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Amanhã,

DESCANSE com

o Outra Pauta.

OUTRA PAUTA

Krishna que me per-
doe, mas hoje não há 
espaço para as munda-
nalidades e nem mesmo 
para a magnitude do gran-
de avatar hindu. Cito Krishna como parte de uma miríade 
infi nda de deuses cultuados pelas arestas do mundo. Não 
há homem que não leve consigo um pingo de crendice. Do 
tronco maternal no qual fomos gerados e educados resta 
sempre alguma coisa. Sejam as manias supersticiosas até 
alguma religião de que carregaremos traços por toda a vida. 
O fi m medíocre da vida nos impulsiona a agarrar-se em algo 
metafísico, aquele vindo do tronco familiar ou outro em que 
tropeçamos no decorrer do tempo. Tempo com o qual não 
partilho o cinismo modorrento. Krisna, na hora da morte, 
conformou-se e ainda disse: “Inevitável é a morte para os 
que nascem; todo o morrer é um nascer pelo que não deves 
entristecer-te por causa do inevitável”.

Não importa a cultura, seja ela oriental ou ocidental, ela se so-
lidifi ca na religiosidade, provinda do mais primitivo saber do ho-
mem. Há aquelas doutrinas que nascem e morrem em pouco 
tempo, pois a base na qual estavam inseridas ora era efêmera, 
ora sem fundamento. Há aquelas, entretanto, que souberam 
atravessar os séculos na fi rmeza do que pregam. Inabaláveis, 
mesmo com as mudanças do mundo e do tempo cínico que 
nos envolve. É o caso das três grandes vertentes monoteístas: 
o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, este pai dos anterio-
res. Os três grandes braços religiosos do mundo, que juntam 
bilhões de adeptos, estão solidifi cados por escrituras sagradas: 
o Alcorão, a Bíblia e a Torá, respectivamente.

Outras grandes religiões também se baseiam em códigos 
escritos para perpetuar, como o hinduísmo e o budismo. An-
tes da escrita e dos suportes para essa escrita a transmis-
são desse conhecimento era verbal. Passado de pai a fi lho, 
como na infância, quando aprendemos os primeiros ritos de 
iniciação no fl agelo doutrinador no qual nossos pais nos in-
seriram. Nesta semana, enquanto elegia a obra para esta 
coluna no Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 2.052), uma 
voz do aquém me indicou a coletânea de 16 CDs gravados 
por Cid Moreira dos 27 livros do Novo Testamento da Bíblia 
(A Bíblia Sagrada – Novo testamento, TV Line Comercial). 
Não, não sinto atração nenhuma pelo gutural do Cid Morei-
ra, ainda mais quando a locução tem cunho religioso. Ainda 
bem que foram as escrituras do Novo Testamento, imaginem 
se ele narrasse o livro Cânticos do Antigo Testamento: “O 

meu amado pôs a sua mão pela fresta 
da porta, e as minhas entranhas estre-
meceram por amor dele (5: 4)”, seria 

algo sexy/fetichista cômico, legali-
zado por estar escrito no livro ofi -
cial do cristianismo. Brincadeiras 
à parte, o código cristão pode ser 
ouvido tanto por aqueles que não 
sabem ler quanto pelos que não 
ouvem. Perpetua a oralidade.

Na mesma tarde que garim-
pava o sebo, outra obra saltou-
me aos olhos: Além do hori-
zonte – Visões do Novo Milênio 

(Editora Mandarin, 1998, 260 p.), 
do grande astrólogo andrógeno por-

to-riquenho, Walter Mercado. Se não 
houver resquícios do tronco familiar 

que citei anteriormente, nem von-
tade de ouvir a Bíblia narrada 
pela grave voz do global Cid Mo-

reira, as previsões do futuro po-
dem ser mais interessantes. Ligue 

djá, ou melhor, compre djá.

“O IBOPE//NetRa-
tings é uma joint-ven-
ture entre o IBOPE e a 
Nielsen//NetRatings, líder 
mundial em medição de au-
diência de Internet. Com o auxílio de um software proprietá-
rio, instalado em um painel de internautas representativo da 
população brasileira com acesso à Web, a empresa detalha 
o comportamento dos usuários do meio digital”.

Não, não vendemos o espaço e não estamos lucrando com 
a propaganda acima. A introdução foi para situar as infor-
mações a seguir. O instituto é o responsável pela mais re-
cente pesquisa sobre Internet no Brasil e por constatar que 
43,1 milhões de pessoas têm acesso à web. Em outubro de 
2008, o número de internautas residenciais ativos no Brasil 
aumentou 19,1% com relação ao mesmo mês do ano passa-
do; o número é de 24,4 milhões.

Há ainda muitas estatísticas, como os motivos mais fre-
qüentes de uso (os sites noticiosos em geral, por exemplo, 
tiveram a visitação dilatada, principalmente os relacionados 
à política durante o período eleitoral e os de conteúdo so-
bre fi nanças e investimentos – é a crise, meu povo! –) ou o 
número de usuários com computadores pessoais ligados à 
rede. Foi constatado ainda que em outubro o tempo de nave-
gação individual foi de 24 horas e 41 minutos.

É possível, além disso, baixar o software do IBOPE//NetRatings 
(ibope.com.br) para fazer parte da pesquisa. Quanto mais você 
usa, mais pontos ganha para trocá-los por brindes. Basta preen-
cher o cadastro e instalar o programa, que roda automaticamen-
te e, dizem, não atrapalha o desempenho do computador.

Se você, em outubro, gastou um dos seus 1.481 minutos 
no site do Gazeta ALTGazeta ALT, obrigada, caso contrário, comece 
agora: gazetaalt.comgazetaalt.com. Afi nal, a maior média de consumo 
por pessoa no Brasil foi para redes sociais, blogues, fóruns 
e sites afi ns. Certo. Como o lance foi mesmo informações + 
entretenimento + afi ns (!?),hoje indicamos alguns espaços 
interessantes que misturam os pedidos.

Nascido em 16 de setembro, o Quarto Universitário se pro-
põe a apresentar a mente de um universitário. A analogia pa-
rece interessante. “Os assuntos não são tabelados e qualquer 
idéia é válida dependendo do humor de quem está postando 
e de quantos dias faltam para a próxima prova, trabalho ou 
qualquer outro compromisso desnecessário que alguns pro-
fessores teimam em inventar”. Um espaço bem feito, com 
bom layout e boa navegabilidade. Além disso, informações 
interessantes (ou “uma coletânea de fatos 
e idéias dignas de gente estudiosa, ou 
não”) pululam o espaço. Daqueles para 
assinar o Feed: quartouniversitario.com.

À procura de notícias sobre pop, rock, 
indie e afi ns? Um programa de 

rádio que também é um pro-
grama de TV e que mantém 
um espaço que aglutina infor-
mações: Alto Falante (progra-
maaltofalante.com.br). Desco-
berto sem querer, demorou um 
pouco para se mostrar. Nota: 
odeio sites ou blogues sem uma 
descrição direta. Apesar disso, um 
bom site. O pessoal dos programas 
de TV e rádio são de Minas Gerais e rolam 
em rede nacional pela Cultura. Se você 
não se interessar pelos programas, as 
informações serão bem-vindas, já que 
eles parecem ter boas fontes para um 
assunto de atualização freqüente.

episódio 35
Debaixo desses
caracóis

Seguinte, a matéria principal
desta semana é sobreescambo, troca de

objetos por outros objetos.

Legal. Será que podemos

trocar o cabelo do Doug

por algo de valor?
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Compre djáA teia cresce
(por 

Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

O chinês Kung-Fu-Tze, conhecido 
latinamente como Confúcio, es-
miuçava o diálogo com Janis Jo-
plin sobre as relações de troca: 
"Se você tem uma laranja e tro-
ca com outra pessoa que tam-
bém tem uma laranja, cada 
um fi ca com uma laranja. 
Mas se você tem uma idéia e 
troca com outra pessoa que 
também tem uma idéia, 
cada um fi ca com duas”. 

Janis, pouco preocu-
pada com a forma com 
que o mundo gira, ajei-
ta os óculos e expul-
sa mais uma vez a 
fumaça do cigarro: 

“Trocaria todos os 
meus amanhãs por 

um único dia de on-
tem”; e então, sem dó, 

coloca o fone de ouvido 
para mais um blues de 

Bessie Smith. 

Confúcio, Lorde Propa-
gador da Cultura, Sábio 

Supremo e Grande Realiza-
dor, lamentou ter chegado 

somente até a Ásia Oriental, 
saiu dessa e seguiu caminho. 

Frente a uma nova possibilida-
de de trato, hesitou, mas deixou 

cair os ombros e foi direto na ju-
gular: “Amigo, se não te interessas 

idéias, não há negócio”.

