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ALTioteca

Tá, três desejos, um para cada

um. Eu quero todo o

conhecimento do mundo.

episódio 45

ALTianos e o

abajur dos

desejos

Saudações,

mortais. Eu

sou o maravilhoso

gênio da lâmpada.

Vou conceder...

E eu?

Eu quero uma

super câmera que

filme em todas as

mídias e formatos

possíveis.

Eu, o melhor

e mais equipado

 super-hiper-mega-

-turbo-dega-tocha

computador

do planeta.

Entããão...

FELIIIIIIIIZ

ANIVERSÁRIOOOO!

Agora voltem ao

trabalho pra que

vocês um dia,

quem sabe, consigam

o que querem.
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Cinquenta e duas vezes nos 
últimos 365 dias partimos do 
zero para escrever um texto de 
3 mil caracteres sobre Internet. Se 
considerarmos que, em média, três hiperlinks foram indicados 
por edição, é provável que tenhamos percorrido os caminhos 
da rede por, no mínimo, 156 vezes, afi nal, 154 foram os espaços 
eletrônicos que fi guraram no Emblogado. Não se pode ignorar, 
entretanto, que para chegar aos escolhidos muitos foram deixa-
dos de lado. Multiplique, pelo menos, por três as buscas e avalie 
o trabalho que isso deu. Nem de perto engrossamos a lista dos 
brasileiros que, segundo o Ibope, navegaram em janeiro por 24 
horas e 49 minutos; dispensamos muitos outros minutos.

No segundo ano de Emblogado, a dinâmica 
muda. Depois de uma estrada considerá-
vel na rede, passamos a avaliar os blo-
gues e sites indicados. Num máximo 
de cinco e mínimo de uma, peninhas 
altianas indicarão os espaços eletrôni-
cos de que a equipe mais – e menos – 
gostou. Veja abaixo alguns endereços 
indicados no último ano que ganha-
ram cinco penas da Equipe ALT.

ideafi xa.com.br
a escolha de Anderson A. Costa, editor 
deste caderno, é a IdeaFixa, uma revista 
digital de arte feita com a colaboração de ar-
tistas do mundo inteiro. As edições possuem te-
mas específi cos e podem ser visualizadas na íntegra 
no site. Além disso, a revista está disponível nas versões 
inglês e português e, volta-e-meia, apresenta propos-
tas diferentes. Confi ra em especial as edições Surre-
alismo e Medo e Delírio.

desemblogue.com
 já o repórter Oniodi Gregolin prefere algo mais 
desencanado. O trocadilho, aliás, está no alicerce 
do desencannes.com, site que “reúne as melhores 
(ou não) pérolas impublicáveis da propaganda”. 
O Desemblogue, por sua vez, recebe as pérolas que 
não passaram na seleção e, por isso, não entraram no 
Desencannes. A confusão toda se resume num espaço 
destinado às oportunidades perdidas por marcas famosas, 
ou seja, propagandas politicamente incorretas ou saídas não 
usuais. Boas risadas garantidas.

brainstorm9.com.br
como não poderia deixar de ser, o diagramador e ilustrador Jeferson 
Richetti, publicitário nas horas vagas, indicou um site de publicidade. 
O Brainstorm #9, no ar desde 2002, pretende-se um “compêndio de opi-
niões sobre cultura, tendências e, claro, comunicação”. Carlos Merigo, autor 
do blogue, também fala sobre cinema, música e literatura, afi nal, um publicitá-
rio não vive só de publicidade. Pura referência.

Anderson A. Costa 
e Julliane Brita
CASCAVEL | PR

saram com ele sobre tudo, desde o cotidiano dele até 
literatura e tal, foi muito legal...”.

“Também gostei muito da edição do Turismo Rural, me identifi quei 
com o tema, porque meus pais moram no sítio e ainda gosto muito 
de lá. Na edição sobre Hiroshima, o caderno saiu na frente de todos os 
jornais do País, a matéria é ótima e a edição fi cou linda. Outra edição 
de que gostei bastante foi a da Feirinha. A repórter foi sentir na pele 
o que os produtores passam, foi mostrar como o pessoal trabalha...”.

Os pontos negativos também valem nota: “Não gostei muito das 
capas que tiveram desenhos abstratos... e no Disco Compacto acho 
que poderia ter um espaço para a pessoa que indicou o álbum po-
der falar o que pensa também. Vocês falam bem e mal, e a pessoa 
não tem direito de resposta. E também não quero mais o resumo da 
novela, pode ter em outro caderno, outro jornal, mas não no ALT”.

E Juliana fala com propriedade. “Eu leio o caderno inteiro, 
menos o resumo da novela e o horóscopo, né”. E o que lê pri-
meiro é o Mundo Sebo e a tirinha. “Conheço o pessoal do 
ALT e morro de rir com a tirinha. E já comprei um li-
vro indicado no Mundo Sebo, Ninguém é de Nin-
guém, do Harold Hobbins. O livro é muito 
bom”. Para terminar, deixa os pedidos: 
“Quero que continuem com as 
matérias criativas e ainda 
quero minha camiseta 

do ALT”.

Nestes dias, talvez o único legítimo colecionador de edição 
de jornal diário ainda em circulação seja o próprio jornal, e 
tem o nome de Arquivo, não coleção. Uma formalidade his-
tórica, digamos. Coleção de jornal mesmo era ‘na antiga’, de 
recortes, daquelas reportagens especiais imperdíveis, ou da-
quele suplemento que não sai mais, um artigo ali, outro lá. 
Mas de edição ou de caderno... é difícil. Sendo assim, foi legal 
saber que alguém coleciona o ALT. 

Das 52 edições do Gazeta ALT, a acadêmica de jornalismo da 
Unipar Juliana Tokarski tem quase 40. “Ainda não tenho as edi-
ções deste ano, mas vou conseguir”. Coleciona porque se identi-
fi ca com a proposta do caderno, gosta de cultura e de jornalismo 
narrativo. Tanto que participou ano passado da Ofi cina de Jorna-
lismo Narrativo Outra Pauta, aqui da Gazeta do Paraná.

Foi a Julliane Brita que conversou com a Juliana na hora 
do intervalo das aulas, na quinta-feira. E, papo vai, 

papo vem, a acadêmica falou das matérias de que 
mais gostou. “Na primeira edição vocês fizeram 

uma coisa que nunca havia sido feito. Vocês leva-
ram um flanelinha para 

dentro do shop-
ping e con-

v e r -

Esses velhos
tempos modernos

Carlitos, aquele vagabundo, mostrou ao mundo como fi caram os Estados Unidos após a depressão de 1929. Trocando em miúdos: milhares 
de desempregados e miséria. E a crítica ao capitalismo veio no processo de maquinização do homem pelo sistema de produção industrial, 
com base em linha de montagem e especifi cação do trabalho. Você coloca esse parafuso, ele aperta, nós lucramos.

A modernidade foi tomada como ferramenta de supressão de supostas atividades subversivas. A relação era tênue entre a 
imposição de limites e a perseguição do empregado. O fato é que, nesse redemoinho de ideais, o sistema se tornou o pai do 
próprio veneno, ou da própria cura. O antagonista ganhou respeito e não mais morre no final, mas move a massa, mesmo que 
aos poucos, para o outro lado da força. Estamos com Chaplin e não abrimos.

Embora, veja bem, não sei dele, mas nunca fomos contra a indústria. Apenas preferimos a produção manual. Não queremos aper-
tar parafusos e porcas por dentro de uma máquina, muito menos afrouxá-los a ponto de desmoronar as estruturas. Queremos é 
encontrar um espaço entre roldanas e rolamentos que nos permita colocar uma dose a mais de óleo na produção. E dos bons.

Amanhã faz um ano que estampamos na capa do Gazeta ALT nossa primeira matéria, que, meio sem querer, deixou claro 
nosso pensamento em relação ao caderno. “Nos parecia uma ideia original”. Desde então, tivemos a felicidade de aumentar a 

nossa produção, o número de pessoas trabalhando e, felizmente, 
recebendo o mais alto reconhecimento: “Parabéns, voltei a com-
prar jornal por causa de vocês”.

Jornalismo pode ser algo meio masoquista; uma ilusão perdida 
para Balzac. Se não é à revelia, fi zemos 
uma escolha: não seremos engolidos 
pela máquina. E fi que sabendo: ainda 
nos parece uma ideia original. Voilà.
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Um ano hein!? Bacana para mais de me-
tro. Me perdoem a intimidade, mas vou 
escrever na primeira pessoa.

Tá... dia desses eu precisava mandar algo 
por e-mail para o Anderson e saquei o grace-
jo de “Para o ALT e avante!”. Um trocadilho 
– infame, como tal – com o nome do suple-
mento (vitamínico?) com aquela frase que o 
tal Super-homem pronunciava. A frase aca-
bou na capa do ALT (Ed. 32).

E daí? Meu, eu acho o ALT o maior gi-
bizão... e quer um personagem mais gibi 
que o Super-homem?

E da famosa série “Perguntar não ofende”, 
que história é essa de “Para o Alto e avante!”?. 
Você sabe por que essa frase foi colocada 
na boca do Super-homem toda vez que ele 
alçava um voo? O que tem a ver alhos com 
bugalhos? ALT, gibi, o homem do amanhã, 
voos? Daqui a pouco só falta misturar rádio 
e Niestzche nessa história...

É claro que quando essa frase saiu, o fez 
praticamente por conta e risco. Eu só asso-
ciei o nome à pessoa. E agora, no primeiro 

Para o ALT
e avante!
Um gibizão
em pleno voo

Ctrl +

Alt +
Del =
cultura

Claudemir
Hauptmann*
CASCAVEL | PR

Paulo Alexandre 
de Oliveira*
CASCAVEL | PR

ano do ALT, resolvi dar uma olhada mais 
atenta nessa história.

Vamos às coincidências:

O Super-homem “nasceu” em 1938, na 
Action Comics. O cara era chamado de “O 
homem do amanhã”. Uau! Para criar o ALT 
também olharam para o futuro...

E a tal frase... Para o Alto e avante! Sur-
giu em 1940, mais precisamente em 12 de 
fevereiro, na rádio americana Mutual, que 

lançava um programete de 15 minutos 
chamado Superman. Uma novelinha. E 
toda vez que o Superman ia voar, bradava 
num tom dramático: Para o alto e Avante! 
Uau. Lógica perfeita: de que outra forma 
poderiam representar o voo do super-
herói no rádio!? O ALT também alçou um 
voo digno de herói num cenário em que 
um jornalismo cada vez mais mortal (e 
fatal) se comporta como autista, repetiti-
vo e autoritário. Esses três adjetivos com-

põem o tautismo a que se refere Sfez 
em Crítica da Comunicação. Ele juntou 
as expressões tautologia, autismo e au-
toritarismo para formar o neologismo.

Bem, o tal programa na Mutual se es-
tendeu até 1951 e ainda hoje é conside-
rado como um dos marcos da história 
do rádio. O ALT também está fazendo 
história, eu não tenho dúvidas.

