
- Ele nunca dei-
xou em nenhum momento de 

dizer que me amava. Nesse ano in-
teiro através de mensagens no MSN, 

através do celular, através de car-
tas!!! Quer ver uma coisa? Vou te 

mostrar uma carta.

Este [bilhete] aqui ele es-
creveu:

Esse é o primeiro dos pró-
ximos 25 anos que possamos 
– que passamos juntos. Essas 
fl ores são para enfeitar a nos-
sa casa da mesma forma que 
você enfeita minha vida. Te 
amo. Walter.

- Isso foi em 2005. E enquanto 

abria uma outra carta me 
contou – com uma voz serena: Aí ele 
escreveu essa [carta] daqui... que eu 
guardo... Cada pouco eu releio, porque 
é muito importante pra mim. E diz; 
nossa... dia três de fevereiro de 2007, 
com uma voz triste. Que ele diz assim:

Eu não me acostumo sem os seus 
beijos eu não sei viver sem os seus 
abraços. Aprendi. Aprendi que pouco 
tempo é muito. Estou longe dos teus 
braços. É por isso que te procuro tan-
to, eu te telefono toda hora para te di-
zer mais uma vez te amo, como estou 
dizendo agora. Faço qualquer coisa 
nessa vida pra fi car um pouco ao teu 
lado. Todo mundo diz;;; que não existe 
ninguém mais apaixonado. Meu amor: 
você manda na minha vida. Cada vez... 
é... que procuro por você sabe onde 
estou. Olha, eu te amo tanto que você 
sabe que sou capaz de tudo. 

- Aí ele diz assim:

Peguei emprestado do Roberto 
Carlos esses versos, pois é o que o 
meu coração está sentindo desde que 
nos separamos. Procuro a sua. Procu-
ro ser forte, (nitidamente emocionada 
ela se enrosca em algumas palavras) 
mais de uma vez; mas de uma vez em 

quando, mas de vez em quando. Não. 
De vez em quando sempre. A toda hora sinto 

que estou cada vez mais precisando de você. Não sei... é... 
Eu não consigo nem ler isso é muito triste, muito triste. Ele diz que... 
vou te fazer muito feliz ainda. Estou com muita vontade de fazer 
isso. Te amo. Walter.

- Ele escrevia no MSN e dizia nas mensagens: que nada – engraçado ele 
tinha razão, tadinho –, que nada é tão importante quanto um papel. Nada;;;;;;;

Então, quando ele me mandava assim essas cartas ééééééé... ele pegava e punha num 
envelopinho e deixava na minha casa fechadinho. Então ele dizia que o MSN é importante, as 
mensagens no celular são importantes, mas nada é tão importante quanto a folha de papel. E 
hoje nesse momento eu digo pra você; que o cheiro que ele deixou na carta, o perfume que ele pôs 
na carta eeeeeee... a letra dele, a assinatura dele. O “Eu te amo” realmente escrito é muito mais 
importante. Não tem comparação.

Ela (Fátima Pertille) começou a ler a carta. Eu comecei a me emocionar junto. Perder um pai, um 

amor, deve ser difícil. Nesse momento;;;-- as palavras fugiam da minha cabeça e eu fi cava 
pensando em que pergunta fazer depois, já que perdera meu norte;;;-- Me emocionei com a história. 
Ouvindo e vendo esse relato apaixonado. Como é estranho presenciar esse sentimento. No entanto, era 
isso que eu procurava. Sentimento. Para transferir a quem estivesse afi m. E, por isso, desde quando re-
cebi a notícia do assassinato do Seu Walter Pertille, uma pessoa que eu entrevistara e gostara muito 
do papo, não saiu da minha cabeça a vontade de contar a história – até então – pra mim desconhe-
cida; dele e de sua família para as pessoas que quisessem ler. 

Quando cheguei à academia achei interessante o refl exo das coisas na fachada espelha-
da, azul, com muitas pessoas entrando e saindo. As moças da recepção me olharam 

de forma estranha, mas foram simpáticas – um dos personagens dessa história 
ainda não havia chegado – fi quei aguardando no hall de entrada enquanto o 

movimento parecia se intensifi car um pouco. Era próximo às 16 
horas e acredito que esse deve ser o horário que as pessoas de 

renda mais elevada têm para sair de casa ou de seus empregos 

para malhar. A maioria das pessoas passando por mim, 
naquele momento, eram mulheres. Hum, diferente - --------. Acho que havia alguma 
reunião para o grupo da terceira idade, já que estavam por ali muitas senhoras. Ves-
tiam camisetas brancas idênticas e com uma aparência de acabei de sair da malhação. Bom, isso tudo 
aconteceu enquanto eu aguardava o professor de Pilates com quem iria falar. Peguei uma revista de viajem 
antiga para dar uma lida, já que a matéria de capa falava sobre uma das cidades que mais quero conhecer no 
mundo;;;;;;;; Nova York. Quando comecei a me deleitar com a história da repórter sendo mal-atendida em uma grande 

loja de tênis da Big Apple, meu entrevistado chegou. Um pouco suado, um pouco atrasado, pois sei que ele vem a pé ao 
trabalho. Nada mais interessante para uma pessoa que trabalha com o corpo do que caminhar para se manter 

em forma. Mauricio Waly, 34 anos, cabelos lisos, olhos escuros, os cabelos escuros, mas depende do 
ângulo do sol. Ele havia sido professor de Pilates do Seu Walter.

Era manhã e eu estava um pouco preocupado, pois iria entrevistar alguém de muita 
importância para a história que queria contar. Ao mesmo tempo em que eu queria 

saber tudo sobre o Seu Walter e sua família, também 
não queria passar dos limites. Nesse caso;;;; os meus. O sol já estava 

forte às nove da manhã e enquanto eu caminhava uns poucos me-
tros para chegar ao local da entrevista ia pensando em 

como fazer as perguntas sem ser                       
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mais a prejudica que a benefi cia”. É uma obra considerada 
perigosa, polêmica, mas revolucionária. R$ 8.

Clássico como A Arte da Guerra (Editora Ciranda Cultural, 
W. Bucb), tratado militar escrito durante o século IV a.C. pelo 
famoso estrategista Sun Tzu. Em cada um dos treze capítulos 
da obra, Tzu aborda um aspecto da estratégia de guerra. Bo-
atos fortíssimos que foi usado por uns desconhecidos aí, tipo: 
Napoleão, Mao Tse Tung, Adolf Hitler... Mas nada impede que 
seja utilizado de forma um pouco mais pacífi ca.  R$ 8.

E não é que, passeando entre livros revistas gibis CDs LPs 
DVDs fi tas de vídeo demos de cara com uma preciosidade e 
raridade aos olhos dos amantes de thrash metal: o VHS Ex-
posure of a dream, dos americanos do Megadeth. O material, 
de 1992, traz todos os videoclipes do álbum Countdown to 
extinction, que ventilou clássicos do rock pesado, como Sym-
phony of destruction, Skin O’ My Teeth, High Speed Dirt, Got to 
Hell... além de entrevistas com a banda. R$ 10.

Por fi m, na seção de vinis, em meio a Xuxas, séries de 
trilhas sonoras das novelas da Globo, obras-primas do Sidney 
Magal... encontramos Evita, uma ópera baseada na história 
de vida de Eva Peron (1919-1952), lançada em 1976, com 
música de Andrew Lloy Webber e letras de Tim Rice, execu-
tadas pela Orquestra Filarmônica de Londres. Entre os prin-
cipais cantores, Julie Covington, Paul Jones, Barba Dickinson, 
Tony Christie e C. T. Wilkinson. Entre os músicos, Simon Phi-
lips, na bateria e percussão; Mo Foster e Brian Odgers, nos 
baixos; Ray Russell, Joe Moretti e Hank B. Marvin, nas guitar-
ras principais... O valor é R$ 7.
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Antro, ao invés de site, seria a ambientação ideal ao se 
tratar do Malvados, do quadrinista André Dahmer (www.mal-
vados.com.br). Aliás, o título da seção Emblogado dessa se-
mana é uma das singulares falas de um dos personagens, tal 
como “Óbvio como uma novela sobre imigrantes italianos” e 
“Homens... não valem as pilhas do meu vibrador”. Quase que 
diariamente há uma tirinha nova, peculiarmente ácida, irôni-
ca, cínica... para comedir os adjetivos... fazendo a alegria dos 
visitantes, que desfi lam ‘sugestões’ pra lá de engraçadas ao 
autor, no link Reclame Aqui.

Dahmer é considerado um dos principais quadrinistas 
brasileiros da atualidade. Desenvolveu um estilo próprio e 
muito legal de texto e conseguiu emplacar os personagens 
Malvados, ferrenhos críticos da sociedade, das relações pes-
soais e vítimas de bizarros e cotidianos (!?) dramas individu-
ais. Outras séries de personagens completam os alvos: políti-
ca, ‘sistema’, guerras, interesses... interesses e guerras.

Você pode comprar ainda camisetas “have a Nietzsche 
Day”, cinzeiros “viva o câncer da laringe”, canecas e originais na 
seção MalvadosCorp – Venderam Seus Ídolos. “A Malvadoscorp 
é o braço pilantrópico dos Malvados. É uma fundação incan-
sável na luta para salvar a vida de André Dahmer, o segundo 
mais miserável quadrinista brasileiro em atividade (o primeiro 
é Allan Sieber)”.  Os preços são salgados, mas para os que gos-
tam... Os quebrados podem optar pelos Brindes Vagabundos, 
que não passam de selos para blogs e ícones para desktop.

Ainda com foco em desenhos, se é que podemos dizer 
que o Malvados tem um foco, selecionamos o Smelly Cat, que 
pretende falar de animação, desenhos animados e tudo o que 
for relacionado. Personagens de animação em produtos, ga-
mes, livros. Nesse blog tudo é motivo para falar do assunto 
principal. Bruna Calheiros e Carlos Merigo são os responsá-
veis pela façanha de falar sobre tudo mesmo. Conferimos 
desde clássicos da Disney, como o mais recente post sobre 
Aladdin e o auge de suas cinco indicações ao Oscar em 1993, 
até o resultado da Feira Internacional de Anime de Tóquio, 
que premiou no último dia 24 o Evangelion 1.0: You Are (Not) 
Alone por Animação do Ano.

Não conhece o Evangelion 1.0? Entre em www.smellycat.
com.br e conheça outras obras de qualidade além do famige-
rado Ratatouille. A propósito, para quem está se perguntando 
sobre o nome do espaço virtual, Smelly Cat – gato fedido, em 
tradução livre - é também o nome da canção-tema dos donos 
do blog, composta pela “genial Phoebe Buffay”, personagem 
de Lisa Kudrow em Friends, popular seriado norte-americano 
da década de 1990. Um nome curioso, mas que não tem mui-
to a ver com o tema. Blogueiros têm dessas.

A última indicação de hoje é local, e o fotobloguei-
ro uma fi gura conhecida nas rodinhas cult de Casca-
vel. O endereço www.fotolog.terra.com.br/freeway 
pertence ao presidente da Academia Cascavelense de 
Letras, Antonio de Jesus. Anotações e pensamentos 
do dia-a-dia - e, principalmente, literatura – combina-
dos a imagens formam o pacote do que encontramos 
na página; ou seja, muita produção local para quem 
gosta do mundo literário daqui, que existe e é forte. 
O fotolog criado no dia 14 de agosto de 2005 possui 
mais de 222 mil acessos, além de 168 “fãs” que já 
conferiram as 876 atualizações e comentaram mais 
de 11.300 vezes.

Para dimensionar a importância do espaço virtual: 
Antonio de Jesus publicou seu último livro somente com 
poemas selecionados das postagens feitas no blog. O li-
vro chama UniVersos Poéticos. Vale a pena conferir.