O que 
ganho

em
troca?
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(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

paranaísta

paranaísta

Curitiba, urucum, nomedopaies-
pritosantoamén, teta de nega tem 

gosto de cravo, ai que quente que quente, 
saravá Paraná, preto quer vergamota, me ves-

te de perfume, Yemanjá ave-marinha cheia de graça 
cheira jasmim, já Exu sangue de galinha, quero pinga nas 

tripas, cartas psicografadas de escritores mortos provam que a 
morte acaba com o talento de escrever, saudade de cagar em paten-

te, sossegado ouvindo o zunido das varejeiras, traz um talo de funcho pra 
eu mascar, batuque Ba tu tu tu que que, Curitiba, Guarapuava, sopra nega, sopra 

que ventinho de mulher é bom, quente que quente, isto fede como vestiário depois 
do jogo, que sede, me traz um chimarrão, Paraná precisa de um pouco da preguiça preta 

da Bahia, rede é remédio pro coração, pinga com milome e amarga, com jabuticaba fi ca doce, 
bodegueiro 0v0 e saleiro, este incenso é pra Ganesha minha fi lha, pra Buda, não pra Preto Velho, pra 

Preto Velho é outro, coisa feia é lobisomem caçando pardal, gringo limpa unha com clipes,vácarpifazeho
rtaarrancaguachumba, vai te faze bem, espanta as moscas nega, sou caboclo forte, como uva com melancia, 

manga com leite quente e não faz mal. Baticundum cum ariticum, nomedopaiespritosantoamén, vi briga de facão 
embrulhado no jornal, vi morto com seis tiros no samambaial, chá de macela, se o churrasco fazer mal, alga pinta mar de 

verde, bibelô do Paulo Leminski para pôr em cima da geladeira, já experimentou laranja com sal, já ouviu “picando fumo” da 
dupla caipira Almeida & Júnior. Kaigang, Guarani, rio Piquiri, cerveja com lambari, cuidado meu fi lho porque a soberba veste 
a pele da humildade, cuidado também com seu computador site de home pelado tem o vírus da AIDS, revista pornográfi ca 
comprada na rodoviária tem mais sabor, dor de estômago põe Olina na tua cachaça, use Fernando Pessoa para explicar a 
Santíssima Trindade. Tubaína com galeto, alcatra no espeto, batu que que, nega suada vem aqui quero sentir teu cheiro de 
mar de Guaratuba, psicografar quadro de Kandinsky é fácil quero ver um de Rembrandt e guabiroba é a polenta das frutas. 
Saravá, sarará, saravá, baixe no terreiro o espírito do piá afogado no Iguaçu, traga rosmeia, cravo, jasmim, chá de fl or de 

cemitério seca três dias depois do dia de fi nados é bão pra asma, baraiodetruco e boxa, o céu esta azulgralha, pra tosse, ar da 
ilha do mel com limão. Saravá, sarava.com.br, preto velho é inteligente sabe escrever o nome do presidente Geisel na calculadora,                         

, esculpir Jesus no nó de pinho, um caminhoneiro que morreu indo de Francisco Beltrão a Paranaguá precisa de fl or de plástico na cruz 
posta no local do acidente, pro mau hálito masca folha de laranjeira, só língua morta cabe inteira num dicionário, saravá Paraná, sr. cinzeiro-

cheio é mais viciado em ansiedade que em cigarro, renovar, renovar, junte ao panteão da umbanda as imagem de um Kaigang, do Barão do Serro 
Azul, de um paraguaio e um integrante do M.S.T, símbolos tão carregados de misticismo quanto rosário de avó, óleo de peixe boi-bumbá, a doce cana 

quando esmagada vira pinga marvada, faça um patuá de arruda, símbolo da tranqüilidade deveria ser onça alimentada não o cervo, cinamomo fl orido tem 
cheiro de mel de mirim, coisa triste é toque de sino, canto de galo e uivo de cão, você é como o sol, faz tudo sempre igual e um dia irá explodir, carro blindado 

e São Segurança rogai por nós, havia uma pepita no meio do caminho, no meu caminho uma pepita havia, minhas retinas estavam tão fatigadas que nem a via, era 
meia-noite quando apareceu uma visagem com cor de serração. Abacaxi, maracujá, abacaxi maracujá, forre o travesseiro com cidreira ou camomila, ipê fl orido é coisa 

muito bonita, padaria só vai bem se o dono benzer todo dia com um ramo ainda orvalhado, o melhor jeito de esconder falta do que dizer é atrás do hermetismo, já comeu uva 
com pão, sei encostar meu polegar no pulso e duvido que você faça igual, pasta de dente bom para desembaciar pára-brisas, nomedopaiespiritosantoamém.

IV.
 Sa

ra
vá

IV.
 Sa

ra
vá

(por 
Solivan Brugnara*
QUEDAS DO IGUAÇU | PR

* Poeta

*Parc de la Ciutadella
- Barcelona, Espanha
FOTO | Lutiere Dalla Valle

O vícioO vício          do jogodo jogo

“Le interesa espantar la so-
ledad y no perder el tiempo en 
compreender que en este perro 
mundo nada vale un céntimo si 
no tenemos a alguien con quien 
conpartirlo”. (El Juego del Ángel)

“Interessa-o espantar a solidão 
e não perder tempo compreen-
dendo que neste mundo cão nada 
vale um centavo se não temos 
com quem compartilhá-lo”. (El 
Juego del Ángel, tradução livre)

corpo e mente; quando ao vislumbrar 
as centenas de páginas escritas perce-
be que já não fazem mais parte dele e 
que têm vida própria.

Carlos Ruiz Zafón, romancista ca-
talão, provou nos últimos anos que 
as obras têm autonomia dele e que 
ele, entretanto, mantém um vínculo 
maternal inseparável com aquelas 
que lançou ao mundo. A Sombra 
do Vento (Suma, 2007, 400 p., cuja 
resenha literária você confere na 
edição 8 do ALTALT disponível no blo-
gue), o primeiro romance adulto 
do autor, e o recém-lançado no 
Brasil O Jogo do Anjo (Suma, 
2008, 416 p.) se universaliza-
ram, cresceram e já não são 
exclusividades da geratriz. O 
lançamento deste ano man-
tém ligações diretas com o 
primeiro. Personagens e lu-
gares são recorrentes nesta 
última obra. O cenário comum, 
Barcelona, não é apenas o palco 
onde as histórias fantásticas de 
Zafón acontecem, é um perso-
nagem cinzento e hostil e outras 

vezes próprio e inadequado: é a 
cidade dos malditos.

Cada página virada é um sus-
piro por não suportar o desejo 
intenso de avançar mais. No-
vamente é uma história de 

livros, escritores e daqueles 
que amam a literatura. Da-
queles que vêem nos livros 
uma arte suprema capaz 

de guardar até mesmo 
a alma, ou a essência, 

daqueles que os lêem ou os 
escrevem. A técnica narrativa 
do livro é uma mistura de vários 

modos de se contar uma história. 
Ora cinematográfi ca, com descri-
ções que parecem a câmera nos con-
duzindo pelo acontecimento, ora a de-
glutição modorra do indivíduo que opera 
na autodestruição. Zafón, além de escritor, 

é roteirista de fi lmes nos Estados Unidos. Deve 
ser essa prática que tornou os romances escri-
tos por ele uma ação desvelada por uma câmera. 
Quanto à forma, o romance se divide em três atos, 
como um teatro, e cada um desses atos em diver-

sos capítulos. Barcelona é palco e personagem, e 
os primeiros 40 anos do século 20, a linha espa-
cial em que a novela vai acontecer. 

Para os “zafonadictos” (como são denomina-
dos os apaixonados pela literatura de Zafón na 

Espanha) que já leram A Sombra do Vento, o 
“Cemitério de Livros Esquecidos” e a “Livraria 
Sempere e Filho” não serão nenhuma novida-
de. O espanto fi ca por conta da proximida-
de que o protagonista, David Martín, tem 
com Daniel Sempere – protagonista de 
A Sombra do Vento – e com os pais 
dele. A temática deste lançamento 
também está ligada a um livro. Da-
vid, um escritor fracassado, vê na 
produção de uma obra encomen-
dada a redenção da vida; entretan-
to, poderá ser a ruína. É nos passos 
de David que as histórias de Zafón vão 
nos conduzir pela Barcelona enigmáti-
ca, fria e sombria. 

Diferente de A Sombra do Vento, o Jogo é 
mais sombrio, como Zafón 

mesmo afi rmou, “é a irmã perversa” da 
outra. É mais gótica, por nos levar a labi-
rintos, lugares fantasmagóricos, e nos en-
volve em muito mistério e terror. É com-
plexa e o próprio título já nos indica onde 
estamos metendo os olhos: o livro joga 
com o leitor. Obriga-nos e coloca-nos 
no processo narrativo, incitando-nos a 
interpretar a trama e a fazer parte da 
elucidação da história. Poderia esta 
ser a grande retribuição de Zafón aos 
leitores, mas a simples ação de nos 
deixar continuar a vagar pelas som-

bras do vento de Barcelona já foi um 
presente exemplar.  

As metáforas podem ser apreciadas 
por todas as páginas. O fantástico é 

vislumbrado em alguns ambientes e cita-
ções que nos levam além da imaginação 

terrena. A cada capítulo vencido, a sen-
sação de haver um olhar parado vai 

conosco até o fi m, que, ao chegar, 
faz com que os olhos irrompam 

em lágrimas lastimosas 
pela afeição criada com 

algumas personagens. 
Parte da crítica pre-

feriu torcer o na-
riz diante d’O 

Jogo do 

O cordão umbilical só é rompi-
do após o nascimento da cria. A 
mulher parturiente, após horas de 
trabalho sofrido, entre gemidos e 
lamentações, consegue aliviar-se 
das dores intensas que irrompem 
pelo corpo. Da mesma forma, um 
livro só se desprende do autor as-
sim que ele fecha a última página e 
sente o esgotamento de semanas ou 

meses – ou anos – por 
que passou debru-

çado sobre ele. Só 
termina quando 

a sensação de 
alívio lança 

âncora e 
se insta-

la por 
todo 

o 

Anjo. Justifi cativa: anatomia 
de best-seller. Comercial ou 
não, o livro nos afunda na 
história sem nos pedir per-
missão. ‘Bom’ ou ‘ruim’ são 
critérios que cada um vai 
eleger, mas foi bem escrito 
e nisso não pode haver dis-
sonância. As sombras de 
Barcelona novamente vão 
nos cobrir e ajudar a reve-
lar, não o anterior misté-
rio de Daniel Sempere, 
mas desta vez o jogo 
do anjo.
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- Aqui a gente só não troca a família! Ninguém quer!

Grande parte dos integrantes do animado grupo acor-
da cedo, e se desloca das mais diversas partes da ci-
dade para encontrar os amigos. A sombra da praça do 
migrante é quem acolhe. O número de integrantes do 
grupo varia, 15, 20 homens, quase sempre as mes-
mas caras, sujeitos que têm disposição para conver-
sas altamente argumentativas a cada manhã.