Agora seria a hora de o chato entrar na 
conversa e falar assim: ok, você falou do 
ALT, da frase, do futuro, do Super-ho-
mem, voos e do rádio. Mas ainda não as-
sociou referência sobre gibis e Nietzche.

Vai ser chato assim lá no concurso 
de CDFs.. .

Mas tudo bem, desafio lançado. De-
safio aceito. Os gibis são um gênero li-
terário muito bacana, que de marginal 
foi guindado à condição de ferramen-
ta perfeita à educação. Quer um jeito 
mais bacana de contar histórias do que 
colocá-las em quadrinhos em que te-
mos desenhos e textos curtinhos? 

Já tem até livro defendendo os ex-
marginais gibis como perfeitos à prá-
tica educacional. Quem te viu e quem 
te vê, não? No meu tempo, entrar na 
escola com um gibi era mais difícil que 
praticar descaminho na fronteira com 
o Paraguai. Djota Carvalho, cartunista 
e mestre em Educação, escreveu o livro 
A Educação está no Gibi. Mostra que os 

gibis se prestam às crianças como uma bela alternativa para a introdução ilustrada à literatura, à história, à geografi a, à matemática... 
Não é à toa que já tem faculdade oferecendo cursos de graduação em HQs, como a PUC/RS ou a Estácio de Sá, no Rio.

E vamos ser observadores: Ler Asterix e Obelix sobre a vila dos gauleses que resistia à invasão romana é ver uma metáfora à resistência 
francesa à invasão nazista. Asterix e Obelix é uma obra de franceses, René Goscinny e Albert Uderzo. O Capitão América, em 1941, tinha 
um arquiinimigo, o Caveira Vermelha, com evidentes referências nazistas, por acaso? O fato de os super-heróis americanos da época 
lutarem contra países do eixo, especialmente a Alemanha de Hitler, a Itália Fascista de Mussolini e o Japão do primeiro-ministro Tojo, não 
é acidental. Meses antes de Pearl Harbor a guerra com os japoneses já era real para os super-heróis americanos.

Namor, o Príncipe Submarino mostrava a luta contra o Eixo abaixo da superfície, numa referência aos submarinos. E depois, na 
Guerra Fria, os heróis, como Hulk e o Quarteto Fantástico, eram referências claras à realidade de então. Você acha que Banner, de 
Hulk, era um físico nuclear à toa? O Quarteto estava numa corrida espacial por acaso? Os arquiinimigos que eram asiáticos, antes 
de Pearl Harbor – preferencialmente chineses, como Ming, O Impiedoso, inimigo de Flash Gordon – viraram japoneses depois da 
Segunda Guerra e russos durante a Guerra Fria.

E pensar que por aqui, nos idos dos anos de chumbo, 
“especialistas” do Ministério da Educação afi rmavam 
que as HQs causavam “lerdeza mental”. Agora pesquisas 
mostram que elas melhoram rendimento dos alunos e 
podem ser ótimas aliadas dos professores. Minha fi lha, 
de 12 anos, lê gibis desde o primário e adora visitar os 
sebos da cidade comigo. A mais recente aquisição dela, 
uma obra de Dumas. Uma leitora que cresceu nos gibis. 

Os gibis podem ser didáticos e pedagógicos sim. E 
o ALT, como já disse, é uma espécie de gibizão, capaz 
de educar os adultos de hoje que, quando crianças, 
perderam ou não tiveram a chance de se iniciar na 
leitura a partir dos gibis convencionais.

Tá, agora é a vez de Nieszche, né? Bem, é em Nietzche que 
a refl exão fi losófi ca sobre o niilismo alcança o mais alto 
grau. Se bem que eu gosto mais da versão russa, âmbito 
mais externo ao fi losófi co e literário e mais afeito aos planos 

social e político do termo. Niilista, no contexto russo, pós-Guerra da 
Criméa, era todo grupo ou movimento de rebelião contra a ordem 
estabelecida, o atraso, o imobilismo da sociedade. Na França, lá pela 
época da Revolução, chamavam niilistas aos que não eram contra 
nem a favor da revolução, uma versão que não me agrada tanto.

O ALT tem um DNA niilista quando, por pura molecagem idea-
lista, se empareda contra a mesmice do jornalismo, contra o imo-
bilismo, contra a prática prosaica cotidiana em que a técnica se 
sobrepõe aos aspectos humanos, fazendo dos profi ssionais meros 
reprodutores de métodos consagrados. Ora, meus caros, o jor-
nalismo literário virou gibi pelas mãos do ALT. Faz um sobrevoo 
sobre regiões do jornalismo e lá do alto está descortinando novos 
pontos de vista sobre a profi ssão e o modus operandi aqui pelas 
bandas do Velho Oeste. Se o ALT fosse um lugar no jornalismo, 
seria um mirante, em algum ponto alto. Muito útil para quem está 
buscando novos pontos de vista. Simples assim.

* Jornalista e professor universitário

Quando o Guilherme (diretor ad-
ministrativo desta Gazeta) e o An-
derson (formando de Comunicação 
que cumpria estágio na redação) me 
chamaram para uma reunião sobre 
a proposta de um caderno sema-
nal, aos domingos, ouvi atentamen-
te a explanação e “comprei” a idéia 
– naquela época ainda com acento 
agudo – pela proposta de inovação 
e conteúdo qualificado que seriam 
agregadas as edições de domingo.

No trabalho diário com o computa-
dor, quando este ‘resolve’ encrencar, 

"Caros amigos 
do ALT,

 

classifi cações costumam ser injustas mas, por vezes, é impos-
sível escapar delas. O ALT é, provavelmente, o caderno melhor 
desenhado em todo o Paraná e, eventualmente, no Sul do 
Brasil. Mais: o caderno tem uma política editorial que valoriza 
novos talentos, a experimentação da escrita, a pluralidade de 
pautas e assim por diante. E tudo isso é levado adiante por uma 
equipe multidisciplinar também de enorme talento e, em espe-
cial, muita coragem. Parabéns, de coração!"

 

*Jornalista, professor universitário de Comunicação Social da Unicentro

a alternativa é o famoso “Ctrl + Alt + Del” para 
reiniciar a máquina ou escolher uma alternativa 
mais adequada. E assim é o Caderno ALT. Porém, 
antes de explicar essa relação, é preciso definir 
duas palavras principais do caderno.

A primeira ideia – agora sem acento – que é a 
representação mental de uma coisa concreta ou 
abstrata; a representação de símbolos; elaboração 
intelectual, concepção, invenção, criação, maneira 
particular de ver as coisas, opinião, conceito, juízo, 
imaginação, quimera, sonho, pensamento, conhe-
cimento, memória, lembrança, noção, informação. 
E a segunda, alternativa, pode se resumir a “suces-
são de duas coisas reciprocamente exclusivas”. 

Com esses dois conceitos bem claros – que carac-
terizam o trabalho da equipe do ALT – recupera-
mos o “Ctrl + Alt + Del”. A aposta feita pela Gazeta 
no ALT foi um “Ctrl + Alt + Del” para reiniciar um 
novo processo de consciência crítica no leitor. Esta 
consciência não se forma apenas com discussão de 
política e economia, mas, sobretudo, com o des-
pertar para a leitura e a cultura. 

Nesse contexto, o ALT promove este “despertar” 
com irreverência responsável e textos que fogem 
ao padrão tradicional do jornalismo convencional. 
Não se trata de “abandonar” os princípios básicos 
da comunicação, mas, sim, apresentar informações 
e inovações de forma diferenciada na linguagem e 
também na construção visual. 

Literatura, teatro, música, artes plásticas, dis-
cussões filosóficas e acadêmicas, análises, humor 
e espaço para todo tipo de manifestação da so-
ciedade encontram lugar reservado neste cader-
no que faz escola (e inveja) aos grandes centros 
tidos como culturais.

Das estradas rurais de Cascavel aos corredores 
da USP, o ALT escreveu o primeiro ano de história, 
preparando um caminho “não linear” em que cada 
leitor, personagem e integrantes do caderno – e 
também da família Gazeta do Paraná –, não um 
mero expectador, mas “ator coadjuvante” deste es-
petáculo único que é vida!

*Editor-chefe da Gazeta do Paraná e entusiasta de toda inovação e 
proposta arrojada como o ALT

Marcio
Fernandes*
GUARAPUAVA | PR

Desenho de Laura Hellem Costa, 11 anos. Aluna da 6ª série do 
Colégio Estadual Wilson Joff re
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Ainda é cedo para se falar em nostalgias 
e vontades de regressar ao passado recen-
te, 2008 mal acabou. Para sentirmos falta de 
algo leva um tempo para a insatisfação com o 
presente ser transformada em saudade. Parar e 
olhar para trás é um tipo de ação coordenada 
com emoções que emergem ora da felicidade, 
ora da tristeza. Passional é o momento para revi-
ver lembranças. Escondida no prédio que abriga 
as redações e equipes administrativas da Gazeta 
do Paraná, a redação do ALT cresceu e, mesmo no 
mais recôndito cômodo, alçou voo, ganhou área, se 
solidifi cou. A seguir, um pouco dessa trajetória.

No início havia o verbo

Era o 24º dia de fevereiro de 2008 quando estre-
ava na Gazeta do Paraná um suplemento: Gazeta 
ALT. Na matéria de capa, Ana Paula Salamon assinava 
a história do fl anelinha Rogério. Para a produção da 
reportagem, a jornalista e mais três amigos – Ander-
son, editor do Gazeta ALT, Andréia e Jacidio – levaram 
Rogério para passear dentro de um shopping center com 
o intuito de perceber a reação do personagem e das pes-
soas que os veriam naquele ambiente.

Na descrição da sensação causada, Andréia explicava 
solitária ao gravador: “– Ele não é discreto, tem um andar 
descolado, chama bastante atenção. Ele usa muitas gírias 
e fala alto. As madames estão com medo das crianças que 
chegam perto, estão olhando muito assustadas... Tá todo 
mundo olhando, todo mundo pedindo o que ele está fa-
zendo aqui”. No bate-papo daquela tarde, Rogério falou de 
sonhos, da mãe, de fragmentos do passado, de desejos: “-...
eu piro em ser um super-herói um dia para poder ajudar os 
outros, porque de tanto que a gente vive na amargura, a gente 
também quer ajudar. Mas a gente não pode, né!?”. 

Neste mês, voltamos aos arredores do shopping onde essa re-
portagem foi apurada. Entre os rapazes de rua que vigiam carros, 
procuramos Rogério e o amigo Sabota. A resposta foi negativa; há 
meses que não são vistos ali. Segundo um dos fl anelinhas, os dois 
estão presos, Rogério não sabem o motivo, já Sabota, por estupro. 

A segunda edição trouxe na capa não somente a tangência do texto 
com o tradicionalismo: o tema polêmico, assunto de muitas rodas 
de conversa. “Uma carta de amor, por Seu Walter”, o título abrangia 
o universo amoroso que o casal Walter e Fátima Pertille viveu por 26 
anos. O vermelho daquela capa estampava dois paradoxos: o amor do 
casal e o sangue do assassinato de Pertille.