“Todo jazz vem da música cantada, assim como todo o 
canto surge, no jazz, da música instrumental. Tais fatores en-
globam em um só universo sonoro, o homem, o instrumento 
e o meio ambiente, o que garante ao jazz, na sua condição 
de evento musical, um caráter único”. O alemão Joachim E. 
Berendt é autoridade na discussão desse gênero musical, dos 
mais sensuais e complexos – ora por sua tecnicidade ora pela 
carga de improvisação. Em Jazz – Do Rag ao Rock (Editora 
Perspectiva, 1975, 407p), Berendt o analisa profundamen-
te, passeando pelas várias modalidades: dixieland, chicago, 
swing, bebop, cool jazz, hard bob, free jazz e por aí vai. Obra 
rara que está por R$ 15 pila no Sebo Arca, o mais novo dos 
três existentes em Cascavel. A loja fi ca na rua Castro Alves, 
1.908, na região central.

Para quem não está nem aí para a ‘tranqüilidade’ do 
jazz, pode optar pela obra Umbanda – guia e ritual para or-
ganização de terreiros (Editora Eco, 1972, 122p). Grande 
parte das publicações da Editora Eco são voltadas à discus-
são e à elevação dos cultos afro-brasileiros, como é o caso 
dessa obra. Os autores Tancredo da Silva Pino e Byron Tôrres 
de Freitas situam a hierarquia sacerdotal da Umbanda com 
“acuidade e capricho”, nas palavras de Paulo de Alufa, que 
prefacia o livro. R$ 6.

Principalmente aos estudantes, fi ca a sugestão – leia-
se ‘obrigatoriedade’ – de ter na biblioteca de casa O príncipe 
(Editora Escala – Coleção Grandes Obras do Pensamento Uni-
versal – 12, 130p), de Maquiavel. O autor foi execrado tanto 
quanto elogiado por esse texto, ao fazer a “análise de uma 
sociedade decadente e atrelada a um sistema de religião que 

“Só as criaturas 
que nunca

de amor é que são 

ridículas”

cartasescreveram

Brian De Palma fez em 1983 uma obra-prima: Scarface, 
com Al Pacino e Michelle Pfeiffer. É a história de Tony Mon-
tana (Pacino), que, de criminoso cubano exilado, se transfor-
ma num poderoso trafi cante dos Estados Unidos. Antes da 
metade do fi lme, Montana e um parceiro têm de trocar certa 
quantia de dinheiro por droga, enquanto os negociantes que-
rem as duas coisas. Então, por meio de tortura, tentam fazer 
com que Montana e o amigo digam onde está o dinheiro. Há 
uma confusão e o cineasta sugere que o braço de um deles 
foi cortado com uma motosserra.

Quando é perguntado aos que assistiram ao fi lme so-
bre a cena que mais chamou atenção, a resposta comum é: 
“aquela em que o braço do cara é cortado”. Sob pouca aten-
ção, concordamos. O fato é que o cineasta apenas sugere 
que o braço do personagem fora cortado, não mostra o corte 
em si. A cena foi tão brilhantemente construída que acredita-
mos ter visto o ato do corte.

O jornalista cascavelense Jacidio Junior remonta na 
matéria Um pai, um amor, um amigo... uma das tragédias 
recentes da história de Cascavel, o assassinato de Walter 
Pertille; mas o faz sob um novo olhar. Ao contrário da cober-
tura jornalística feita sobre o caso, por vezes sensacionalista, 
Jacidio buscou contextualizar e remontar a vida de Pertille e 
da família Pertille momentos antes do ocorrido, tendo como 
fi o condutor da história uma carta de amor que Fátima, a ex-
esposa, recebeu de Walter dias antes do assassinato.

Ao lermos a matéria de Junior, por determinado ângulo, 
tem-se a mesma sensação produzida pelo fi lme de Brian De 

Palma: a parte de que mais gostamos é aquela na qual se 
fala sobre como Walter foi morto, sem ao mesmo ter sido 
abordada de forma direta. É a construção metódica da lin-
guagem a fi m de utilizar a memória como elemento literário. 
Ao empregar estrategicamente a pontuação e ao ser um dos 
personagens, Junior conduz o leitor a uma forma singular de 
ler e compreender o texto. É um trabalho rico em informação 
e poesia, em detalhes e romance romântico... é Novo Jorna-
lismo à la Tom Wolfe sobre uma carta de amor ao melhor 
estilo Fernando Pessoa.

ALT também traz um contado de textura diferenciada. Um 
especial sobre Rui Barbosa por conta dos 85 anos de sua mor-
te. A apresentação de um fi ctício garoto cascavelense que des-
cobre o maître à penser por meio da obra Oração aos moços, 
discurso barroco proferido em 1920. Uma espécie de homena-
gem ao Águia de Haia aberta a variadas interpretações.

O doutor Silvio Demétrio prepara para a próxima edição 
do Gazeta ALT a primeira parte da tradução do texto How to 
be a Rock Critic (Como ser um Crítico de Rock), do jornalis-
ta ícone da cultura pop americana, Lester Bangs, morto na 
década de 80. O estilo metáforas incendiárias de Bangs de-
purou uma aguçada percepção do valor de bandas como os 
Stooges, de Iggy Pop, e também os Talking Heads, de David 
Byrne. O texto foi publicado originalmente no jornal Shakin 
Street Gazette em 1974.

Agradecemos a todos que tão bem receberam a propos-
ta de ALT, colaboraram com material, críticas e sugestões, e 
opinaram sobre os primeiros conteúdos. Esperamos cada vez 
mais trocar idéias.

ao leitor

emblogado mundo sebo

fotos | Equipe Gazeta ALT
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O Segredo
da Floresta 

Crônica 
amorosa 
e realismo 
fantástico 
em García 
Márquez

por
Valdomiro Polidório*

por
Julliane Brita

folhetim

Era uma noite escura, chuvosa e fria. A neblina cobria 
todo o bosque. Joshua estava sozinho. A cada passo que ele 
dava olhava para trás para ver se ninguém o estava seguindo. 
De repente ouviu o barulho de um galho quebrando, e quando 
olhou para onde o barulho tinha vindo, viu um vulto com um 
capuz negro. Joshua fi cou ali parado sem conseguir se mexer. 
Ele estava aterrorizado, tremia e suava frio. Tentou falar, mas 
não conseguiu. Repentinamente o vulto desapareceu. Joshua 
fi cou ali imóvel por mais alguns minutos. Quando fi nalmente 
conseguiu se mover, logo se deu conta de que estava corren-
do como um louco. Enquanto corria parecia que via mais vul-
tos aparecendo a sua volta. As árvores pareciam se mover e 
correr atrás dele. O vento soprava mais forte, a neblina estava 
mais espessa, o frio estava mais intenso e os vultos aumen-
tavam a cada momento. Quando não agüentava mais Joshua 
parou próximo a um carvalho enorme. Quando se encostou 
ao carvalho para descansar, sentiu um frio tão forte que pa-
recia que sua alma estava deixando o seu corpo. O carvalho 
tinha mais de três séculos e havia sido plantado pelo velho 
Merk. Merk tinha sido um feiticeiro que se escondera na fl o-
resta para fugir dos juízes que queriam sentenciá-lo a morte. 
O velho Merk havia morrido há mais de duzentos anos, mas 
muitas pessoas afi rmavam ter visto o vulto do velho feiticei-
ro vagando pela fl oresta nas noites tempestuosas e frias de 
inverno. Os soldados tinham perseguido o velho Merk até a 
entrada da fl oresta, mas não foram além, pois achavam que 
ela era amaldiçoada. Depois disso ninguém nunca mais ouviu 
falar dele. Tudo havia acontecido em uma noite tempestuosa 
e fria de inverno como esta noite. Joshua conhecia a história 
do velho Merk, contudo não sabia que o carvalho que tinha 
acabado de se recostar tinha sido plantado por ele.  

As árvores começaram a mover-se em direção a Joshua, 
porém ele não percebeu, pois estava totalmente imerso em 
pensamentos estranhos. Parecia que toda a sua vida estava 
passando pela sua cabeça. Repentinamente, Joshua come-
çou a andar como se estivesse em transe. As árvores o se-
guiam como se estivessem seguindo seu mestre. Ao se apro-
ximarem do carvalho todas as árvores se transformaram em 
pessoas. As pessoas começaram a fazer adoração invocan-
do Merk. A noite parecia mais escura e envolvia a alma de 
Joshua. Os corvos estavam inquietos, pareciam procurar por 
algo que estava para aparecer. Gritos de horror eram ouvidos 
por todos os lados. Contudo, Joshua parecia não estar ali. O 
que estaria acontecendo com Joshua? Será que ele tinha per-
dido sua alma? As pessoas que estavam ao seu redor eram 

antigos moradores de Ern Ville. Eles haviam morrido 
há muitos anos. 

Intertextualidade e fl uência jornalística em prosa fan-
tástica. Síntese apropriada para um começo de análise do 
livro Do amor e outros demônios (1994), do ganhador do 
Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Aparentemente 
despretensioso contar de história, o livro perpassa os níveis 
da crônica, do lirismo amoroso e da propriedade vocabular 
e sintática de uma escrita que enlaça o leitor por sua leveza 
mesmo quando carrega sentidos e vocábulos mais apurados. 
Do amor e outros demônios traz a invocação lúdica do peca-
do do amor, na visão mais católica que a acepção pode ter.

A contextualização do romance de García Márquez é 
feita por ele mesmo no prefácio. A idéia do livro, segundo o 
autor, foi retirada de uma reportagem feita por ele sobre a 
abertura das criptas funerárias do convento de Santa Clara, 
em Bogotá, onde foi encontrada a ossada de uma jovem 
com cabelos de 22 metros. No momento da descoberta, 
o então repórter relembra uma lenda contada por sua avó 
sobre uma garota de longos cabelos declarada santa. Da 
analogia nasce o romance, que tira da notícia a crônica e da 
literatura o realismo fantástico.

A história se passa há mais de 200 anos em terras la-
tinas, em que viviam o escravismo, a Inquisição e um prin-
cípio tímido de nascimento da ciência, tendenciosamente 
confl ituosa pela neblina da religiosidade e dos mitos. Em 
uma cidade portuária, em que o tráfego de infl uências era 
intenso, nasceu e cresceu a menina Sierva Maria de Todos 
los Angeles. Filha de um casal problemático e distante, Sier-
va Maria foi deixada crescer sozinha, em meio ao pátio dos 
escravos, dos quais muito absorveu da cultura e do modo 
de ser. Um paradoxo feito carne, a menina de longos ca-
belos (conseguidos por uma promessa de sua mãe de que 
somente os cortaria quando casasse) possuía a fragilidade 
da aparência das mulheres no Romantismo e a força e mis-
ticismo das escravas do árduo trabalho.

- Apareça Merk! - Todos diziam em um tom macabro.

Merk não havia aparecido ainda, e todos começaram a 
se enfurecer. A fúria fez com que começassem a fi car com 
aparências horríveis. Então um deles falou:

- Se Merk não aparecer logo, nós voltaremos para o  lugar 
de onde viemos.

- Não! Isso não! - Todos os outros responderam com um 
profundo horror.

- Tolos! Eu estou aqui entre vocês o tempo todo e vo-
cês nem me notaram. Eu deveria fazer com que 
todos vocês perecessem no fogo do inferno 
para sempre. Sim é isso que vocês me-
recem. Incrédulos.

- Mas mestre... - Jork que ha-
via falado isso foi queimado pe-
los olhos de Merk e desapare-
ceu em agonia.

Os outros seres fi ca-
ram encolhidos de medo e 
começaram a fazer reve-
rência a Merk. Joshua se 
sentia poderoso e feliz 
enquanto todos esta-
vam ajoelhados a seus 
pés. Joshua olhou 
para o velho carvalho 
que também fazia re-
verência a ele. Joshua 
havia encontrado o 
que procurava.