Não, não são advogados. Tampouco publicitá-
rios. Na verdade advogados e publicitários não 
teriam tempo para visitas à praça a cada ma-
nhã. São senhores que já tiveram diversas pro-
fi ssões e hoje se unem para negociar, man-
têm viva a prática do escambo, vão ao centro 
da cidade para “fazer rolo”.

- Ah, tem gente que não fi ca nem um dia 
sem trocar alguma coisa, se vai chegando 
a hora de ir embora e não conseguiu fazer 
nenhum negócio, faz qualquer troca, nem 
que seja para perder, diz que dá azar fi car 
um dia sem trocar nada.

- Rolo é um vício.

É uma espécie de capitalismo politica-
mente correto. Afi nal, eles são movidos 
pelo desejo de ter, mas acontece uma 
coisa de cada vez: para ter um objeto 
de desejo é necessário se desfazer de 
outro. Um dos principais objetos de 
troca é o relógio:

- Aqui o que mais tem é relógio, nin-
guém fi ca sem saber a hora não. E 
celular, só que só pra ligar a cobrar, 
tudo sem crédito.

Cada peça tem o valor discutido:

- Quer trocar por esse? Eu 
volto R$ 10...

- Olha, só se voltar R$ 20, mas 
eu ainda saio perdendo.

- O quê? Perdendo 
nada... R$ 20 é muito, 
vai querer por 10?

- Não, não, pode levar embora esse trem.

Dali a meia hora eles ainda estão discutindo o 
vale-ou-não-vale. O assunto só termina mesmo 
quando um dos dois cede e o rolo é realizado.

Já faz anos que eles se reúnem para os ro-
los. No começo o lugar do encontro era na 
praça Wilson Joffre. Mas como o lugar é de 
intenso movimento não estava dando certo. 
Depois da reforma a praça fi cou pequena 
demais para eles, e o lugar das trocas foi 
deslocado para a praça do Migrante. Todos 
os dias, menos aos domingos, durante a 
manhã e até o meio-dia é possível encon-
trar o grupo. Rolo. Conversa. Negociação. 
Rolo. História. Rolo. Piada. Troca.

Isso tem um traço de resgate histórico, 
afi nal, a moeda nem sempre foi como a 
conhecemos. Antes de existir dinheiro, 
toda aquisição de mercadoria se dava 
por meio da troca, era o denominado 
escambo. Tá certo que naquela época 
as mercadorias eram trocadas normal-
mente em estado natural, e com o tem-
po algumas delas chegaram a adquirir o 
valor de moeda. Hoje, em plena era das 
compras virtuais, cheques, cartões de cré-
dito e limites que te fazem sentir com o po-
der de comprar tudo. No caso do escambo 
cascavelense, o limite é estabelecido pelo 
poder de argumentação da linguagem.

- Os produtos vêm de compra e da própria 
troca. Às vezes chegam pais de família que 
estão com alguma conta de luz atrasada e pra 
não cortarem acabam vindo vender o relógio, 
celular, ou algum outro bem.

- É, só temos que tomar cuidado com produtos 
roubados, pra não ter problema nenhum. Mas é 
fácil perceber quando o produto é fruto de roubo, 
ninguém aqui aceita não. Às vezes chega um mo-
leque querendo vender celular sem nota, tá na cara 

que é pra comprar droga, mas não queremos me-
xer com coisa suja, né, senão já 
viu, é ilegal e fi ca feio.

Multicoloridos, 
homens

A maioria dos freqüenta-
dores do local são senhores 
de mais de quarenta anos. 
Alguns já aposentados, ou-
tros que trabalham à noite, 
duas histórias repetiram a 
impossibilidade de conti-
nuar o trabalho na cons-
trução civil por proble-
mas na coluna.

- Sabe a rodoviá-
ria ali? Eu ajudei a 
construir. Trabalhei 
mais de ano. Mas 

hoje fi ca mais 
difícil, o 

corpo não ajuda mais – Quem conta é Araci, 
um senhor de seis décadas, já com os cabelos 

brancos, com a fala marcada pelo sotaque nor-
destino – Eu sou baiano.

- Ah é? Eu percebi pelo sotaque.

- Quê? Sotaque? Eu não tenho sotaque não. Saí da 
Bahia com 14 anos. Eu morava a 500 quilômetros 

de Salvador. Lá naquela época não tinha condições, 
muita seca, resolvi tentar algo melhor no Sul. Vim 

sozinho, pedindo carona, sem muito rumo e sem 
conhecer nada por aqui. Antes de chagar a Cascavel 

eu passei por várias cidades. Aqui no Sul casei e tive 
quatro fi lhos, eles puderam estudar um pouquinho e 

já estão todos grandes. Hoje se pudesse voltava pra 
Bahia, lá tá tudo muito diferente, diferente pra melhor.

Se os rolos dão dinheiro?

- Ah, não dá pra viver só disso não, mas tem dia que 
ganha um pouquinho. 

Na pochette, que é acessório comum entre os freqüen-
tadores, uma dúzia de relógios usados das mais diversas 
marcas. Masculinos e femininos. Coisa boa. Um desses 
aqui na relojoaria custa 300 reais no mínimo. E é ori-
ginal, só é mais barato porque já passou pela mão de 
várias pessoas. Mas um relógio desse não acaba nun-
ca. É relógio pra 20 anos. Tem uns detalhes no funcio-
namento dos botões e na marca impressa atrás que 
dizem se é um relógio original.

As histórias surgem de todos os lados, são Joãos, 
Antônios, Josés. O orgulho dos fi lhos já crescidos, 
estudados e com bom emprego. Alguns longe daqui, 
mas tendo o que o pai não pôde ter. As peraltices dos 
netos que hoje dão alegria à casa. Histórias de uma 
Cascavel de faz muitos anos, onde não tinha nada 
disso, onde aqui era tudo mato e a cidade terminava 
logo ali. Olhos que vêem Cascavel crescer há déca-
das. Olhos que só querem o progresso.

Um dos Joãos chama a atenção: sobre uma pe-
quena moto ele montou uma verdadeira banca. Na 
parte de trás, uma caixa com uma infi nidade de pro-
dutos; amarrada a ela sai um varal que segue até o 
guidão em que relógios e óculos estão pendurados. 
No chão, ao redor da moto, outros produtos estão 
cuidadosamente dispostos.

- É que minha mulher trabalha com reciclagem, quan-
do ela chega com o material eu faço uma seleção e 
trago pra cá tudo que posso vender – conta João.

Esse João é o João Rocha da Silva. Algumas fer-
ramentas e eletrodomésticos precisam de algum 
reparo. Mas é impressionante a quantidade de 
coisas que ainda podem ser úteis a alguém e que 
foram encontradas na rua. Viraram lixo antes do 
tempo. Um rapaz se afasta levando dois pares de 
sapato, em perfeitas condições de uso.

- Aqui tudo foi encontrado no lixo, separo tudo o 
que vejo que tem alguma serventia e venho aqui 
tentar vender, dá pra ganhar um dinheirinho sim.

E tem de quase tudo: abridor de garrafa, bar-
beador, binóculo, chave de fenda, disco, en-
ceradeira, frigideira, garfo, imã de geladeira, 
‘jóias’, lixadeira, máquina fotográfi ca, óculos, 
pinça, relógio, ratoeira, sapato, trena, ursi-
nho de pelúcia, videogame.

Ele aproveita a moça do jornal e pede 
como faz para anunciar um sítio que 
quer vender no portal do Incra, um al-
queire e meio. Coisa boa, fi ca a dois 

FOTOS | Anderson A. Costa e Mariana Lioto
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Amigos,Amigos,
amigos,amigos,

negóciosnegócios
na praçana praça

(por 
Mariana Lioto**
CASCAVEL | PR

quilômetros do asfalto, 
o telefone para contato 
é 45 9963-2348.

- Ah, e se puder colocar 
também estou vendendo 
um Opala 78 azul, o preço 
é a combinar e o telefone é o 
mesmo. 

Uma bicicleta vermelha, da-
quelas com um aro no meio do 
quadro chama a atenção. O banco 
tem o símbolo do Corinthians e a 
magrela é equipada com uma cam-
painha de som estridente.

- Eu não sou corintiano não, já com-
prei ela desse jeito. É pro meu uso, mas 
se alguém quiser comprar eu até vendo 
– Quem conta é outro João.

Chega um Antônio. Esse é o Antônio 
Franco, 71 anos. Ele fabrica e vende fa-
cas artesanais.

- De vez em quando eu venho aqui pra tentar 
pegar alguma encomenda, mas hoje nem tru-
xi nenhuma pronta. Eu comecei a inventar isso 
depois que vendi o sítio que eu tinha em Jesuí-
tas. Melhor era no sítio, mas conforme a idade 
foi chegando não agüentei mais trabalhar, né.

Os fi lhos estudaram e nenhum dos cinco quis 
fi car na roça.

- Eram cinco alqueires onde eu vivia princi-
palmente da ordenha de vacas de leite, mas 
para o consumo eu plantava um pouco de 
tudo, no sítio era bom.

- Moça, você é jornalista? Vem aqui tirar uma 
foto da minha nave.

Nave? Será um furo jornalístico? Um objeto vo-
ador não-identifi cado encontrado em Cascavel? 
Será que serei convidada a montar no foguete e 
viajar pelo universo, sem problema algum?

Nada de óvni. Nave era o carinhoso nome dado por 
Juraci Rodrigues para o veículo de transporte dele, 
que um dia fora uma bicicleta, e hoje foi adaptado 
para ter a função de uma lojinha ambulante.

O modelo é dos antigos, mas a pintura em ver-
de-escuro segue impecável, destaque para os 
retrovisores adaptados de motocicleta e para 
a grande caixa branca adaptada da parte de 
traz. Na caixa, normalmente utilizada em 
entregas, está escrito TOTA.

