ruiz Zafón, espanhol de Bar-
celona. O último livro do autor, O jogo do 
anjo (Suma de Letras, 2008), também foi 
presente do meu pai. O trouxe de Bue-
nos Aires, original em espanhol e 
comprado na famigera-
da livraria El Ateneo. 

Na verdade, queria um 
motivo para que meu pai 

visitasse uma das maiores 
livraria da América Latina 

e a segunda mais charmosa 
do mundo. Na ocasião, pedi 

García Márquez também, mas 
não fui atendido. El juego del 

Ángel foi uma bela continuidade 
d’A sobra do vento, primeiro ro-

mance adulto do autor. Nas duas 
obras, locais, enigmas e persona-

gens se misturam e repetem de uma 
forma surpreendente. David Martin, 

protagonista do último livro, é amigo 
dos pais de Daniel Sempere, protago-

nista do primeiro livro. A magia de am-
bas as obras está no enredo que envolve 

escritores e livros, fazendo o leitor mergu-
lhar numa vertigem alucinante.

Em minha seção nacional detenho al-
guns poucos volumes. Clarice Lispector, 

José Lins do Rego e Dalton Trevisan. Este 
último, curitibano, é no momento o melhor 

contista contemporâneo que conheço. Tre-
visan já me proporcionou ótimas leituras, na 

qual simpatia e nojo se fundiam num só mo-
mento. A linguagem de Dalton é extremamen-

te próxima do coloquial, palavrões e gírias 
são recorrentes. O escritor é quase um 

ativista dos excluídos, sendo 
a escória, as putas, os 
pobres e os assassinos 
os personagens mais co-
muns em sua obra. Na 
minha prateleira, tenho 
o último lançamento do 
vampiro de Curitiba – 
como é conhecido – O 
maníaco do olho verde 
(Record, 2008). Nessa 
obra, especifi camente, 

Sebo
nas canelas

*Textos de alunos da Escola
 Municipal Arthur Carlos Sartori

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

com uma lingua-
gem picante e di-
álogos incomuns 
o autor presenteou 
os leitores, algo que 
faltava desde que 
lançou Em busca de 
Curitiba perdida e O 
vampiro de Curitiba. 

No momento, faltam 
em minha biblioteca al-
guns volumes que estão 
emprestados mundo afo-
ra. Alguns nunca retorna-
rão, como As intermitências 
da morte (Companhia das 
Letras, 2005). Algum dia re-
cupero. Enquanto isso, sebo 
nas canelas, pois a semana 
está mais curta ainda.
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Flor que nasce
na rocha
Th ais Apoliana de A. Brito 4ª C

Flor que nasceu
Na rocha
Mas de tardezinha
Desabrocha
Ela é tão linda
Pois nasceu na rocha
A fl or é tão linda
Pois não é rocha
A rocha fi ca na beira
Do riacho
A água se acalenta
E a fl or
Desabrocha
Em cima da rocha.

Vida é uma
coisa boa!
Allyson Hugo Lulu Nogueira 4ª E

A vida é uma coisa boa de viver.
Mas a vida tem certas coisas que a gente não quer ver.
Tem gente que não sabe viver!
Por isso só sabe sofrer!

Tem gente que está jogando sua vida fora.
E tem gente brincando de bola.
A cada dia gente morre.
E os ladrões correm.

A vida não se doa
Ela é uma coisa boa.

De
pequeninos
olhares 

Não era estranho aquele portão. O corredor 
se estendia até se encontrar com outro, que se 
encontrava com outro formando as veias de liga-
ção entre os prédios do terreno. A balbúrdia era 
também familiar. Coisas idênticas me aconteciam 
anos atrás, quando não era barbudo, grande e ro-
busto. A correria para lá e cá fazia o sonoro grito de 
criança parecer ainda mais assustador. Crianças são 
felizes. E lá, sentados, esperando o alarido cessar, nos 
púnhamos a pensar em crianças. Era evidente o pensar, 
sendo que pelo menos algumas centenas delas nos rode-
avam. Crianças são felizes e nem imaginam que, em pouco 
tempo, menos do que supõem, não serão mais felizes. Os 
risos, as brincadeiras, a falta de pudor, tudo vai desaparecer 
conforme os pelos pubianos surgirem, os peitos das meninas 
crescerem, a voz dos meninos fi car mais grave, tudo vai cessar.

De pequeninos a medianos, os dentes se mostravam pálidos 
diante do estridente som que saía da boca. Já era hora de entrar. 
O adeus aos meninos também fi cou marcado por outro barulho. 
O alarme que conduz calmamente cada um ao reduto de quatro 
paredes que faz, por um breve tempo, a alegria dar uma trégua. 

Naquele dia, outra coisa maior aconteceria na escola. Algo tão poéti-
co quanto a estridência infantil. Maria Gorete Kaufmann, professora da 

quarta série da Escola Municipal Arthur Carlos Sartori, nos apascentou. 
“É o nosso terceiro encontro poético aqui na escola. O objetivo é traba-

lhar o gênero do discurso da poesia e a expressão oral, visando que o alu-
no desenvolva a linguagem, a oralidade e a criatividade. As poesias que 

serão declamadas no encontro foram quase todas produzidas por eles, 
desenvolvendo, também, a produção de texto”. Dentre as responsáveis 

pelo desenvolvimento do projeto, além de Maria Gorete, as professoras 
Ivanilde Terezinha do Rosário, Cleunice Teresinha Ruhoff , Laudicena 
Correa Marafi go e a coordenadora Simara Maciéski.

“Como foi todo o processo até chegarem a esse encontro?”. “Tra-
balhamos com eles uma simulação do que era feito no fi lme Socie-
dade dos poetas mortos (Touchstone Pictures, 1989), as rodas de poesia 
e depois fazíamos piqueniques. Dessa forma, foi despertando neles a von-
tade de conhecer mais sobre poesia. Eles começaram a pesquisar em livros e 
na Internet e trazer para a sala de aula outros poemas”. “Com que autores eles 
tiveram contato?”. “Primeiro trabalhamos os clássicos da poesia, Castro Alves, Vini-
cius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles”. “A escolha desses 

autores não pode ter prejudicado um pouco, por serem, alguns, de uma 
linguagem não dominada pelas crianças?”. “Nós fomenta-

mos bastante o dicionário e, também, o 
momento histórico. Nós trabalhamos 
em maio a escravidão e as grandes na-
vegações, de uma forma interdisciplinar, 
então trouxemos para a sala de aula o po-
ema Navio Negreiro, de Castro Alves, que 
se encaixou nessa temática”. 

O intuito era que aquelas crianças, que de 
início incitavam nossa imaginação no pá-

tio, pudessem produzir e gos-
tar de poesia. “Depois de 

todo esse processo parti-
mos para a produção. O 

resultado foi ótimo, eles 
fi caram instigados a es-

crever e pegaram gosto 
pela poesia. É lógico, a po-

esia deles não é a melhor, 
mas é impressionante o 

resultado que obtemos. 
Queríamos trabalhar 
com poesia e en-

tão buscamos uma 
estratégia diferente, 

valeu a pena”. “Qual 
foi o a autor de que 

eles mais gostaram?”. 
“Cecília Meirelles foi a 

preferida”. Após nos des-
pedirmos da professora 

passamos novamente pelo 
mesmo corredor que nos le-

varia ao portão. A passos lentos, 
rememorando situações, ouvíamos 

ao longe a balbúrdia sufocada entre 
quatro paredes. Em breve, eles falariam.