* Professor de Litera-
turas de Língua Inglesa 
da Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oeste 
do Paraná)

Pouco antes de completar 12 anos, a garota é 
mordida por um cachorro que havia contraído raiva, do-
ença comum e sem cura naquela época, além de sempre 
atrelada a possessões demoníacas. Algum tempo transcor-
reu, entretanto, sem que sinais da doença se manifestassem, 
e pensou-se que a garota livrara-se do mal. Sinais, porém, de 
que algo errado acontecia e a predição feita por uma mulher 
de comentados poderes místicos de que a menina estava 
doente fi zeram com que boatos sobre ela se espalhassem. 
Logo, todos comentavam sobre o comportamento obscuro da 
garota branca que vivia em meio aos escravos e falava algu-
mas de suas línguas estranhas. Todos comentavam sobre a 
possível possessão demoníaca que tomava seu corpo.

Informado do caso, o bispo pediu ao pai de Sierva Ma-
ria que a colocasse no convento de Santa Clara, para que as 
freiras pudessem averiguar o caso real de possessão. Além 
disso, também designou um padre de sua confi ança, Caye-
tano Delaura, para assumir o possível exorcismo. Delaura, 
entretanto, viu-se numa situação inesperada: enquanto os 
boatos – e certezas – de que Sierva Maria estava possuída 
pelo demônio cresciam, nascia entre eles uma forte atra-
ção, um amor incontrolável, uma paixão proibida. Deus e 
Demônio católicos em uma batalha pela alma de uma cria-
tura de rezas africanas.

Em um texto que interage com diversos outros textos 
(descrição tardia da já comentada intertextualidade), Gar-
cía Márquez trabalha temas universais – a loucura, a reli-
gião, as relações familiares, o amor – de forma metafóri-
ca e fantástica. O jogo de discursos religiosos, fi losófi cos, 
psicanalíticos, históricos e sociológicos é representado por 
elementos sutis, quase imperceptíveis a olhos desatentos 
ou voltados somente ao narrar fl uente do discurso, opção 
que em nada desagrada tal é o modo formidável com que o 
processo narrativo é desenvolvido.
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Cheguei à recepção e após 
aguardar um minuto ou dois fui 

chamado a uma sala. Passei por uma marcenaria e 
então fui recebido por uma mulher de aparência tran-
qüila, elegantemente vestida com um terninho rosa 
clarinho, um belo sorriso e pronta para a entrevista 
– disposta a conversar. Fátima Pertille. Alguém possi-
velmente patriota, já que sobre a sua mesa, ao lado 
do mouse pad, havia uma bandeirinha do Brasil. Pos-
sivelmente religiosa. Já que sobre o mouse pad havia 
um terço – também rosa –. Dedicada à família. Já que 
em sua mesa várias fotos dos seus fi lhos mais novos 
– os gêmeos Victor e Hector – e de seu marido Walter 
estavam dispostas. Um detalhe curioso; o MSN on-line 
desde o momento que cheguei na sala.

Todos que conheciam o Seu Walter sabiam que 
ele era um ótimo atirador. Ele estava bem qualifi ca-
do no ranking nacional de tiro prático. Uma modali-
dade um pouco diferente do tiro ao alvo, já que são 
necessários muito movimento e agilidade para com-
pletar o circuito do esporte. Bem, essa necessidade 
de movimentação rápida e posicionamento preciso 
resultaram em algumas dores lombares para o Wal-
ter esportista:

- Naquela época ele estava com muitas dores 
lombares e inicialmente a gente focou mais nessa 
dor dele. Eu fi z uns dois atendimentos específi cos 
para aliviar a dor lombar dele. E depois disso nós de-
mos início à parte de condicionamento físico focan-
do o treinamento para a competição.

- O Walter na realidade tinha um problema nas 
costas, no nervo ciático. E ele sentia umas dorzinhas 
meio enjoadas, assim, sempre. Daí ele começou fa-
zer a fi sioterapia pra ver se resolvia o problema, não 
conseguiu resolver, daí ele foi pro Pilates.

Depois de tanto tempo praticando tiro, quando 
“ele começou a atirar, minha fi lha de 23 anos, ela 
deveria ter uns dois aninhos”, o Seu Walter até que 
tinha poucos problemas referentes ao esporte. Além 
dessa dor nas costas “o Walter tinha só 30% de au-
dição, e um dos ouvidos, não lembro se o direito ou 
esquerdo, era mais prejudicado ainda”.

Maurício, o professor de Pilates, em certa par-
te de nossa conversa – em uma sala pequena, toda 
azul, com o ventilador ligado e uma maca de avalia-
ção física – comentou que Pertille estava desaponta-
do com um resultado que havia conquistado em um 
campeonato. Acredito que seria algo que desapon-
taria qualquer um que pratica um esporte. Já que o 
objetivo é sempre ser o primeiro. 

- Eu lembro também que apesar dele ter ido para 
o campeonato de João Pessoa, onde ele fi cou em ter-
ceiro lugar, eu acho, ele fi cou meio decepcionado. Por-
que os dois primeiros – interrompe o pensamento e 
explica um pouco melhor o que se passou - além dele 
(Walter) praticar o esporte; ele também tinha a ativida-
de dele como contador. Ele não se dedicava 24 horas 
pro esporte e com quem ele competiu, eles eram mais 
jovens, 24; 25 anos e eles não faziam mais nada; só 
faziam aquilo. Só se dedicavam ao esporte. Daí ele fi -
cou assim pensando: “puxa, acho que nunca vou ser o 
primeiro”. Eu falei não, se você foi o terceiro, você con-
segue, né? Se com toda essa atividade que você tem 
você chegou a ser o terceiro, se dedicando um pouqui-
nho mais (os resultados podem melhorar).

No entanto, o Seu Walter, além de se dedicar mui-
to à família, ao seu amor e ao tiro prático, também 

tinha uma rotina puxada em sua segunda 
casa. O escritório de contabilidade Iguaçu, 
onde trabalhava há muito tempo. E o tempo 
que ele passava lá poderia estar atrapalhan-
do o seu desempenho no esporte. Tenho cer-
teza de que se houvesse uma possibilidade 
de saber o que estava por acontecer ali ele 
teria priorizado o esporte. Bem, acho que 
qualquer um de nós faria isso.

- O escritório era a vida do Walter na 
verdade. Ele gostava de trabalhar no escri-
tório. Bom, tanto que ele estava lá desde os 
12 anos de idade. E, era a vida do Walter. O 
Walter teve épocas que ele trabalhava até 
quatro da manhã. Ele fazia as declarações 

de renda, ainda era manual, não era no computador; 
aquela coisa toda. Tinha que entregar disquete. Era 
todo um processo de vida. E;;;; ele gostava demais do 
escritório, gostava. Sofria pra caramba. Acúmulo de 
serviço.O sócio, o outro sócio, o assassino. Cada vez 
mais distante; cuidando dos seus particulares e ele 
cada vez mais sobrecarregado de serviço e... Mas 
nada assim que fosse dar algum alerta que tivesse 
alguma coisa tão ruim acontecendo. Não. O Wal-
ter ele estava feliz.

Motivado por essa declaração e por minha 
vontade de entender como funcionava o escri-
tório, eu fui até lá para passar algum tempo e 
ver como andavam as coisas. Na verdade;;;;; 
eu gostaria de ter conversado com alguém 
que trabalhava com ele, e saber como as coi-
sas aconteceram, como esse funcionário se 
sentia. Esses detalhes que só quem está lá 
dentro poderia contar, mas todas as minhas 
investidas não tiveram sucesso. Então no mes-
mo dia em que eu conversei com a simpática 
viúva – e por acaso descobri que aquele seria 
o dia de o Gabana ser inquirido – fui ao escritó-
rio contábil para sentir como estava o clima dos 
funcionários. Sentir se eles já haviam superado 
o fato. Se o depoimento do Gabana era algo com 
que eles estavam preocupados.

Ciente ou supondo que o assunto não era algo 
interessante para eles eu bolei uma idéia para 
permanecer no ambiente por uma hora sem que 
ninguém brigasse comigo. Disse que era um tra-
balho da faculdade para saber como funcionava 
um escritório contábil. E deu certo.

Me sentei exatamente em frente à porta da 
antiga sala do Seu Walter às 13h52, a mesma 
sala onde eu o entrevistei há mais ou menos 
um ano sobre o esporte que ele praticava. Meu 
relógio é dez minutos adiantado. Estavam traba-
lhando no momento umas 15 pessoas. As pessoas 
trabalhavam normalmente. O barulho de impressora 
era constante. A galera tinha acabado de voltar do 
almoço, já que a placa que estava na porta indicava 
que retornariam do momento “comer, comer para 
poder crescer” após às 13h30. A moça que me aten-
deu fi cou um pouco desconfi ada, eu acho, mas me 
deixou fi car depois de conversar com o chefe.

Ao lado dessa porta havia mais quatro poltronas 
com cara de coisa antiga. Aquelas que meus avós 
tinham quando eu era criança. Um marrom meio en-
velhecido. Lembra cemitério. O piso também, lem-
bra aquelas gavetas antigas. Coisa um pouco velha.

Depois de algum tempo sentado e pensando co-
mecei a me indagar::::::::::: 

O que será que a galera pensa a respeito do que 
vai acontecer hoje à tarde no fórum? Um senhor veio 
falar comigo, parecia simpático. Cabelos pintados de 
marrom, com o meio da cabeça branco, um grande 
óculos de grau. 

Havia muito papel em todos os lugares, muitas 
cadeiras, alguns móveis rústicos como um descanso 
para pés feito “em qualquer lugar” com madeira co-
mum, pregado às pressas. Ao menos parecia.

Enfi m em certo momento alguém, no fundo do 
escritório, falou do depoimento:

- Que horas vai ser?

- Às 16 horas.

Eles estavam pensando nisso, sim, só não 
deixavam transparecer. Poderiam ter feito algum 
tipo de pacto de silêncio ou coisa parecida. Para 
evitar memórias.

A maioria das pessoas não parecia preocupada 
com o que aconteceria em poucos minutos. Eu sei 
que isso não dá para avaliar só no olhar, no entanto, 
o dia parecia correr perfeitamente. Agora é só aguar-
dar para ver se alguém estará no Fórum e esperar 
o que vai acontecer depois disso, já que o local de 
trabalho não está tão tenso quanto eu imaginava à 
distância.

Quando cheguei ao escritório para conversar 
com o amor do Seu Walter, Fátima Pertille, não ima-

gi -
nava que 

me contaria a história 
deles de uma maneira tão na-

tural. Completamente à vontade, desarmada. Con-
versamos por mais de uma hora, de maneira bem 
informal. Ela usava algumas gírias - o que eu achei 
muito legal e diferente –, como: cara, piá... O que 
deu um ótimo clima para o bate-papo e também 
me surpreendeu, pois eu não esperava uma mu-
lher tão “social”, e que já havia trabalhado em um 
cargo público na cidade, conversando comigo de 
igual para igual. Uma ótima história de vida. Bem, 
isso prova que todo mundo tem uma boa história 
para contar. E isso me deixa feliz, pois, conversan-
do, cumprimos um dos meus objetivos; conhecer 
pessoas. Em determinada parte da conversa Fáti-
ma começou a falar sobre como conheceu Walter. 
Uma história diferente. Até parecia uma história 
escrita para um livro, ou uma ópera, já que exis-
tem diversas viradas até o desfecho trágico.

- É uma coisa muito engraçada. Eu conheci o 
Walter eu tinha 17 anos, eu ia, eu estava completan-
do no dia 11 de janeiro 17 anos. Aí a gente se conhe-
ceu. Eu tinha um namorado; e meu namorado fazia 
aniversário no dia dez de janeiro, e de repente ele, 
no dia do aniversário dele a gente não comemorou, 
do meu ex-namorado. Aí deixamos para comemorar 
no dia 11 que era o meu aniversário. Um dia depois. 
Beleza, fazemos as duas comemorações juntas, 
beleza. Só que o meu namorado não veio, ele sim-
plesmente sumiu. Ele não apareceu no dia do meu 
aniversário, não sei por que cargas; até hoje não sei, 
né. Aí eu fi quei triste, muito triste e fui até a prima 
do Walter, eu não sabia que era... não sabia nem 
que o Walter existia. E daí conversamos e de repente 
chegou o Walter, todo meio com aquele jeitão dele 
assim, meio loquinho assim. Chegou e daí fi cou me 
olhando, e eu, como tinha namorado, fi quei séria pra 
caramba. Daí a prima do Walter apresentou a gente 
e tal, não sei o quê. Depois ela disse que eu estava 
de aniversário e falou:

- O namorado dela não apareceu e ela tá triste.

