
Ed. 54 - Ano 0201.mar.2009

CINZASD
IA

 D
E

 



DIRETOR-GERAL Marcos Formighieri       DIRETOR ADMINISTRATIVO Guilherme Formighieri
EDITOR-CHEFE Paulo Alexandre       EDITOR DO GAZETA ALT Anderson Antikievicz Costa
REVISÃO E COLABORAÇÃO Julliane Brita       COLABORAÇÃO Oniodi Gregolin
PROJETO GRÁFICO/ILUSTRAÇÕES Jeferson Richetti       CAPA Foto de Bruna Hissae

Os textos de colaboradores e as 
opiniões neles expressas são de 
responsabilidade dos autores e não 
expressam a opinião do jornal.

CONTATO alt@gazetadoparana.com.br
www.gazetaalt.com | Rua Fortunato Bebber, 868
Jardim Pacaembu | Cascavel - Paraná - Brasil
CEP 85808-360 | PABX: +55 45 3218-2543

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

ulliane
Brita

ASCAVEL | PR

À medida que o “blogue do Fulano” ganha importância – e, por consequência, 
Fulano ganha voz na blogosfera – vira um deus-nos-acuda de citações. Todo 
mundo passa a citar Fulano e, quando Fulano cita alguém, o link do desconheci-
do vira automaticamente o link de Alguém. A conclusão foi para justifi car o fato 
de eu ter imediatamente seguido os endereços mencionados pelo cartunista 
André Dahmer, no blogue (malvados.wordpress.com) do site Malvados (malva-
dos.com.br), já que o dito foi tantas vezes citado por aqui e sempre diz tanto por 
aí que impossível não gostar do trabalho dele ou não seguir as dicas que oferece.

Foi no blogue de Dahmer que descobri o Dia do Quadrinho Nacional (?), 30 
de janeiro, e, depois disso, adicionei aos favoritos outros links relacionados ao 
assunto. A propósito, a data foi instituída a partir do considerado marco inicial 
das histórias em quadrinho no Brasil, As Aventuras de Nhô Quim, ou Impres-
sões de uma Viagem à Corte, do ítalo-brasileiro Angelo Agostini, publicado no 
jornal Vida Fluminense no dia 30 de janeiro de 1869.

bichinhosdejardim.com 

Sob responsabilidade da designer gráfi ca especialista em Arte-Educação Clara 
Gomes, o Bichinhos de Jardim é um blogue despre-
tensioso e adorável. O espaço foi criado em 2006 
para compilar as histórias em quadrinhos criadas 
por Clara e tornou-se um espaço muito visitado. 
Com um humor leve e, ao mesmo tempo, inteligen-
te, as tirinhas abrigam um caramujo, uma borboleta, 
uma joaninha, um ‘minhoco’, um lagarto e uma fl or, e 
nada têm de infantis. Indicado entre os 10 melhores blo-
gues em língua portuguesa no Th e Bobs 2008 (concurso 
alemão) e primeiro lugar no Top 100 Webcomics Brasil 2008. 

talktohimselfshow.zip.net 

“Histórias em quadrinhos levemente engraçadas, franca-
mente deprimentes ou sinceramente mentirosas”. Isso, diz 
Allan Sieber, é uma das coisas que você vai encontrar no 
site/blogue dele. Quadrinhos, cartuns, ilustrações, fi lmes, 
livros... o multifacetado autor de quadrinhos, cartunista 
e diretor de animação já provou a qualidade do trabalho 
que desenvolve em várias áreas. Um tanto mais ácido que 
o Bichinhos e mais próximo a Dahmer, Sieber atualmente 
é colaborador fi xo da revista Playboy e da Folha de S. Paulo.

kidmatador.blogspot.com 

Menos conceituado que os outros, Kid Matador pro-
porciona um riso mais fácil. Com piadas de cunho 
por vezes duvidoso – para não dizer preconceituo-
so –, as tirinhas de traço extremamente simples 
tornaram-se virais em muitas rodas de e-mail. 
No blogue, não há mais informações sobre o 
autor ou a procedência dos quadrinhos.

Algumas leituras impressionam, é o caso da obra 
de Nietzsche, que até então não me atrevi a cunhar 
valor. Mas há aqueles que o fazem sem temor algum 
e esses intrépidos merecem meu respeito. Não me 
relativizo a uma massa informe que nem terá ideia 
que tipo de bicho é Nietzsche, apenas tenho cau-
tela; válida minha tenra experimentação fi losófi ca. 
O Sebo do Paulinho (Travessa Jarlindo João Gran-
do, 32) foi o endereço habitual. Nas prateleiras do 
livreiro, duas obras de Nietzsche: Além do Bem e do 
Mal (Ed. Escala, 2ª edição, 2007, R$ 10) e Humano, 
demasiado humano (Ed. Escala, 2ª edição, 2007; R$ 
10), prontas para serem lidas por algum ávido leitor. 
Não me arrisco, vou à busca de um.