Poetas
mínimos

Foi Cecília Meireles quem disse que um menino 
azul queria um burrinho; quem pediu que lhe com-
prassem um jardim com fl ores, borboletas de muitas cores, 
lavadeiras e passarinhos; quem viu o mosquito pernilongo tran-
çar as pernas num M, num O bastante oblongo e num S; foi aquela 
que disse que Carolina, com seu colar de coral, corre por entre as colunas 
da colina. Mesmo que Cecília tivesse adquirido um rosto assim calmo, assim 
triste, e uns olhos tão vazios, e um lábio amargo, ainda conseguiu ver nos olhos 
arredios da menina – tão pequenina – que ela queria ser bailarina, e a fez, no poema, 
rodar, rodar, rodar com os bracinhos no ar mesmo sem sair do lugar.

Que toda a boa displicência dos textos retos e muito sabidos me perdoem, mas 
rimo sim, sem pedir licença ou fazer prosa, pois rima comigo a vontade de rimar. 
Ainda que lirismo e expressões subjetivas outras façam os versados na arte do 
verso exprimir em poesia os sentimentos literários que lhe caibam, às crianças 
poesia é liberdade. Um ideal de sujeição mais puro a palavras que ainda não 
são amarradas a preconceitos linguísticos, a idiossincrasias inflexíveis, a dispo-
sições de outros; uma vontade em ebulição. 

Sendo liberdade, é também ousadia de mãos, ouvidos e vozes ainda no di-
minutivo. Nada disso, ao contrário, impediu que as várias cadeirinhas fos-
sem enfileiradas dentro do ginásio voltadas a um palco simbólico surgido 
no espaço mediano entre as traves e as tabelas de basquete. No dia 23 de 
maio, no bairro Santa Felicidade, as cadeiras eram plateia, mas também 
eram espetáculo; quem entrava lá presenciava algo um tanto mais su-
til do que os olhos dos espectadores já sentados: o que se desenrolava 

era mais que um encontro poético, era um embate contra as forças 
que os queriam menos. Eles, contudo, são mais.

Chegamos quando a apresentação já corria há mais ou menos uma hora. 
Os burburinhos normais do acúmulo de crianças podiam ser ouvidos, mas 

as professoras-águias os lembravam de que o foco era outro. E todos olhavam 
mesmo para aqueles que tinham os nomes chamados pela coordenadora que 

virara mestre de cerimônias. O tema mais utilizado para a prática poética 
foi o meio ambiente. Uma chama de consciência era despertada em 

cada olhar baixo que se destacava da plateia, desejava bom-dia, 
falava o nome e, em ares trôpegos, despejava o lirismo recém-

nascido. Alguns rimavam, outros juntavam versos mais li-
vres; todos, mesmo sem perceber, criavam ligações com-

plexas em cérebros em construção. Houve também 
apresentações musicais, em que muita coragem de 

entoar notas num microfone juntava-se à estratégia 
pensada pelas professoras para dinamizar o encon-

tro e torná-lo mais atrativo. Entre as apresentações 
dos alunos, Nelmar Silveira da Silva, poeta do bair-

ro, também declamava versos, mostrando às crian-
ças que o gosto pela escrita pode ser perpetuado.

Com uma bonita polidez, dois alunos nos fa-
laram: Pedro Sebastião Poronhak, de 10 anos, e 

Whitney Andrade Nunes, de nove, ambos saídos 
há pouco de uma experiência importante que 

combinara desenvolvimento de habilidades de 
comunicação em público e de expressão por 

palavras – essas tão valiosas –. Concluíram 
em concordância que “a poesia é um modo 
de aprender muitas coisas e de perder a 
vergonha”, que gostaram mais de Cecília 
Meireles e da antologia da autora voltada 
a crianças, e que gostaram sim de fazer 
poesia, que é fácil e que escrever é bom.

Visto de perto, o encontro foi tão 
lírico quanto a proposta por ele has-

teada. Quem apresenta um poema 
a uma criança – prova maior do li-
rismo humano – equilibra versos 

despretensiosos num universo em 
construção. Enquanto os ouvia de-

clamar poemas pequeninos, uns 
com mais, outros com menos de-
senvoltura, pensava que, ao con-

trário do que muitos afi rmam, 
aquelas crianças nada carregam 

consigo de periférico; são todos 
centrais. São o centro de um orga-
nismo que precisa deles fortes para 
sobreviver. Urgente é que ofertemos 
os instrumentos certos para isso, e 
nada mais certo, me parece, que as 
palavras que os fazem pensar e sonhar.
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Ser artista não signifi ca 
calcular e contar, mas 
sim amadurecer como a 
árvore que não apressa a 
sua seiva e enfrenta tran-
quila as tempestades da 
primavera, sem medo de 
que depois dela não ve-
nha nenhum verão. 

Rainer Maria Rilke

Enquanto 
ouço a
Ave Maria

Tere
Tavares
CASCAVEL | PR

A natureza desnuda o efê-
mero que existe em mim. 
Como uma auréola de eterna 
quimera, observo o intermi-
nável subterfúgio do nada, as 
suas intermitências insondá-
veis. Guardo almas e rostos em 
frações e artefatos de tempo 
– quiçá por sonhar o impro-
vável, o ilegítimo, ou por não 
admitir a possibilidade real 
da verdadeira ilusão. Incapaz 
de resistir às precipitações da 
consciência, meu olhar pes-
quisa o pensamento, a rebel-
dia de cada instante que não 
me precipita em sua fugaz du-
ração. O orvalho brilha como 
singelos diamantes à luz do 
sol sobre as florescências ru-

briplúmeas. 
A névoa agra-
davelmente fria 
parece coadjuvar 
com os vales num 
interlúdio para nutrir 
o hoje. É sublime respirar 
o sorriso, o pacto radiante 
que ultrapassa o silêncio. 

Não há preocupação. Nem 
razão para motivos. No indes-
critível dos momentos há um 
pequeno alívio, uma trégua. E 
no impalpável, na réstia de alen-
to que se distrai para quando eu 
possa, comemoro toda a sorte da 

minha arte. Um gor-
jeio de ternura me fi ta 
confi ante no que possuo 
de mais sensível, como se 
detivesse o dom de fazer 
brotar do barro uma obra se-
melhante à divina. 

Uma nova estação reaparecerá para 
forjar dos erros os passos de não se 
perder nos próprios; Deus, iniguala-
velmente perfeito, não obscurece sua 
criação com o perfeccionismo.

Nem eu ousaria desperdiçar a 
referência em que o coração nova-
mente acredita, e inebriado sorve 
o necessário – porque é da sua na-
tureza crer que será feliz.

Não eram as palavras 
que me recebiam na-
quela tarde. Tinta e cor 
me davam boas-vindas 
quando comecei a subir 
os degraus. Dois lances 
de escada e já a vi me es-
perando no topo. Não ca-
minhei com pressa, sendo 
que tinha uma quantidade 
grande de pinturas para 
olhar naquele ambiente. 
Passando para a sala, mais 
obras me vigiavam. De certo 
modo me intimidavam, por 
serem maioria. Casarios, pes-
soas, paisagens, tudo parecia 
me observar. As palavras, meu 
mote de procura, ainda não 
haviam sido pronunciadas ou 
escritas, somente a cor sobre o 
tecido que permanecia arte até 
iniciarmos nossa conversa. 