- Na verdade estava escrito MOTOTÁXI, 
como meu apelido é Tota, tirei o “Mo” 
e o “Xi” e já fi cou personalizada. Vou 
colocando os detalhes, gosto dos 
detalhes, tem que equipar. A Nave 

tem até adaptação pra som, mas 
hoje não está instalado.

Dentro da caixa, uma infi ni-
dade de doces, principalmente 

cocadas branca e preta, pés-de-
moleque e amendoim.

Mas esse não é o único produ-
to que Tota vende. Pendurado 

na Nave alguns colares, balas, 
bolsa e pacotinhos com erva de 

vários tons de verde.

- Eu sou curandeiro naturalista há 17 anos. Essa é uma mistura de ervas 
que faço, é bom pra tudo quanto é problema, fígado, pâncreas, rim, ane-
mia. Já vendi muito dessas ervas. Aqui tem Pau-Brasil, fumeiro bravo, 
quina-quassia que é o tipo mais amargo de pau-amargo, piteira, carque-
ja, casca de cedro branco, tarumã, folha de maracujá ácido, boldo do 
Chile. Ainda estou fazendo testes para ver quais ervas pode colocar 
para melhorar. Isso tudo eu aprendi em livros, conheço mais de cem 
ervas, elas podem curar quase tudo.

O Tota é um sujeito bem conversador, parece entender um pouco 
de tudo. Traz vários anéis e uma corrente com várias medalhas no 
pescoço, uma delas de “honra ao mérito”, outras com símbolos 
religiosos. Parece empenhado em exercer o direito de viver e 
viajar sem passaporte, direito de pensar, de dizer e de escrever. 
Direito de viver pela própria lei.

- Eu já li muitos livros. Nunca fi z faculdade, mas estudei por 
conta, por muitos anos busquei aprender sobre a ciência 
da mente, entender o homem, o que pensamos, somos e 
fazemos, tudo tem um porquê, olhar o bem e o mau, o 
espírito interior que cada um tem, Deus – cada cabeça é 
um mundo, Gismundo –, só de um autor eu li 19 livros, 
uma leitura puxa outra, né. Aprendi a ser entusiasta, 
se você repetir algo positivo aquilo vai refl etir no teu 
interior, mente, espírito, humano. 

Chega um ponto que eu sinto, que eu pressinto, lá 
dentro não do corpo, mas lá dentro-fora. Descobri, 
no meio da praça dos rolos, um vendedor bem 
diferente. Tota fala de tudo, com fi rmeza e boa 
vontade. É como se as palavras dele tivessem 
ferro, mel e canela.

- Eu também sou músico, toco violão, guitar-
ra, gaita. Não trago o violão porque é difícil 
de carregar ele na Nave. Mas sempre que 
aparece um violão por aqui, que alguém 
traz, eu aproveito para tocar alguma coi-
sa pro pessoal.

Falou da habilidade também em de-
clamar poesias, gosta.

- Eu também sou compositor. Tenho 
48 músicas feitas. Mas música com 
história, cada música minha 
tem uma história. Depois 
dessas minhas leituras 
que eu comecei a com-
por. Por isso são letras 

espiritualizadas, do es-
tilo do Raul Seixas. Ain-

da não consegui ganhar 
dinheiro com música, 

muito menos viver dela, 
mas um dia Deus coloca 

a oportunidade no meu 
caminho. O que eu quero 

eu vou conseguir. Eu ainda 
quero vender minhas músi-

cas, mas tenho composições 
de vários ritmos, do rock ao 

sertanejo. Enquanto não surge 
a oportunidade vou ganhando a 

vida com essas vendas.

Quem não tem colírio usa ócu-
los escuros, quem não tem filé 

come pão e osso duro, quem não 
tem papel dá recado pelo muro. 

Quem não tem presente se confor-
ma com futuro.

Ele mora sozinho, mas tem uma fi -
lha. A casa fi ca no Jardim Acácia, mas 

a Nave percorre a cidade toda. Pela manhã cos-
tuma passar sempre pela Praça do Migrante e 
conversar com os amigos do rolo. Já foi guarda 
noturno, jardineiro por muitos anos, mas a fa-
cilidade em conversar o fez seguir para as ven-
das. 46 anos e muitas histórias, paranaense 
de Água Boa, já passou por várias cidades do 
Paraná até cair aqui na Capital do Oeste. 

- Ah, eu tenho uma música que fala de Cas-
cavel, começa assim:

Cascavel

O azul do céu está na sua bandeira

Minha terra amada

Terra abençoada

E terra brasileira...

...e por aí vai. Uma das primeiras coi-
sas da música é a rima.

- Ó, a cocada tá fresquinha, acabei de 
pegar na fábrica.

O Tota também tem um lado inventor, 
ele exibe orgulhoso uma engenhoca, um 
motor movido por duas pilhas faz circular 
uma fi ta vermelha, cores do Internacional, 
time do coração.

O certo é que na Praça do Migrante quase toda 
manhã é possível comprar cocada, e outras coisas 
mais, de um músico-cantor-compositor, estudioso 
de psicologia, curandeiro naturalista, declamador, 
inventor, que fornece remédio e doçura. Boa-praça 
por opção e cascavelense por adoção.

* Trechos de músicas de Raul Seixas estão no texto.
** Acadêmica de jornalismo
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Quase
Famosos
(Almost Famous)

Cameron Crowe

Billy Crudup, Frances

McDormand, Kate Hudson,

Jason Lee, Patrick Fugit

45 prêmios (Oscar de Ro-

teiro) e outras 76 indicações

122 min. - 162 min.
(versão do diretor)

EUA, 2000. Cor.

ROBERTA SÁ

Que belo estranho dia para se ter alegria

MPB/Samba

2007

Indicado por:

Oniodi Gregolin

A guinada de Cameron Crowe no cine-

ma remonta 1996, quando dirigiu Jerry 

Maguire – A grande virada. Dali em dian-

te, fez três outros grandes fi lmes: Qua-

se Famosos (2000), Vanilla Sky (2001) 

e Tudo acontece em Elizabethtown 

(2005). Apesar de que alguns críticos 

ainda preferem o Crowe que escreveu 

Picardias Estudantis, que, na direção de 

Amy Heckerling, se tornou marco ado-

lescente nos anos 1980.

Falemos de Quase Famosos. Los Ange-

les, 1973. Aos 15 anos, William Miller 

vive sob as asas protetoras-opressoras 

da mãe, com a qual já discute literatu-

ra, por exemplo. Tudo muda quando a 

irmã mais velha vai embora e deixa al-

guns discos para Miller: The Beatles, The 

Who, Black Sabbath, Tommy... O garoto 

passa a escrever sobre música, sem 

compromisso, e enviar para o mestre 

de sempre: Lester Bangs (o ALTALT publicou 

a tradução de Como ser um crítico de 

Rock, de Bangs, nas edições de 3 a 6, 

disponíveis em gazetaalt.com gazetaalt.com).

Em busca de uma entrevista com o 

Sabbath, Miller é iniciado no rock n’roll, 

com o sexo e as drogas espreitando por 

todos os lados. Conhece Penny Lane a 

mais bela ‘band aid’ do momento, pela 

qual logo se apaixona, e mais tarde 

descobre ser a amásia do guitarrista 

do Stillwater, Russel Hammond. Banda 

que, no fi m da noite, lhe rende o convite 

para seguir junto na turnê.

Em casa, vem o telefonema inespe-

rado do mais famoso editor da revista 

Rolling Stone, Ben Fong-Torres, que diz 

acompanhar os textos de Miller e que 

gostaria de receber uma matéria dele: 

“Que tal uma sobre o Stillwater?”. Com 

o aval e a grana da revista mais pode-

rosa do mundo pop, e com o conselho 

do mentor em mente: “não torne os ro-

ckstars amigos, pois eles o usarão, e na 

hora de escrever, seja honesto e impie-

doso”, cai na estrada (há muito da his-

tória de Crowe, que também começou 

como jornalista amador de rock aos 15 

e entrou na RS aos 16). Um drama com 

toques de comédia em um mais que in-

teressante road movie.

 Digno
Mexe a cadeira
    A perfeição
    tem esse som

  Digno
 Épico
Jaime,
      quero mais

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

“Há quem sambe muito bem, há quem sambe por 
gostar, há quem sambe por ver os outros sambar”. O 
trecho não é de uma música do CD em questão, mas 
é interpretada pela mesma voz que o cantou. Cantar, 
aliás, é o complemento do verso que eu adicionaria à 
música de Roberta Sá: há quem sambe por ouvi-la cantar.

A potiguar de voz adocicada e afi nação impecável estou-
rou depois da participação em um programa global – o ex-
tinto Fama –. Digo ‘depois’ e não ‘por causa de’ ou similares, 
já que o programa fez somente com que a cantora conheces-
se quem a impulsionou para a carreira, a princípio, despreten-
siosa. O que veio depois do breve período de rede nacional foi 
surpreendente. Uma intérprete encantadora, que embala qual-
quer amante de MPB e mostra que “a música brasileira está aí e 
que uma jovem de vinte e poucos anos pode se expressar por meio 
dela”, como diz uma resenha do último disco no site da cantora.

O segundo dos discos de Roberta Sá vem ainda mais samba e 
choro do que o primeiro, Braseiro. Das 13 músicas do disco, duas, 
Janeiros e Novo Amor, embalam os amores mais quietos. Para os 
afoitos pelo embalar mais compassado, entretanto, todas as fai-
xas são bons pedidos, já que o samba tem a leveza e o tom de 
alma para demarcar quaisquer emoções. Ainda que um batuque 
soe felicidade, pode chorar um grande amor. Ainda que a cuíca 
suspire – tão fundo –, cumpre o canto da alegria.