Jonathan Amorin é auxiliar administrativo e co-
meçou, há pouco tempo, a ler o livro Além do Bem 
e do Mal, do fi lósofo alemão Friedrich Nietzsche. 
“Qual a primeira impressão da obra?”, “É um livro 
muito bom, ele quebra nossas verdades, ou me-
lhor, os paradigmas que trazemos conosco, nos 
contrapõe. Nessa obra ele corrobora a existência 
do mundo real e do mundo aparente. O primeiro 

é o mundo que trago comigo, minhas verdades, 
meus princípios, e o segundo é o mundo em si, 

como realmente as coisas acontecem a nossa 
volta”. “É uma leitura difícil?”, “É bastante te-

órica. Eu leio um tópico, paro e re-
fl ito antes de continuar, pois exi-

ge pensar”. “Para quem se 

aventura nessa obra é importante que tenha leituras 
anteriores?”. “Sim, além de leituras anteriores, 
tem que ter um bom conhecimento de 
vocabulário, pois muitas palavras 
usadas pelo autor não são usuais 
ou pertencem a uma aborda-
gem científi ca”. “Do que mais 
o livro trata?”. “Eu ainda es-
tou no começo da obra, mas 
ele trata de vários fi lósofos, 
ou melhor, várias linhas de 
pensamento, como a fi losofi a 
alemã e a francesa. Ele aborda 
como elas se parecem e como 
interagem”. “E como você co-
nheceu Nietzsche?”. “Estava 
lendo uma revista, que não me 
recordo qual é, e um autor abor-
dava o universo desse livro falan-
do do equilíbrio das emoções e foi 
isso que me motivou buscar conhe-
cer”. “Você indicaria esse livro?”. “In-
dicaria sim, mas para aqueles que já têm 
uma personalidade formada, uma 
bagagem de vida, pois ele mexe 
muito com nosso tronco de 
verdades”. Despedi-me, 
já convencido. Tive 
um dia nietzs-
chiano.

Have a Nietzsche dayTiradas
da rede

Só o pó
da gaita

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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Conversas

ALTianas:

Sem problemas

de comunicação

Jeff, você

prefere esta

imagem ou

esta aqui?

Pode ser. Pode ser

qual? OK.Sim.

Tenho livros empilhados na minha casa que esperam lugar para en-
trar na biblioteca. Alguns nem sequer sei do que falam, outros que 
ali estavam reconheci com o passar do tempo. “Deus, não sabia que 
tinha esse livro”. Um deles ganhei quando eu devia ter 10 ou 11 anos 
e já estava bem acabado – o livro, não eu –. 

O bege e o laranja da capa já ganhavam tons mais opacos, a bro-
chura desgastava por hora, os cantos esbanjavam pequenos rasgos 
e as bordas das páginas estavam marrons de tanta sujeira. Falando 
em páginas, algumas haviam sido conquistadas pelo bolor e o canto 
da maioria delas ganhou um arredondamento, seja pelo desgaste do 
tempo, seja pelo aparente princípio natural de voltarem ao centro. Se 
livro bom é aquele que está desmontando de tanto uso... se bem que 
não é exatamente um livro: é um minidicionário Aurélio.

O carinho se tornou esta semana ainda maior ao perceber que 
se trata de uma 1ª edição, 6ª impressão de 1977, sendo que essa 
preciosidade de 15 x 10 cm foi lançada no dia 1º de março de 1975, 
ou seja, comemora hoje 34 anos. E data ainda mais significativa é 
a lembrança de que no dia 28 de fevereiro de 1989 morreu o ide-
alizador desse trabalho: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, da 
Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Filologia 
e da Hispanic Society of America.

E justamente da página 106 desse surrado tesouro, o quinto e o sex-
to verbetes da segunda coluna são o assunto das páginas centrais do 
ALT desta semana. Cinza: sf. 1. Pó ou resíduos da combustão de cer-
tas substâncias; borralha. Adj: cinzento. Cinzas: sf. 1.  Restos Mortais.

Uma consulta rápida a outro dicionário, o de Símbolos, de Chevalier 
e Gheerbrant, nos inicia nas características simbólicas da cinza.

Essencialmente carrega valor residual, o resultado da extinção do 
fogo e assim, antropocentricamente, representa o cadáver, corpo 
cuja chama da vida se acabou. O valor espiritual é nulo e, por isso, 
em face da visão escatológica e da precariedade da propriedade, 
simboliza a nulidade ligada à vida humana.

A tradição religiosa que envolve a utilização de cinzas mais conheci-
da no Brasil é chamada Quarta-Feira de Cinzas. “Pulvis es et in pulve-
rem reverteris” (Lembra-te homem, que és pó, e em pó te hás de 
converter), palavras que se relacionam às de Abraão: Eu me atrevo a 
falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza (Gênesis, 18, 27). 

Na Índia, enquanto os iogues e sadus, a exemplo do Xiva asceta, esfregam 
cinzas no corpo como símbolo da renúncia à vaidade terrena, os ascetas cris-
tãos misturam cinzas aos alimentos. Já nas tradições chinesas, se distingue a 
cinza úmida e cinza seca. A primeira, segundo Lieu-Tse, era presságio de mor-
te, e a segunda, cinza de caniços utilizados para estancar as águas do dilúvio, 
parece marcar a conjunção desses dois elementos mais do que a destruição 
de um pelo outro. E há ainda a chamada cinza extinta, à qual Tchuang-tse 
compara ao coração do sábio, e signifi ca a extinção da atividade mental.