Aquele decorrer de menos de 
dois minutos entre o subir esca-
das e o aconchegar-me no sofá 
me levou a uma vertigem de pen-
samentos. Coisa que só acontece 
mesmo quando a arte, de um modo 
geral, permite essa viagem por 
anseios e suspiros quase poéticos. 
Mario Llosa, escritor peruano, des-
creveu esse momento de interrupção 
temporária da vida como resultado 
de uma obra literária: “O romance 

A de aquários

      diversos
apazigua o momento 
de inquietude e insatis-
fação, e esse momento 
de suspensão provisória 
da vida é que nos afunda 
a Ilusão literária”. Mas não 
foi Llosa o mais mencionado 
naquela tarde; nos lábios da 
artista – Tere Tavares –, Scho-
penhauer era recorrente. 

E da pintura à literatura, Tere, 
nova membro da ACL (Academia 
Cascavelense de Letras), deixou-se e 
me levou a suspender a mente num 
momento de conversa. “Eu entrei na 
academia por meio de um convite de 
uma acadêmica. Comecei a participar 
das reuniões e logo fui admitida como as-
sociada especial”. Por quase três anos, Tere 
foi apenas associada à academia dos letra-
dos de Cascavel. Numa cerimônia na semana 
passada, ela passou a ocupar uma cadeira de-
fi nitiva entre os membros. “Sempre esperamos 
por algo assim, entretanto, até que não se con-
fi rme, sempre é uma surpresa”. Seguindo todos 
os requintes que uma cerimônia desse porte exige, 
Tere recebeu a toga verde e dourada que lhe caiu 
sobre os ombros. Estava consentida. 

A pintura e a literatura, nas quais é autodidata, divi-
dem a criatividade da artista. Os pincéis e a palavra são 

as duas paixões. 
“Eu primeiro amei 

a pintura, depois, 
como prelúdio dos 

tempos do antigo 
ginásio, a poesia, mas 

me realizo com as duas. 
As artes dialogam entre 

si e todos os artistas sem-
pre se expressam por mais de uma delas”. “É 

possível, hoje, viver de arte?”. “Não, mas como dizia Rainer 
Maria Rilke, os artistas devem antes se garantir com algu-

ma renda para não fazer da arte uma forma de comércio, 
podendo apenas se preocupar com o prazer de fazê-la”. 
Por formação, a artista é economista e, já aposentada 

do serviço público, faz de Cascavel o reduto das duas 
manifestações artísticas que produz. “Não existe lu-

gar certo para produzir arte. Existe apenas o lugar 
em que nos sentimos bem para isso. Hoje, aqui na 
cidade, está havendo um bom crescimento no es-

paço da cultura e isso é bastante positivo”.

Como amadurecimento da vertente literária 
que deixou reaquecer, Tere publicou os primei-

ros textos em antologias com outros poetas 
no ano de 2002. A partir destas primeiras pu-

blicações, surgiu em 2004 a primeira obra li-
terária solo da escritora: Flor Essência (Edi-

tora Coluna do Saber, 2004). Também 
composta por poemas, a obra permeia 
o feminino e a natureza. Sobre acon-

chegar um poema no papel, a autora 
fala de inquietudes e solidão. “A poe-

sia surge pela necessidade de se ex-
pressar e é isso que nos move até 

ela. É como um chamamento em 
momentos não muito alegres 

e outros de solidão. Naqueles 
momentos que sentimos que 
precisamos dizer algo”. 

Com uma experiência já 
vivaz, em 2008 a autora 

lançou a última obra, 

Meus Outros (Editora Coluna do Saber, 2007). A 
composição desta última manifestação literá-
ria não saiu sem as diversas revisões da autora. 
“Sempre há alguns textos que deixamos de fora. 
Há ainda aqueles que modifi camos. Clarice Lis-
pector já dizia que depois de publicada a obra 
ela não punha mais os olhos, razão tinha ela, 
pois sempre queremos modifi car algumas coi-
sas. Outra coisa que acontece é quando olho 
algum escrito antigo e penso: como pude es-
crever isso? Mas não é porque é ruim, cada 
dia vamos nos aperfeiçoando e exigindo 
mais de nós mesmos. Schopenhauer dizia 
que uma coisa é nascer com talento, outra é 
a técnica para aprimorar esse dom”. 

Não conheço a primeira obra da autora, 
mas além da técnica da escrita, que se adqui-
re com sutilezas do praticar, a principal ca-
racterística de Meus Outros é a sinceridade 
das palavras que se colocam para expressar. 
Seguramente, pelo que conversamos, uma 
obra avante é sempre um avanço. Resumi-
ria esse livro com um verso que extraí dele 
no poema A verdadeira compreensão do 
vazio: “E este sal derramado serve de 
alento a alguém muito doce”.  

Nossa conversa já discorria como se 
fôssemos amigos de longa data. Como 
lembrança daquela tarde, uma exem-
plar de Meus Outros ela me presen-
teou. E na dedicatória o oferecimen-
to de “algo das almas que trafegam 
em esferas inaudíveis, porém per-
ceptíveis”. Ainda não pude degustar 
com goles trôpegos todos os poe-
mas de Tere, mas o simples molhar 
de lábios que tive com alguns deles 
já instigou a vontade descontrola-
da de me embriagar. Melhor seria 
se os poemas fossem o vício da 
carne; é minha alma, entretan-
to, que transborda pelas remi-
niscências que emergiram com 

os Outros de Tere Tavares. 
Como ela própria já se 

disse: “seguramente, 
sou de aquários 

diversos”.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Guilherme diz a Juliana que 
é hora dele retornar para sua casa com 
Veridiana. Quadribanda desconfi a que 
Alex esteja gostando de alguem. Norma 
Jean acha Alex está interessado por ela. 
Osvaldo revela que desviou uma alta 
quantia da conta do colégio. 

TERÇA - Marina aceita o pedido de na-
moro de Alex. Osvaldo admite ter pego 
uma grande quantia da conta do Múlti-
pla Escolha e Juliana exige que ele a re-
embolse em até dois dias. Juliana usa sua 
parte da herança de Olga para saldar as 
dívidas do colégio. 

QUARTA - Osvaldo diz a Juliana que 
perdeu o dinheiro e revela que vendeu a 
mansão. Juliana terá de deixar a mansão 
com os sobrinhos. Norma escreve poesia 
para reconquistar Alex. Norma Jean quer 
ler sua poesia para Alex e marca um en-
contro através de um bilhete. 

QUINTA - Caio diz que comprou a man-
são com dinheiro deixado por Dr. Lem-
gruber. Filó sugere que Yasmin faça inter-
valos durante os shows para conseguir se 
apresentar no Marombar e no restau-
rante. Juliana se muda com os sobrinhos 
para um modesto apartamento. 

SEXTA - Osvaldo explica que fi ngiu ser 
pai de Letícia para conseguir a tutela dos 
sobrinhos e ela ameaça processá-lo. Alex 
deixa cair o papel com a poesia de Nor-
ma Jean e Caio o guarda. Suzana revela a 
Letícia que Osvaldo não é seu pai e deixa 
a menina radiante. 