Roberta Sá soa uma canção antiga e melodiosa aos ouvidos. São 
dois CDs, mas parecem mil histórias cantadas em poesia. Já a co-
nheci acompanhada de parcerias e gravações honrosas: Ney Ma-
togrosso, Chico Buarque, Paulinho da Viola; e agora mais peso é 
congregado ao trabalho: Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Lenine. Tudo 
além dos vários nomes que são velhas preces aos ouvidos dos ini-
ciados e perenes do samba e da MPB.

Os destaques do CD [e do meu gosto] fi cam por conta de Novo Amor – 
porque preciso de melancolia – e, principalmente, de Samba de Amor e 
Ódio. Esta, em especial, com um violão inicial dedilhando minhas vonta-

des e um batuque que candeia meus ombros e quadril, esco-
lho para me acompanhar diariamente: paradoxo 

perfeito em lirismo estonteante.

A imagem feminina 
sempre está alicerçada na 

música brasileira, seja na interpreta-
ção ou na inspiração. Quando tratamos de rit-

mos como bossa nova, samba e MPB, vários nomes 
de grandes mulheres sobrevêm à memória. São no-
mes como estes que fazem da música brasileira uma 
vertente artística multifacetada e de qualidade. Des-
te time, que comporta nomes como Elis Regina, Car-
mem Miranda, Maysa, Maria Bethânia, Marisa Monte, 
entre outras, Roberta Sá é uma das mais jovens, mas 
não deixa a desejar em qualidade musical e carisma.  

A chegada de Roberta Sá aos palcos do País pode 
ser saudada como a prova constante de que o talento 
brasileiro é infi ndo. Já no ano de 2005, quando lançou 
Braseiro, o primeiro disco propriamente dito, a reper-
cussão foi positiva entre a crítica e os admiradores da 
música popular. No segundo trabalho musical da can-
tora, Que Belo Estranho Dia Para se Ter Alegria (2007), 
as atribuições musicais continuam sendo as melhores. 
A capacidade de agrupar canções antigas e novas num 
mesmo molde, num mesmo tom, torna o álbum tão har-
monioso quanto a voz dela interpretando-as. 

E para presentear os fãs que surgiram nesses pou-
cos anos de carreira, Roberta Sá também aposta na 
carreira de compositora, já estreando neste disco. É 
perceptível que a escolha das músicas para com-
por o projeto foram minuciosamente testadas, 
trabalho de poeta e de cantor cuidadoso. Neste 
álbum está, de certo modo, resumida a trajetória 
do samba e do choro. Alô Fevereiro, sucesso de 
1972 e Interessa?, de 1951, misturam-se às no-
vas composições como Laranjeira, Novo Amor e 
Samba de um minuto. 

Mas Que Belo Estranho Dia Para se Ter Alegria 
não é uma simples coletânea de belas músi-
cas, é a leveza que a música pode passar ao 
ouvinte. No dueto com Lenine, na música Fogo 
e Gasolina, a receita para a leveza está clara 
ao indicar a combinação. O desfecho do ál-
bum com as bonus tracks é a canção Giran-
do a Roda, que despede o ouvinte da magia: 
“Quem é de paz pode se aproximar/ Hoje é 
festa pr’uma noite inteira”.

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Angelina se revolta quan-
do Gustavo decide mentir no tribunal 
para proteger Débora. Bruno discute 
com Angelina e garante que seguirá 
sua vida com Gustavinho sem ela. 
Félix consegue fugir da prisão e liga 
para Débora. Bruno  vai criar Gustavi-
nho com Daniela.

TERÇA - Félix pede a Débora que en-
contre Beato Padrinho. Angelina espe-
ra Bruno trazer Gustavinho para passar 
a tarde com ela e Rita percebe que a 
fi lha está tensa. Bruno chega para bus-
car Gustavinho e fi ca furioso ao desco-
brir que Angelina fugiu com seu fi lho. 

QUARTA - Angelina espera Domingas 
chegar com sua passagem de ôni-
bus. A caminho, Domingas esbarra 
com Débora, que vê o bilhete. Débora 
conclui que a passagem que viu era 
para Angelina e revela a informação 
a todos. Bruno e Marília vão atrás de 
Angelina e a alcançam na estrada. 

QUINTA - Joaquim e Adriano 
escutam Rita chamar por 
socorro e partem em di-
reção a seu quarto. Félix 
foge. Rita e Joaquim con-
cluem que há algo de 
valor na imagem de Be-
ato Padrinho e decidem 
reavê-lo. Angelina avisa 
a Bruno que irá reaver 
a guarda de Gustavinho.        

SEXTA - Rita, Joaquim e 
Montanhas descobrem 
que o padre doou Bea-
to Padrinho a um ven-
dedor ambulante. Félix 
observa. Félix destrói 
todas as imagens à pro-
cura do colar, mas não o 
encontra. Gustavo pede 
perdão a Angelina, mas 
ela se nega a perdoá-lo. 

SÁBADO - Não há exibição

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Denise deixa o hospital e 
promete se vingar de Mauro. Belar-
mino acredita que o pen drive esteja 
com Tamuz ou Celeste. Flor de Lys 
insiste para que sua mãe a leve no 
consulado para traduzir a frase em 
chinês, mas Maralanis não sabe o 
que fazer e decide pedir ajuda a Wu.

TERÇA - Wu traduz a frase para Flor 
de Lys e diz que essas informações 
podem ser muito perigosas. Aurora 
diz a Violante que Celeste roubou o 
pen drive e revela à vidente toda a 
história sobre o objeto. Maralanis vê 
Alaor com o relógio que ganhou de 
presente de Matilde. 

QUARTA - Denise fi nge que não co-
nhece Mauro. Celeste revela a Car-
minda que decidiu ir para o Japão e 
que não irá se casar. Flor de Lys conta 
a Lívia que Wu sabe que alguém me-
xeu em suas coisas. Belarmino fi ca 
cada vez mais nervoso com a demo-
ra de Celeste. 

QUINTA - Celeste conta sobre a via-
gem ao Japão e Diego diz que não tem 
como esperar por ela durante seis me-
ses. Flor de Lys analisa com cuidado 
as duas frases traduzidas e Maralanis 
se preocupa com a obsessão da fi lha 
pelo mistério do pen drive.  

SEXTA - Celeste se despede de Belar-
mino. Violante prevê que Belarmino 
será traído Augusta e Júlia se preocu-
pam com Denise, que decidiu ir para 
São Paulo. Denise chega como con-
vidada de Joelma à casa de Mauro. 

SÁBADO - Belarmino discute com 
João e o manda embora. Celeste 
faz sucesso no Japão. Violante ga-
rante ao padeiro que Aurora é ino-
cente. Antonella volta de férias e 
decide procurar Diego.  Lívia pede 
demissão. Adriano e Júlia se despe-
dem e ele a beija. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Gregg é preso por ter invadi-
do a Peixaria Tubarão Branco. Anacleto 
ouve Vidigal falar sobre as esmeraldas 
durante o sono e desiste de eliminá-
lo. Waldete se esconde de Excelência. 
Xande e Suzana se encontram. Alma 
chega ao escritório de Galvão.

TERÇA - Alma exige que Galvão retire as 
acusações contra Gregg, que diz que só 
fará se a médica aceitar se casar com 
ele. Dora leva a esmeralda para Lázaro 
avaliar e descobre que a pedra faz parte 
de uma jóia valiosa. Suzana assume a 
culpa para livrar Gregg.

QUARTA - Alma pede ajuda a Sandro, 
que a encontra na delegacia. Dora 
descobre na internet que as jóias de 
Lucrécia Bórgia foram roubadas de 
um museu na Itália. Galvão invade a 
casa de Bento e rouba as esmeraldas. 
Gregg e Alma chegam para acertar as 
contas com Galvão.

QUINTA - Gregg ameaça Galvão, mas 
ele não se dá por vencido. Bento e 
Dora decidem não denunciar o roubo 
das esmeraldas. Glauco se nomeia di-
retor da escola. Xande ouve Galvão 
revelar a Sueli que vai destruir Praia 
Azul. Dora é chamada para depor. 

SEXTA - Glauco decreta que a esco-
la não vai mais permitir a entrada 
de alunos com cabelo comprido e 
provoca a revolta das mães. Toninho 
surge totalmente recuperado. Lázaro 
presenteia Alma com uma caixinha 
de música igual a que ela ganhara de 
Augusto.

SÁBADO - Galvão e Violeta contam a 
Excelência que está tudo pronto para 
o ataque à Praia Azul. Lázaro encon-
tra Violeta e ela diz que chegou a hora 
de ele cumprir seu trato. Glauco e Gal-
vão comandam a invasão, enquanto 
Gregg e Eros tentam impedir o avanço 
das máquinas. 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Norton conta para Irene 
que Gonçalo foi ao encontro de Dodi 
levando os 20 milhões de dólares. 
Lara desconfi a de Dodi. Halley revela à 
Lara tudo o que sabe sobre os crimes 
de Flora. Lara revela para a mãe que 
Halley afi rmou que ela matou Gonçalo.

TERÇA - Lara pede explicações a Flora 
sobre os motivos que levaram Halley 
a acusá-la da morte do avô. Irene con-
vence Lara de que Flora deve ser re-
presentante da família Fontini no con-
selho da empresa. Zé Bob encontra 
Lara e revela que Donatela está viva. 

QUARTA - Zé Bob explica a Lara como 
Donatela fugiu da cadeia e revela todos 
os crimes de Flora. Lara procura Zé Bob 
e diz que precisa ver Donatela. Átila 
conta para Elias sobre o projeto de Flora 
para Triunfo. Flora ocupa a sala que era 
de Gonçalo e fi ca esfuziante. 

QUINTA - Donatela conta que é mãe 
de Halley e que Lara não é fi lha de 
Marcelo. Lara fi ca horrorizada. Zé Flo-
ra assume o cargo de presidente do 
Conselho Administrativo. Lara exige 
que Flora coloque Halley na empresa. 
Flora vai unir o Grupo Fontini a um gru-
po americano falido.