A cinza, como tudo associado à morte, liga-se ao simbolismo do eterno 
retorno. Talvez explique o costume mantido por tanto tempo nos mostei-
ros cristãos de se estender os moribundos no chão recoberto por cinzas 
dispostas em forma de cruz, símbolo universal da alternância morte/vida.

Há ecos no universo religioso mesoamericano: “Entre os maia-
quichés, a cinza parece ter função mágica ligada à germinação e ao 
retorno cíclico da vida manifestada: os heróis Gêmeos do Popol-Vuh 
transformam-se em cinzas antes de ressuscitar como o pássaro Fênix. 
Em nossos dias, os chortis, descendentes dos maias, costumam fazer 
uma cruz de cinzas para defender a plantação de milho de espíritos 
malignos, e misturam a cinza com a semente do milho a fi m de imu-
nizá-la contra a putrefação, a ferrugem das searas ou outro perigos”.

Os sacerdotes dos Chibchas, povo que viveu onde hoje é a Colômbia 
e que foi destruído pelos espanhóis durante o século 16, utilizavam a 
cinza para chamar chuva espalhando-as pela alto de uma montanha. 
Interessante, visto que a cinza é também associada ao princípio Yang, 
portanto, ao Sol, ao Ouro, ao Fogo e à Seca.

E depois de tantas informações retiradas de dicionários, só nos resta 
dar viva a existência deles.
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É, gosto de sair, ir a algumas baladas mais mo-
vimentadas, dançar, beber, fi car olhando o pes-
soal curtir. Quando consigo alguém pra dançar 
só saio de lá quando fecharem o lugar. Se bebo 
muito? Na maioria das vezes socialmente, mas 
quando preciso tomar umas pra aliviar a ca-
beça, bebo mesmo. Ah, Mel, você gostou dos 
meus óculos? É, comprei esse ano, na ótica 
central. Sei, os produtos lá são caros, mas gos-
to de coisas de qualidade. Se é caro é porque 
é de qualidade, é meu lema. Como consigo 
tanto dinheiro, simples, sou um dos funcio-
nários mais prestativos da empresa. Estou 
entre os escolhidos a serem nomeados ge-
rente. Você tem lindos olhos, sabia... Eu só 
não casei ainda porque estava querendo 
ter uma casa, um carro primeiro, estabili-
zar minha vida antes de assumir um com-
promisso com alguém. 

Ah, gentileza sua, você que é linda. E 
você, trabalha em quê? Não quis me 
revelar ainda... Que perfume está usan-
do? É uma delícia sabia? Você tem 
lábios lindos! E essa roupa está fan-
tástica em você... não, acho melhor 
não... Você está um arraso... Você 
está deslumbrante! Não estou sendo 
exagerado, é verdade! Mas me conta, 
Mel, porque você veio pra essa ci-
dade? Gosto, mas me mudaria para 
uma cidade menor, comprar umas 
vaquinhas, um sítio, morar num 
lugar tranquilo, sem perturbações 
de cidade grande, sem poluição, 
morar no sítio é magnífi co, tive 
uma vez umas terras lá pro lado 
do Mato Grosso, passei um tem-
po lá, o clima é muito agradável, 

sempre é sol, algumas ve-
zes chove, mas pra refres-
car o clima.

Mas e você, porque decidiu 
entrar nesse ramo? Ah, acho 
o que você faz interessantís-
simo. Acho que só não entrei 
para esse mesmo ramo porque 
as condições na época em que 
tive que decidir isso me levaram 
a escolher o que faço hoje. Você 
é uma gracinha, Mel. Me desculpe, 
mas é que você é realmente linda. 
Meus olhos estão vidrados em você. 
E seus pais? Mora com eles? Não? 
Meus pais moram numa cidade próxi-
ma daqui. Uns cento e vinte quilôme-
tros. Próximo à praia. Geralmente nos 
fi ns de semana prolongado vou visitá-los, 
e aproveitar um pouquinho a praia tam-
bém, viver só trabalhando não faz bem, 
temos que descontrair um pouco também.

Garçom! Mais uma garrafa de vinho, por 
favor. Sim, entendo. Seus irmãos te chateiam 
muito? Faz quanto tempo que você mora 
aqui? Se fosse você teria feito o mesmo. Eu 
adoro essa música. Você também? Por favor, 
permita-me convidá-la para esta música? Ver-
gonha de quem? Vamos dançar! Aproveitar a 
vida! Fazemos um par magnífi co. Muito obrigado 
pela dança. Você dança muito bem. 

Vou ao toalete, só um instante. Pronto, que ótimo, 
chegou nossa refeição. Obrigado por me servir o vinho. 
Ah, que delícia. Você me faz uma companhia formidável. 