Fragmentos de uma carta escrita por ele, dedicada à Fátima, chamam 
atenção no início do texto: “– 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 tanto, eu te 
telefono toda hora para te dizer mais uma vez te amo, como estou dizendo 
agora. (...) Meu amor, você manda na minha vida”.

Um ano e meio após o assassinato do marido, minha conversa com Fáti-
ma mantém o mesmo tom adotado pelo jornalista Jacidio Junior naquela 
ocasião, empatia. “Estamos tentando refazer nossas vidas. Nossa fi lha mais 
velha está grávida, nossa outra fi lha está superando. A difi culdade maior é 
dos gêmeos, os mais novos, que ainda sentem muita falta do pai, ainda não 
compreendem o que se passou. Eu queria hoje dizer a ele: Eu preciso de aju-
da. É difícil educar dois fi lhos adolescentes, e mais do que nunca preciso de 
você, Walter”. Parecia ter um nó na garganta. “Eu sinto falta do meu amor, do 
meu amigo, do meu marido. Vamos seguindo a vida sabendo que aquele que 
causou todo este mal está livre, apesar de ter confessado o crime: assassinou 
meu marido pelas costas”. “Se ele fosse julgado em breve traria um alento a 
essa sensação estranha pela qual vocês passam?”. “Não resolveria nossa tristeza 
e nossa saudade, mas tranquilizaria saber que ele está na cadeia pagando pelo 
crime que cometeu. Ficar impune é que não dá”. “Na matéria em que você con-
versou com outro jornalista fi ca muito claro a intensidade desse amor que havia 
entre vocês, isso continua?”. “O lugar que o Walter ocupou aqui no meu coração 
é imenso; – já chorando – eu me emociono sempre que falo disso. É muito amor. 
Todas as vezes que preciso muito dele eu sonho com ele e parece que por meio dos 
sonhos ele vem me ajudar, é coisa minha. Se o tempo voltasse, eu daria essa chance 
de assumir o reatar no nosso namoro antes do dia que prevíamos”.

Alguns meses antes do assassinato, Walter e Fátima estavam separados. Acabaram 
reatando, pois, como ela diz, era muito amor entre os dois. Num sábado de agosto 
eles fariam a aparição pública em uma festa ofi cializando a volta do casal, entretanto, 
Walter foi assassinado na sexta-feira, véspera do tão esperado dia. Darlei Gabana, ex-
sócio e algoz, continua em liberdade apesar de haver testemunhas oculares e de ele ter 
confessado que matou Walter Pertille.

Na terceira edição um assunto mais light abordado pelo ALT: as fotografi as do estudante 
de odontologia Gabriel Pezzini Simon, que na época expunha uma coletânea de fotos no 
Cascavel JL Shopping. Em um café da cidade, Pezzini contou um pouco da história que o in-
seriu na fotografi a, do gosto artístico da mãe, que o inspirou, e dos planos que endireitou em 
uma nova conversa com o ALT esta semana: “O plano de morar na Inglaterra continua fi rme, 
forte e valente. A única coisa que mudou é que em setembro deste ano vou me casar com a 
mesma namorada [Juliana Matter] que mencionei na matéria passada. Chegando à Europa vou 
direto a agências publicitárias com o meu portfolio debaixo do braço, na esperança de conse-
guir verbas para desenvolver mais ainda este meu gosto pela fotografi a”.

Da quarta edição, boas gargalhadas foram ganhas com a capa. A foto foi tirada pelo Anderson; 
a frente do banheiro da rodoviária veio acompanhada da frase aterradora: “Aqui se faz, aqui se 
paga”. Na matéria assinada pelo Anderson e pela Julliane, os dois senhores que guardavam a roleta 
dos banheiros contaram um pouco das histórias pessoais. Osni Gomes de Lima não foi encontrado 
por nós nesta semana em que buscamos pelos personagens que marcaram o primeiro ano de ALT. 
O funcionário que o substituiu na roleta disse que ele foi embora para o município de Guaraniaçu 
para trabalhar na terra. O outro guarda de roleta, José Francisco dos Santos, conhecido como Seu 
Chico, ainda continua lá, risonho e matreiro para nenhum usuário sair sem pagar. Segundo ele, pensa 
em voltar a Sergipe para visitar os parentes. Contou-nos que fi cou alguns meses sem trabalhar, mas, 
como é um ótimo empregado, voltou a pedido do patrão para cobrir férias de outro funcionário.
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Na edição 10, a pauta era pra lá de maluca. A equipe foi 
aos três cursos de jornalismo de Cascavel e propôs um 
exercício aos alunos: uma experiência de escrita automá-
tica provocada pela audição de músicas como sugestão 
sensorial para acelerar a imaginação. A partir dessa ativi-
dade foi montado um texto com os recortes dos acadê-
micos; na edição, o resultado foi misturado com coisas 
escritas por John Cage – músico que primeiro tratou de 
escrever sobre o que chamou de música do acaso –. A 
mistura feita pela equipe inspirava-se na obra Junkie, 
de William Burroughs. O escritor utilizava-se ora de 
fluxos de consciência, ora da edição de duas páginas 
escritas totalmente distintas: cortava-as ao meio e 
as ligava fazendo a nova página emitir sentido.

Acompanhando essa pauta, a equipe se propôs 
a outro exercício: julgar discos pela capa. A ideia 
foi de Silvio Demétrio, que também ficou res-
ponsável por selecionar os discos. Então, em vez 
de ouvirmos os bolachões antes de comentar, 
nós apenas escrevemos sobre eles analisando 
as capas. Os dois exercícios renderam bons co-
mentários naquela ocasião.

Filho pródigo

Começava na edição 13 a sequência de 
matérias mais polêmicas e comentadas no 
primeiro ano do Gazeta ALT: a história de 
Marins de Oliveira Bello. Durante quatro 
edições, vários depoimentos trataram 
de contar o período de fixação de co-
lonos na região de Cascavel. Tempos 
difíceis nos quais a pistola mandava 
mais que qualquer cargo. Nessa 
primeira reportagem, o jornalista 
e escritor Aluízio Palmar abria 
a série polêmica sobre o po-
pularmente conhecido como 
jagunço Marins Bello. Aluízio 
foi vítima da repressão da di-
tadura e afirmou na matéria 
que Marins Bello foi cague-
te da polícia ao entregá-lo 
para depoimento e tortu-
ra. Não quis julgar Marins, 
“mas que foi ele, foi”.

Na edição 14, Pedro MIki-
lita, que durante o reinado 
de Marins Bello era dono de 
uma lanchonete em Cascavel, 
contou histórias do tipo duelos 
de fi lme de Western que acon-
teciam entre Marins e outros va-
lentões. Na mesma reportagem, 
Alberto Pompeu contextualizou 
a região nas décadas de 1950 e 
1960, mesclando com o que sabia 
sobre Marins, além de contar que 
se vestia de Papai Noel e entregava 
brinquedos para os fi lhos de Marins e 
Dona Dalva. Enquanto isso, diziam na roça 
para as crianças: “vai dormir ou eu chamo o ve-
lho Marins”. E haja perna pela casa.

O ciclo já se encaminhava para o encerramento com a car-
tada fi nal da viúva de Marins Bello. Desta vez, a reportagem O 
Casal Bello trazia depoimentos da esposa do personagem polêmico. 
Dalva Aparecida Dias, esse é o nome da mulher forte desenhada no texto. O 
Vestígio da Lenda tratou de desmentir e contar a verdade, segundo ela. Para se 
ter ideia da tenacidade dessa senhora de 69 anos, a reportagem dizia: “Marins Bello, 
aliás, gostava de mostrar aos amigos o quão bem a esposa atirava. Colocava um cigarro na 
boca e pedia para que ela cortasse a tiro. Moeda, pires, pratos. Ela acertava sem parar. Foi sem-
pre sacar e atirar. Muito bem e com as duas mãos”. Se fosse comparada a algum personagem 
histórico, com certeza seria Maria Bonita.

Com a idade, o fulgor de juventude e a resistência vão diminuindo, entretanto, a cabeça 
continua boa, como ela afi rmou por telefone quando conversamos nesta semana. “Fiquei 
preocupada, me disseram que alguém do jornal havia vindo aqui e eu não achava o tele-
fone do Anderson para retornar”, entre risos, expliquei nossa ida a casa de Dalva. “Não 
ando muito bem de saúde, naquele dia que vocês estiveram aqui tinha ido ao médico, 
acho que neurologista. Mas faz parte, quando a idade avança a gente vai dando um jeito 
de ir remediando”. Em concordância à assertiva dela, continuou: “Naquela época eu não 
estava numa boa fase, tinha perdido uma fi lha e a cabeça estava meio atribulada. Agora 
também estou com um fi lho com alguns problemas e vamos tentando tocar a vida, 
resolvendo o que é possível. Ainda temos que conversar mais sobre aquele assunto, há 
muito que ser dito ainda. Na verdade, o principal ainda não foi dito”. “O que seria esse 
‘principal’ D. Dalva?”. “A verdade sobre Marins, a verdade que ele era um homem bom, 
e há muitas pessoas que me procuraram depois que as reportagens saíram e querem 
falar a verdade sobre ele”. “Voltaremos a conversar sim, D. Dalva”.

Depois da promessa e da despedida, comentei na redação a sensação de ouvir a voz 
dessa mulher vigorosa. Julliane continuou o assunto e lembrou que no mesmo dia em 
que a última edição da série chegou às bancas, ela e o Anderson receberam ligações es-
tranhas em casa. Anderson não estava, então o papo se estendeu com a Ju. Falando num 
tom angustiado, carregado de raiva, o interlocutor disse: “Vocês não podem falar bem 
de alguém que acabou com várias famílias, inclusive com a minha. Marins Bello não era 
nenhuma fl or que se cheire, não era bom como vocês disseram”. Acontece que o senhor 
não havia lido as matérias e só se acalmou após a repórter explicar tudo: ouvimos vários 
lados da situação. Julliane aproveitou e convidou o senhor a falar no ALT sobre Marins: 
“Prefi ro não falar. Ainda hoje tenho medo do que pode acontecer”. Com o telefone 

desligado, fi cou o pensamento: “Como é que ele conseguiu esses 
números de telefone?”.
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Com o fi m do ciclo Marins Bello, o Dia do Porteiro era lembrado no ALT. No alvo da história, Medinei Francisco Pellizzaro, porteiro de um edifício de Cascavel. Na 
reportagem, contou a história da vida dele e o dia-a-dia de porteiro. Conversei com Medinei nesta semana por telefone: “A vida continua tranquila, vida de porteiro 
mesmo”. Entre risos, continuou: “O povo só pensa em ganhar dinheiro, eu penso em manter o meu emprego e continuar vivendo. Tenho saúde, felicidade, posso viver 
bem, nada mais posso esperar do futuro, só ir levando. Dinheiro não é felicidade, eu sou feliz”.