E o Walter falou:

 - Bom se ele não aparecer aqui até às oito da 

“Te amo. 
Walter”

CONTINCONTINUAÇÃÇÃO

literatura viva

Um pai,
um amor, um amigo...

(por
Jacidio Junior
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noi-
t e ; 

eu peço 
permissão 

pra sua mãe 
e nós levamos a 

Cleide (prima do Walter) 
junto e nós vamos comemorar o 

seu aniversário.

E o meu namorado não apareceu, e nem ligou, e 
nem deu notícia. 

Depois disso saíram os quatro; já que mais 
um primo do Seu Walter também foi convocado a 
participar da comemoração. Todos foram a uma 
casa noturna que existia em Cascavel. Dez meses 
depois Walter e Fátima se casaram e deram iní-
cio à família Pertille. “Uma história de amor que 
durou 26 anos, cara”. 

“Era muito amor. Muito, muito, muito amor. Ti-
vemos momentos muito felizes graças a Deus”. Mas 
nem só de sonho vive o homem. Como toda história 
de amor, essa também teve o seu ponto baixo.

- Tivemos alguns desencontros; nos últimos anos 
de casamento, em função de uma bobeira dele. Uma 
moça acabou engravidando dele. E depois de grávi-
da eu fi quei sabendo.

Após Fátima saber desse acontecimento, o casal 
se separou. Ficaram dois meses longe um do outro. 
Mas “a gente se amava muito” e por isso reataram a 
relação. Ficaram juntos até 2006.

- Aí eu não consegui mais lidar. A criança cresceu 
e aí começa a complicar, porque a criança,,,,, o bebê 
não tem nada com isso, né? A criança na realidade 
é uma vítima do processo. Mas eu via aquilo – um 
suspiro forte –, eu não sei, aquilo me incomodava. E 
daí eu pedi a separação pra ele.

Depois de um período de resistência à idéia, o ca-
sal acabou se separando, dessa vez judicialmente.

- Mas ele disse com todas as letras e isso ele 
repetiu milhões de vezes desde o dia que nós nos se-
paramos (que a amava), coincidentemente eu tenho 
que ver a data da nossa separação foi em agosto, ia 
fazer um ano. Não sei o dia também. Eu não tive co-
ragem de olhar ainda o dia que nós assinamos.

No entanto, ela fez uma revelação muito interes-
sante durante a entrevista. O casal estava namorando 
novamente e iria voltar. Seu Walter foi assassinado no 
dia 17 de agosto e no dia 18 era o baile dos Maçons, em 
que ele iria re-ofi cializar o relacionamento dos dois.

“Eu já tinha castigado ele o sufi ciente no 
meu pensamento”.

- Porém eu me arrependo de uma coisa. Se 
eu tivesse, se Deus me desse a oportunidade de 

voltar e ter ele novamente, juro pra você que eu não 
esperaria até o dia 18 pra assumi-lo, pra falar publi-

camente que realmente ele era o homem da mi-
nha vida. Não. Eu faria antes.

Nesse momento a conversa havia tomado 
um tom bem emocional. Eu estava a ponto de 
chorar enquanto ela ia contando toda a história 
que viveu. Ela falava com a voz bem baixa e eu 
podia sentir que ela também estava emocio-
nada. Bem, na verdade, ela me emocionou.

Depois de algum tempo conversando, o te-
lefone celular tocou. Era uma outra mulher su-
gerindo uma manifestação conjunta à que se-
ria realizada pelos amigos e parentes do Seu 
Walter no Fórum. Nesse momento eu fi quei 
sabendo. Haveria o depoimento do Gabana.

Quando fui ao Fórum para “sentir como 
estariam as coisas” encontrei muitas pesso-

as logo na entrada realizando uma manifesta-
ção silenciosa. De manhã ao telefone haviam 

conversado sobre isso. Acredito. Estavam lá in-
clusive os amigos e familiares da minha amiga 

Thiele. Que também foi morta no começo deste 
ano. Mais uma vez fiquei sem palavras. 

Estavam ali umas 22 pessoas contando os ami-
gos do Seu Walter e da Thiele. Um detalhe que me 
chamou a atenção foi a presença de crianças. Penso 
que eles nem sabiam o que faziam ali ou o porquê 
de estar no Fórum vestindo as camisetas brancas 
com o rosto de alguém que conheciam, mas que já 
não está entre nós.

Quando fui procurar a sala onde Gabana seria 
inquirido encontrei mãe e fi lha conversando.

Fátima Pertille e Tatiana Pertille.

Enquanto olho para os lados para ver como es-
tão as pessoas, percebo que Fátima Pertille pega 
uma cartela de Dorfl ex faltando quatro comprimidos 
para terminar. Ela toma mais um. Depois de algum 
tempo ela diz a um amigo:

- Eu não tenho dor de cabeça, mas sim na nuca.

Provavelmente o que causa essa dor é a tensão 
dos últimos meses.

Um outro detalhe que sempre me chama aten-
ção nessas situações é a indiscrição dos repórteres 
que cobrem o fato. Enquanto as pessoas envolvidas 
com o caso, família, amigos estão pensativos e refl e-
xivos, os repórteres fi cam conversando sobre assun-
tos do cotidiano e rindo alto, como se fosse qualquer 
coisa. Ao menos poderiam ser mais discretos nas 
conversas. Um pouco de respeito com quem está ali 
por um motivo mais forte.

Em um último momento eu ouço um celular 
tocar. Era o telefone da Tatiana. Uma moça bonita, 
com um belo sorriso, cabelos longos e loiros – como 
os da mãe –, mas com o olhar um pouco perdido. 
Às vezes séria, às vezes descontraída, mas sempre 
demonstrando preocupação com o que estava acon-
tecendo. Ela atende e depois de ouvir a clássica per-
gunta “onde você está?” responde:

- Tô aqui na audiência do cara que assassinou 
meu pai.

Aquilo soou como um tapa. Não sei por que, 
mas é que eu sempre tento medir minhas palavras 
e ela, alguém tão próximo, foi rápida e direta. Fi-
quei fascinado com a força dela para encarar uma 
situação como essa.

Um outro momento que me chamou a atenção foi...

Tatiana conversando séria. Compenetrada. De 
repente ela diz sorrindo:

- Ele vai fi car em cela simples, pois o diploma 
dele é falsifi cado.

Referindo-se à descoberta dos advogados de que 
o diploma apresentado por Gabana é falso.

Depois de todo esse período acompanhando o 

que se passava por ali, no Fórum, fi z algumas pergun-
tas a Tatiana e ela me respondeu todas rapidamen-
te e sem rodeios, mas uma vez me impressionou. 
Assim como a resposta à pergunta do que passou 
pela cabeça dela quando recebeu a notícia do que 
acontecera com seu pai.

- Minha primeira reação foi ligar para a polícia, 
pra saber se já tinha pegado ele, que eu ia ma-
tar ele. Daí passado o tempo, passado o velório, 
passou uns dois dias, eu sentei e falei: Não quero 
mais matar ele. Quero que ele viva uns cem anos 
e sofra de pouquinho o que a gente tá sofrendo. 
Sabe? Que ele sofra tudo que a gente tá sofrendo, 
só que vivo. Se ele morrer ele não vai sentir nada 
do que a gente sentiu. Então eu quero que ele fi-
que vivo e sofra.

Quando eu perguntei ao professor de Pilates 
qual a sensação de perder “alguém” que é pró-
ximo, recebi uma resposta interessante. Pensei 
nisso por alguns dias. E também refleti como 
algumas coisas podem ser estranhas às vezes. 
Assim como o fato do Mauricio tê-lo visto no dia 
do assassinato...

- (Para) O ser humano em geral, a perspectiva 
de morte é sempre uma coisa remota. Não é uma 
coisa presente no dia-a-dia. Até que dependendo, 
se você ficar também só pensando na morte;;;;; 
você não faz muita coisa, né? Mas foi estranho, 
porque eu poderia ter conversado com ele. - Era 
meio-dia, meio-dia e cinco. Eu tava na entrada da 
Paraná, eu tava para entrar no Shopping Central 
Park. Eu estava entrando e ele saindo. Eu até pen-
sei em conversar com ele, mas pela distância;;;; 
ele teria que voltar. Então nós só nos cumprimen-
tamos e lá pelas 14h20 da tarde, 15h eu fiquei 
sabendo o que havia acontecido –.

E como ele era alegre, sempre disposto, fa-
lante, brincalhão e de repente saber que uma 
pessoa tão ativa morre. Você fica chocado. Que-
rendo ou não, você não tá preparado. Você fica 
um pouco pensativo.

E como as coisas são curiosas em nossas vidas. 
Depois de conversar muito com mãe e fi lha ambas fi -
zeram uma confi ssão que me fez pensar como é tris-
te perder alguém tão importante em nossas vidas. 
Um pai. Um amor. Elas disseram que atualmente 
descansam e relaxam junto ao túmulo do Seu Wal-
ter. Algo que comove.

“Hoje para te ser bem sincero eu vou no ce-
mitério sento e converso com o meu pai. Juro pra 
você que... o que eu me sinto melhor é sentar e 
conversar com ele. Ler um livro lá, escutar uma 
música lá. Desse jeito”.

“Não é raro você me ver no cemitério sentada 
no túmulo dele. A minha fi lha. Normalmente o lugar 
que a gente encontra consolo é ali”.

Depois de tudo o que aconteceu, muito chora-
ram e pensaram. A família tem uma nova sistemá-
tica de se encontrar e “fazer valer a pena”. Algo que 
eu acho que poderia ser aplicado a todos nós, as-
sim como disse Tatiana:

- Meu pai trabalhou muito para nos dar uma vida 
boa, bons estudos. E o que ele levou daqui? Nada.

E sua mãe, Fátima, complementa.

“Hoje eu faço tudo que eu quero; no dia! Eu vejo 
meus fi lhos, se eu não vejo, eu digo “oi, te amo”. 
Dou uns tapas se eu tenho vontade. Eu faço 
tudo que eu tenho vontade no dia. Nunca mais 
eu vou deixar pra depois”. E sorri pensando que 
poderia ter tomado essa atitude antes.

Ao término do depoimento, Gabana sai 
da sala escoltado por seis policiais – não en-
tendi o porquê desse medo todo –. Fátima 
e Tatiana vão se juntar aos amigos que ves-
tem a camiseta branca com o rosto do Seu 
Walter estampado. Serão mais alguns dias 
até o fi m dessa trágica ópera. E eu volto pra 
casa assistindo ao pôr-do-sol e pensando em 
como a vida/morte pode ser estranha. Deixa 
tudo embriagado com a sobriedade das his-
tórias que nos faz relembrar.

“Era muito 
amor. Mui-
to, muito, 

muito amor”
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CAMPO MOURÃO CAMPO MOURÃO 
Cine Max: Meu Monstro de EstimaçãoCine Max: Meu Monstro de Estimação - infantil - diariamente 
19h, sábado e domingo 17h e 19h.

Meu Nome Não é JohnnyMeu Nome Não é Johnny - drama - diariamente 21h30.

CASCAVELCASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: Os Seis Signos da LuzSala 1: Os Seis Signos da Luz - aventura - sexta, segunda, terça 
e quinta 15h, sábado, domingo e quarta 14h30.

A Lenda do Tesouro Perdido 2A Lenda do Tesouro Perdido 2 - ação - sexta, segunda, terça 
e quinta 16h50, 19h05 e 21h20, sábado, domingo e quarta 
16h20, 19h e 21h20.