Essa refeição está ótima, depois quero parabenizar o 
chefe de cozinha. Magnífi ca, não? Não se preocupe 
com a sobremesa, já está tudo preparado, uma sur-
presinha. Você adora surpresas? Eu também. En-
tão, depois de jantarmos podíamos ver um fi lme, 
o que você acha? Ah, podemos também ir para 
meu apartamento... Fica a algumas quadras, 
podemos ir a pé... O meu carro? Você acredita 
que saí da loja com ele e duas quadras depois 
consegui furar um pneu e quebrar o pára-cho-
que traseiro... É, inacreditável. Mas, não tem 
problema, o dinheiro que resolva. Realmente, 
magnífi co nosso jantar. Podemos ir? Garçom! 
A conta, por favor! 

Aí afasto a cadeira, me levanto, pego meu 
paletó, então puxo a cadeira dela, pego a 
blusa dela, e saímos do restaurante. Oito 
e quinze, acho que vou chegar um pouco 
antes para garantir – pensou. Você é um 
bom companheiro, Mel – beijou seu ur-
sinho de pelúcia, e colocou-o em cima 
da cama, com a cabeça no travesseiro 
e se despediu dele. Tô saindo, mãe – 
num grito ressonante – só volto ama-
nhã cedo – abriu a porta de casa – Se 
cuida, meu fi lho! – a mãe gritou da 
cozinha. E ele se dirigiu para o pon-
to de ônibus.

* Acadêmico de Letras
rafaelruizrs@yahoo.com.br

Eu
por
mim
mesmo

Rafael Ruiz*
COLABORAÇÃO
CASCAVEL | PR

Por trás do véu Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

Era de soslaio o olhar 
que escapava por en-
tre panos. Não emitia 
qualquer intenção. 
Soturno, como se 
olhasse para o infin-
do tempo que se ar-
rasta pela vida obe-
diente. Qualquer 
palavra não teria 
valor algum, não adiantaria nem 
tentar. Por baixo do véu não ape-
nas a beleza, guardada só para 
o marido, é escondida de olhos 
alheios. O véu guarda todo o 
ressentimento, toda a angústia 
e toda a tristeza de ser mulher 
em um país tomado pelo medo 
e pelo extremismo. “O que me 
revoltava era sempre a mesma 
coisa: a maneira como os ho-
mens tratavam as mulheres. 
A crença na superioridade 
masculina era tão impregna-
da que raramente era alvo de 
questão. Em discussões fica-
va claro que, para a maioria 
deles, as mulheres são de 
fato mais burras que os ho-
mens, que o cérebro delas 
é menor e que não podem 
pensar de maneira tão clara 
quanto os homens (p. 7)”.

Essa, a mulher, é a prin-
cipal temática da obra O 
livreiro de Cabul (Record, 
2006, 196 p.), da jorna-
lista norueguesa Asne 
Seierstad. Após a queda 

do regime Talibã no Afeganistão, ela par-
tiu com soldados norte-americanos para 
Cabul, capital do país invadido. Em Cabul, 
conheceu um livreiro, Sultan Khan, culto, 
elegante e que falava inglês. Desse pri-
meiro contato, partiu a oportunidade de 
ela morar com a família do livreiro, con-
vivendo entre o dia a dia dos afazeres do-
mésticos, negócios do livreiro, intrigas e 
secretas reclamações por parte dos su-
bordinados de Sultan. Por ser uma mu-
lher ocidental, a jornalista mais parecia 
um ser bissexuado: podia transitar li-
vremente entre o convívio dos homens 
e das mulheres. E foi desse convívio 
com as mulheres que surgiram as his-
tórias contadas no livro-reportagem. 

As mulheres são motivo e razão na 
obra de Asne. Usando a burca, ves-
timenta feminina típica de países 
islâmicos, se misturou a elas, e das 
conversas é que mostrou a subordi-
nação na qual vivem. “E você deve 
usar o véu. É obrigação da mulher 
usar a burca. Pode fazer como qui-
ser, mas se não usar a burca, vou 
f icar triste (p.60)”. Tudo mostrado 
a elas como se fosse uma opção, 
mas a única opção é a vontade do 
marido. “Ela se vestia com cuida-
do, o cabelo sempre brilhante, e 

amaldiçoava o tio por ter que andar de 
véu comprido (p. 29)”. Nas ruas, o véu 
é vestimenta indispensável: “Ela passa a 
mão nos tecidos avaliando cores atra-
vés da rede da burca. Negocia com a 
boca escondida, seus olhos escuros 
mal podem ser vistos, são sombras 
atrás do véu (p. 65)”. “Mulheres de 
burca são como cavalos com antolhos, 
só podem ver numa direção. Nas late-
rais, a rede do véu se fecha, impedin-
do olhares de soslaio (p. 66)”. 

Quando não o subjugo que estão 
amarradas à viuvez. A fome que im-
pera no país é mostrada claramente 
nas descrições da jornalista. Mesmo 
com toda a rigidez moralista da so-
ciedade, há aquelas mulheres cora-
josas que admitem vender-se por 
apenas uma lata de óleo. “ — Eu 
tiro o véu, o vestido, as sandálias, as 
calças, as roupas íntimas. Uma vez 
aqui dentro é tarde demais para 
se arrepender. Gritar é impossível; 
elas levam a culpa de qualquer jei-
to mesmo se alguém vier socorrê-
las. O escândalo arruinaria suas 
vidas. Com as viúvas é fácil. Mas 
caso sejam mulheres jovens, vir-
gens, eu faço entre as coxas delas. 
Peço para que apertem as pernas. 