SEXTA - Halley explica para Lara que 
Flora o chantageou. Pedro pede para 
Lara ajudar Donatela a conseguir pro-
vas contra Flora. Flora apresenta a 
proposta quando Lara aparece e con-
testa a decisão. Flora comenta mali-
ciosamente com Silveirinha sobre a 
beleza de Halley e Lara ouve.

SÁBADO - Lara provoca Flora. Silveiri-
nha e Flora desconfi am de que Lara 
já sabe de toda a verdade. Flora con-
vence o presidente da WPaper a de-
positar quinhentos milhões em sua 
conta pessoal. Silveirinha segue Lara 
e conta seus passos para Flora. Lara 
fl agra Silveirinha e o confronta. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Os mutantes felinos 
cercam os agentes do Depecom. 
Ferraz ordena que os agentes ati-
rem contra os felinos. Toni, Cláu-
dia, Hiromi e Miguel fi cam perple-
xos com o massacre. Tarso vê os 
dentes de João e pergunta o que 
está acontecendo. 

TERÇA - Rosana pergunta por 
Ágata. Teófi lo não sabe o que di-
zer. Os pitboys observam o cam-
ping. Tobias mira sua arma em 
Cris. Miguel convida Nati para 
sair. Nati diz que ainda ama Va-
lente e por isso não consegue se 
envolver com outro homem. 

QUARTA - Andros descobre onde 
Ágata e Eugênio estão escondidos. 
Teófi lo e Rosana saem ao encontro 
da fi lha. Cris pressente os pitboys 
escondidos. Iara canta e tenta 
hipnotizá-los. Tobias atira contra os 
mutantes do bem. Cris faz um es-
cudo de energia e as balas param. 

QUINTA - Julia manda Draco e Telê 
irem para mansão ajudar Samira 
a destruir Maria e Marcelo. Drá-
cula, Bram, João, Pati e Carol se 
preparam para atacar o Teatro-
Escola. Os dançarinos ensaiam 
uma coreografi a no teatro. Bian-
ca observa escondida. 

SEXTA - Samira lança raios elétricos 
contra a Liga do Bem. Maria cria um 
escudo protetor. As duas iniciam 
um embate de raios. Meta-Novo 
tenta convencer Gór a não procurar 
os pais. Gór fi ca decidida em contar 
que é fi lha de Irma e Ari. Nati sente 
vontade de atacar Miguel. 

SÁBADO - Melhores momentos 
da semana.

 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Enquanto Paulo dorme, ele é 
enforcado por um homem encapuzado, 
mas consegue se soltar antes de perder 
a respiração. Lucas e Victória discutem 
e prometem nunca mais se verem. Fer-
nanda tenta acalmar Victória em razão 
do bebê que está em sua barriga. 

TERÇA - O fotógrafo Ricardo vê as fotos 
de Lara com George. Lucas e George 
conversam no gabinete do prefeito. 
Lara e George se encontram às escon-
didas novamente. A advogada Michelle 
consegue habeas corpus para Paulo 
sair da prisão. Victória começa a traba-
lhar na prefeitura. 

QUARTA - Feliz, Ana Souza retorna ao 
trabalho com seu novo carrinho de hot 
dog. Lucas e Victória fi cam frente a fren-
te durante reunião na prefeitura de Tirâ-
nia. Lara vai ao gabinete da prefeitura e 
George se exalta com a jornalista. 

QUINTA - George tira satisfação com 
Lucas por ter batido em Beatriz, que 
afi rma ter merecido o tapa. Durante o 
jantar, Paulo chama Renam de verme 
nojento e os dois brigam. Pedrinho vai à 
boca de drogas encontrar com trafi can-
tes e a polícia invade a favela. 

SEXTA - A médica Fernanda fala para 
Conceição que ela precisa ser interna-
da. No jantar, Fausto dá um colar de dia-
mantes à Victória. Pedrinho chega tar-
de e Ana fi ca preocupada com o garoto. 
Fonseca tenta manipular Caio. Ricardo 
encontra outra foto de George e Lara. 

SÁBADO - Ermírio diz a Paulo que não 
quer Fausto em sua casa. Meg ouve um 
barulho nas dependências do núcleo 
social e fi ca preocupada. Lucas diz que 
tem um compromisso, porém, vai para 
a casa de Victória. Na casa dela, os dois 
discutem e ele diz que o fi lho é bastardo.

O  Disco Compacto
Disco Compacto  

é um espaço destinado a comentários indivi-

duais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD indicados (ou 

não). As opiniões emitidas não são de responsabilidade 

do autor do texto.
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H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Última Parada – 174 (na-
cional) – drama – sexta e sábado 
18h; domingo e quarta 16h20; se-
gunda, terça e quinta 16h10.

Quase Irmãos (legendado) – co-
média – sexta 16h, sábado 14h15 e 
16h10; domingo e quarta 14h30 e 
19h; segunda, terça e quinta 14h15 
e 19h.

Corrida Mortal (legendado) – 
ação – sexta e sábado 20h; domin-
go e quarta 21h05; segunda, terça e 
quinta 20h50.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – sexta, sábado, segunda, 
terça e quinta 14h, 15h45, 17h30, 
19h15 e 21h; domingo e quarta 
14h15, 16h, 17h45, 19h30 e 21h15.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sexta, sábado, do-
mingo, quarta e quinta 14h10, 16h, 
17h50, 19h40 e 21h30; segunda e 
terça 16h, 17h50, 19h40 e 21h30.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sábado, domingo e 
quarta 14h10, 16h e 17h50.

Max Payne (legendado) – ação – 
sexta 15h, 17h, 19h e 21h; sábado, 
domingo e quarta 19h40 e 21h40; 
segunda, terça e quinta 15h, 17h, 
19h e 21h.

Sala 3: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – sexta 19h 
e 21h30; sábado, domingo e quarta 
14h, 16h30, 19h e 21h30; segunda, 
terça e quinta 19h e 21h30.

Sala 4: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta 19h20; 
sábado, domingo e quarta 15h10 
e 17h10; segunda, terça e quinta 
19h20.

Última Parada – 174 (nacional) – 
drama – sexta 21h20; sábado, do-
mingo e quarta 19h10 e 21h20; se-
gunda, terça e quinta 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Madagascar 2 (legen-
dado) – animação – sexta e sábado 
11h45, 13h45, 15h50, 17h50, 19h50, 
21h50 e 00h05; domingo a quinta 
11h45, 13h45, 15h50, 17h50, 19h50 
e 21h50.

Barigüi 2: Carga Explosiva 3 (le-
gendado) – ação – sexta e sábado 
15h05, 17h25, 19h45, 22h e 0015; 
domingo a quinta 15h05, 17h25, 
19h45 e 22h.

High School Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – musical – 
diariamente 12h15.

Barigüi 3: Colegiais em Apuros 
(legendado) – comédia – diaria-
mente 12h50, 17h15 e 21h55.

Entre Lençóis (nacional) – roman-
ce – sexta e sábado 15h, 19h35 e 
00h; domingo a quinta 15h e 19h35. 

Barigüi 4: 007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação – sexta 
e sábado 19h e 23h40; domingo a 
quinta 19h.

A Duquesa (legendado) – drama – 
diariamente 16h45 e 21h20.

Ensaio Sobre a Cegueira (legen-
dado) – drama – diariamente 11h25 
e 14h.

Barigüi 5: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta e sábado 
13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10 
e 23h10; domingo a quinta 13h10, 
15h10, 17h10, 19h10 e 21h10.

Barigüi 6: Crepúsculo (legenda-
do) – aventura – quinta 21h.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sexta e sábado 12h20, 14h25, 
16h30, 18h35 e 20h45; domingo a 
quinta 12h20, 14h25, 16h30 e 18h35.

Barigüi 7: Orquestra dos Meninos 
(nacional) – drama – diariamente 
13h40 e 15h45.

Queime Depois de Ler (legenda-
do) – comédia – diariamente 17h55, 
20h05 e 22h15.

Barigüi 8: A Guerra dos Rocha 
(nacional) – comédia – diariamente 
11h50 e 13h50.

Rede de Mentiras (legendado) – 
drama – diariamente 16h25, 19h25 
e 22h05.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – diariamente 12h, 
14h05, 16h10, 18h15, 20h20 e 22h05.

Estação 2: Eu, Meu Irmão e Nossa 
Namorada (comédia) – legendado 
– diariamente 13h10, 15h20, 17h30, 
19h45, 21h50 e 00h.

Estação 3: Queime Depois de Ler 
(legendado) – comédia – diaria-
mente 15h, 19h20 e 23h40.

O Mistério da Estrada de Sintra 
(legendado) – ação – diariamente 
12h50, 17h10 e 21h30.

Estação 4: Colegiais em Apuros 
(dublado) – comédia – sexta a 
quarta 13h30, 15h40, 17h50, 20h e 
22h10; quinta 13h30, 15h40, 17h50 
e 20h.

Crepúsculo (legendado) – aventu-
ra – quinta 21h10.

Estação 5: Última Parada – 174 
(nacional) – drama – segunda a 
quinta 18h50 e 21h20.

Madagascar 2 (legendado) – ani-
mação – diariamente 12h30, 14h35, 
16h10, 18h50, 20h50 e 22h55.

Estação 6: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – diariamente 13h, 
15h05, 17h05, 19h10, 21h20 e 23h15.

Estação 7: Rede de Mentiras (le-
gendado) – drama – diariamente 
19h35 e 22h20.

High School Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – musical – 
diariamente 12h20, 14h45 e 17h15.

Estação 8: Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – diariamente 
12h10, 16h30 e 21h.

Entre Lençóis (necional) – roman-
ce – diariamente 14h20, 18h40 e 
23h.

Estação 9: 007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação – diaria-
mente 15h25 e 20h10.

O Traidor (legendado) – ação – 
diariamente 13h, 17h40 e 22h30.