PARAÍSO
SEGUNDA - Maria Rita descobre que 
Antero foi cúmplice de Zeca. Zefa alerta 
Tobi para tomar cuidado e não revelar o 
local onde Zeca está. Mariana descobre 
o lugar em que Zeca escondeu Maria 
Rita e decide resgatá-la acompanhada 
por colonos da fazenda. 

TERÇA - Zeca é atingindo no braço e Ma-
ria Rita e Rosinha se desesperam. Rosinha 
cuida de Zeca e reclama de Maria Rita, sem 
perceber que ela está ouvindo. Zeca manda 
Santinha embora, mas ela fi ca. Antero fi ca 
sabendo do  que aconteceu e culpa Mariana. 

QUARTA - Antero diz que não vai bus-
car Maria Rita e Mariana ameaça ex-
pulsá-lo de casa. Eleutério, enciumado, 
questiona Zefa sobre o noivado. Rosi-
nha queixa-se sobre a noite que Zeca vai 
passar com Maria Rita. Eles deitam lado 
a lado e fi cam incomodados.

QUINTA - Zeca fi ca inconformado com 
a partida de Maria Rita. Antero confes-
sa para Zeca que Maria Rita tem medo 
de amar e ser infeliz como ele foi com 
Mariana. Zeca decide juntar a comitiva 
novamente. Maria Rita chora ao se lem-
brar do que passou com Zeca. 

SEXTA - Ricardo só conseguiu arrumar 
anunciantes para o programa de Ge-
raldo. Rosinha teme que aconteça algo 
ruim com Zeca. Zefa se irrita com Tobi 
quando ele diz que ela mente sobre seu 
casamento. Irmã Matilde conversa com 
Maria Rita sobre a vida no convento.

 SÁBADO - Irmã Matilde tenta saber 
qual o motivo da afl ição de Maria Rita, 
mas ela desconversa. Passam-se três me-
ses e Zeca volta a ser o fi lho do diabo. 
Eleutério convida o noivo de Zefa para 
fi car em sua fazenda. Zefa mentiu sobre 
seu casamento e o coronel fi ca feliz. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Xico sai de casa e é atraído 
pelo cheiro dos quitutes de Socorro. Si-
mone e Dafne conferem os quadros de 
Denis. Laís consegue seduzir Gabriel e 
eles se beijam. Bianca manda preparar 
um jantar especial para aproximar Cás-
sio, mas Dafne resiste.

TERÇA - Gabriel acusa Bianca de só pensar 
na herança. Socorro diz a Bianca que ten-
tará reaproximar Gabriel de Dafne. Cássio 
conta que se casará com uma milionária e 
surpreende a todos na pensão. Gabriel diz 
que vai conhecer o noivo de Dafne. 

QUARTA - Judith oferece dinheiro a 
Milena para se afastar de Nicholas e ela 
se revolta. Adenor é demitido do salão. 
Piedade acusa Fabiano de ter comido os 
pastéis, mas Anita o defende. Frederico 
diz ao fi lho que ele ainda tem uma chan-
ce de se casar com Dafne. 

QUINTA - Socorro diz a Dafne que Ga-
briel ainda a ama e pede que ela lhe dê 
mais uma chance. Dafne afi rma que quer 
se casar para que a fi lha não perca a he-
rança e Bianca ouve. Gabriel questiona 
Anita sobre seu novo relógio e Piedade 
conta que foi ela quem lhe deu.

SEXTA - Gabriel se arrepende de ter de-
mitido Fabiano e vai chamá-lo de volta. 
Socorro entra na cozinha e se depara 
com Xico. Cássio se explica para Daf-
ne e consegue seu perdão. Bianca faz 
pressão para a mãe se encontrar com 
Nicholas e ela aceita. 

SÁBADO - Nicholas mente e diz que es-
tava falando com Judith. Milena espera 
pelo namorado, mas ele não aparece. o. 
Judith sugere que o irmão se livre de Mi-
lena antes que ela ponha tudo a perder. 
Bianca revela a Gabriel que Dafne pre-
tende se casar com Nicholas. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Duda leva Niraj para o hos-
pital e não autoriza a operação, mas 
Lucas opera a criança. Indira chama a 
atenção da nora e a orienta a seguir os 
costumes. Bahuan descobre que Duda 
teve um fi lho de Raj. Opash convida a 
família de Camila para uma visita. 

TERÇA - Yvone injeta uma substância 
em bombons e dá de presente para Go-
pal. Murilo comenta com Silvia que Ca-
dore descobriu que a conta do exterior 
de Raul foi fechada após sua morte, e 
que desconfi a deles.  Opash dá uma festa 
para receber a família de Camila. 

QUARTA - Laksmi não gosta da presença 
da família de Camila. Indira, Ilana e Aída 
conversam sobre as diferenças dos cos-
tumes. O cachorro de Gopal come um 
dos bombons e cai desacordado. Zeca 
comenta com o amigo que César reco-
mendou que ele saísse do Rio. 

QUINTA - Aída pergunta a Camila se ela 
está certa sobre o casamento e a fi lha se 
mostra feliz e decidida. Melissa encontra 
Gaby e agride a amante do marido. Tônia 
diz a Tarso que não pode fi car o tempo todo 
ao seu lado e  o namorado não reage bem.

SEXTA - Yvone age naturalmento ao 
cumprimentar Gopal. Suellen aceita se 
casar com Castanho. Indira se espanta 
quando Camila diz que não sabe cozi-
nhar. Maya prepara Niraj para cerimônia. 
Yvone não consegue evitar o encontro 
de Raul com Gopal. 

SÁBADO - Gopal conta para Raul o que 
descobriu, mas ele não acredita no mo-
torista. Yvone percebe a desconfi ança 
de Raul. Gaby termina o relacionamen-
to com Ramiro. Shankar decide acusar 
Opash por difamação. Maya diz para Raj 
que o ama e o deixa comovido.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Gabriela se transforma em 
vampira e pede para Ferraz apagar a luz. 
Trafi cantes invadem a ONG e chegam ati-
rando. Marli descobre que Ísis é uma mu-
tante e confessa seus dons. Miltinho toca 
sua gaita e a acalma por alguns instantes. 

TERÇA - A Mulher-elástica diz que não 
adianta ter sido presa, pois  logo ela vai 
fugir. Mulher-elástica e Garcia discutem. 
Garcia e  Cláudia fi cam revoltados com 
a postura de Cláudia, que defende os 
mutantes. Eles desconfi am que Nestor e 
Armanda mataram a égua. 

QUARTA - Ela não aceita as atitudes 
dele e diz que o que ele fez com Isabel 
pode ser considerado sequestro.  Eze-
quiel tenta aplicar uma injeção em Isa-
bel. Estela, triste, conversa com Grilo 
sobre sua depressão. A Liga do Bem luta 
contra Chico Fuzil e seus comparsas. 

QUINTA - Eugênio implora para que 
Ágata não termine com ele, mas não 
adianta. Eugênio fi ca arrasado. Ferraz 
fi ca cego, depois que Mulher-Rã acerta 
gosma no seu olho, e ela acaba fugindo. 
Ferraz vira vampiro, e em seguida aplica 
zacarita em si mesmo. Ele ouve tiros. 

SEXTA - Ezequiel fi ca surpreso, mas não 
permite que Dra. Carla examine sua pacien-
te. Camargo tem pesadelo com Isabel. Cris-
tina fi ca preocupada com a crise de depres-
são de Estela. Nestor e Armanda chegam 
ao prêmio de hipismo para ver Amadeus. 