Ou faço por trás, você sabe — 
conclui o vendedor (p.93)”.

O desfecho da história da jor-
nalista no Afeganistão conti-
nuou nos tribunais da Noruega 
quando Sultan Khan partiu 
em busca de retratação. Por 
convencimento de editores, o 
protagonista do livro de Asne 
escreveu a resposta na mes-
ma moeda: Eu sou o livreiro 
de Cabul (Bertrand Brasil, 
2007). O verdadeiro livreiro 
sugere na obra que Asne 
Seierstad não soube en-
xergar as profundas dife-
renças entre um país rico 
como a Noruega e um 
Afeganistão torturado 
por pressões sociais, 
políticas e religiosas 
e que cometeu mais 
que um escândalo, 
um crime. "Para se 
ter êxito, algumas 
vezes é preciso ser 
lobo, outras vezes 
cordeiro."

301
m

ar
20

09



Anderson A. Costa
e Julliane Brita
CASCAVEL | PR

É uma brasa, 
mora?

Muitas correntes de fumaça estão subindo 
pelos recantos de Cascavel e acumulando 

punhados de cinzas. A moda, é claro, não 
é exclusividade reptiliana, mas parece 

que aqui pegou igual a fogo em mato 
seco. Antes restrito aos ambientes 
que exaltam a cultura árabe – e 

que por aqui também não são 
poucos – o arguile, narquilé 
ou shisha ganhou espaço 
por mesas de outros 

estabelecimentos de comes e bebes, além de ser presença constante em reuniões 
de amigos com os mais diferentes interesses e das mais distintas regiões.

Há contradições entre usuários do arguile e aqueles que ainda viram a cara para 
o costume. “Não vicia; 
é menos prejudicial; 
não tem o gosto ou o 
cheiro ruins do cigar-
ro” são argumentos 
dos adeptos. “Parece 

droga; é a mesma coisa que 
cigarro; as crianças estão fu-
mando” são recorrentes aos 

contrários. Para esclarecer 
um pouco a questão, 

procuramos o pneu-
mologista Humberto Gol-

fi eri Junior, que foi categórico: 
“O arguile não é destituído de 
risco, faz tão mal quanto o ci-
garro, é tudo uma questão 

de tempo”. “Em compa-
ração ao cigarro, os 

dois são ruins, pois colocar 
fumaça dentro do pulmão é 

sempre prejudicial. Além disso, o 
arguile também pode infl uenciar o 
vício do cigarro”. O médico quis 

ainda ressaltar a importância 
do aviso aos pais, já que 
vemos crianças fumando 

a partir dos 12 anos.

Do outro lado da moeda, a pro-
prietária de uma tabacaria, Vera Clari-

ce Borges, parte para um discurso pareci-
do, mas atenuante: “O arguile faz tanto mal 

quanto o cigarro, nem mais nem menos, mas se 
a pessoa tragar. O correto é só colocar a fumaça 

na boca e soltar. Você pode ver que na Arábia, por 
exemplo, as crianças começam a fumar a partir dos dois 

anos”. Sobre aqueles que preferem usar outras coisas no 
lugar da água e da essência usuais, alerta: “Algumas pessoas 
colocam álcool e drogas, mas o aparelho não foi feito pra 
isso. Até acontece de os pais virem até minha loja pois estão 
preocupados com o que os fi lhos estão fumando. Eu explico, 
eles levam pra casa e preparam para fumar com os fi lhos”.

O arguile funciona com água e essência feita de tabaco, com 
sabores diversifi cados, como chocolate ou frutas. Para gerar 
a fumaça, é usado um carvão vegetal diferente, por exemplo, 
dos usados em churrasco, vendido em lojas especializadas.

Cinza-
limpeza: sabão, 
clareador e xampu

Dona Lurdes Kiazimatto, com 72 anos, 
pode não estar muito bem para o traba-
lho na roça da família, no interior de Cas-
cavel. Entretanto, a memória vai muito 
bem. Isso é fato. Depois de eu explicar em 
miúdos do que se tratava a nossa conver-
sa por telefone, ela começou a falar sobre 
o sabão de cinza que ela aprendeu a fazer 
com a mãe, Dona Maria Lucia Kiazimatto.

“Ah, a mãe fazia com cinza porque tinha ali 
mesmo e não custava nada, né. Queimava le-
nha para tudo naquela época, para o fogão, 
para o banho... E daí misturava água e sebo, e 
deixava secar numa parte baixa do paiol, para 
os animais não estragarem”.

E Dona Lurdes garante que o resultado é 
superior aos sabões atuais. “É, fi ca melhor do 
que esses de hoje, é forte e deixa as roupas 
bem mais limpas”, “Mas e o cheiro?”. “Ah, a 
mãe colocava um pouco de azeite de oliva e o 
cheiro fi cava bem bom”.