Altivez 

Após as matérias de pistoleiros do Oeste, a edição 19 temperava brincadeira com coisa séria. Pero que los hay, los hay era o título de uma das reportagens centrais 
que correspondiam à manchete “Eles estão no meio de nós”. Os ETs eram o tema daquela edição e, já na capa, a montagem feita pelo ilustrador e diagramador Jeferson 
Richetti trazia referências claras ao tema: no céu, alguém de capa voava em uma bicicleta, alusão ao sucesso cinematográfi co ET, de Steven Spielberg. Nas reportagens, 
o fotógrafo Sérgio Sanderson e o produtor cinematográfi co Antônio Marcos Ferreira falaram sobre a existência de seres extraterrestres e sobre o primeiro fi lme de 
suspense com toque sobrenatural do Brasil, como descreveu Antônio.

Já na edição 21, a sanfona gemeu. Diego Guerro, acordeonista natural de Pato Branco, concedeu uma entrevista ao ALT. Na ocasião, ele falou um 
pouco sobre o trabalho que desenvolvia, planos e também sobre o Festival de Música de Cascavel + Circuito OFF 2008. Dos planos, 
destaquei o lançamento de um CD e as misturas que ele gostaria de fazer com a música contemporânea. Voltei a conversar 
com o músico e ele me contou um pouco de como a vida continua. “As coisas nesse início de ano já se desenham 
com certo progresso. O CD que citei na entrevista anterior já está em fase final de produção, chama-
se Novos Ares e espero poder falar sobre ele em breve na Gazeta do Paraná. Neste álbum 
faço justamente a mistura da qual falei, mesclando correntes regionais com música contem-

porânea. Após o lançamento do disco, haverá um circuito de shows, lançando-o na Região 
Sul. Bom, acho que é mais ou menos isso”. 

No caderno seguinte, Daniel Ferreira, guarda patri-
monial da Prefeitura de Cascavel, compunha 
uma história pra lá de interessante. Amante 
de literatura desde criança, Daniel se pro-
pôs a seguir a mesma trilha dos ídolos que 
lia em cada página: escreveria também. 
Assim mostrou à equipe ALT que já havia 
escrito livros inteiros à mão, contou his-
tórias e abriu a caixinha de planos que 
pretendia concretizar.

Hoje, pouco mais de oito meses após 
ter sido protagonista do ALT, contou-
me como continua a vida dupla de 
guarda e escritor. “Nossa, naquela 
vez eu fi quei famoso. Eu saia nas 
ruas e as pessoas me reconheciam. 
Fiquei impressionado, pois achei 
que poucas pessoas lessem um 
caderno de cultura, pensava que 

as pessoas somente passavam os 
olhos, mas ali estava a prova, muitos 

comentaram comigo sobre a matéria”. “E 
como continua a vida, Daniel? Já publicou 

o livro?”. “Não, ainda não. Tô ainda tentando. 
Tenho um plano mais mirabolante no momento”. 

“E qual seria esse plano?”. “Quero montar uma aca-
demia de jovens escritores, creio que vai dar certo, já 

tenho algumas pessoas interessadas e em breve quem sabe 
já concretizaremos esse projeto”. Da outra vez, ele argumen-

tava sobre querer criar uma academia devido à eletividade da 
Academia Cascavelense de Letras. “Obrigado pela conversa 
Daniel e sorte para conseguir publicar o livro”. “Obrigado”

Comensal

Quase todo dia é dia de feira, até no semanário. Para 
contar essa história, Julliane e Anderson fi zeram todo o 
percurso que o produto faz até chegar às mãos do con-
sumidor. Produto fresquinho, diga-se de passagem. 
Da propriedade de Alcídio Bressani até a feirinha do 
produtor de Cascavel, os repórteres buscaram contar 
um pouco das histórias que contemplam a colheita, a 
venda e até a madrugada, quando começa o tiritar de 
feirantes da vazia Avenida Brasil pré-amanhecer.

Voltamos à feira para encontrar Seu Alcídio. “E as 
novidades, quais são? Alguma coisa mudou nesses 
meses após a reportagem?”. “Pouca coisa, continu-
amos sempre no mesmo ritmo, plantando, colhen-
do e vendendo. A única coisa diferente é que fi ze-
mos uma parceria com a Emater para a produção 
dos produtos orgânicos”. Com relação a essa par-
ceria, Alcidio participou do Show Rural Coopavel 
expondo no estande do instituto. 

A edição 28 traz um material muito especial e que 
se tornou memorável para nós. Usamos a capa e a 
contracapa para uma foto de Hiroshima tirada pelo 
professor da Escola de Comunicação da USP (Uni-
versidade de São Paulo), Atílio Avancini. A foto faz 
parte do livro Entre gueixas e samurais – fotografi as 
e relatos de viagem (EDUSP, 2008), lançado naquela 
mesma semana pelo fotógrafo. Avancini proporcio-
nou ao ALT a publicação de algumas fotografi as e 
um texto em primeira mão, antes do lançamento. 
Por meio desse assentimento, o ALT saiu à frente de 
toda a imprensa nacional, oferecendo aos leitores do 
Paraná o ineditismo e a exclusividade. 

O tema da edição seguinte, a 29, também renderia 
uma ótima brincadeira. O ilustrador e diagramador, 
Jeferson Richetti, usando do cartaz do fi lme Inde-
pendence Day (Fox, 1996) como inspiração para a 
capa do dia sete de setembro. A capa trazia a foto 
de uma nave espacial sobre Cascavel, nas proximi-
dades das torres do Central Park, lançando um raio 
fulminante sobre os prédios. Esta ilustração rendeu 
bons comentários e boas risadas. Para não deixar 
por menos, a edição posterior ao sete de setembro 
também teria uma pitada de Jornalismo Gonzo. 
Baseamos-nos em uma foto de um menino segu-

rando um crânio e um fêmur humano que foram en-
contrados na antiga Praça da Bíblia em 2006. A foto 
foi tirada por nosso editor, Anderson. A capa trazia o 
menino sentado segurando o fêmur que trazia o crâ-
nio sobreposto e, abaixo da imagem, a frase: “Ossos 
do Ofício”. No conteúdo dessa edição macabra, nós e 
mais alguns colaboradores preparamos alguns textos 
fi ctícios (ou não) para tentar entender a origem dos 
ossos que até hoje continuam sem explicação. 

Na pauta, acompanhar o dia-a-dia de um de-
sempregado. Matérias de vivência sempre exigem 
mais trabalho de um repórter. Foi o que fi zemos na 
edição 31. Começamos cedo na fi la da Agência do 
Trabalhador, e, à medida que ela aumentava, tentá-
vamos convencer alguém a deixar-nos acompanhar 
o desgaste do dia de um desempregado pela luta 
de uma vaga. Edenir Pereira foi o simpático cidadão 
que topou nossa ideia. Acompanhamos as investi-
das e desilusões do desempregado durante todo o 
dia, entre outras preocupações. Deixamo-lo no fi m 
daquele dia apenas com o desejo de sucesso, pois 
naquela ocasião esse tal de sucesso havia cortado lé-

guas do desempregado. Na semana passada, fui à casa 
de Edenir e não o encontrei. “Ele está trabalhando, vol-

ta somente mais tarde”, foi a resposta de Maria Helena, 
a esposa. “Onde ele está trabalhando?”, “Aqui pertinho, 

no Destro Atacado, como motorista”. Feliz com a resposta, 
perguntei da saúde e como continuava a vida, apenas respos-

tas positivas. “Digo a ele que estiveram aqui”. 

Na edição 32, continências deveríamos prestar. A pauta abrangia 
a Segunda Grande Guerra e contaria a história de dois heróis esque-

cidos que vivem em Cascavel. Ambos os personagens foram soldados 
da Força Expedicionária Brasileira, que expulsou os nazistas de territó-

rios italianos entre os anos de 1944 e 1945. Os dois simpáticos senhores, 
com mais de 80 anos cada um, nos receberam carinhosamente. As histó-

rias, os medos, as fúrias mantiveram-se até hoje e foi o que nos revelaram. 

Na semana passada, voltamos a casa dos dois senhores. Somente um de-
les foi encontrado: Mario Ferroni. “Continuamos bem, a vida continua boa”. 

Respondeu-nos entre um sorriso. Ele e a esposa estavam prontos para sair e, 
para não tomar tempo do casal, encurtamos a conversa. “Queria agradecer 

pela reportagem que vocês fi zeram, fi cou muito bonita”. Tímido pelo elogio, 
apenas assenti e me despedi. 

Reconhecimento

Turismo rural existe em Cascavel? Era a pergunta que nos fazíamos antes de partir 
em busca do desconhecido para produzir a edição 34. Por tradição, a capa não poderia 

deixar de brincar com o tema do concurso jornalístico produzido pela Amop (Associa-
ção dos Municípios do Oeste do Paraná): Turismo Rural. E lá está uma Rural Ford 1964 

abaixo do título Gonzo: Turismo Rural.

Para conhecer o interior de Cascavel, partimos nessa aventura por estradas e bu-
racos nunca avistados por nossos olhos ingênuos. O sensacional foi a condução que 

Jaime Richetti, o motorista da Rural, usou pelos caminhos. Ignorando estradas e ca-
minhos tradicionais, ele buscava barrancos, atoleiros e buracos para atravessar, isso 

tudo para aumentar o desespero da nossa colega Julliane, que parecia agarrar-se em 
qualquer santo que a livrasse do martírio do medo. O divertido naquela aventura foi 

voltar para casa cansados e embarrados, mas com imagens impressionantes de uma 
Cascavel desconhecida por todos.

Na edição 41, a ameaça aérea de pombos justifi cava o título da capa: “Que merda 
é essa?”. E as seguintes capas, que são as mais recentes, também se enquadram nesse 

paralelo de signifi cados abertos e criatividade bem-humorada. No Natal, apenas a frase: 
“Jingle Bells, Jingle Bells, acabou o papel... Não ouse terminar a canção.”, e no recheio da 

edição uma carta ao Papai Noel com queixas e pedidos de leitores e colaboradores, tradi-
ção já feita há dois anos na Gazeta do Paraná. 

A última edição do ciclo foi a 52. Nuvens e alguém caminhando entre elas, como num 
sonho, abriram alas para a matéria escrita por Julliane: A noite dos mortos-vivos. In-
formações técnicas sobre sonambulismo e boas histórias acompanharam a ilustração  
feita com exclusividade pelo publicitário Bruno Santos. Uso desse texto um trecho para 
contar mais dos passos do Gazeta ALT neste primeiro ano: “Tantos outros detalhes sal-
taram aos meus ouvidos leigos e ficaram perdidos pela inconsciência...”. Possivelmente, 
muito deixei para trás ao eleger o que contaria, mas não significa menos importância e 
sim apenas um critério de escolha. “A ideia parecia original”, assim começou o primeiro 
texto do ALT, e com certeza a ideia ainda nos parece original.