SÁBADO - Os agentes da Depecom ten-
tam prender a Liga do Mal. Draco come-
ça a lançar fogo em direção aos agentes. 
Cristina pensa em internar Estela, que 
fi ca desesperada. Ezequiel pede que 
Camargo controle Isabel e diz que Dra. 
Carla está muito desconfi ada.

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Ao ver Victória e Lucas 
amarrados no porão, Beatriz debocha 
do casal. Oculto diz a Ermirio que vai 
livrar Lucas da enrascada que se meteu. 
Ermirio se volta contra Oculto, pois o 
fazendeiro está cansado de seguir as or-
dens do homem misterioso. 

TERÇA - Lucas fi ca revoltado ao saber 
que Vicky escondeu que Gabriel é seu 
fi lho. Lucas diz que Victória o castigou. 
Oculto pede ajuda a Ceição para resol-
ver pendências. Ela se recusa a ajudá-lo. 
Ricardo pergunta se ele é o responsável 
pela morte de Lara Penteado. 

QUARTA - Cai vai expedir um mandado 
para entrar na casa de Fausto. O delega-
do está determinado a encontrar Lucas 
e Victória. Fausto confessa que mandou 
matar Lucas e Vicky. Vicky tenta con-
vencer Xavier a deixá-los fugir. Oculto 
volta a importunar Ermirio. 

QUINTA - Lucas e Vicky pedem abrigo a 
Maria dos Ventos. Caio, ao lado dos poli-
ciais, investiga o porão da casa de Fausto. 
O delegado encontra farelos de pão. Sem 
pistas concretas, Caio vai embora da casa 
de Fausto. Sofi a sente-se culpada.

SEXTA - Ao reconhecer Lucas, Beatriz 
sai em disparada na direção do rapaz. 
O prefeito decide voltar a anunciar no 
jornal. Lucas consegue escapar de Bea-
triz. Em casa, Beatriz e George têm uma 
discussão. Ela pede para o pai não intro-
meter-se em sua vida particular. 

SÁBADO - Incisiva, Beatriz pergunta a 
Xavier o que aconteceu para ele deixar 
Vicky e Lucas escaparem. Ermirio não 
fi ca intimidado com Fausto e o coloca 
para fora de casa. Lucas decide ir atrás 
de Victória. Xavier revela a Beatriz que 
não conseguiu matar Lucas.
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Coldplay nunca fi gurou 
entre minhas bandas predi-
letas, longe disso; apesar de eu 
ser uma grande amante do frio 
e nuances acarretadas, quando se 
trata de música, e principalmente de 
apresentações ao vivo dos tocantes, 
gosto mesmo é do calor. Entretanto, 
nada disso me impediu, por exemplo, de 
ouvir mais ou menos um milhão de vezes a 
música Th e Scientist, grande clássico da ban-
da e dos sofredores de carteirinha, ou de mui-
to me agradar com o segundo álbum dos bri-
tânicos, A Rush of Blood to the Head (2002), e de 
tocá-lo no carro nas noites frias e fantasmagóricas.

Para o último disco de estúdio, o Viva la Vida or De-
ath and All His Friends (2008), coloquei barreiras intrans-
poníveis: primeiro que eu já não tinha gostado muito do álbum 
anterior, o X&Y, depois que o insuportável single Viva la vida não para 
de tocar nos rádios e de atazanar meus ouvidos. Sério mesmo, não suporto 
mais ouvir essa música; mudo a estação, o canal ou o que o valha.

Toda minha chatice a parte, achei louvável a iniciativa do Coldplay no último 
dia 15 de maio, quando a banda disponibilizou para download gratuito o álbum 
Left Right Left Right Left, com nove canções ao vivo gravadas durante a turnê 
do álbum Viva La vida. A justifi cativa do grupo para o disco gratuito é que os 
fãs estão gastando muito dinheiro para ver os shows. Bem pensado. Além dis-
so, o álbum também será distribuído aos espectadores dos shows da banda, e, 
a princípio, fi cará disponível até o último show de 2009.

Ouvi as nove músicas, todas naquele clima bom de plateia enlouquecida, e gostei 
do resultado. Seis das faixas são do último álbum – elas, aliás, me surpreenderam, já 
que eu não esperava muito e gostei muito de todas, principalmente de Death and all 
his friends –; outras duas de X&Y, destaque para a versão de Fix you, que fi cou linda; e 
Clocks representa o segundo disco de estúdio numa versão bem normalzinha.

Ótima iniciativa do Coldplay, que me fez conhecer novas músicas e retornar 
às antigas. Enquanto eu escrevia este texto, aliás, descobri que devo 

voltar mais vezes ao CD mencionado no primeiro pa-
rágrafo, que me traz tantas lembranças, e, 

provavelmente, adicionar no-
vas faixas a elas.

Coldplay já embalou bons 
momentos de angústia e tris-
teza profunda. É tema propício 
para qualquer fossa. É só colocar 
o CD, encher uma taça de vinho, 

acender um cigarro e deitar-se no 
chão mesmo, à procura de mergu-
lhar de vez na melancolia trazida 
pela música do grupo. O meu pri-
meiro CD da banda, A Rush of Blood 
to the Head, veio de um presente 

inesperado. Nem imaginava quem 
seriam, mas ao executar o disco uma 
sensação de suspensão breve daquele 

momento de vida. A partir daquele dia, 
pelos meses que se seguiram, foi só isso que 

ouvi. Desfi lavam por meus ouvidos singles co-
nhecidos como Clocks, In my place e Th e Scientist. 

Desde então, Coldplay entrou para o rol das minhas 
melhores músicas. E foi ritmo para decepções, para a solidão, 

para paixões efêmeras, tudo na mais alta categoria do alternativo som que me 
expressa, ou melhor, atenua os sentidos que em mim desperta. Há algumas se-
manas, voltando aos circuitos badalados de Cascavel, duas DJs de São Paulo e Rio 
de Janeiro animavam uma festa. O melhor da noite foi quando a derradeira Clocks 
e a nova Viva la vida estremeceram a casa noturna. A mixagem da DJ tornou os 
hits melancólicos em dançantes. Mesmo assim, não há lembrança que não volte 
com tamanho incentivo. Coldplay é fatal.

Quando nesta semana cai em minhas mãos o novíssimo álbum ao vivo, todas as 
sensações causais voltam arrebentando. Não há como evitar. É como começar a 
dar vazão a uma represa. Devasta tudo. Left Right Left Right Left caiu como luva. 
Clocks, Viva la vida e Fix you, foram as conhecidas que preferi ouvir mais de uma 
vez. A surpresa fi cou com a última faixa Death And All His Friends. O encerra-
mento do álbum é digno da banda. Não deixa desvanecer a melancolia nem se 
perde nos caminhos mais pop em que algumas músicas se colocam. A única 
desvantagem do álbum é ser ao vivo, não que isso seja ruim, mas deixa apaga-
do todos os outros detalhes que sempre se percebem em discos gravados em 
estúdio. Mas estão perdoados, Viva la vida compensou esse pecado. 
Para conferir o álbum ao vivo, é só baixar gratuitamen-
te no site da banda.
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Bom dia para tratar de assuntos ocultos, 
através de boas leituras e novos conhe-
cimentos. Nesta fase que se inicia, você 
começará a se preparar com muito afi n-
co às suas novas atividades profi ssionais.