“Ainda hoje a senhora faz esse sabão?”. “É difícil, 
minha fi lha traz do mercado, mas quando tem 
os produtos em casa, a gente faz. Hoje coloca um 
pouco de soda também, para fi car mais forte”.

Segue a receita de Dona Lurdes e 
de Dona Maria Lucia para o Sa-
bão de Cinzas:

De crônica
só conheço
bronquite

Diz meu pai que lá por 1972, 73, aqui mes-
mo em Cascavel, meu avô, sem tostões para 
o calcário, decidiu apostar nos comentários 
de que era bom jogar cinza na terra para 
quebrar a acidez, principalmente naquelas 
partes em que a plantação de arroz havia 
cansado e queimado a terra e que nem 
mato dava cria mais. 

Então, três ou quatro cargas vieram da 
antiga Laminadora Salete, que fi cava ali 
onde hoje é aquele prédio imenso perto 
do Instituto da Visão. Havia um proces-
so de cozimento na laminação e o fogo 
era mantido a lenha. E as cinzas da lenha 
eram de graça, os donos queriam mais é 
que a tirassem dali.

Essas três ou quatro cargas, pelas quais 
só se pagou o frete, foram espalhadas 
na terra pelo meu pai, Osvaldo, e meu 
avô, Seu Marcos. Acontece que meu 
pai, desconhecendo dessas coisas, dê-
lhe pisar na cinza só de chinela no pé. E 
logo no segundo ou terceiro dia de tra-
balho, a cinza comeu a pele que havia 
entre os dedos do pé dele, fi cou em 
carne viva, e junto à dor veio a febre 
sem dó. Foram dias de cama de corpo 
quente que quase se podia fritar ovo 
na testa. Nem tanto assim. Foi minha 
nona Castilha quem cuidou dele, co-
locando folhas fi ninhas de repolho 
com nata entre cada um dos dedos 
para que não encostasse um no ou-
tro e resfriasse o machucado, facili-
tando a recuperação. Oito ou nove 
dias depois, tava pronto para outra.

Na roça coberta de cinzas, foi 
plantado arroz, e a cada quatro 
metros uma linha de milho. “Se 
plantava a cada cinco ou seis me-
tros, mais o pai não estava acredi-
tando muito que a cinza ia recu-
perar a terra, e resolveu plantar 
mais perto. Não muito, por que ia 
cobrir e matar o arroz”. 

E a renda foi uma das melhores co-
lheitas tanto de arroz quanto de milho. 
Não se achou rastolho, aquelas espigas 
pequenininhas, para dar às vacas e aos 
bois. “Era só espiga de litro”, diz meu pai. 
“Umas que para pegar tinha de dobrar o 
pé de milho duas vezes”. 

Cinza como adubo não se usa mais. 
Não se gera quantidades tão grandes 
e a industrialização ganhou corpo 
e espaço. Mas é uma opção para as 
pequenas plantas, para o jardim com 
fl ores. A dica é não exagerar na dose, 

pois o estimulante pode virar veneno e não deixar 
uma fl or para o ‘bem-me-quer, mal-me-quer’.

Já minha mãe, Leoni, diz que no tempo de roça, a minha avó Leontina largava 
cinza pelo chão de madeira bruta, molhava um pouco com água, e se punha a 

esfregar com aquelas vassouras do mato. Ficava o chão que era uma belezura.

Se não assim, a cinza também era usada para providenciar a digestão. A receita 
era misturar uma dose de cinza com água, mexer bem e depois coar. Pronto, era 

só mandar aquela água batizada para o estômago. Argh, viva o sal de fruta.

Ingredientes

5 Kg de Sebo

2,5 Kg de Cinzas

5 litros de Água

0,5 Kg de Soda Cáustica

Dona Lurdes também confi rmou a história de 
que cinzas podem ser utilizadas como branqueador 
de roupas. Para clarear toalhas de prato, por exemplo, 
coloque-as de molho, ensaboadas, em um balde com 
uma ‘trouxinha’ de cinzas. Então, lave-as normal-
mente no dia seguinte.

Algumas pessoas utilizam ainda a cinza para 
limpar e dar brilho aos cabelos. O procedimento 
de aplicação varia muito de acordo com o compri-
mento e com a cor do cabelo. A cabeleireira cas-
cavelense Leoni Costa, do Salão da Leoni, não 
aconselha o uso da cinza. “Ela age como 
uma soda. Pode até limpar e dar algum 
brilho, mas é bem provável que com o tem-
po vá ressecar e danificar o cabelo”.

Modo de preparo

O primeiro passo é ferver 
as cinzas com a água por 
cerca de quatro horas. Em seguida, derre-
ta o sebo em fogo baixo até fi car uniforme. 
Deixe a cinza assentar e adicione somente a 
água ao sebo. Mexa bem. Desligue o fogo e 
aos poucos acrescente a soda até ela dissolver. 
Então é só colocar em formas e deixar esfriar.