522
fev200

9



N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Veridiana f ica furiosa ao 
ver Luciano e Marina juntos e culpa 
Caio. Marcelo e Gordofredo grafitam 
as paredes do Múltipla Escolha. Caio 
avisa a Veridiana que irá almoçar com 
Olga. Alex destrata Kátia e é repreen-
dido por Mauro.     

TERÇA - Marina discute com Olga e 
defende Luciano. Norma Jean se decla-
ra para Alex, mas não é correspondida. 
Rodrigo se surpreende com a possibilida-
de de ser pai de Letícia. Capitão revela a 
Caju que viu Lola com outro e o incenti-
va a terminar o relacionamento com ela. 

QUARTA - Luciano discute com Marina. 
Caju aceita o pedido de casamento de 
Lola. Alex, Bruno e Diego se entusias-
mam com o show que farão na festa à 
fantasia do shopping. Norma Jean diz a 
Veridiana que vestirá uma fantasia para 
se aproximar de Alex. 

QUINTA - Marina acorda e não perce-
be que Caio esteve em seu quarto. Caio 
se despede de Olga e diz que irá encon-
trar sua neta na festa à fantasia. Olga 
diz a Luciano que Caio é o namorado 
ideal para Marina e que os dois estão 
cada vez mais próximos.   

SEXTA - Caio se faz de vítima e Lucia-
no se irrita. Norma Jean revela sua identi-
dade e Alex fi ca furioso. Marina tenta pe-
dir uma explicação a Luciano, mas Caio 
surge e pede que ela o acompanhe ao 
centro médico. Lola rasga a procuração 
e devolve o restaurante a Caju. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Aurora desconfia quando 
Isidoro revela que Aldira está prestes 
a se tornar milionária. Alaor assina o 
acordo pré-nupcial de seu casamento 
com Matilde. Aldira encontra o pen 
drive entre os pertences de Tia Sau-
dade e rouba o objeto. 

TERÇA - Aldira e Lucivone se apro-
ximam de Edilza para uma suposta 
negociação sobre o pen drive. Após a 
invasão, Edmar, Flor de Lys e Marala-
nis veem o estrago feito pelos chine-
ses e chamam uma ambulância para 
Zé Boneco, que está desacordado e 
muito machucado.

QUARTA - Carminda e João veem a am-
bulância levando Zé Boneco e a portu-
guesa decide acompanhar o namorado 
até o hospital. Júlia comenta com Adria-
no que se preocupa com o que Denise 
ainda pode fazer contra eles. 

QUINTA - Diego vê Antonella chegar 
à festa de casamento de Matilde e 
tenta se reconciliar com a ex-namora-
da. A ex-mulher de Adriano comenta 
com Joelma que Antonella pode estar 
usando uma estratégia para recon-
quistar Diego. Aldira e Lucivone en-
terram o pen drive na praça. 

SEXTA - Denise conta toda a verdade 
sobre Mauro e acaba brigando com 
Joelma. Joelma avisa para Antonella 
que irá se vingar de Mauro. Joelma 
entrega um envelope para Evandro 
com informações sobre Mauro.

SÁBADO - Capítulo não divulgado 
pela emissora.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Alma, Dora e Virgínia se 
preparam para enfrentar Xande. Baby 
se depara com Dora e lhe propõe tré-
gua. Soninha avista Gregg no meio da 
multidão e declara ao público que re-
encontrou o amor de sua vida. Alma 
fica furiosa.

TERÇA - Liginha conta a Dora que 
Suzana está em Caramirim e ela vai à 
casa de Violeta encontrar a irmã caçu-
la. Gregg conta a Alma sobre seu ro-
mance com Soninha. Excelência mor-
re nos braços de Galvão. Xande manda 
Alma tirar a máscara.

QUARTA - A verdadeira Suzana tira a 
máscara para Xande, enquanto Alma 
surge ao lado de Eros. Xande vê Su-
zana com o colar que Eros lhe deu e 
estranha. Alma vê Gregg conversan-
do com Soninha. Dora vai buscar as 
crianças e descobre que Lucas saiu 
mais cedo da escola.

QUINTA - Dora acredita que o sumiço de 
Lucas e Guga não passa de uma traquina-
gem. Lucas e Guga se divertem no pas-
seio com Baby. Baby tenta ligar a lancha, 
mas o motor não funciona e os três não 
conseguem voltar. Xande diz a Suzana 
que pretende prejudicar Eros.

SEXTA - Lucas e Guga se divertem com 
Baby e passam a noite na ilha. Bento re-
preende as crianças por terem mentido. 
Xande ameaça Suzana, e Violeta o en-
frenta. Waldete avisa a Eros que surgiu 
uma oportunidade de ele ver Suzana. 

SÁBADO - Gregg e Alma discutem, e 
Galvão se diverte com a cena. Lucas con-
ta a Bento que Dora vai embora. Florinda 
incentiva Alma a procurar Gregg. Bento 
vê Dora com as malas prontas e diz que 
eles precisam conversar.

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Manu se desespera ao ver 
Maya perto de Bahuan. Bahuan vai jogar 
polo. Raj diz ao irmão que vai participar 
do campeonato de polo. Bahuan é discri-
minado no jogo de polo e briga com Raj. 
Raul conta para Cadore e Ramiro que 
perdeu o dinheiro numa especulação. 

TERÇA - Shankar diz a Bahuan que Maya 
não pode viajar com ele. Opash conversa 
com Raj sobre o episódio do campo de 
polo com Bahuan e diz que eles precisam 
fazer algo para deter Shankar. Bahuan diz 
a Maya que ela não vai mais com ele para 
os Estados Unidos.

QUARTA - Maya não aceita as explica-
ções de Bahuan e diz que estará no lugar 
combinado para viajarem juntos. Ravi 
procura Shankar para dizer que Opash 
quer conversar com ele. Opash não acei-
ta o convite de Shankar para entrar em 
sua casa porque ali mora um intocável.

QUINTA - Bahuan fica irritado com 
as ofensas de Opash. Opash diz a 
Ravi que vai falar com os outros brâ-
manes para expulsar Shankar da cas-
ta. Bahuan suspende a passagem de 
Maya. Raul chega com o carro e Fon-
tes foge. Radesh atinge Raul.

SEXTA - Radesh fi ca desesperado ao ver 
Raul caído e chama uma ambulância 
para socorrê-lo. Ramiro descobre que 
Raul precisa de uma cirurgia e fi ca mui-
to preocupado. Ravi comunica a Camila 
que irá ao Brasil com Raj. 

SÁBADO - Bahuan enfrenta Raj e o deixa 
irritado. Shankar adverte Bahuan para 
não deixar sua raiva destruí-lo. Raul acor-
da e chama por Yvone na frente de Silvia. 
Chiara fala para Duda que ela deve igno-
rar Raj quando ele chegar ao Brasil. Maya 
e Raj se veem na rua.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Samira chega ao esconderijo 
dos mutantes do mal. Ela diz que não está 
bem e olha para Maria. Tarso diz para Ba-
tista que não sabe se irá perdoá-lo por ele 
está fazendo Sandra sofrer. Ferraz diz que 
Clara será a única mutante que ele tenta-
rá preservar a partir de agora. 

TERÇA - Os agentes do Depecom fazem 
um pacto e se unem para conseguir des-
mascarar Ferraz.   Clara lembra ter vis-
to uma foto de Janete no apartamento 
onde ela estava presa. Toni diz que pode 
ser o apartamento de Cassandra e des-
confi a que lá seja o esconderijo de Júlia. 

QUARTA - Eugênio e Dr. Sabiá conse-
guem introduzir o DNA do microorga-
nismo inserido no coração de ouro den-
tro de uma bactéria viva. Eles contam 
que agora já tem a arma para derrotar 
os reptilianos. Cléo aparece em forma de 
holograma para Irma, César e Ari. 

QUINTA - Cris, Luciano, Melquior e Zai-
ra enfrentam soldados reptilianos. Kai 
recebe Júlia, Maria, Samira, Draco e Telê 
no laboratório. Maria diz que os reptilia-
nos vão perder a guerra, pois os bebês 
estão do lado do bem. Miguel avisa que 
Gór e Metamorfo estão presos. 

SEXTA - Sandra recebe uma ligação e des-
cobre que João está morto. Cris cria um 
campo de energia em volta dele, Luciano, 
Zaira e Melquior. Os reptilianos atiram 
contra eles. Marcelo dá a notícia de que 
as crianças da profecia estão a salvo. 

SÁBADO - Irma e Gór são presas e en-
caminhadas para cela. Irma pede des-
culpas a Gór por tê-la rejeitado, mas ela 
diz que não consegue perdoá-la. Miguel, 
Cláudia e Valente defendem Felipe e avi-
sam que é o juiz quem vai decidir sobre 
a guarda de Juno. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Ao ver a porta do gabine-
te de Lucas se abrir, Xavier, que está 
instalando equipamentos de espiona-
gem, se esconde. O Secretário entra 
para pegar uma pasta. George fica 
tenso com a situação e tenta distrair 
a atenção de Lucas. 

TERÇA - George e Fausto comemoram 
o sucesso do equipamento de espiona-
gem. Os dois contemplam a imagem 
de Lucas no telão. Olga mostra a carta 
anônima para Elias. Ermírio vai ajudar 
André a superar o desemprego. Cláudia 
provoca Paulo e Michelle. 

QUARTA - Lucas está determinado a se 
separar de Beatriz. O Secretário pede 
para Bia procurar ajuda psiquiátrica. Be-
atriz tenta beijá-lo, mas Lucas a empur-
ra. Fausto e Victória continuam a briga 
por conta da foto publicada. 

QUINTA - Beatriz desconfi a que Fausto 
ajudou seu pai com os equipamentos 
de escuta. Lucas diz para Ricardo que a 
foto publicada causou um estardalhaço. 
Victória está decidida a fugir com Ga-
briel. Dra. Fernanda acalma Vicky e diz 
que a fuga pode tornar as coisas piores. 

SEXTA - Lucas pega Gabriel no colo e 
começa a brincar com o bebê. Victó-
ria fica emocionada com a cena. Lu-
cas e Victória passeiam com Gabriel 
pela fazenda. Manipuladora, Beatriz 
revela a Fausto que Victória traiu Lu-
cas em Portugal. 

SÁBADO - Assustada, Victória pergun-
ta a Fausto o motivo dele portar uma 
arma. Dissimulado, ele diz que tem a 
pistola para se defender, mas nunca a 
usou. Vicky continua espantada e não 
se convence com a desculpa. George e 
Lucas discutem na Prefeitura.

Ser submetido 
ao gosto musi-
cal alheio não é 
o meu objetivo de 
vida, muito menos 
minha tarefa de fi m de 
semana preferida. Mas não tão 
ruim a ponto de se dizer: nossa, como a vida é trágica e in-
justa, coisa e tal.... É bom porque conhecemos coisas novas, 
tanto para amar, quanto para destruir, o que, diga-se, tam-
bém é um tanto divertido. Sendo sincero, nessa trajetória 
de Disco Compacto, acrescentei mais CDs a minha prate-
leira do que presenteei os tios e primos.