Sala 2: O Diário de uma BabáSala 2: O Diário de uma Babá - drama - sexta 15h15, 17h15 
e 19h15, segunda, terça e quinta 15h15 e 19h15, sábado, 
domingo e quarta 14h45 e 16h40.

Coisas que Perdemos pelo CaminhoCoisas que Perdemos pelo Caminho - drama – sexta 21h10.

O Som do CoraçãoO Som do Coração - drama - segunda, terça e quinta 17h15 e 
21h10, sábado, domingo e quarta 19h15 e 21h10.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - ação - sexta, sábado, 
domingo e quarta 14h20, 16h40, 19h e 21h20, segunda, terça 
e quinta 16h40, 19h e 21h20.

Sala 2: Conduta de RiscoSala 2: Conduta de Risco - ação - sexta, sábado, domingo e 
quarta 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30, segunda, terça e quinta 
16h50, 19h10 e 21h30.

Sala 3: Meu Nome Não é JohnnySala 3: Meu Nome Não é Johnny - drama - diariamente 16h, 
18h30 e 21h.

Sala 4: Meu Monstro de EstimaçãoSala 4: Meu Monstro de Estimação - aventura - sexta, segunda, 
terça e quinta 17h10, sábado, domingo e quarta 15h10 e 17h.

O Diário de um BabáO Diário de um Babá - comédia romântica - diariamente 
19h10 e 21h10.

CURITIBACURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Antes de PartirBarigüi 1: Antes de Partir - drama - sexta e sábado 14h30, 
17h05, 19h15, 21h25 e 23h35, sábado e domingo 12h20, 
14h30, 17h05, 19h15 e 21h25, segunda a quinta 14h30, 
17h05, 19h15 e 21h25.

Barigüi 2: JunoBarigüi 2: Juno - drama - 13h05, 15h10, 17h25, 19h45, 21h50 e 0h.

Barigüi 3: Alvin e os EsquilosBarigüi 3: Alvin e os Esquilos - infantil - sábado e domingo 
12h05, 14h e 16h05, segunda a sexta 14h e 16h05.

O Caçador de PipasO Caçador de Pipas - drama - 18h10 e 21h.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Bom dia para tratar de assuntos fi nanceiros e questões re-
lacionadas com a justiça. Meça as palavras ao tratar com 
desconhecidos. Um deles em especial fará você ver o mundo 
de uma maneira simples.

Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profi ssio-
nais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo 
confi ança em si mesmo. Você está se encaminhando para 
um período excelente.

Vai progredir no campo profi ssional e fi nanceiro. O amor 
está em excelente astral. Toda chance de melhorar em sua 
carreira, seja pública, administrativa, cultural ou técnica de-
verá ser aproveitada.

Conte consigo mesmo em todas as empresas. Os outros 
irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tribu-
tar o dobro de crédito. No amor, aja com sinceridade. Difi -
culdades no trabalho.

Êxito em questão fi nanceira e em tudo que está relaciona-
do com o seu progresso de modo geral. Pode solicitar a 
colaboração alheia, que será prontamente atendido. Êxito 
amoroso e boa saúde.

Período em que haverá disputas, difi culdades, que só serão 
abatidas com muito otimismo. Evite os perigos de aciden-
tes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões no 
campo profi ssional.

Bom fl uxo astral nas transações relacionadas com terras, 
propriedades, mudanças e a compra e venda de metais, 
jóias e pedras preciosas. Contudo não descuide de seus fa-
miliares e seja mais arrojado.

Você corre perigo de romper com alguma pessoa de sua 
amizade. Evite a pressa ao realizar negócios. Êxito senti-
mental. Excelente para novos contatos, que podem mudar 
os rumos de sua vida.

Procure associar seus pensamentos ao idealismo e sonhos 
com pessoas realmente amigas que conseguirá realizar o 
que pretende. Evite atitudes de submissão. Você vai repassar 
para as pessoas charme.

Pessoas amigas estão propensas a colaborar com seus pro-
jetos e aprimorar suas idéias. Momento feliz no amor. Neces-
sidade interior de se comunicar com as pessoas de um modo 
mais harmonioso.

Período favorável para receber benefícios de parentes e do 
cônjuge e para progredir no trabalho e no plano material. 
Boa disposição mental, e o trato com pessoas de posição 
trará prosperidade. 

Surpresa agradável no setor amoroso virá melhorar. Está 
preparado mentalmente, para, dentro do trabalho, buscar 
uma melhoria salarial para conseguir uma melhora material 
no setor doméstico.

O OrfanatoO Orfanato - suspense - sexta e sábado 23h40.

Barigüi 4: Meu Monstro de EstimaçãoBarigüi 4: Meu Monstro de Estimação - infantil - sábado e domingo 12h35 e 
15h, segunda a sexta 15h.

Os IndomáveisOs Indomáveis - bang-bang - 17h50.

Senhores do CrimeSenhores do Crime - drama - sexta e sábado 21h35 e 23h50, domingo a 
quinta 21h35.

Barigüi 5: Rambo 4Barigüi 5: Rambo 4 - ação - sexta e sábado 13h, 15h05, 17h10, 19h30, 
21h45 e 0h05, domingo a quinta 13h, 15h05, 17h10, 19h30, 21h45. 

Barigüi 6: Jogos de PoderBarigüi 6: Jogos de Poder - drama - sexta e sábado 13h10, 15h20, 17h30, 
19h55, 22h05 e 0h15, domingo a quinta 13h10, 15h20, 17h30, 19h55 e 
22h05. 

Barigüi 7: EspertalhõesBarigüi 7: Espertalhões - comédia - sexta e sábado 13h55, 16h, 18h, 20h15, 
22h10 e 00h20, sábado e domingo 12h, 13h55, 16h, 18h e 20h15, segun-
da a quinta 13h55, 16h, 18h e 20h15. 

Barigüi 8: Meu Nome Não é Johnny Barigüi 8: Meu Nome Não é Johnny - drama - 13h35 e 16h15.

Vestida Para Casar - comédia românticaVestida Para Casar - comédia romântica - sexta e sábado 18h55, 21h30 e 
23h55, domingo a quinta 18h55 e 21h30.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Jogos do Poder Estação 1: Jogos do Poder - drama - sexta a quarta 13h10, 15h30, 17h40, 
19h50, 22h e 0h05, quinta 13h10, 15h30, 17h40, 19h50 e 0h05. 

Estação 2: JunoEstação 2: Juno - comédia - 12h15, 14h25, 16h30, 18h50, 21h e 23h50.

Estação 3: EspertalhõesEstação 3: Espertalhões - comédia - 13h20, 15h20, 17h30, 19h30, 
21h30 e 23h30.

Estação 4: Encantada Estação 4: Encantada - animação - 12h, 14h15 e 16h40. 

Eu Sou a LendaEu Sou a Lenda - ação - 19h, 21h10 e 23h20.

Estação 5: Rambo 4Estação 5: Rambo 4 - ação - 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h10 e 0h05.

Estação 6: Rambo 4 Estação 6: Rambo 4 - ação - 12h, 14, 16h, 18h e 20h.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco - musical - 22h20.

Estação 7: Vestida Para CasarEstação 7: Vestida Para Casar - comédia romântica - 19h15, 21h40 e 0h.

Meu Monstro de Estimação Meu Monstro de Estimação - aventura - 12h15, 14h30 e 16h50.

Estação 8: Bee Movie: A História de uma Abelha Estação 8: Bee Movie: A História de uma Abelha - animação - 12h35 e 14h40.

Meu Nome Não é JohnnyMeu Nome Não é Johnny - drama - 16h40 - 19h20 e 22h.

Estação 9: Senhores do CrimeEstação 9: Senhores do Crime - drama - 16h20, 18h40, 20h50 e 23h.

Alvin e os EsquilosAlvin e os Esquilos - animação - 12h10 e 14h10. 

Estação 10: Antes de PartirEstação 10: Antes de Partir - drama - 13h30, 15h40, 17h50, 20h20 e 22h30. 

LONDRINA LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Rambo 4Cine Catuaí 1: Rambo 4 - ação - sábado, domingo e quarta 15h30, 17h30 e 
19h30, sexta, segunda, terça e quinta 16h, 17h45 e 19h30.

Desejo e ReparaçãoDesejo e Reparação - romance - sexta, sábado, domingo e quarta 22h, 

segunda, terça e quinta 21h15.

Cine Catuaí 2: Onde os Fracos Não Tem VezCine Catuaí 2: Onde os Fracos Não Tem Vez - drama - sexta, sábado, domin-
go e quarta 17h15e 21h45, segunda, terça e quinta 16h30 e 21h15.

Vestida Para CasarVestida Para Casar - comédia romântica - sábado, domingo e quarta 15h e 
19h30, segunda, terça e quinta 19h, sexta 19h30. 

Cine Catuaí 3: JunoCine Catuaí 3: Juno - comédia - sábado, domingo e quarta 15h, 17h30 e 
20h, sexta, segunda, terça e quinta 16h45 e 19h15.

Os IndomáveisOs Indomáveis - aventura - diariamente 21h.

Cine Catuaí 4: EspertalhõesCine Catuaí 4: Espertalhões - comédia - sexta, sábado, domingo e quarta 
16h45, 17h45, 19h45 e 21h45, segunda, terça e quinta 17h, 19h e 20h45.

Cine Catuaí 5: Jogos do PoderCine Catuaí 5: Jogos do Poder - suspense - sexta 17h15, 20h e 22h, sábado, 
domingo e quarta 15h15, 17h15, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 
16h30, 19h e 21h.

Cine Catuaí 6: Rambo 4Cine Catuaí 6: Rambo 4 - ação - sexta e quarta 16h, 18h, 20h e 22h, sába-
do, domingo e quarta 14h, 16h, 18h, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 
17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 7: Antes de PartirCine Catuaí 7: Antes de Partir - drama – sexta 22h, sábado, domingo e quarta 
15h30, 17h30, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h15, 19h15 e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Meu Monstro de EstimaçãoSala 1: Meu Monstro de Estimação - aventura - diariamente 17h15, 19h30 
e 21h45.

Sala 2: Meu Nome Não é JohnnySala 2: Meu Nome Não é Johnny - drama - segunda a sexta 19h45 e 22h15, 
sábado e domingo 17h, 19h454 e 22h15.

Sala 3: O Som do CoraçãoSala 3: O Som do Coração - drama - segunda a sexta 20h15 e 22h30, sába-
do e domingo 18h, 20h15 e 22h30.

Sala 4: Sexo com Amor?Sala 4: Sexo com Amor? - comédia - diariamente 20h e 22h.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: Onde os Fracos Não Tem VezSala 1: Onde os Fracos Não Tem Vez - triller - segunda a sexta 18h50 e 
21h20, sábado e domingo 16h20, 18h50 e 21h30.

Sala 2: P.S. Eu Te AmoSala 2: P.S. Eu Te Amo - drama romântico - diariamente 18h40 e 21h10.

Alvin e os EsquilosAlvin e os Esquilos - comédia – sábado e domingo 14h e 16h, quarta 16h.

Sala 3: A Lenda do Tesouro Perdido 2Sala 3: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - aventura - segunda a sexta 15h30, 
19h e 21h30, sábado e domingo 14h, 16h30, 19h e 21h30.

Sala 4: O Caçador de PipasSala 4: O Caçador de Pipas - drama - diariamente 16h10, 19h10 e 21h45.

TOLEDOTOLEDO
Cine Panambi 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2Cine Panambi 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - aventura - diariamente 
19h10 e 21h, sábado e domingo 16h30, 19h10 e 21h10.

Cine Panambi 2: Meu Nome Não é JohnnyCine Panambi 2: Meu Nome Não é Johnny - drama - sábado a quinta 16h, 
19h30 e 21h30.

MalhaçãoMalhação Duas CarasDuas Caras

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 17h30 GLOBO - 21h45

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

SegundaSegunda - Débora vê um corte na cabeça de Angelina. Béatrice avisa Conceição sobre 
o sumiço de Angelina e Débora. Peralta promete esquecer as armações de Yasmin se 
ela melhorar. Yasmin conta a Peralta que já perdeu uma grande amiga. 