História ensaboada
  Dizem que na Roma Antiga era comum o sacrifício de animais no Mon-

te Sapo em homenagem aos deuses. A água da chuva misturava-se às cin-
zas dos altares em que os animais eram mortos e solubilizava os álcalis que, 
por sua vez, reagiam com os resíduos de gordura animal liberados pelo 
calor do fogo, sendo que a mistura escorria pelo morro formando sabão 
e chegava ao rio Tibre. Os habitantes de Roma, então, perceberam que as 
roupas que eram lavadas mais próximas dos altares fi cavam mais limpas e 
brancas com menos esforço. Daí o nome: sapo, em latim, sabão.

Não se conhece exatamente a origem desse produto. Existem versões.

Em tábuas de argila dos antigos sumérios, que datam de 2,5 mil anos 
antes da Era Cristã, documenta-
se que o sabão era produzido a 
partir da mistura entre gordura 
de carneiro e substâncias pre-
sentes nas cinzas de pequenos 
arbustos nativos. O sabão, nesse 
período, era utilizado na limpe-
za e no processamento de couro 
de animais e lã de ovelhas.

Durante a 2ª Guerra Mundial, 
as roupas eram fervidas em água 
misturada com cinzas da quei-
ma de madeira, conhecida como 
barrela. Acontece que a cinza, 
em especial a de origem vegetal, 
contém potássio, elemento que 
reage bem com a gordura e com 
a água, gerando um sabão com 
qualidades próximas ao que nós 
conhecemos na atualidade. Hoje, 
em vez de cinza, usa-se hidróxido 
de sódio (soda cáustica), que é 
mais corrosiva.

As cinzas
da moda
As roupas para o inverno, 

que começa no Brasil só em 
junho, já lotam prateleiras, 
cabides e manequins de mui-

tas lojas cascavelenses. E, como 
no Hemisfério Norte o inverno é 

no nosso verão, por meio dos des-
fi les de moda daquelas bandas, já 

conhecemos as tendências da coleção 
que anuncia a estação mais fria do ano. 

Dessa vez, um dos que pode se destacar do 
mundo da moda é o cinza.

O cinza não é considerado uma cor, mas sim 
um tom entre o preto e o branco. E as tona-

lidades possíveis formam uma espécie de paleta 
neutra, básica. A coordenadora da pós-graduação 

em Design de Moda da Unipar (Universidade Parana-
ense), Luciane do Prado Carneiro, explica que as combi-

nações de roupa cujo cinza seja predominante favorece o 
visual discreto. “Porém, o cinza combinado com o roxo ou 

com o verde limão, para dar noção de movimento, dá um bom 
visual fashion ou sport wear”.

Incineração 
dos pecados

Apesar de dizerem 
que ao pó retornare-
mos com certeza, não 
custa nada dar uma aju-

dinha para que o retorno seja feito sem mais atribulações. Em 
uma conversa muito instrutiva com o chanceler da Cúria Me-
tropolitana de Cascavel, Padre Luiz Norgano, relembramos 
o gesto simbólico da Quarta-feira de Cinzas, que remete ao 
Antigo Testamento. “No primeiro dia da Quaresma, usamos 
as cinzas como um sinal de humildade, um convite à refl exão 
sobre a morte, já que depois de tudo viramos só um punha-

do delas. É o primeiro 
passo simbólico para a 
conversão e para a ca-
minhada de preparação 
para a Páscoa”.

Na tarefa de retomar 
algumas lições de cate-
quese, Padre Luiz tam-
bém lembrou que as 
cinzas usadas na Quar-
ta-feira simbólica são 
provenientes da queima 
dos ramos de oliveira 
abençoados no Domin-
go de Ramos, celebrado 
no início da Semana 
Santa, período que an-
tecede a Páscoa. “A cin-
za é algo simbólico, mas 
importante mesmo são 
os três elementos que 
devem vir da refl exão 
nesse período: a oração, 
a esmola e o jejum”.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Das
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Anderson A. Costa
e Julliane Brita
CASCAVEL | PR

Enquanto a cremação era preparada pela Funerária e Crematorium 
Vaticano, Dona Leroy soube por meio da amiga Glória Romeiro de Faria, 

gerente comercial do Crematório, da possibilidade de transformar as cinzas 
do marido em diamante. A proposta foi aceita na hora. “Ela aceitou, disse que daria 

o diamante a um neto de que Jorge gostava muito e que hoje também segue a carreira 
militar, é tenente ou capitão”.

O diamante de cinzas da Dona Leroy, que deve tornar-se pingente para uma corrente, é feito pela em-
presa suíça certifi cada com o ISO 9001 Algordanza, por meio da única representação na América 

Latina, a Funerária e Crematorium Vaticano, de Curitiba, também único crematório do Paraná.

Cerca de 500 gramas das cinzas foram devidamente embaladas e enviadas ain-
da em novembro para a feitura da joia, que deve chegar hoje de volta ao Bra-

sil. “É o primeiro diamante feito de cinzas humanas da América Latina”, 
explica a proprietária do crematório, Mylena Cooper.