Beirut fi cou um bom tempo na minha playlist, mas perdeu 
nos repeats para os franceses do Nouvelle Vague. E o que 
dizer das entrelinhas do Funckadelic? Uma beleza este solo 
da Fernanda Takai, Onde Brilham os Olhos Seus; e também 
o (a)Takk etéreo do Sigur Ross. O inteligente Segundo Ato 
do Teatro Mágico foi só para rebater, uma formosura.

O meu Top 3 tem uma dose a mais de distorção e um 
toque jurássico. O terceiro lugar darei ao Chinese Demo-
cracy, do Guns N’ Roses. É uma caixa de pandora repleta 
de cruzados, mas é melhor do que fi car com boatos e 
faixas porcamente resolvidas. Já o segundo lugar é meu 
pedido de desculpas por uma brecha musical imperdo-
ável: o Live at Leeds, do Th e Who, é igual ao Galaxie Lan-
dau 1982 da Ford. Ninguém fará uma banheirona igual.

No topo dessas linhas fi carão os mestres da mesmice 
rock n’roll. O AC/DC foi cortando acordes pela raiz e fez 
de Black Ice, na minha mísera opinião e veneração, o me-
lhor álbum de 2008, além de um dos melhores trabalhos 
de rock dos últimos cinco anos – não digo dez porque a 
minha memória não anda lá aquelas coisas –.

No ALTiano que se inicia, gostaria de um novo do 
Kiss, por que não? Até sobre o Aerosmith guardo certa 
expectativa. Essa coisa de rock geriátrico às vezes dá 
um gostinho de velhos tempos, pena que geralmente 
sem limão. Enfi m, quero mais é que a vitrola ganhe 
um turbo e, que se tiver uma tecla play de bobeira 
por aí, que ela emperre sem dó.

Saia justa nun-
ca foi minha roupa 

predileta, mas mui-
tas vezes tive que vesti-

la, principalmente neste es-
paço. Um exemplo: escrever sobre 

a banda Supreme Beings of Leisure. Nem em outra vida eu 
ouviria isso, somente aqui no ALT mesmo. Se música fosse 
uma disciplina na escola, eu nunca teria chegado à univer-
sidade. Mesmo vestindo saia justa, sempre dei um jeito de 
dançar, seja balançando os quadris num ritmo rápido e las-
civo ou deslizando como se patinasse no gelo, com cautela.

Há aqueles dias em que podemos dançar tranquilamen-
te, como se ajudados por um pouco de álcool. No meu 
caso, a tranquilidade só veio quando tratamos de cantores 
como: Zaca Baleiro, Roberta Sá, Fernanda Takai e Michael 
Jackson. Dos 15 discos sobre os quais escrevi neste primei-
ro ano de ALT, apenas seis me eram familiares. Em alguns 
casos a saia justa virava uma minissaia justíssima: Jeff  
Back? Funckadelic? O que é isso? Perguntava-me incrédu-
lo. Não tinha saída, lá ia eu dançar, trançando as pernas. 

Estes encontros sonoros entre meus ouvidos resistentes 
e sons pra lá de modernos – como queiram chamá-los 
– eram mais o choque de placas tectônicas do que um 
suportar mútuo. O terror total veio com os colombianos 
do Aterciopelados, no disco El dourado. Nunca ouvi em 
minha vida um folk tão desfolkado. Para completar o de-
sespero, surge Jeff  Back: rock instrumental do cara consi-
derado um dos maiores guitarristas do mundo. Já men-
cionei, na matéria música eu não teria saído da quinta 
série. Outra decepção foi Zapatillas, da banda espanhola 
El Canto del Loco; só louco para conseguir ouvir isso.

Os dias em que consegui dançar loucamente, mesmo 
com a saia justa, foram quando tratamos de bandas 
como: Portishead, Nouvelle Vague, Beirut e Era. Essas 
quatro indicações me renderam ótimas surpresas, 
principalmente com Portishead no álbum Th ird. Nes-
ses casos eu já estava até soltando os cabelos e su-
bindo na mesa. Quando chegaram Roberta Sá e Zeca 
Baleiro, eu já era Rainha de Bateria. 

No começo foi por gozação, mas depois virou bicho sério. 
Tanto falaram que colocamos nosso recado ali em cima, 
portanto, leia se quiser nossas impressões sobre os álbuns 
escolhidos tão aleatoriamente quanto se pode querer. Por-
que nós – ‘pessoalmente’ é a síntese de nossos textos por 
aqui –, pensamos que música é uma experiência particular 
e essencialmente sensorial. Esse é nosso princípio: senti-la e 
contá-la. Entre amor e ódio, somente a indiferença distin-
guiu a malha de sentimentos sempre intensa deste espaço.

Na árdua tarefa de formar um Top 3 de boas audições, 
percebi que mais fácil era rememorar as que, do contrário, 
mais exigiram paciência. Inesquecível é não saber o que di-
zer sobre o álbum instrumental de Jeff  Back, pura música de 
elevador; ou partir para o literal enlouquecer por ter que 
chegar ao fi nal do deplorável Zapatillas, da banda espa-
nhola El canto del loco.

Destaco ainda dois álbuns que fi cam de fora do Top 3. 
Foi agradável ouvir o beatleaniano Across the Universe; e 
mais ainda descortinar o brumoso Th ird, do Portishead. 
Dito isso, a terceira posição vai para o surpreendente Th e 
Noisettes, com What’s the time, Mr. Wolf?. Antes desco-
nhecido por mim, o grupo – pela ótima voz de Shingai 
Shoniwa – tornou-se personagem principal na playlist. 
Em segundo lugar, a delicadeza de Th e Flying Club Cup me 
apresentou Beirut, banda americana de um folk melódico 
irrecusável. Em primeiro lugar insubstituível, a delícia de 
Que belo estranho dia para se ter alegria, de Roberta Sá. 
Música brasileira sim e de bom grado.

Bem sei que já houve quem não [mais] indicou CDs pelo 
receio de que falássemos mal. Veja bem, esse não é objeti-
vo. Queremos mais é infl uências para que possamos cres-
cer, gostemos delas ou não. Portanto, indiquem álbuns 
prediletos e mais odiados, gostamos é da diversidade.

O 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.

BLA
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QUE BELO E 

ESTRANHO 
DIA PARA SE 

TER ALEGRIA
ROBERTA SÁ

THIRD
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Passa a
minha alma Melodia aos 

meus olhos

Jaime,
quero mais
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H róscopo Cin ma

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Muito boa infl uência. Aproveite o bom 
fl uxo para tratar dos assuntos familiares 
pendentes, e para obter melhores resul-
tados profi ssionais. Será correspondido 
plenamente na vida amorosa e familiar.

Examine com atenção suas possibilidades 
de se realizar profi ssionalmente e desco-
brirá contatos pessoais, que poderão lhe 
ser altamente proveitosos. Fase benéfi ca 
para solucionar problemas familiares.

Novos planos para a sua elevação de car-
go, de conhecimentos profi ssionais deve-
rão ser estudados agora. De resto, a infl u-
ência será ótima n vida amorosa e familiar 
e para tratar com amigos infl uentes.

Difi culdade na vida doméstica e desejos, 
poderão ser concretizados neste dia, 
principalmente se manter mais otimista. 
Sucesso amoroso, social e profi ssional. 
Seja sereno ao resolver problemas.

Dia muito indicador de êxito e sucesso em 
todas as coisas que empreender e, princi-
palmente, no trabalho. O amor estará 
bastante benefi ciado, juntamente com a 
saúde e as relações sociais e pessoais. 

O contato com conhecidos vai ser útil. 
Do mesmo modo, retribua a colaboração, 
sendo mais atento aos problemas dos ou-
tros e procurando dar a sua opinião sobre 
certos assuntos que você entende.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Você terá ótimas infl uências para cuidar 
de questões fi nanceiras. Não seja tão 
rude, para que o convívio possa ser mais 
harmonioso. Procuro ter um conheci-
mento mais profundo sobre você mesmo.

Sua energia, aliada a sua persistência, 
poderá lhe proporcionar vantagens re-
ais. Evite depender dos demais tomando 
suas próprias iniciativas. Vênus lhe dará 
ótimas chances de progresso social.

Neste dia, as pessoas ao seu redor esta-
rão impulsivas e teimosas procurando 
soluções precipitadas para um assunto 
qualquer. Não se deixe infl uenciar. Pre-
vina-se contra riscos de perder dinheiro. 

Favorável para receber benefícios de pa-
rentes e para progredir no trabalho e no 
plano material. A disposição mental será 
muito boa, e o trato com pessoas de po-
sição lhe trarão prosperidade.

Excesso de exigência para com as pesso-
as demasiadamente sensíveis. Cuidado 
com os inimigos ocultos. Não descuide 
da saúde. Acidentes podem acontecer se 
você abusar. Previna-se e não desanime.

Boa infl uência para desenvolver sua inte-
ligência e para tratar de assuntos ocultos. 
Todavia deverá evitar extravagâncias que 
possam prejudicá-lo física e moralmente. 
Transforme sua agitação em decisão.

Convenhamos que Cascavel até pouco tempo atrás era um marasmo cul-
tural de dar dó. Cheguei de Florianópolis há pouco mais de 3 anos ouvindo 
comentários esparsos sobre polo cinematográfi co, manifestações culturais 
diversas e outras milongas mais. Mas o que se via eram pequenos grupos 
tirando leite de pedra e suando sangue para levar uma peça ao palco, 
para organizar uma exposição ou para conseguir uma câmara empres-
tada ou alugada como foi o nosso caso.

Mas é lógico que Cascavel tinha a sombra de artistas já consagra-
dos, e qual foi minha surpresa ao saber que um colega músico foi 
convidado para tocar na exposição de um desses e foi tratado 
como um animal. A gente espera esse tipo de tratamento de 
fazendeiros, mas não de outros artistas.

Esqueçam o polo cinematográfi co, Cascavel já tinha alcunha, 
era a capital dos artistas jovens e pobres versus artistas ricos, 
artistas velhos, políticos, empresários, plantação de soja e 
indústria de vitela. Como a dita é longa, a rebelião como 
toda contracultura teria que ser o oposto, um nome su-
cinto e curto, algo assim de três letras.

Há mais de um ano bebericava uma cerveja com 
Laysmara Carneiro Edoardo e Anderson “Antjslkdjfoi-
dsjf” Costa, e no auge da revolta falei para o último 
que já trabalhava na Gazeta: “Cascavel precisava 
de um caderno cultural de verdade, uma Cahiers 
du Cinéma, um Pasquim, um folhetim info-
ofensivo, algo assim, sabe?”. “Interessante, Sílvio 
(Demétrio) e eu já temos pensado nisso há um 
tempo, tá quase tudo pronto para sair”, me 
respondeu. “Legal! Garçom, mais uma”. Este 
foi meu primeiro contato com o caderno, 
e mais uma prova de que as mudanças 
acontecem nos botecos, e não em salas 
corruptas de reunião regadas a falsos 
elogios e sem palavrões.