Atividades no trabalho que se desen-
volviam bem diminuirão o ritmo. Será 
necessária uma revisão do planejamento 
e da efi ciência prática. Melhor entendi-
mento com os amigos, mas não no amor. 

Bom dia para se destacar intelectualmen-
te. Há a possibilidade de surpresas agra-
dáveis. Tudo indica que você poderá co-
meçar um dia completamente diferente. 
Pratique um esporte para manter a forma. 

A posição de Vênus favorecerá a vida amo-
rosa e as atividades criativas. Sentimentos 
fortes e sintonia afetiva com a pessoa ama-
da permitirão um perfeito entendimento, 
com novos planos para o futuro.

Melhora sensível de saúde de condições 
gerais deverão se apresentar hoje. A vida 
familiar será bastante harmoniosa e as 
chances de sucesso pessoal, profi ssional 
e fi nanceiro, deverão surgir.

Êxito nos trabalhos que necessitam mui-
ta responsabilidade, nos negócios inicia-
dos anteriormente e na vida pública de 
um modo geral. Ótimo para decorar o 
lar, para renovar o ambiente de trabalho.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES 

Dia indicado para iniciar a melhoria da 
aparência de sua casa, tais como nova 
decoração e reformas. Fará ótimas amiza-
des, mas não confi e demais em estranhos. 
Grande sucesso junto ao sexo oposto.

Dia que terá êxito em lugares de educação 
e ensino de jovens e crianças. Conseguirá, 
também, ótimos resultados em novos 
empreendimentos, terá felicidade matri-
monial, familiar e amorosa. Mente fértil.

Dia em que terá o máximo de sucesso, 
desde que passe a agir de maneira mais 
prática e menos idealista. O período 
será de reclusão. Você não se sentirá 
muito disposto a grandes badalações. 

Melhora total em todos os assuntos 
profi ssionais e fi nanceiros se farão sentir 
hoje. O período também será propício 
para colocar em ordem seus objetos pes-
soais. Não entre em confl ito com amigos.

Dia em que poderá contar com as me-
lhores condições nos negócios e obriga-
ções sociais. Chances em jogos. A profi s-
são ganhará impulso novo e você poderá 
solicitar a ajuda de pessoas amigas.

Período de recolhimento, de meditação e 
de contato com certos confl itos interio-
res. E' bom não forçar as situações nem 
tentar continuar certas atividades. Procu-
re considerar as limitações do momento.

Cascavel
Anjos e Demônios

Arcoplex JL – Sala 1 – 13h20, 16h, 
18h40, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, qui);  
16h, 18h40, 21h20 (seg, ter)

Cine Westside – Sala 2 – 14h, 16h30, 
19h, 21h30 (sex, sab, dom, qua); 16h30, 
19h, 21h30 (seg, ter, qui)

Divã

Cine Westside – Sala 1 – 19h20, 21h10 
(sex),  16h15, 21h15 (sab); 14h15, 19h15 
(dom, qua),  19h15  (seg, ter, qui)

Arcoplex JL – Sala 4 – 21h10 (sex, seg, 
ter, qui), 19h, 21h10 (sab, dom, qua)

X-Men Origens Wolverine

Cine Westside – Sala 1 – 14h15, 16h15 
(sex),  14h15, 19h15 (sab); 16h, 21h 
(dom, qua), 16h20, 21h15  (seg, ter, qui)

Arcoplex JL – Sala 4 – 14h20, 16h40 
(sab, dom, qua); 19h (sex, seg, ter, qui) 

Uma noite no Museu 2
Arcoplex JL – Sala 2 – 15h, 17h, 19h, 
21h (sex, sab, dom, qua, qui); 17h, 19h, 
21h (seg, ter)

Velozes e Furiosos 4

Arcoplex JL – Sala 3 – 17h10, 19h20, 
21h30 (sex, seg, ter, qui);  15h, 17h10, 
19h20, 21h30 (sab, dom, qua)

Foz do Iguaçu
Monstros VS Alienígenas

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 17h (diaria-
mente)

Eu te amo, cara

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 19h, 21h45 
(diariamente)

Evocando Espíritos

Iguassu Boulevard - Sala 2 – 20h, 

22h30 (diariamente) 

Anjos e Demônios

Iguassu Boulevard- Sala 3 –  16h45, 
19h30 e 22h15 (diariamente) 

Cine Plex – Sala 3 –  16h, 18h45, 21h30 
(diariamente)

X-Men Origens: Wolverine

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 17h30, 
19h45, 22h (diariamente)

Divã

Cine Plex – Sala 1 -   18h, 20h, 22h (dia-
riamente)

Star Trek

Cine Plex – Sala 2 -  19h10, 21h40 (dia-
riamente)

Dragonball Evolution

Cine Plex – Sala 2 – 15h10, 17h20 (dia-
riamente) 

Uma Noite no Museu 2

Cine Plex – Sala 4 – 15h, 17h10, 19h30, 
21h50 (diariamente)

Toledo
Anjos e Demônios

Cine Panambi – Sala 1 -  19h, 21h30 
(diariamente); 15h30 (sab, dom, qua)

X-Men origens: Wolverine

Cine Panambi – Sala 2 – 19h15 (diaria-
mente)

Velozes e Furiosos 4

Cine Panambi 
– Sala 2 – 
21h15 (dia-
riamente); 
16h (sab, 
dom, qua)

Kaibers II
Desde o início da semana estão 

disponíveis no blogue do Núcleo ALT 
de Cinema algumas videopoesias do cascavelen-

se Jeferson Kaibers. Na coluna de hoje, o artista fala sobre 
o trabalho que tem realizado e dá algumas dicas de como 
melhor compreender as produções.

“Minhas infl uências vêm de artistas que perceberam na 
arte uma possibilidade de questionar, de subverter ‘para’, 
de reinventar, como disse Cecília Meireles: ‘a vida só é 
possível reinventada’. Trago de teatro comigo Vianinha, 
quando diz ‘nem tudo que é revolucionário é novo, e 
nem tudo que é novo é revolucionário’, trago Augusto 
Boal, que nos deixou o fabuloso Teatro do Oprimido, 
trago ainda Brecht, do cinema Glauber e sua Estética 
da Antunes, ainda Dança contemporânea, perfor-
mance, poesia, literatura e fi losofi a”.

“Meu desafi o é não impor limites para as lin-
guagens entre si. Em um ‘videoarte’ a preocupa-
ção é ser menos fi el às expectativas e mais com 
a própria pesquisa, o que signifi ca desenvol-
ver uma identidade estética, ou uma poéti-
ca. Venho pesquisando o desconstrutivismo; 
que é o processo de subverter as sensações 

massifi cadas. Assim, tenho consciência de não 
ser compreendido por quem gosta da poesia 

tradicional, pois entendo que há mais possibili-
dades, e também que poesia não é só rima, mas 

rito, no sentido de que poesia ou poema tem o 
poder em potencial de realizar estados de espíri-
to e de modifi car, contrapor ou afi rmar esses ‘es-

tados’; principalmente, despertá-los”.