Estação 10: Carga Explosiva 3 
(legendado) – ação – diariamente 
12h, 14h10, 16h20, 18h30, 20h40 e 
22h50.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 2: Rede de Mentiras (legenda-
do) – drama – diariamente 20h e 22h30.

Sala 3: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sexta 17h30, 19h30 e 
21h40; sábado e domingo 15h30, 
17h30, 19h30 e 21h40; segunda a 
quinta 17h30, 19h30 e 21h40.

Sala 4: High School Musical 3 – 
O Ano da Formatura (dublado) 
– musical – diariamente 17h15, 
19h45 e 22h.

Cineplex 

Sala 1: 007 – Quantum Of Solace (le-
gendado) – ação – diariamente 19h30.

Os Estranhos (legendado) – sus-
pense – diariamente 21h40.

Quase Irmãos (legendado) – co-
média – diariamente 15h e 17h10.

Sala 2: Max Payne (legendado) – 
ação – sexta 16h50, 19h15 e 21h30; 
sábado e domingo 14h30, 16h50, 
19h15 e 21h30; segunda a quinta 
16h50, 19h15 e 21h30.

Sala 3: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sexta 16h, 18h, 20h e 
22h; sábado e domingo 14h, 16h, 
18h, 20h e 22h; segunda a quinta 
16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Eu, Meu Irmão e 
Nossa Namorada (le-
gendado) – comédia – 
sexta 17h, 19h e 21h20; 
sábado e domingo 
14h40, 17h, 19h e 21h20; 
segunda a quinta 17h, 
19h e 21h20.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Madagascar 
2 (dublado) – anima-
ção – diariamente 16h, 
19h30 e 21h10.

Sala 2: Jogos Mortais 5 
(legendado) – suspen-
se – diariamente 19h50.

007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação 
– diariamente 21h20.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Bom aspecto astral para lucrar em 
negócios que iniciou e para ser bem 
sucedido profi ssional e fi nanceira-
mente. Sucesso romântico. Tenha 
Mais compreensão em tudo.

Dia em que sua inteligência se ele-
vará devido ao bom fl uxo de Vênus. 
Contudo, procure compreender me-
lhor seus colegas, familiares e a 
pessoa querida. Loteria favorecida. 

Dia excepcional. Aproveite-o para colo-
car em dia assuntos pendentes e resol-
ver uma situação com a pessoa ama-
da. Se ainda não se casou, poderá fi car 
noivo ou casar-se agora. Fase propícia. 

Deve enfrentar obstáculos  no lar. Mas 
se usar de sensibilidade, conseguirá 
superá-los com sucesso. Boa fase 
para adquirir a casa própria e para 
elevar-se no campo profi ssional. 

Esmero e capricho demasiados, po-
derão resultar em perda de tempo. 
Cuidado com o perigo de escândalo 
que terá de passar hoje. Faça o que 
tem a fazer com brevidade.  

Boa influência astral para você. 
Terá paz no setor amoroso, a aju-
da dos amigos e parentes para 
elevar seu estado de espírito. Ob-
terá favores hoje.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Negativo fl uxo astral para mudan-
ças de emprego ou residência. Ten-
dência à depressão psíquica. Dia 
propício ao sucesso na investiga-
ção de assuntos ocultos.

Procure agir de forma dinâmica e com 
mais tato, sem impor sua autoridade 
sobre os outros. Você tem gênio forte 
e nem sempre os outros aceitam. Dê 
mais atenção à pessoa amada.

Conte hoje com a poderosa prote-
ção das pessoas em quem confi a. 
Boas infl uências para revelar planos 
para o futuro, fazer amigos e obter 
resultados positivos e práticos. 

Notícias, aparentemente exagera-
das ou formuladas com o intuito 
de pressioná-lo, deverão ser pura e 
simplesmente desacreditadas hoje. 
Esteja alerta para o que vier. 

Dia em que conseguirá realizar boa 
parte de seus anseios e desejos, 
principalmente os que estão ligados 
ao campo profi ssional. Fluxo propí-
cio, também, ao amor e às diversões. 

Por mais difíceis que sejam as cir-
cunstâncias, você será vencedor, 
devido ao bom aspecto astral. Toda-
via, evite tensões, entendendo-se da 
melhor maneira possível com todos.

O Saravá Andrógeno
de Mossmann(por Acir

Dias da Silva*
CASCAVEL | PR

“Pois a lógica anatômica do homem moderno é de 
não ter jamais podido viver, nem pensar viver, a não 
ser como possuído”.

Artaud

A encenação do texto a Benzedura do Concreto, 
de André Boniatti, por Neuri Mossmann, às vezes 
tira o sono. O palco se transforma em camarim e 
o hall de entrada do teatro em palco. Fica claro, 
há desejos, deslocamentos nas batidas de um 
ritual prenunciado pelo ritmo musical que rever-
bera afora do cenário-alvo. O saravá proposto 
não está somente na música, nos corpos em 
movimento e nas vozes dos atores e cantores, 
está, sobretudo, no texto do jovem Boniatti.

O texto lírico de Boniatti – fusão harmô-
nica do que há de mais poético em Artaud 
sobreposto a Nelson Rodrigues e outros –. 
Nessas apropriações, Boniatti ilumina com 
força dramática o pseudo-coro grego com 
gestos e palavras de nossa memória. Se 
Artaud viajou para o México e para Bali 
em busca dessas memórias, Boniatti fez 
um mergulho nas próprias inquietudes 
e também na dor, inscritas no limite da 
lucidez e da loucura. Já o diretor Neuri 
Mossmann fez um incurso na obra de 
Nelson Rodrigues a partir do saravá. 

A apropriação desse ritual enquanto 
encenação está em todo o espetácu-
lo. Traduzindo em miúdo, SA (Força, 
Senhor), RA (Reinar, Movimento), VÁ 

(Natureza, Energia). Saravá signifi ca 
então força que movimenta a nature-
za. Esse termo é, portanto, um mantra 
que pode fi xar ou dissipar determinadas 
vibrações, não sendo, portanto, acon-
selhável pronunciá-lo sem a devida ne-
cessidade. Saravá, assim como axé, 
shalom, ou amém, selam conversas e 
têm conotação positiva. Saravá também 
pode signifi car "salve" ou "viva", por in-
fl uência africana no idioma português 
do Brasil. É comum relacionar essa ex-
pressão com rituais do Nordeste brasi-
leiro, como o candomblé e Orixás. O ter-
mo Saravá também é usado em cultos 
afro-brasileiros como mantra (que são 
palavras especiais vocalizadas de ma-
neira específi ca que produzem certos fe-
nômenos de imantação e desagregação; 
são sons místicos ou sagrados, ou seja, 
sons específi cos que elevam o espírito. 

Em a Benzedura do Concreto, encena-
da por Mossmann, essas imagens são 
dispostas no cenário branco, com ilumi-
nação econômica. Branco, branco e mais 
branco. Do branco quase infi nito surgem 
os atores enfi leirados, saltam para o pla-
no da lembrança e desenham um lirismo 
simples. Pleno. Silencioso e barulhento. 
Rápido e Lento. Memórias. Nelson Rodri-
gues –  O Vestido de Noiva – O Beijo no 
Asfalto. Tantos outros. Nós. Nossas más-
caras viram pó.  

“a imagem do mundo prisio-
neiro nas trevas do mundo, ou 
seja, o caráter irredento de um 
estado sentido como penoso, 

de relativa inconsciência, a qual se recolhe 
no espelho da matéria, e portanto é trata-
do também na matéria” (JUNG).

Nisso, desenham as transformações tanto da 
consciência de quem assiste ao espetáculo como 
daqueles que atuam, aliás, não há fronteiras en-
tre aquilo que é real e aquilo que um simulacro, 
tudo se dissolve num imenso amálgama imagi-
nário. Tambores, chapas, panelas, bacias, bal-
des, vestidos, sapatos, faltam apenas os esper-
mas e o sangue menstrual das personagens. 
O ritualístico e o encantamento integrador da 
alma traduzem-se pelo homem e a mulher – 
tudo no mesmo ator –. 

“A vida é queimar perguntas. Não 
concebo uma obra isolada da vida. 
Não amo a criação isolada. Também 
não concebo o espírito isolado de 
si mesmo. Cada uma das minhas 
obras, cada um dos planos de mim 
próprio, cada uma das fl orações 
glaciares de minha alma interior 
goteja sobre mim” (ARTAUD). 

A Benzedura do Concreto, encenada por 
Mossmann, é um altar profano e sagra-
do. Uma elevação. Cruel e Pestilento. Su-
blime e transcendental. 

* Pesquisador do Laboratório de Estudos Áudiovisuais 
– Unicamp. Professor da Pós-Graduação em Lingua-
gem e Sociedade, Unioeste, PR.

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

1
4

.d
ez

.2
0

0
8

   
  

07



A 
inc

rív
el 

via
ge

m 
pe

la 
ca

be
ça

Entrada
    gratuita

por
Tiago Aramayo*
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Não tenho trabalho, não tenho manhãs, 
não tenho obrigação. Não tenho destino, 
não tenho planeta, só pulsão. O tênis, ba-
tido. Mochila de passado e promessas. 
Aceno, ao longe, e o aperto no peito pede 
imersão. Mergulho.

São 20 horas de lenta agonia. Minhas 
pernas doem, os joelhos suplicam mo-
vimento. Pode ser que eu possa pas-
sar por cima de um senhor que ronca 
sem acordá-lo. A falta de luz oprime 
qualquer plano e eu logo me frustro. 
O jeito é fôlego.

Finalmente o ônibus parou. Co-
rumbá? Foi isso o que ele disse? 
Então é aqui. Mas são quatro da 
manhã e o meu verso fenece an-
tes de brotar. Tem cara de praia. 
Mas não tem cheiro de mar. Cami-
nho pelas ruas no escuro, entre ga-
linhas displicentes e cães em busca 
de comida. De que preciso não fal-
ta muito. E sobra tempo. Deixa pelo 
menos amanhecer no meu país. En-
quanto ele ainda é meu.