TerçaTerça - Gustavo se desespera ao ver os ferimentos de Angelina. O médico avisa Adria-
no e Béatrice que Angelina precisará de uma transfusão de sangue. O médico alerta 
Béatrice que Angelina precisa ser transferida para um hospital. Béatrice consegue 
vaga em um hospital particular. 

QuartaQuarta - A recepcionista do hospital pede a Conceição um cheque-caução de vinte e 
cinco mil reais para autorizar a cirurgia de Angelina. Gustavo pede dinheiro empresta-
do a Félix. Félix promete dar o cheque para Gustavo se em troca ele namore Débora. 

QuintaQuinta - Gustavo fi ca revoltado com a proposta de Félix, que promete colocar Daisy 
na cadeia. Conceição decide fazer o cheque mesmo sem saber como conseguirá o 
dinheiro. Gustavo aceita a proposta de Félix. Domingas e Chiara levam o dinheiro 
para Conceição. 

SextaSexta - Gustavo tenta reverter a situação para não ter que fi car com Débora. Daisy 
e Montanhas estranham ao ver Gustavo com Débora. Joaquim pretende reunir as 
provas contra Félix. Antonieta tem uma crise de choro ao ver Félix no jornal acusando 
Joaquim de ser um golpista. 

SábadSábadoo - Não há exibição

SegundaSegunda - Noé avisa que Lúpi é um mutante do bem. Dino e Taveira chegam à delega-
cia e são abordados por repórteres. Os dois tentam disfarçar e falam que as acusações 
contra eles são falsas. Danilo leva um susto ao ver Lúcia amarrada e amordaçada. 

TerçaTerça - Clara cura uma ferida de Toni. Maria diz que os mutantes do bem têm um 
objetivo em comum: descobrir quem é o mandante dos crimes. Pepe mostra o que 
acontece quando fi ca nervoso. Taveira diz para Dino que precisam atrair Ernesto e a 
repórter para uma armadilha. 

QuartaQuarta - Eric pede que Fernando acabe com Ísis. Ele diz que a chefi a paga alto para 
cada mutante morto. Velociraptor aparece. Fernando larga Ísis. Eugênio diz para 
Pachola que só irá soltá-lo depois que acabar suas pesquisas sobre a cura do mal 
do lobisomem. 

QuintaQuinta - Ágata reconhece Júlia. Aquiles percebe que a lancha está indo para outra 
direção e Iara diz que irá atraí-la para perto da jangada. Júlia, Eugênio e o segurança 
olham na direção da jangada. Eugênio e Júlia pegam o binóculo e vêem Teófi lo, Ága-
ta, Aquiles e Iara. 

SextaSexta - Marcelo e Maria chegam à conclusão de que o mandante dos crimes pode ser 
uma pessoa jovem e desconfi am de Rodrigo, Danilo e Amália. Teófi lo, Ágata e Aquiles 
chegam à praia. Teófi lo diz que o que o deixa triste é a morte de Rosana. Ele culpa Julia. 

Sábado Sábado - Tati fi ca com medo que aconteça algo com Marcelo e diz que irá protegê-lo 
com seu pensamento. Eric e Fernando fi cam hipnotizados pelo canto da sereia. Er-
nesto e Carvalho olham as notícias sobre os ataques dos mutantes. Ernesto descobre 
que Marlene sumiu. 

Segunda Segunda - Vilma tenta esconder Estéfano. Leonor não se abate por comentários 
maldosos de Bernstein. Celeste chama Emerson para trabalhar com ela na cantina. 
Estéfano quer levar Daniela embora, Eva cede à chantagem e diz que ele pode se 
esconder em sua casa. 

TerçaTerça - Leonor conta para Rafael que terminou namoro com Diego. Bruno diz que está 
apaixonado por Marta. Araci diz que quer todas as janelas da pensão fechadas para 
não ter problemas com monstros. MP3 conta para Ligia tudo o que aconteceu entre 
ele e Amanda na Paulista. 

QuartaQuarta - Eric diz que está decepcionado com Sofi a. Antonio revista a sala de Lúcio 
atrás de recibos de pedágio do dia do acidente de Lígia. Otávio conta para Christian 
que sua mãe tem um amante. Santiago devolve as cartas do Anônimo às crianças. 
Sofi a responde ao questionário do Actor´s Studio. 

QuintaQuinta - Araci começa as perguntas para Santiago. Amanda consegue se apresentar. 
Santiago é pego de surpresa com pergunta de Araci. Lígia diz para Diego que Amanda 
está apaixonada por MP3. Otávio pede para ir ao Glam com Christian para arrumar 
uma amante. 

SextaSexta - MP3 aceita convite de Amanda, mas quer comemorar no Belenzinho. Antonio 
faz jogo de Vilma. Tomás conta para Nadira que seu pai é Lucio. Amanda fi ca perplexa 
quando vê todos da pensão e dá um tapa em MP3. Bruno pede ajuda de Sofi a para 
fazer surpresa para Marta no Glam. 

SábadoSábado - Não há exibição.

SegundaSegunda - Chico revela a Trajano que parou o carro para retirar uma árvore do cami-
nho. Henrique pede a Noronha que encaminhe os detalhes da obra da ferrovia e des-
cubra o paradeiro de Álvaro. Laura conta a Chico que Lázaro é seu avô. Ciro confunde 
o nome de Raquel com o de Florinda. 

TerçaTerça - Ana revela a Chico que Henrique gosta dela. Henrique recebe uma citação 
informando do processo de anulação do casamento com Laura. Chico denuncia Hen-
rique por ter atentado contra Ana. Henrique ameaça denunciar Lázaro por ter aban-
donado Laura quando bebê. 

QuartaQuarta - Trajano fi ca impressionado com a calma de Lázaro. Trajano convoca Henri-
que para depor. Henrique acusa Germano. Raquel confessa a Ana que está grávida 
de Chico. Lídio descobre que Dulcina sabia o tempo todo que era Diogo quem pegava 
os frascos de Galileu. 

QuintaQuinta - Henrique revela a Cândida sobre as duas acusações que recebeu de Trajano. 
Padre Inácio se oferece para testemunhar a favor de Laura. Cândida repreende Chico 
por ter denunciado Henrique. Cândida fi ca pasma ao saber da gravidez de Raquel. 

SextaSexta - Cândida diz que a herança de Laura já terá que ser divida com o fi lho de Ra-
quel. Laura desconfi a que Henrique esteja atrás de seu registro de nascimento e do 
paradeiro de Álvaro. Noronha conta a Henrique que descobriu que Álvaro está preso. 

SábadoSábado - João Antonio conta a Trajano que vai pedir Madalena em casamento. 
Lídio avisa Laura e Miguel que Henrique está indo a São Paulo para se encontrar 
com Álvaro. Florinda revela no sarau que vai virar freira. Padre Inácio pede a Flo-
rinda que arrume suas malas. 

SegundaSegunda - Renato diz que Joana não pode se demitir até pagar os adiantamentos. 
José Henrique propõe a Eduardo que as vítimas se unam em uma associação. Sheila 
comemora com José Henrique o seu sucesso. Norma morre de ciúmes ao ver Guilher-
me e Joana juntos. 

TerçaTerça - Raul explica que Guilherme quer provar sua inocência antes de contar tudo 
a Joana. Sanguessuga dá um mês para Helena pagar a dívida de Mateus e leva a 
Kombi como garantia. Joana diz a Betão que vai fazer o exame de DNA para requerer 
a tutela dos irmãos. 

QuartaQuarta - Norma diz a Renato que Joana não sabe que Guilherme é o culpado 
pelo acidente de helicóptero. Suzy fica presa no elevador com Raul e tem crise 
de claustrofobia. Renato vai à casa de Joana, pede desculpas e diz que se ela 
quiser sair da clínica. 

QuintaQuinta - O executivo da concorrente da Singular diz a Norma que vão contratar Gui-
lherme. Adamastor diz a Sheila e a José Henrique que Olavo tem um parente. Norma 
atende um telefonema do professor Antunes para Guilherme, remarca o encontro dos 
dois em outro lugar.

SextaSexta - Antunes conta a Norma que tem o projeto original de Guilherme. Renato faz 
de tudo para que Joana não seja contratada em outra clínica. Guilherme reafi rma 
para Norma que desconfi a que ela esteja lhe traindo. Norma confessa para Suzy que 
alterou o projeto de Guilherme. 

SábadoSábado - Norma entrega um CD com o projeto errado a Antunes. Antunes garante a 
Guilherme que está com o projeto original e o engenheiro pede ao professor que vá 
à empresa. Norma rasga o projeto original do Carcará. José Henrique contrata um 
profi ssional para fazer a árvore genealógica de Olavo. 

SegundaSegunda - Sílvia tenta impedir que Maria Paula entre na casa. Guigui leva Ronildo 
para o hospital. Maria Paula recorda a noite em que foi deixada em um matagal. Gis-
laine conta para Claudius que Solange o viu entrando na casa de Maria Paula. Renato 
insiste que a mãe conheça o quarto do pai. 

TerçaTerça - Maria Paula garante a Renato que não se reconciliará com Ferraço. Ferraço pede 
que Maria Paula prepare uma lista de tudo o que necessita para a festa. Renato ouve 
Sílvia dizer que enganou Maria Paula. Juvenal pede que Alzira venha morar com ele. 

QuartaQuarta - Alzira aceita a proposta de Juvenal. Eva, Bruceli e Ramona vêem Rudolf entrar 
em uma mansão. Rudolf é surpreendido pela entrada dos três, tenta mentir que é fi -
lho do motorista, mas assumi que é rico. Juvenal ouve Guigui dizer que ama alguém. 

QuintaQuinta - Rudolf pede que Ramona não revele nada. Júlia se anima para trabalhar na 
fi nalização do fi lme. Bernardinho leva bolinhos de bacalhau para Bernardo. Renato 
diz à mãe que, se ele pedir ao pai, os dois podem voltar a ser um casal. Maria Paula 
fi ca abalada. 

SextaSexta - Juvenal garante que vai descobrir a identidade do sufocador. Lucimar ouve 
Narciso e Evilásio conversando sobre a candidatura e conta para Juvenal. Jojô dá 
dinheiro para Dorgival ir embora. Branca compra um presente para Macieira com o 
cartão da universidade. 

SábadoSábado - Rudolf diz que sua mãe era faxineira, mas seu pai é muito rico. Ferraço se irrita 
ao ver Sílvia encomendando o bolo do aniversário. Heloisa recebe um caminhão com 
papel e Célia confi rma que fez o pedido. Branca se enfurece com a compra de papel.
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Tenente
Marcondes

O Balconista contra o Dragão do 
Arte Profissionalizada

Tropa de Elite versus Hot Fuzz

ou O Dia em que Kevin Smith Encontrou a Ironia do Cotidiano

por Anderson
Antikievicz Costa

por
Vander Colombo*

Muuuuuuito legal o trailer de Tenente Marcondes, a 
nova produção da Cuíca (Companhia Ubiratanense Inde-
pendente de Cinema Amador). Legal porque nos apresenta 
o enredo (evidente...), a ambientação e todos os atores e 
atrizes que participam da produção; uma maneira mais do 
que interessante de valorizar a participação de todos os vo-
luntários. Tenente Marcondes traz a misteriosa história de 
um cidadão de comportamento esquisito, cujos segredos 
vão sendo desvendados pelas demais personagens no de-
correr da trama. O objetivo do fi lme é falar sobre a necessi-
dade de valorização do ambiente familiar e a importância 
do perdão para erros cometidos.

Devo avisar que O Balconista é um fi lme nerd por ex-
celência, mas isso não é uma coisa ruim. Todos os fi lmes 
de Tarantino e Brian de Palma o são, como Alta Fidelidade, 
Swingers, e a consagrada trilogia western de Sérgio Leo-
ne. Chama-se fi lme nerd o cinema pós-moderno no quesito 
“olhar para o próprio cinema com olhar de cinefi lia”, além, 
é claro, de muitas referências ao que veio antes. Em mui-
tos casos, não só no cinema, mas na cultura pop de um 
modo geral: música, teatro, literatura, quadrinhos e o que 
mais lhe for de agrado.