Semanas depois, Anderson me 
liga e pede o primeiro texto 
para que no domingo se-
guinte o primeiro exemplar 
estivesse nas bancas. E já 
vinha de sola extinguin-
do o antigo caderno de 
reportagens de Agên-
cia e querendo logo 
se livrar dos ho-
róscopos e resu-
mo de novelas. 
Graças aos 
traços ou-
sados de 
Jeferson 

Richetti, editorial abusado, 
matérias beirando o sar-

casmo, minha reação foi 
a mais natural possível: 

“Vai durar umas duas ou 
três semanas e vão cor-

tar nosso embalo”.

E contrariando a estatística 
municipal aí está o ALT comple-

tando o primeiro ano em quase sua 
totalidade dedicado a compensar jun-

to ao quarto poder toda aquela fúria 
artística de uma cidade que tinha 

passado, mas nenhum pingo de 
esperança artística para o futuro.

E digam os dinossauros o que 
disserem, eles estão em vias 

de extinção, há um mun-
do aberto a nossa frente e 

alguém precisava limpar 
aquela bagunça. É ape-

nas o começo e ainda há 
muito que fazer.

Vida longa ao Ga-
zeta ALT.

E que os anos 
vindouros sejam 

de um abuso 
crescente.

Numa tentativa de expressar 
sucintamente o que representa o 

Gazeta ALT, já que também me foi 
imputada esta tarefa difícil, acabei me 

enveredando pelo dicionário para, assim, 
procurar entender os possíveis signifi ca-

dos presentes no vocábulo “ALT”, que pode 
ser ao mesmo tempo uma sigla ou uma ono-

matopeia, já que é do feitio dos seus rebentos, 
as piadas internas no decorrer dos textos publi-

cados por eles. De qualquer modo, segue a 
minha tentativa frustrada de sintetizar os 

resultados em alguns versos.

aTLAs:
Tradição ALTernativa.

ALTeração ALTaneira de notar o mundo
que, embora ALTerada e ALTiva,

é ALTercação ALTíssona,
ALTiloquente,

ALTriz.

...As críticas não são necessárias. Esta foi a primeira e 
a última vez em que procuro demonstrar estes dotes. 

Na verdade, para além da brincadeira, isso é para 
estabelecer o meu agradecido comentário pela 
contribuição quixotesca do Gazeta ALT, que, 
erigida por sujeitos sonhadores, fez resplan-

* Roteirista e Diretor de Cinema 
e Publicidade - 

vandercolombo@gmail.com

Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL | PR

Vander
Colombo*
CASCAVEL | PR

CASCAVEL
Cascavel West Side
Sala 1: Crepúsculo (legendado) – ro-
mance – sexta a quarta 16h; quinta 17h.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – co-
média – sexta, segunda e quinta 14h e 
19h10; sábado, domingo e terça 14h30 e 
19h10; quarta 14h e 19h20.

Sala 2: A Troca (legendado) – drama – 
sexta, segunda e quinta 16h20 e 21h10; 
sábado, domingo e terça 16h30 e 21h10; 
quarta 16h20 e 21h20.

Marley e Eu (legendado) – comédia 
– sexta, segunda e quinta 14h10 e 19h; 
sábado, domingo e terça 14h20 e 19h; 
quarta 14h10 e 19h10.

Cascavel JL Shopping
Sala 1: A Pantera Cor de Rosa 2 (legen-
dado) – comédia – diariamente 14h10, 
16h, 17h50, 19h40 e 21h30.

Sala 2: Um Faz de Conta que Aconte-
ce (dublado) – aventura – sexta 14h, 
15h50, 17h40, 19h30 e 21h20; sábado a 
quinta 14h, 15h50 e 17h40.

Noiva em Guerra (legendado) – comé-
dia romântica – sábado a quinta 19h35 
e 21h30.

Sala 3: Marley e Eu (legendado) – co-
média – diariamente 14h e 16h20.

A Troca (legendado) – drama – diaria-
mente 18h40 e 21h20.

Sala 4: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – diaria-
mente 14h10, 17h20 e 20h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi 
Barigüi 1: Sim Senhor (legendado) – 
comédia – sexta 14h05, 16h20, 18h35, 
20h50 e 23h05; sábado 11h50, 14h05, 
16h20, 18h35, 20h50 e 23h05; domingo 
11h50, 14h05, 16h20, 18h35 e 20h50; 
segunda 11h50, 14h05, 16h20, 18h35, 
20h50 e 23h05; terça e quarta 11h50, 
14h05, 16h20, 18h35 e 20h50; quinta 
14h05, 16h20, 18h35 e 20h50. 

Barigüi 2: Bolt – Supercão (dublado) – 
animação – sábado a quarta 11h45.

O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – sexta e sábado 

14h, 17h20, 20h40 e 00h; domingo 14h, 
17h20 e 20h40; segunda 14h, 17h20, 
20h40 e 00h; terça, quarta e quinta 14h, 
17h20 e 20h40. 

Barigüi 3: Coraline e o Mundo Secreto 
(dublado) – aventura – sábado a quarta 
11h10, 13h25, 15h40 e 17h55.

Sexta-Feira 13 (legendado) – terror – 
diariamente 20h10 e 22h20.

Barigüi 4: O Grilo Feliz e Os Insetos Gi-
gantes (dublado) – animação – sábado 
a quarta 12h50.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comé-
dia – diariamente 15h, 17h15, 19h30 e 
21h50.

Barigüi 5: Operação Valquíria (legen-
dado) – suspense – sexta 13h35, 16h10, 
18h45, 21h20 e 23h55; sábado 11h, 13h35, 
16h10, 18h45, 21h20 e 23h55; domingo 
11h, 13h35, 16h10, 18h45 e 21h20; se-
gunda 11h, 13h35, 16h10, 18h45, 21h20 e 
23h55; terça e quarta 11h, 13h35, 16h10, 
18h45 e 21h20; quinta 13h35, 16h10, 
18h45 e 21h20.

Barigüi 6: A Pantera Cor de Rosa 2 
(legendado) – comédia – sexta 13h10, 
15h15, 17h25, 19h35, 21h40 e 23h50; sá-
bado 11h05, 13h10, 15h15, 17h25, 19h35, 
21h40 e 23h50; domingo 11h05, 13h10, 
15h15, 17h25, 19h35 e 21h40; segunda 
11h05, 13h10, 15h15, 17h25, 19h35, 21h40 
e 23h50; terça e quarta 11h05, 13h10, 
15h15, 17h25, 19h35 e 21h40; quinta 
13h10, 15h15, 17h25, 19h35 e 21h40. 

Barigüi 7: Noivas em Guerra (legenda-
do) – comédia – sexta e sábado 18h15; 
domingo 18h15, 20h15 e 22h15; segun-
da 18h15, 20h15, 22h15 e 00h15; terça a 
quinta 18h15, 20h15 e 22h15.

Quem Quer Ser Um Milionário (legen-
dado) – drama – sexta e sábado 20h20 
e 23h.

Um Faz de Conta que Acontece (dubla-
do) – comédia – sexta 13h45 e 16h; sába-
do a quarta 11h30, 13h45 e 16h; quinta 
13h45 e 16h. 

Barigüi 8: O Leitor (legendado) – dra-
ma – diariamente 22h.

Um Hotel Bom Para Cachorro (dubla-
do) – aventura – diariamente 12h40, 
14h50, 17h05 e 19h45.

UCI - Shopping Estação 
Estação 1: A Pantera Cor de Rosa 2 (le-
gendado) – comédia – diariamente 12h, 
14h, 16h05, 18h10, 20h30 e 22h30.

Estação 2: Força Policial (legendado) 
– ação – diariamente 17h20, 20h20 e 
22h35.

Madagascar 2 (dublado) – animação – 
diariamente 13h20 e 15h20.

Estação 3: O Curioso Caso de Benja-
min Button (legendado) – drama – 
diariamente 15h10, 18h30 e 21h50.

Bolt – Supercão (dublado) – animação 
– diariamente 13h.

Estação 4: O Corajoso Ratinho Despe-
reaux (dublado) – animação – diaria-
mente 12h20 e 14h20.

Sim, Senhor (legendado) – comédia 
– diariamente 16h20, 18h35, 20h50 e 
23h10.

Estação 5: O Grilo Feliz e Os Insetos 
Gigantes (dublado) – animação – dia-
riamente 12h40.

Milk – A Voz da Igualdade (legen-
dado) – drama – diariamente 14h40, 
17h30, 20h10 e 22h50.

Estação 6: Operação Valquíria (legen-
dado) – suspense – diariamente 13h10, 
15h50, 18h20, 21h e 23h40.

Estação 7: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 13h30, 
15h40, 17h50, 20h20 e 22h30.

Estação 8: Um Faz de Conta que Acon-
tece (dublado) – comédia – diariamen-
te 19h, 21h15 e 23h30.

Barry e a Banda das Minhocas (du-
blado) – animação – diariamente 12h, 
13h45, 15h30 e 17h15.

Estação 9: Coraline e o Mundo Secre-
to (dublado) – animação – diariamente 
12h30, 14h45, 17h e 19h15.

Quem Quer Ser Um Milionário (legen-
dado) – drama – sexta e sábado 21h30 
e 00h.

Estação 10: Um Hotel Bom Para Ca-
chorro (dublado) – aventura – diaria-
mente 12h50, 15h, 17h10 e 19h30.

Sexta-Feira 13 (legendado) – terror – 
diariamente 18h, 21h40 e 23h50.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard 
Sala 2: Marley e Eu (legendado) – co-
média – sexta 19h30; sábado, domingo 
e terça 17h e 19h30; segunda, quarta e 
quinta 19h30.

O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – diariamente 
21h50.

Sala 3: Sim Senhor (legendado) – co-
média – diariamente 17h30, 19h45 e 
22h15.

Sala 4: Noivas em Guerra (legendado) 
– comédia romântica – diariamente 18h, 
20h e 22h.

Cineplex 
Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia – diariamente 19h10 e 21h40.

O Corajoso Ratinho Despereaux (du-
blado) – animação – diariamente 15h 
e 17h.

Sala 2: Um Faz de Conta Que Aconte-
ce (dublado) – aventura – diariamente 
15h10, 17h10, 19h20 e 21h20.

Sala 3: A Pantera Cor de Rosa 2 (du-
blado) – comédia – diariamente 15h30, 
19h30 e 21h50.

Sala 4: Operação Valquíria (legenda-
do) – suspense – diariamente 16h30 e 
21h30.

TOLEDO
Cine Panambi
Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) 
– comédia – diariamente 16h, 19h50 e 
21h30.

Sala 2: O Corajoso Ratinho Despere-
aux (dublado) – animação – diariamen-
te 16h15.

Crepúsculo (legendado) – aventura – 
diariamente 19h15.

Marley e Eu (legendado) – comédia – 
diariamente 21h20.