“A videopoesia/videoarte A senha é fl uxo de pa-
lavras relacionadas a senhas, chaves que dão aces-

so a algo, seja ao dinheiro, a privilégios, status... 
e que nos coloca em uma relação de fetiche, 

por isso de cenas de nu, do ícone do cartão 
de crédito... E no fi nal, um questionamen-
to: qual é a senha do maior segredo? Mas 

o leitor-espectador precisa primeiro de-
fi nir: qual é o maior segredo? Por que 

existimos? O que dá sentido à nossa 
existência hoje? O que dá acesso ao 

sentido da nossa vida?”.

“A videopoesia O Gosto levan-
ta a questão da luta entre o 

querer e o não querer, que 
parece ser, muitas vezes, 

dois personagens brigan-
do dentro da gente. Isso 
signifi ca escolhas, pe-

quenas ou grandes, 
que defi nem nossas 
existências, nossos 

destinos. Quan-
do você quer e 
não quer, quem 

obedece?”.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Jornalismo
Cultural V
Por Silvio Demétrio

Seguimos então com mais uma 
parte de nosso ensaio sobre jor-
nalismo cultural que participou da 
seleção do ‘Itau Rumos – Jornalis-
mo Cultural’ em 2007. Na semana 
retrasada, falamos dessa relação or-
gânica entre o fenômeno histórico 
das contestações dos anos 1960 e a 
emergência de uma nova forma de 
se fazer jornalismo.
O contexto que dá suporte tanto ao 
New Journalism quanto à Contracultu-
ra como seu enquadramento histórico 
se desenvolve no que Deleuze e Guat-
tari defi nem como sendo um espaço 
liso, em contraposição ao espaço estria-
do. Esse par conceitual delineado num 
dos platôs deleuzo-guattarianos foi 
desenvolvido a partir de uma ideia de 
Pierre Boulez, formulada a respeito de 
sons que são imediatamente reconhe-
cidos dentro de uma composição como 
sendo sons musicais – o que determina 
um espaço estriado, portanto, é que cada 
som tem um valor musical imediatamen-
te reconhecível, convencional segundo a 
semiotização dominante do código musi-
cal – em contraposição, há outro tipo de 
espaço que é próprio da nova música, um 
espaço de sons que não são imediatamen-

te reconhecidos como musicais, dado 
que se desenvolvem num espaço liso 
onde as identidades fi xas são substituí-
das pelas intensidades nômades. 

Podemos pensar este novo 
valor inten-

sivo que a Contracultura cria para si 
como uma linha de fuga das potên-
cias fixas que a tecnocracia estabele-
ce ao estriar o social. É este o plano 
político da contracultura: drop out, 
literalmente “cair fora”, fugir. Não 
no sentido de uma fuga do mun-
do, mas exatamente o contrário. “A 
linha de fuga é uma desterritoriali-
zação” (Deleuze e Parnet, Diálogos, 
Escuta, 1998). É a “aquisição de uma 

clandestinidade”. Coloca-se numa 
linha de fuga todo aquele que 
proustianamente escreve em sua 
própria língua como se escrevesse 

numa língua estrangeira. Uma linha de 
fuga é uma linha que leva ao deserto. A fuga 

aqui é uma deserção das potências fixas. Quem se 
coloca sobre uma linha de fuga não é um trapaceiro, mas 
um traidor, não um fugitivo, mas um desertor: aquele que 
se dirige para o deserto, espaço de desterritorialização ab-
soluta. “Uma verdadeira ruptura pode se estender no tem-
po, ela é diferente de um corte significante demais, ela deve 
ser continuamente protegida não apenas contra suas falsas 
aparências, mas também contra si mesma, e contra as reter-
ritorializações que a espreitam” (Deleuze e Parnet). Deleuze 
define assim o que vem a ser uma linha de fuga.
Na literatura anglo-americana prevalece a imagem de um oes-
te mítico, de uma terra não cartografada a ser conquistada. A 
segmentariedade proposta por Deleuze vai até Kerouac, o mes-
tre de cerimônias da geração beat – o nômade errante não ape-
nas pelas míticas travessias coast to coast, mas também nômade 
dentro da linguagem que passa a ter uma prosódia própria do 
sax de Charlie Parker que desterritorializa a prosa tornando-a 
música –. Nem poesia nem prosa, mas algo não cartografado que 
se insinua como uma região a ser experimentada entre dois rei-
nos distintos. “Estranha literatura anglo-americana: de Thomas 
Hardy, de Lawrence a Lowry, de Miller a Ginsberg e Kerouac, 
homens que sabem partir, embaralhar os códigos, fazer passar 
fl uxos, atravessar o deserto do corpo sem órgãos. (...) Nun-
ca o delírio oscilou melhor de um de seus pólos ao outro. 
(...): uma violência à sintaxe, uma destruição concertada do 
signifi cante, não-sentido erigido como fl uxo, polivocidade 
que volta a frequentar todas as relações” (Deleuze e Guat-
tari. Anti-Édipo, p. 171-172).
Um duplo-devir que é assimétrico. Uma intensidade 
que não se resolve, mas oscila como uma duração que 
se diferencia de si mesma. De acordo com Roszak há uma 
lógica de acumulação na prosódia beat de Ginsberg e de 
Kerouac tanto quanto na improvisação de Charlie Parker 
e na action painting de Jackson Pollock. Há o apelo a uma 
potência não intelectiva como linha de fuga no sentido da 
instauração de um fl uxo espontâneo de linguagem, uma de-

sautomatização da linguagem.
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Programação
16h30 | Sesc | Abertura | Buena Vista
Social Club, de Win Wenders
18 h | Sesc |A música é o barulho que pensa,
de Caroline Wadi
18h15 | Sesc | Prática de MPB e sopros, com Big Band
21 h | Capotte | Duo de Jazz e Cordas

18 h | Sesc | Fabricando Tom Zé, de Décio Matos
18 h | Cia. da Música | Harmonia e improvisação
21 h | Pancho Villa | DuContra Trio

17 h | Sesc | A Música é a arma, de Jean-Jacques Flori
18h30 | Sesc | Acordeon e Harmonia Funcional, com Die-
go Guerro e Marquinhos Damasceno 
21 h | Pancho Villa | Caldo de Cordas e Fólio Trio

18h30 | Unipan | Os Doces Bárbaros, de Tom Tob Azulay
19 h | Unipan | Palestra com Leandro Fortes
e Glauco Solter
22 h | Pancho Villa | Glauco Solter Trio
convida Mauro Borghezan 

19 h | Sesc/Coreto | Grandes encontros do choro,
de Mika Kaurismaki
20 h | Sesc/Coreto | Sinfonética Comunitária Flutuante
22 h | Armazém | Jam Session

18 h e 23 h | Sesc Foz do Iguaçu |
 Zeppelin Old Bar

El Taco / Pancho Villa Jazz OFF
26, 27 e 28/05, a partir das 21 h
Jazz e Música Brasileira

25/05 

26/05 

27/05 

28/05 

Bônus 

29/05 

30/05 

Sorria, você
está sendo musicado

Sorria, você
está sendo musicado

Sorria, você Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

A vida ainda vale o sorriso que eu tenho 
para lhe dar, ou seja, tá o boi indo com a 
corda, mas a ideia de saber que vai cair so-
bre ‘você’, que já está lá embaixo na vale-
ta, é reconfortante. O título é uma frase 
da música Morena dos Olhos D’água, do 
Chico Buarque. Marquinhos Damasceno 
ouvia a melhor interpretação da canção, 
pela grande Mônica Salmaso, e daí veio 
o clique. “É uma sátira, uma reposta a 
esta vergonha e tristeza que vivemos 
a algum tempo no nosso setor cultu-
ral. Em vez de fi carmos falando mal e 
blablablá, vimos que esta é a melhor 
reposta, agir”. E, admito, bem me-
lhor o cartaz sem o toque verde e 
branco, você não acha?