Fase um: contato
Sim, senhor. Não, señor. Un mes y me-

dio, señor. A linha é tênue, mas o instinto 
de sobrevivência me mantém. Em poucos 
minutos eu ganharei os céus e, ao som das 
turbinas, vejo que do alto é tudo mais fácil. 
Há pouco estava suando e agora me preocu-
po com blusas. Venta muito nessa tal La Paz. 
A partir de agora é só espanhol.

Banho tomado. Malas desfeitas. Até que a 
altitude não me afetou tanto. Mas um dia é 
muito. Vim para virar boliviano, eu descanso 
quando for velho. É hora de mergulhar.

Quando me deparo com o novo, ajo como um 
fi lhote de um animal qualquer. Ando pouco, não 
quero me afastar muito do meu ponto de referên-
cia, e já está escurecendo. Mas que tanta buzina 
é essa? Esse trânsito daqui é maluco.

Fase dois: compreensão
Já passou uma semana e eu completei com su-

cesso o reconhecimento do território. Conheço ra-
zoavelmente bem a região central e me desloco 
a pé sem problemas, como agora. Vai buzinar na 
casa da sua mãe. Essas notas de dinheiro tão altas 
ainda me confundem. Preciso de alguém que me 
ensine a andar de ônibus.

Eu acho que La Paz é a versão fria do Rio de Janei-
ro. Cidade grande. Não chega a ser a capital, mas é 
como se fosse. Cercada de morros. E tem a monta-
nha Illimani – o Pão de Açúcar –, que pode ser vista 
de praticamente qualquer lugar. Mas só os turistas 
fi cam procurando o Illimani. Paceño já nem nota.

Fase três: vivência
Um mês. Finalmente entendi esse trânsito. É a 

ordem da desordem. Você enfi a o carro onde der 
e o outro que se vire. Quase nenhum carro é 
particular, mas também, para quê? O táxi é 
tão barato que nem vale a pena. Vou para 

cima e para 

baixo com 30 centavos. E não precisa frear. É só buzi-
nar. Já estou fi cando meio neurótico.

O carro não anda. Eu aqui, encolhido em uma 
van, e esse engarrafamento eterno. Abro a janela 

e grito. “Avanza, pues!”. A camponesa ao meu 
lado me apóia, mas diz que deve demorar. 

Peço para descer e caminho, já falta pouco 
para chegar a casa.

Isso já não é buzina. É gritaria. Melhor eu 
trocar de avenida, porque eu não estou 

afi m de desviar tumulto hoje. Bomba 
não! Desgraça. Meu ouvido vai fi car em 

pane depois. Deixe eu ver se alguém 
sabe qual é o protesto de hoje. In-

cendiar a embaixada americana? 
Mas é aqui ao lado de casa. Ca-
ramba, vou subir para ver da 
janela porque hoje o bicho vai 
pegar. A marcha não tem fi m. 
Parecem as Diretas Já. Sabe de 
uma coisa? Não vou nem me 
preocupar. La Paz é assim. Ou 
tem desfi le ou protesto.

Fase quatro:
aceitação
Eu sempre soube que ser mais 

latino do que europeu me servi-
ria de alguma coisa. Dois meses 
e eu já não pago como turista. 
Me crêem boliviano. Vi tanto grin-
go gastando uma nota em coisas 
tão baratas. Minha risada mudou, 
agora é precedida de um “yaaaa-
aa” bem pacenõ. E falar ao telefo-
ne em Português já custa algum 
esforço. Acho que termina aqui. É 
hora de deixar a civilização e me 
aventurar pelos Andes. Preciso ver 
duas coisas de perto: a cordilheira 
e o deserto de sal. Adiós, La Paz.

Ofegando nas alturas
O gelo resvala. Todo o ar que não 

me faltou em La Paz agora foge de 
meus pulmões. Parti em direção às 
montanhas nevadas do Chacaltaya 
e me pergunto se poderei continu-
ar. São mais de cinco mil metros. Eu 
devo estar realmente mais próximo 
do sol, porque debaixo da luz sinto 
calor, mas a penumbra me petrifi ca.

Os quinze desbravadores (todos 
desconhecidos) seguem em dire-
ção ao topo. Boa parte do grupo 
já fi cou para trás, mas aos qua-
tro remanescentes ainda há 
uma montanha a subir. É a 
pista de esqui mais alta do 
planeta aos meus pés. Eu 

sou o rei do mundo! Antes 
de voltar, 

me sento. 
Um ponti-

nho azul no 
alto da cordi-

lheira. O úni-

quadrados. Não sei exatamente o que isso 
signifi ca. O que sei é que aos olhos é infi nito.

Agora estamos reunidos em um refeitó-
rio de um “hotel” feito completamente de 

sal. Por hotel eu entendi um lugar para dor-
mir. Mas as paredes protegem do vento e a 

luz é agradável. Agradeço um australiano que 
despeja uma dose de rum no meu chocolate 

quente. Sempre gostei da Austrália.

Fomos dormir cedo. Com a camaradagem sempre 
crescente, o holandês me passa, disfarçadamente, 

tampões de ouvido antifrancês. Mas eu mal fechei os 
olhos, já está na hora? Minha capacidade de me vestir 

e guardar minhas coisas no escuro está cada vez mais 
aprimorada. Já não penso tanto em banho. Quem agüen-

tou três dias sem, agüenta quatro. Hurry up. Temos 15 
minutos antes de o sol nascer.

No quedarán más que desiertos
Abrir a porta do abrigo foi claustrofóbico. Um frio perverso de 

-15°C me engoliu. Parece que eu não estou vestindo nada. Os 
15 minutos são contados. Os gastamos completamente no 
trajeto até um ponto isolado do Salar. Preciso levantar, eu não 
sinto minhas pernas. E agora levantado eu não sinto os meus 
pés. Estar parado em um deserto de sal sem luz é como não 
existir. Ouço meus passos rachando o sal, mas não vejo nada 
ao redor. Só sinto frio.

E aí vêm os primeiros raios de sol. O chão é disforme e 
vai tomando cor aos poucos. As partes mais elevadas já 
despontam, amareladas. O restante é azul e imensidão. E 
o céu reage, em bálsamo luminoso.

A dor dos pés é subjugada pelo esplendor dos olhos. Já são 
quase nove horas. O sol forte transformou o Uyuni em um 
mar sólido de sal. Esse branco é tão branco, que não con-
sigo tirar os óculos de sol. Passei um protetor solar fator 
50, mas já noto minha pele mais escura. A única coisa 
que resta nos últimos minutos dessa aventura é brincar. 
Câmera na mão. O deserto de fundo. E a imaginação.

Redenção
Ainda havia mais alguns dias de viagem e luga-

res a conhecer, de regresso ao Brasil. Sozinho no 
segundo andar de um ônibus, sinto os olhos mo-
lhados. Não é vontade de continuar vendo um 
lugar majestoso a cada minuto e de descobrir 
culturas. Nem é medo de voltar a ter trabalho, 
manhãs e obrigações.

É simplesmente uma saudade dos carros 
buzinando, de já não ver o Illimani, dos pro-
testos e desfi les, daquelas ruas frias e do 
calor no coração. La Paz agora é apenas 
uma lembrança que carrego no sotaque da 
Zona Sul, e em uma câmera fotográfi ca. E 
esse sou eu, de volta.

Parte dessas lembranças pode ser con-
ferida na exposição fotográfi ca Pachama-

ma, de 15 a 30 de dezembro, das 10 às 23 
horas, na praça de alimentação do Cascavel 

JL Shopping.

O evento é realizado em parceria com o Sesc-
PR e o JL Shopping, com o apoio do laboratório 

fotográfi co Maqcor Digital, Fipal concessionária 
Fiat, e Dobradeiras Corso.

co ruído é o do 
vento zumbindo 

nos ouvidos, e o 
pensamento é uma 

vontade imensa de 
gravar, para sempre, 

o que meus olhos não 
podem explicar.

O início do fi m
Agora que eu já conheço a 

neve, e que me decepcionei 
porque é muito difícil de fa-

zer bonecos com ela, rumo ao 
Sul. O estado (ou departamento, 

como eles dizem aqui) de Potosí é 
famoso pela colonização espanhola 

e pelas belezas naturais que abriga.

E eu que pensava que La Paz 
era a cidade mais fria da Bolívia. 
Nessa capital, são oito e meia da 
manhã e eu estou tentando lavar a 
louça. O que há com essa torneira 
maldita? Água só a partir das 10 
horas, porque as galerias estão 
congeladas. Legal.

Hoje, deixo Potosí e parto em dire-
ção aos desertos. As primeiras horas 
são diferentes. Um pouco de calor 
em uma paisagem ainda árida. Os 
desertos que busco são bem dis-
tantes do Saara. Comigo estão um 
casal de holandeses e um francês. 
Ninguém fala espanhol e eu logo 
percebo que serei o intérprete.

Na primeira noite, no meio do 
nada, um vilarejo de 50 pessoas. 
Para mim, uma cama de pedra. 
Bem feito. Quem mandou? Mas 
o desconforto é uma benção 
perto do frio que a madrugada 
guardava. E como se não bas-
tasse, o francês ronca. Acordo 
meio zonzo. Que horas são? 
Ainda é escuro e eu vejo ape-
nas um vulto em cima do carro 
ajeitando o equipamento.

Sal grosso
Mais dois dias passaríamos 

percorrendo montanhas, deser-
tos, lagoas povoadas de fl amin-
gos rosados, ruínas pré-incas. 
As temperaturas diminuem 
cada vez mais. Me arrependo 

de não haver trazido mais roupa. 
Aprendi algumas palavras em fran-

cês e holandês e já nos tratamos 
como grandes amigos.

Na última noite, chegamos ao Uyu-
ni, a maior planície salgada do mun-

do. Disseram que possui 
mais de 12 
mil quilô-
metros 
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