Kevin Smith já era fã da arte seqüencial, tanto que, 
para conseguir fazer esse fi lme, ele teve que vender par-
te de sua coleção de quadrinhos e conseguir dinheiro com 
parentes e amigos para totalizar US$ 27 mil. Pediu em-
prestada a loja de conveniência onde trabalhava para ser o 
cenário de 90% do fi lme e juntou amigos que nunca tinham 
atuado (inclusive sua própria mãe) para formar o elenco.

O resultado agradou tanto que a pós-produção chegou 
aos US$ 230 mil, boa parte gasto na liberação da trilha 
sonora, que tem nomes como Bad Religion, Alice in Chains 
e Soul Asylum.

A história se passa em 24 horas, ou aproximadamente 
isso, da vida de Dante Hicks e Randal. O primeiro é o bal-
conista de uma loja de conveniências, que abdicou do seu 
dia de folga para fazer um favor ao patrão e foi trabalhar. 
Dante é o atendente exemplar, agüenta as humilhações 
feitas pelos clientes com paciência, seguindo o princípio 
de que “o cliente tem sempre razão” e a fi losofi a do “Eu não 
incomodo os clientes e eles não me incomodam”. Randal 
é o atendente de uma videolocadora ao lado da loja de 
Dante; é o oposto de Dante, maltrata os clientes física e 
psicologicamente, antes que eles possam pensar em fazer 
o mesmo, seguindo este a fi losofi a do próprio slogan do 
fi lme: “Não é porque eles servem você que eles gostam de 
você”, como na cena que ele faz um pedido de vários fi lmes 
pornô com títulos escabrosos enquanto a mãe espera com 
o fi lho a localização de um fi lme infantil.

O Balconista foi fi lmado em 16 mm preto-e-branco, com 
quase sua totalidade de planos fi xos e não muito abertos, o 
que lhe concede uma estética mezzo curta-metragem, me-

Pode me chamar de nacionalista ou algo que o valha, 
mas depois que uma certa idade emocional se apoderou 
deste que vos fala, sempre dei preferência ao cinema na-
cional perante o predominante em nosso próprio território, 
o falado em inglês.

Por esse motivo já puxei briga ao declarar que Vidas 
Secas de Nelson Pereira dos Santos era mais humano que 
qualquer fi lme gringo; é lógico que sem ser radical equipa-
rava-o aos de Bergman e Kieslowski. 

Não só por partir em defesa de minha própria comar-
ca, mas em diferentes pontos de sua história, o cinema 
nacional sempre demonstrou maturidade, sensibilidade e 
técnica arrojada associada à falta de tecnologia substituí-
da por uma criatividade tupiniquim sem par. Porém, na cor-
rida contra o cinema hegemônico, o cine brazuca sempre 
fi cou pra trás no quesito popularidade.

Em 2007 o fi lme de José Padilha, Tropa de Elite, iria 
reverter essa história, não só quanto à popularidade, mas a 
tudo o que eu disse até agora. Para isso, cinco pessoas são 
de fundamental importância. São eles: Mike Edmonson, 
Marc Banich, Doug Delaney, Matthew W. Johnson e Keith 
Woulard. (Ué, mas o fi lme não era brasileiro?)

Os dois primeiros são coordenadores de efeitos es-
peciais responsáveis por filmes como Demolidor, Volcano 
e Godzilla. Os outros dois são editores e “coloristas” que 
trabalharam em Matrix e Sin City. E o último é o coorde-
nador de dublês de Falcão Negro em Perigo e do novo O 
Reino. Mas isso é o de menos. Chamar equipes estrangei-
ras é normal no cinema, pelo menos no hollywoodiano. 
Há quem incentive o que no futebol se chama de “prata 
da casa”. Há quem não, é questão de produção. E dessa 
forma se deixou de lado o jeito brasileiro de tentar fazer 
o que não se tinha grana, pelo “jeito certo de se fazer as 
coisas”.

Tropa de Elite fez carreira, primeiro em DVD pirata, de-
pois no cinema e agora em DVD ofi cial, como fi lme-denún-
cia, e criou uma aura em certa parte da população, impor-
tando não só os efeitos, para afi rmar “eis o jeito certo de 
se fazer as coisas”. Algumas revistas de cinema chegaram 
a afi rmar que o fi lme é “catártico ao mostrar o marginal 
perante o braço forte da lei”. Não vou entrar na discussão 
já tão batida quanto ao fi lme ser fascista ou não, se ele 
defende ou critica a tortura. O certo é que a grande maioria 
dos espectadores entendeu a segunda opção, e aquela sen-
sação de que “o período da ditadura era bem melhor” pai-
rou no ar. Apesar de Padilha dizer que o fi lme todo é uma 
própria crítica à polícia, ao marginal e ao próprio BOPE, o 
personagem Capitão Nascimento virou herói nacional com 
direito a tantos slogans na boca do povo que deve deixar 
muito publicitário sem dormir para reorganizar a vida. Com 

Tenente Marcondes começou a ser gravado no dia 1º 
de setembro do ano passado e foi concluído no dia 20 de 
janeiro; agora passa por retoques na montagem. A equipe 
da Cuíca quer lançá-lo de forma ofi cial no dia 30 de março, 
dois dias antes de a Companhia completar o segundo ani-
versário de existência. A avant-premiére deve ser realizada 
no auditório do Colégio Carlos Gomes, com convite aberto 
e entrada franca, mas como o auditório da instituição ain-
da não foi inaugurado, pode ser que seja escolhido outro 
local. A data, porém, será mantida. O trailer do novo fi lme 
da Cuíca está disponível no YouTube (www.youtube.com); 
acesse e procure pelo nome do fi lme. Se preferir digitar, o 
link é esse: www.youtube.com/watch?v=aeW_nxPVrYU.

A Companhia foi criada em 1º de abril de 2006, na ânsia 
de apaixonados por cinema da pequena Ubiratã. De forma 
totalmente independente, em 31 de março de 2007, lançou 
o primeiro trabalho, o média-metragem Germano Teixeira, 
que pode ser baixado no endereço eletrônico www.turbulen-
ciadigital.net. A princípio seria um curta, mas as gravações 
renderam material, daí a opção pelo média. Enfi m, tão logo 
terminaram GT, começaram a traçar os passos seguintes, que 
pararam na falta de uma câmera. Com as economias dos 
próprios integrantes da Companhia, conseguiram comprar no 
Paraguai uma câmera digital por R$ 800. Problema resolvido 
e lá foram gravar TM. Agora, até o fi m do ano, a equipe tra-
balha em dois novos projetos: um documentário e uma nova 
fi cção. O documentário – cujas fi lmagens estão praticamente 
concluídas – é sobre a Folia de Reis, uma festa tradicional 
realizada por uma comunidade rural que fi ca no limite do mu-
nicípio de Ubiratã. A cada ano, mais pessoas vão à festa que, 
não só está no calendário festivo do município, como no do 
Estado. O objetivo é promover o evento por toda a região e 
somar novos visitantes. Já o trabalho fi ccional está na fase 
de fi nalização de roteiro. A produção falará sobre a vida de 
peripécias de um menino de rua. O projeto prevê que seja 
gravado em uma vila bem pobre, na periferia de Ubiratã.

O Gang da Xibata no Cinema, o programa sobre... cine-
ma, obviamente, da Rádio Universitária, está de volta depois 
de longas e – sempre – merecidas férias (hehe). Voltou no 
sábado anterior à noite do Oscar, e os apresentadores, os vi-
sitantes, os ouvintes, os amigos deram seus palpites, mesmo 
a maioria não tendo idéia nem do nome de vários dos indi-
cados. De qualquer forma, no programa de ontem foi feito o 
balanço dos acertos e erros, além de comentários – a maioria 
deles bizarros e inúteis, mas sempre engraçados – sobre a 
premiação em geral, regados a Coca-Cola e Doritos... Se você 
não conhece o programa, acesse www.radiouniversitaria.
com.br, todas as noites de sábado para domingo, o progra-
ma começa à meia-noite e termina sempre depois das 2h da 
matina. Você pode participar pelo MSN (radio-universitaria@
hotmail.com), ou via Skipe, procurando pelo nome da rádio. 
Vale a pena conferir.

Falando em Oscar, na minha opinião, foram de extremo 
mal gosto as piadas do apresentador principal, que nem faço 
questão de lembrar o nome; e foram-me estranhos os três 
prêmios de Ultimato Bourne (esse suposto fi m da trilogia não 
faz jus ao interessante primeiro fi lme, tornou-se repetitivo e 
cansativo ao repetir fórmulas, exacerbar os movimentos de 
câmeras característicos da série... enfi m, foi a zebra). Quanto 
aos prêmios de Direção e Filme, acreditava que a academia 
dividiria: Onde os fracos não têm vez levaria Filme e Sangue 
Negro, Direção... Contudo, repetiu a dobradinha do ano passa-
do, quando entregou os dois prêmios a Os infi ltrados, de Mar-
tin Scorsese (apesar de Cartas de Iwo Jima de Clint Eastwood 
receber melhor crítica); neste ano, Onde os fracos... ganhou 
os dois prêmios. Porém, foi interessante ver a academia pre-
miando mais produções européias, pena o brilhante Persépo-
lis ter perdido em Animação para Ratattouille. Mas não creio 
que seja um novo caminho a ser traçado, me parece conse-
qüência da recessão econômica pela qual os Estados Unidos 
passam e a forte ameaça de greve dos atores, além da efetiva 
greve dos roteiristas, que ocasionaram a redução na produção 
cinematográfi ca... de qualquer forma, fi ca a expectativa para 
o ano que vem, para vermos, de fato, o rumo que tomará. 
De toda maneira, dentro desse quadro pessimista, surgiram 
obras maravilhosas, como o justiçado Onde os fracos não têm 
vez e o nem tanto assim Sangue Negro. É bem provável que, 
apesar dos pesares, 2008 seja repleto de bons fi lmes.

ProduçãoProdução

CuícaCuíca

Gang da Xibata no CinemaGang da Xibata no Cinema

OscarOscar

película de retalhos

zzo peça teatral. Mas apesar de falar sobre tédio, jamais 
se torna chato, com diálogos afi adíssimos, piadas politica-
mente incorretas e uma desconstrução fantástica da gera-
ção de seus 20 e poucos anos, que ao mesmo tempo em 
que parece só se preocupar com drogas e sexo também se 
vê encurralada pela falta de expectativa profi ssional. 

Falando em drogas, foi justamente neste fi lme que uma 
dupla deu as caras pela primeira vez, Jay (Jason Mews) e Si-
lent Bob, ou Bob Calado (interpretado pelo próprio diretor) 
– mais tarde os dois se tornariam famosos e voltariam em 
todos os fi lmes de Kevin Smith –. Aqui eles são trafi cantes 
e, para o desespero de Dante, fazem ponto justamente em 
frente à loja de conveniências. 

É um fi lme onde o excelente humor reside justamente 
no mau humor de seus personagens, sem jamais ser su-
perfi cial. Apesar de ser um fi lme onde há piadas sobre sexo 
e morte (ótimas piadas, que se diga de passagem, longe 
de besteiróis como American Pie), há um paralelo erudito, 
como é o caso da constante referência com A Divina Comé-
dia; no nome do personagem principal e na divisão do fi lme 
em nove capítulos, anunciando os nove ciclos do inferno. 
No caso, um dia no inferno dos balconistas.

O melhor de tudo em O Balconista é a demonstração 
quase epistemológica da afi rmação de Godard – com 
o aval de gente como Pasolini, Rossellini e Vittorio 
De Sica –: “só o amadorismo pode salvar a arte”. Em 
tempos em que os DRTs importam mais que o talen-
to, o elenco do fi lme, que jamais havia atuado an-
tes, dá um aula de naturalismo e domínio de texto 
que deixaria qualquer Tom Cruise e Ben Affl eck com 
vergonha. É uma extensão de tudo o que vemos na 
arte, em que um papel que lhe diga que você é um 
artista, raramente ou nunca, o tornará um.