***
Muita música brasileira e cine-

ma de hoje até dia 30 em vários 
pontos de Cascavel. Entre os con-

vidados, dois chegam com CDs re-
cém-lançados: Leandro Fortes e Diego 

Guerro. Leandro, de Criciúma/SC, toca 
guitarra desde os oito, aos 16 gravou o pri-

meiro CD, com composições próprias de hea-
vy metal. Formou-se em Educação Musical pela 

Universidade de Santa Catarina e em Nova Iorque 
tocou sons tupiniquins em clubes e restaurantes. Vol-

tou e já esteve com grandes músicos e artistas, como o 
Trio KOS, Tributo a Chico Buarque, Trio Budega e Poré Poré.

Diego Guerro, de Pato Branco, começou na música aos 12, pes-
quisou sobre música regional do Sul do País a partir dos 15 e estu-
dou técnica acordeonística com o mestre Oscar dos Reis aos 17. Já 
dividiu o palco com Hermeto Pascoal, Toninho Feragutti, Alessan-
dro Kramer, � iago e Arismar do Espírito Santo, Glauco Solter... e 
por aí vai.  O ALT conversou com os dois. Confi ra.

LEANDRO FORTES
O que o público pode esperar do workshop aqui em Cascavel?

Vou falar sobre o uso dos ritmos brasileiros aplicados à improvi-
sação. Basicamente, trabalho com três ritmos, baião, samba e frevo, 
então, pego características rítmicas desses gêneros e sugiro alguns 
exercícios para que o improvisador consiga fazer uma divisão rítmi-
ca mais coerente com a banda.

O evento em que você participará aqui em Cascavel é uma ação 
de pessoas preocupadas com a cultura e indignadas com o atual 
despreparo e desatenção do poder público com a cultura. Como você 
vê essa relação entre arte e poder público?

O Brasil deveria ter música na grade escolar dos ensinos fundamental e 
médio. Pode não fazer toda a diferença, mas faz muita diferença. Ainda mais 
em um país tão rico culturalmente. Estive na Filadélfi a e conheci uma 
escola que era uma das mais pobres do país e lá tinha todos 
os instrumentos sinfônicos... Imagina a escola mais 
pobre do Brasil com tudo isso, séria ótimo. 
Mas aqui se tem o hábito de que 
se está faltando verba, corta 
da cultura. Lá é diferente. O 
último lugar em que pegam 
dinheiro é da cultura. Acho 

que hoje deveriam focar 
políticas culturais nas 
universidades, é exata-
mente ali que podia co-
meçar um sentimento, 
um gosto pela cultura.

Como foi a transição 
do heavy metal para o 
jazz e a MPB?

Foi uma transição bem na-
tural, mas não uma coisa de 
um dia para o outro, foram dos 
17 aos 20 anos de idade. Quan-
do eu tinha uns 13, 14 anos, des-
cobri o Van Halen, e a partir daí 
Steve Vai, Satriani, Malmsteen, 
Angra, Ozzy... Quando entrei 
na Udesc, em 2001, conheci 
muitos outros músicos, e os 
amigos sempre me mostra-
vam coisas novas: 'ouve esse 
som aqui, é Charlie Parker'. 
'Quem é Charlie Paker?' E 
foi assim que conheci o 
jazz, a música brasileira, a 
música erudita... 

Há reminiscências 
da música pesada no 
seu trabalho atual?

Nada muito explícito, não 
tem ri� , não tem guitarra 
distorcida, mas acho que 
tem bastante da energia e 
dessa atração pelo virtuo-
sismo. O pessoal do heavy 
metal é muito disciplinado 
para chegar ao virtuosismo, 
isso é próprio desse universo. 
É uma técnica fantástica para 
ser o mais rápido, o mais pe-
sado, enfi m... 

O que trouxe da experiên-
cia no exterior?

Nova Iorque tem uma ativi-
dade cultural imensa, e não só 
musical. E lá conheci pessoas 
do mundo inteiro, grego, suíço, 
marroquino... Essa coisa cosmo-
polita de Nova Iorque é bem im-
pressionante. E em meio a tudo 
isso eu senti que há um respeito, 
uma valorização da música brasi-
leira muito forte, principalmente 
pela bossa nova. Ao contrário 
das tendências mais moder-
nas, que têm difi culdade em 
entrar. E tem muito brasileiro 
conhecido lá que aqui não é tanto, 
como é o caso do Sérgio Mendes.

Você acaba de lançar um CD, Dois 
Mundos. Fale um pouco sobre ele.

Dois Mundos é um CD totalmente autoral. 
São nove faixas, toco com o Mauro Borghezan, 
que também estará aí em Cascavel, e outros ami-
gos como o Rafael Calegari e o fl autista Cristian 
Faig. Chama-se Quarteto Rio Vermelho. E nesse ál-
bum há uma mistura de ritmos, tem baião, chacarera, 
chamamé. O lançamento foi há poucos dias, foi um even-
to bem legal, a gente fi lmou e tal. E também já está a venda na Internet 
no endereço cdbaby.com.

DIEGO GUERRO
Novos Ares é o seu primeiro CD. Como você defi niria o resultado?

Estou muito contente com o resultado, consegui expressar meu momento musical com clareza e sentimen-
to. As pessoas ouvirão música instrumental brasileira e do cone Sul em geral, interpretadas pelo acordeon, 
em formação de quarteto, sempre buscando alcançar a  ‘música universal’. O resto, fi ca a cargo do ouvinte.

Quanto tempo durou e como foi a produção do CD? Houve alguma difi culdade?

Cerca de seis meses. Foi uma experiência nova, mas maravilhosa. Produzir e arranjar música ins-
trumental é muito bom. Quando se trata da sua própria música, tem-se mais liberdade, então 
fi ca melhor ainda! A única difi culdade foi o tempo, conciliar a gravação do CD com as outras 

atividades musicais paralelas. O plano agora é viajar em turnê pelo País com o CD, que é a con-
cretização de um capítulo de minha obra musical.

Você e o Marquinhos darão uma ofi cina aqui no dia 27. O que o público pode esperar?

É uma ofi cina direcionada à música instrumental brasileira. Tocaremos alguns 
temas e comentaremos sobre estrutura harmônica, melódica, rítmi-

ca, e outros fatores relacionados à música instrumental. 
Uma boa pedida para todos os músicos e também 

apreciadores da música instrumental.

Em Cascavel, a classe cultural  
reivindica mais atenção da 
secretaria municipal de Cul-
tura. Como é a relação entre 
classe artística e poder públi-
co na sua cidade ou em ou-
tras cidades em que já tocou?

Este é sempre um fator com-
plicado. Acredito que o apoio 
varia de acordo com as priori-
dades da administração muni-
cipal. Infelizmente, são raros 
os casos em que o apoio à 
cultura é maciço. No inte-
rior, fi ca mais complicado 
ainda, aí o pessoal acaba 
optando pelos traba-
lhos que envolvem 
quantidade, mas não 
qualidade cultural. 
Isso é péssimo.

CMYK
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