A ideia des-
ta semana era falar um 

pouco sobre a coluna, indicar o Top3 
do ano e adiantar as mudanças, entre-

tanto, já que estamos em dia de Oscar, 
decidimos dar aquele velho pitaco, mes-

mo não tendo conseguido assistir a to-
dos os fi lmes que estão concorrendo. De 

qualquer forma, segue a nossa listinha:

Filme: Quem Quer Ser um Milionário?

Pode ser: O Curioso Caso de Benjamin Button

Diretor: David Fincher (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Poder ser: Danny Boyle (Quem Quer ser um Milionário?)

Ator: Sean Penn (Milk - A Voz da Liberdade)

Pode ser: Brad Pitt (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Atriz: Meryl Streep (Dúvida)

Pode ser: Kate Winslet (O Leitor)

Ator coadjuvante: Heath Ledger (Batman - o Cavaleiro das Trevas)

Pode ser: Philip Seymour Hoff man (Dúvida)

Atriz coadjuvante: Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)

Pode ser: Amy Adams (Dúvida)

Roteiro original: Milk - A Voz da Liberdade

Roteiro adaptado: Quem Quer Ser um Milionário?

Pode ser: O curioso caso de Benjamin Button

Animação: Wall-E

Pode ser: Kung Fu Panda

Filme estrangeiro: Valsa com Bashir (Israel)

Documentário: Man On Wire

Edição: Quem Quer Ser um Milionário?

Fotografi a: Quem Quer Ser um Milionário?

Direção de arte: O Curioso Caso
 de Benjamin Button

Figurino: A Duquesa

Maquiagem: O Curioso Caso de 
Benjamin Button

Trilha sonora: Quem Quer Ser 
um Milionário?

Canção: Jai Ho (Quem Quer Ser 
um Milionário?)

Efeitos visuais: O Curioso Caso de 
Benjamin Button

Som: Batman - O Cavaleiro 
das Trevas

Edição de 
som: Bat-
man - O 
Cavaleiro 
das Tre-
vas
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para quem queira 
ver, a possibilidade 

de falar sobre as coisas 
do mundo, sem a empáfi a 

investida dos cadernos de cul-
tura, que por defi nição, segundo 

a perspectiva geral, deve restringir-
se a públicos seletos. Ao contrário dis-

so, e creio que esta seja a grande proeza 
do Gazeta ALT, em linguagem acessível, 

informativa e criativa, temas foram expos-
tos, públicos formados, artistas descober-

tos e, sobretudo, domingos mais bem apro-
veitados tornaram-se possíveis.

E é por isso que os meus 
cumprimentos pelo ani-
versário do Gazeta ALT 
vêm do título até aqui, 
pronunciar nas palavras de 
Jorge Luis Borges (agora sim 
com uma poesia de verdade!) 
que vocês, rebentos do Gazeta 
ALT, continuem sendo Justos.

Um homem que cultiva um 
   [jardim, como queria Voltaire.
O que agradece que na
         [terra haja música.
O que descobre com prazer
                    [uma etimologia.
Dos empregados que em um café do
        [Sul jogam um silencioso xadrez.
O ceramista que premedita uma cor e 
       [uma forma.
Um tipógrafo que compõe bem esta
      [página, que talvez não lhe agrada.
Uma mulher e um homem que leem
       [os tercetos fi nais de certo canto.
O que acaricia a um animal dormido.
O que justifi ca ou quer justifi car um mal
            [que o tenham feito.
O que agradece que na terra haja Stevenson.
O que prefere que os outros tenham razão.
Essas pessoas, que se ignoram, estão
    [salvando o mundo.
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Rony
Bellinho*
CASCAVEL | PR

Alceu
Sperança*
CASCAVEL | PR

Sempre deveremos comemorar todo e qualquer investimento na faixa

do jornalismo que promova e mantenha o debate da cultura

como espessura central na estrutura de suas linhas de informação /

Lembremos de alguns marcos: o Suplemento Dominical do Jornal do

Brasil – em que Ferreira Gullar lançava as bases teóricas do Neoconcretismo /

Há bem pouco tempo – o Suplemento do Jornal da Tarde / edição de

sábado (em que poderíamos ler – por ex.: um caudaloso ensaio de

George Steiner ou uma retrospectiva alentada sobre o BLOOM’S DAY

comemorativo aniversário de JAMES JOYCE.

E nos anos 80/90 o Folhetim (suplemento

Tabloide encartado na Folha de SP) em que – apenas

para lembrar a polêmica – Augusto de Campos vs.

Roberto Schwarz – ocupando espaços de réplica e tréplica /

Um pouco de história não faz mal a ninguém / aqueles que

acompanharam as edições supracitadas hão de recordar / e agora

circunstancialmente na Gazeta do Paraná / edição dominical /

o que temos?

uma brava galera marcante na audácia e no arrojo / divulgando

autorias / promovendo um núcleo democrático de opiniões /

divulgando como se tal encarte se apresentasse igual a

um Fórum com capuccino – croassã – e

quantrô / espécie de “biscoito fi no” para as

massas / quase um caviá de boteco... / após o habitual feijão com arroz

do que todo jornal serve diariamente: gráfi cos / fofocas /

 crimes / bombardeiros /atacante mordendo o escudo na camisa... /

Por tudo isso a galera do caderno ALT está de Parabéns /

tem tudo a ver o xaxim com a trepadeira / como defende a

Rainha Lee / vontade & critério / competência & destemor /

resultam em 1 ano de aniversário / comemorados agora de 

forma entusiástica / por todos aqueles que atuam

nesta faixa de intenções: editores / ilustradores / colaboradores...

Devemos então saudar toda a tripulação do projeto / que

abre um cruzeiro valioso no setor jornalístico da cidade /

A todos: do roupeiro ao presidente / todos estão

de Parabéns... / foi uma conquista de sabor especial / algo como

um gol de bicicleta aos 108 minutos da prorrogação /

numa BOMBONERA lotada... /

E para fi nalizar / torcer para

que as conquistas prossigam / que a galera do ALT possa

lembrar aquilo que MILLÔR FERNANDES /

sempre falou:

“QUE EU ME FORTE COMO UM PORTE”

Felicidades & Parabéns

*Artista plástico

EVOÉ, GALERALT DA ALTITUDE

Sem medo
de fracassar

Ao ser convidado para escrever sobre o primeiro ano deste 
suplemento, veio-me algo muito forte nos guardados da me-
mória. A poeta Hilda Hilst falando em entrevistas a frase do 
pensador francês Georges Bataille – de quem tanto gostava – 
"Sinto-me livre para fracassar". 

Ela o fez em uma situação muito específi ca e rica. Hilda for-
mava conjunto de quatro obras, ditas por muitos como “por-
nográfi cas”, em que fazia uma incursão estilística nova em 
relação à sua produção anterior. A exemplo do pensador 
francês, não tinha medo de arriscar algo diferente e dei-
xar a comodidade do já conhecido e bem aceito. Em 
time que se ganha também se mexe.

Mais uma vez, como em vários momentos da vida 
dela, a poeta abalou a estrutura do coro dos con-

tentes da crítica literária nacional. Em 1987, 
ela fez uma leitura para pessoas próximas 

na residência dela, não à toa nomeada 
de “Casa do Sol”, do primeiro volu-

me dessa fase: “O Caderno rosa 
de Lory Lamb”. Ouvir Hilda 

ler as obras era algo ine-
narrável de tão maravi-

lhoso. Eu vi o crítico Leo 
Gilson Ribeiro, um dos 

mais importantes que o 
jornalismo cultural teve 
entre os anos 60 e 90 e, desde 

1970, sempre fazia páginas in-
teiras aos lançamentos de Hilda, sair 

de lá aos berros ao ameaçar que o Gru-
po Estado não daria uma só linha 

sobre aquilo que ele 
considerava 

Nesta 
vida e nesta crise, pre-
cisamos de mais ALTs e EN-
TERs que de CTRLs e DELETEs.

ALT é uma tecla muito exigida 
por aqueles que usam um teclado não 
apenas para escrever, mas para as diversas 
funções de um computador.

Como todas as demais teclas, ela também não 
é neutra. Ao contrário, tende a ser a menos neutra 
e a mais ativa de todas, logo após ENTER e contrapon-
to a CTRL e DELETE.

Isolada parece pouco, mas combinada com outras pode fechar, 
abrir, mudar, numerar, formatar, construir e desfazer.

O caderno ALT, assim como a tecla, não é feito somente para a escrita. 

Vai mais além, com metalinguagem e experimentações visuais além da pa-
lavra ou a estendendo.

Combina-se aqui e ali para meter-se num cinema, numa jam-
session, numa performance. 

Espia um livro, fl agra um teatro, circunda a escultura, 
observa a pintura, percebe de onde vem um som.

Numa palavra, é ALTernativa. Numa 
frase, é jornalismo cultural.

*Escritor e historiador.

Gutemberg
Medeiros*
SÃO PAULO | SP

o conspurcar 
da obra pre-

gressa da autora. 
Realmente, a maior 

vingança de um jor-
nalista contra algo ou 

alguém é o absoluto si-
lêncio, e não falar mal.

Pois bem, essas lembranças 
me surgem quando este suple-

mento cumpre o primeiro ano. 
Porque os que o fazem são realmen-

te hilstianos ao não sentir medo de fracas-
sar, de tentar algo diferente, novo, um avanço. A 

exemplo da poeta, querem avançar na atividade, sem-
pre pensando no leitor. 

Não ter medo de fracassar não é uma postura “ro-
mântica” no caso de um jornal diário, indústria 

moderna da notícia. É risco sim, mas calcu-
lado sob parâmetros profi ssionais de 

competência, o que não falta para 
quem faz esse suplemento. Em 

Economia, isso está bem 
próximo do conceito 

de “formação de 
mercado”. É 

n e c e s -
sá-

rio formar um 
produto diferen-

ciado para chamar a 
atenção do consumidor 

e acostumá-lo a algo me-
lhor. Logo, estratégia para 

conquistar mercado.

Tal postura, infelizmente, o jor-
nalismo diário perde cada vez mais há 

anos. Uma prova forte desta realidade é 
que, recentemente, os dois maiores jornais de 
São Paulo deram nas capas de cadernos domi-
nicais os 100 anos do antropólogo belga Claude  
Levy-Strauss. Até aí, tudo bem. Mas o miolo do 
material publicado por ambos foi uma pingue-
pongue e dois artigos com os mesmos três espe-
cialistas. Trombada histórica. Ou seja, mostraram 
a mesma falta de criatividade na escolha das fontes. 
Eles, como quase toda a imprensa, têm medo de fra-
cassar. E quem tem este medo, erra mais do que acerta.

Logo, lembrando Drummond, peço que todos deste jor-
nal continuem hilstianos, docemente hilstianos. Pois quero 
ler o exemplar de segundo aniversário, terceiro, quarto...

*Gutemberg Medeiros é doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicação da USP.

Trabalho de Rony Bellinho representando a Equipe ALT

CMYK
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