O Balconista (Clerks) será exibido sábado dia 
08/03 às 19h30 no SESC Cineclube Silenzio locali-
zado no SESC Cascavel com entrada gratuita.

discussões na rua do tipo “a culpa do tráfi co, realmente, 
é do moleque que sobe o morro pra comprar maconha; o 
governo (ou ‘o sistema’ para alguns) e nós ‘cidadãos de 
bem’ não temos nada a ver com isso”. E aí realmente a 
culpa não é dos americanos. Num fi lme-denúncia narrado 
pelo criticado, há uma lista de regras a ser escolhida para 
que você boicote o próprio discurso, sem ser demagógico, 
a fi m de que não se acabe defendendo esse ponto de vista, 
nenhuma delas foi usada. E dentro de um set, o diretor por 
excelência é o “braço forte da lei”.

Enfi m, e onde entra Hot Fuzz? Justamente no quesito 
“cidadão de bem”. O termo não é bem claro, mas assusta, 
pois ele pode ter armas, em geral é homem, branco, he-
terossexual, cristão e outras maiorias excluindo aqui seus 
antônimos e os desempregados, pois o cidadão de bem 
“paga seus impostos e contribui para a sociedade com seu 
trabalho”. Há um belo artigo, facilmente encontrado na In-
ternet, do professor de Direito Penal da PUC de Minas, Túlio 
Vianna, que diz “Não há qualquer diferença entre ser morto 
por um tiro de um ‘cidadão-de-bem’ ou de um marginal”. 
E é partindo desse ponto que o fi lme franco-inglês de Ed-
gar Wright e Sean Pegg (os mesmos de Todo Mundo Quase 
Morto) traça sua premissa satirizando os fi lmes policiais e 
de ação ao melhor estilo Scooby-Doo.

O Sargento Nicholas Angel (Sean Pegg) é um ofi cial 
renomado em Londres, tanto que sua reputação está afe-
tando os demais policiais, por esse motivo ele é transferido 
para uma pequena cidade onde as leis são diferentes e 
alguns moradores parecem ter a força de comandar mais 
que qualquer poder público. Não vou me estender justa-
mente para não estragar as surpresas do fi lme, que são 
muitas. Hot Fuzz que provavelmente virá ao Brasil com um 
título como “Chumbo Grosso” ou algo do estilo, deixa o hu-
mor-negro imperar e torna-se o melhor fi lme de ação desde 
a década de 70, justamente por não se levar a sério como 
fi lme de ação. Sendo assim é possível que agrade a uma 
grande parcela, inclusive àqueles que gostaram de Tropa 
de Elite que verão a “crítica” deste ser lentamente estraça-
lhada enquanto se divertem bem mais.

Com certeza o filme não gerará conversas toscas pe-
las mesas de bar, mas se pensarmos bem essas mesmas 
conversas são facilmente geradas no Brasil pela novela 
das oito.

Esse sim é catártico, pois fi nalmente coloca sob o 
“braço forte da lei” aqueles que sempre lhe escapam: os 
“cidadãos-de-bem”.

E só para encerrar, se Tropa de Elite ressuscitou o fami-
gerado Tijuana, Hot Fuzz termina lembrando as melhores 
fases do Supergrass com Caught By The Fuzz. Isso posto, 
lhes desejo uma boa semana.

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade
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memórias póstumas

A praça de Rui
cheia de sonhos

Ainda não sabia nada sobre aquele nome e não havia 
garantia nenhuma de que o status da situação evoluísse 
ou regredisse. Passara várias vezes pela praça, e somen-
te agora o nome lhe soava familiar. Rui Barbosa, afi nal, 
fora um personagem da história brasileira. Grande coisa. 
Ele também era e nem por isso a praça perto de sua casa 
levava seu nome. Aliás, pensando melhor, não somente 
Cascavel laureara o formoso com uma praça e uma rua 
(sim, havia também uma rua!). Muitas cidades pelas quais 
passara, próximas ou distantes, também o fi zeram. Afi nal, 
quem fora Rui Barbosa?

A pergunta não surgira do nada. Um professor citara o 
nome de Rui Barbosa ao relembrar que o dia primeiro de 
março de 2008 carregava os 85 anos da morte do grande 
homem. Gabriel, então, lembrou-se da tal praça. Morava 
perto da Praça Rui Barbosa e nunca ao menos se pergunta-
ra o porquê do nome. O professor discorreu, então, sobre a 
importância histórica daquele que ganhou prestígio como 
orador, jurista, político, jornalista, escritor. Um grande de-
fensor das liberdades civis, um incansável lutador. Por tudo 
isso, o povo brasileiro reconhecia nele um dos pais da pá-
tria, num culto votivo permanente à sua memória e num 
estudo corrente de sua obra de gigante.

O menino não ouvira uma palavra. Ficou divagando 
sobre praças, prefeitos que davam nomes a praças, ruas, 
idéias que davam nomes a ruas, pessoas que um dia se-
riam praças, e ruas, e avenidas, e cruzamentos, e estátu-
as... Pegou o fi m da fala do professor. A recomendação de 
um livro. Oração aos Moços, de Rui Barbosa. Feliz com a 
idéia de levar seus pensamentos a outro lugar, dirigiu-se 
à biblioteca e retirou o livro. Quem sabe não descobrisse 
mais sobre o aclamado Rui Barbosa.

Quando Eni Valentim Torres, em 1995, contou a his-
tória de um “menino baiano de nome Rui – tão pequeno 
quanto seu nome – que nasceu num dia 5 de novembro do 
distante ano de 1849”, Gabriel não tinha a mínima idéia de 
que o autor de A casa de Rui cheia de encantos se referia 
a um homem de 48 kg com 1,58 m, que, de tão grande, 
tomou posição com seus pés de número 36 contra o Impe-
rador na Questão Religiosa, além de desencadear violenta 
campanha contra a Monarquia, em 1889, defendendo o 
Federalismo. A inconsciência do garoto nem fazia questão 
de saber sobre Rui no Governo Provisório, já na República, 
ou de sua importância na separação entre Igreja e Estado. 
Não sabia que o papel na elaboração da Constituição de 
1891, a primeira da República, fora fundamental; nem que 
se demitira quando Deodoro da Fonseca tentou obrigá-lo a 
permitir que o presidente pudesse fechar o Congresso ou 
que ele mesmo fora duas vezes candidato à presidência. O 
que importava era o fl uir difuso que a leitura de Oração aos 
Moços começara a lhe proporcionar.

Seria então um poeta?, pensou consigo. 
Um poeta que saía de sobre-casaca e carrega-
va guarda-chuva e livro debaixo do braço; ama-
va Maria Augusta, com quem passou 47 anos 
e teve cinco filhos; comia frango e arroz com 
carne seca; possuía cadeira cativa no Cinema 
Ideal; gostava de Charles Chaplin – o tão peque-
nino quanto ele –; era apaixonado por roseiras e 
gostava de pimenta.

Quanto mais lia, mais certeza lhe cabia nos 
olhos de leitor. “Para o coração, pois, não há pas-
sado, nem futuro, nem ausência. Ausência, pretéri-
to e porvir, tudo lhe é atualidade, tudo presença”5. 
Quem, senão poeta, escreveria tais versos? Ainda 
que Gabriel não soubesse do Rui presidente da 
Academia Brasileira de Letras por 11 anos, su-

1 Oração aos moços – disponível em http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/
aosmocos.html
2 Posse no Instituto dos Advogados Brasileiros – Obras Completas, 1911, p. 45
3 Discurso acerca dos trabalhos da Comissão do Código Civil no Senado – 
Obras Completas, 1904, p.15
4 Como quiserem – Obras Completas, 1900, p. 54 
5 Oração aos moços – idem
6 Recepção na Bahia – Obras Completas, 1904, p. 157
7 Oração aos moços – idem
8 A Conferência de Nazaré – Obras Completas, 1919, p. 121
9 Oração aos moços – idem
10 Oração aos moços – idem

Inspirado na 
caricatura de 
Mendes Fradique 

Livro terminado, sono nos olhos, so-
nho esperando para acontecer. Caiu nos 
braços da noite e sonhou. Proclamava com 
veemência, na bruma espessa de seu dor-
mir, as palavras que tão bem arremataram a 
prece de Rui aos moços. Pensou que, se pudesse gri-
tar de um pedestal construído na praça agraciada com o 
nome ilustre, todos os cantos da cidade ouviriam sua voz. 
Desejou que os estudantes, tão preocupados em vestir as 
carapuças pretas e gritar palavras de ordem contra gover-
nantes que não os ouvirão, recebessem imperativos de 
honra, de defesa das liberdades individuais, de ação ética 
contra os ideais antiquados que os cerceiam, contra seus 
próprios atos por vezes inóspitos e impensados. 

“Mãos à obra da reivindicação de nossa perdida auto-
nomia; mãos à obra da nossa reconstituição interior; mãos 
à obra de reconciliarmos a vida nacional com as institui-
ções nacionais; mãos à obra de substituir pela verdade 
o simulacro político da nossa existência entre as nações. 
Trabalhai por essa que há de ser a salvação nossa. Mas 
não buscando salvadores. Ainda vos podereis salvar a vós 
mesmos. Não é sonho, meus amigos; bem sinto eu, nas 
pulsações do sangue, essa ressurreição ansiada. Oxalá não 
se me fechem os olhos, antes de lhe ver os primeiros indí-
cios no horizonte. Assim o queira Deus”9.

Não que se possa dizer que ninguém odiou Rui Barbo-
sa. Esses eram, entretanto, sonhos para outros garotos.

Lia e, por vezes, passava-lhe à mente sua dese-
ducação, o desconhecimento sobre o Águia de Haia 
– não que soubesse a origem real da alcunha oferecida 
pelo Ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Bran-
co, a Rui na época em que este representara o Brasil na 
2ª Conferência Internacional da Paz em 1907. Como sua 
formação escolar o deixara de lado, quando tantos outros 
amorais eram endeusados nas mesmas praças e 
estátuas em que Rui Barbosa fi gurava? O 
alargamento ético de que dispunha ins-
pirava que todos são representan-
tes da história, mesmo que não 
os conheçamos. Qual paradoxo 
maior não seria quando disse 
o Águia ter o “consolo de haver 
dado a(o) país tudo o que (...) es-
tava ao alcance: a desambição, 
a pureza, a sinceridade, os exces-
sos de atividade incansável”7? 
Aquele que foi a voz do Brasil na 
defesa do princípio da igualdade 
entre os Estados sobera-
nos e a resistência 
à depreciação da 
América Latina.

“Estes, senhores, será um saber 
vulgar, um saber rasteiro, ‘um sa-
ber só de experiência feito’” 1

(por
Julliane Brita

Por que Rui Barbosa?

Brasileirinho do século

A nobreza do papel

Você é 
muito Rui!

Homem de asas,
Águia de Haia

“Os frutos da minha vida são escassos e 
tristes, bem que os meus ideais tenham sido 
grandes e belos”2

“Desde menino tive os bons livros dos nos-
sos mestres de linguagem nas minhas mãos 
(...) E foi esta a gramática que aprendi”3

“Amei sempre as letras sem pretensão, ape-
nas como um prazer do espírito”4

“Neste momento, o que eu sou, é 
a voz ardente, a voz perpétua da 
esperança. [...] sou o missionário 
de futuro”8

“Vi todas as nações do mundo reuni-
das e aprendi a não me envergonhar 
da minha”6

“Estou-vos abrindo o 
livro da minha vida. (...) 

recebei-a, ao menos, 
como ato de fé, ou 
como conselho de

pai a filhos”10

cessor do fundador Machado de Assis, apostaria 
qualquer coisa que fora um estudioso da língua 
portuguesa. Tal como era.
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