Entretanto, Glória explica que a empresa curitibana teve pre-
juízo nessa primeira transação. “Houve impostos que nós 

não esperávamos. Mas essa foi a primeira vez e nesse 
tipo de negociação internacional há sempre erros 

e acertos. Tudo será ajustado. O importante é 
que o resultado valerá a pena”. 

Tanto a pena quanto os cerca de 
R$ 6 mil que a viúva pagou pela 

pedra de 0,25 quilates ou de 
25 pontos, o menor dos 

modelos disponíveis. 
O maior é de um 

quilate, que 
dá mais 

Os familiares podem ainda optar por uma urna mais trabalhada para 
as cinzas, sofi sticada. As opções variam de R$ 250 a R$ 3 mil. São diversos 

tamanhos e formas desenvolvidos por artistas plásticos: talvez uma em formato de 
pomba, de ampulheta, de anjo ou de Nossa Senhora, feita de porcelana, cerâmica ou bron-

ze... A maioria das pessoas prefere guardar a urna com as cinzas em casa. Uma parcela prefere 
colocá-la em altares de igrejas ou no jazigo da família no cemitério. Ou mesmo deixá-la nos lóculos do 
crematório, ao lado de um oratório, para visitas e homenagens em dados especiais, como dias das mães, 

pais e fi nados. E, claro, tem também aqueles que jogam as cinzas no jardim, no sítio ou em algum 
lugar que o falecido costumava frequentar. “Temos uma opção ecológica também que, quando 

jogada ao mar, por exemplo, a urna se decompõe e as cinzas se espalham”, explica Júlio.

O próximo passo é com a documentação, que é conseguida pelo cremató-
rio e deve seguir algumas normalidades. Na DO (Declaração de Óbito), por 

exemplo, deve constar a assinatura de dois médicos, e não de apenas 
um como no documento padrão. Além disso, a autorização familiar 

para a cremação deve conter a assinatura de duas testemunhas. 
Se o falecido deixou alguma carta expressando o desejo de 

ser cremado, deve ser apresentada. E no caso de ter 
ocorrido morte violenta de qualquer espécie: aci-

dente, tiro, facada... a cremação só poderá ser 
feita com autorização judicial. Ocorre que 

é necessário o esclarecimento da causa 
mortis antes, para que as responsa-

bilidades sejam devidamente 
cobradas. Se a cremação 

ocorrer pode acon-
tecer de alguma 

prova ir com 
o corpo.

ou menos o tamanho de uma ervilha, e custa R$ 29 mil. “Neste valor 
está tudo incluso, até mesmo o transporte da Suiça para cá”, lembra Mylena.

O processo de transformação de cinza em diamante leva dois meses. Semanalmente 
é enviado um relatório do andamento do processo. A pedra pode fi car incolor ou ganhar 

tons azulados dependendo das cinzas. O diamante então é entregue numa caixa de madeira pró-
pria para joias, com o certifi cado de autenticidade do Instituto Geológico Suíço.

O serviço já está disponível desde o último dia de fi nados, 2 de novembro de 2008. Já há outras cinzas 
à espera, inclusive da Colômbia, da Bahia... “As pessoas que nos procuram são em maior parte 

mulheres que já consomem diamantes, que possuem grande valor comercial”, garante Mylena.

Dona Leroy, no momento, está sendo procurada tanto pelo Crematório quanto pela re-
portagem do ALT, mas parece estar viajando. Há a informação de que ela teria ido 

fazer um cruzeiro para o Uruguai. Estaria ela na embarcação em que houve um in-
cêndio na Casa de Máquinas e que com vários dias de atraso chegou à costa?

A alquimia das cinzas
Foi em uma simples conversa entre Veit Brimer, de 
39 anos, e o sócio Rinaldo Willy, de 25, sobre o 

destino das cinzas humanas que surgiu a ideia 
de tentar transformá-las em diamante. 

É claro que ajudou o conhecimento 
de ambos em química, física e 

anatomia. Eles perceberam 
que a composição da 

água após a crema-
ção é muito se-

melhante a 
que se 

Pago o valor da cremação, escolhida a urna, providenciados os docu-
mentos, é feita a cerimônia, na qual os familiares se despedem. Aí o corpo 

segue para a cremação. A maioria das famílias prefere não assistir à incineração, 
mas algumas sim, geralmente um grupo pequeno de pessoas, quatro ou cinco.

O procedimento é simples. São retiradas do caixão, da vestimenta e do corpo todos os 
metais, tais quais as alças, suportes, alfi netes, anéis, correntes, pulseiras, relógios... e, então, caixão, 
roupa e falecido vão para um forno, cujas chamas mantidas a gás atingem temperaturas entre 

900 e 1100 graus Celsius. O processo de cremação dura de 2h30 a 3 horas, dependendo do 
tamanho do corpo. Um corpo de 70 quilos gera 3 quilos de cinza em média.

Em seguida, as cinzas são separadas dos ossos, colhidas e submetidas a um imã 
especial, que busca por placas de platina ou outros elementos metálicos que a 

pessoa pode ter implantado. Os ossos são triturados e misturados às cinzas, 
que então, em um saquinho, são resfriadas por no mínimo cinco horas. 

Só então são colocadas na urna e entregues a família.

Glória quer ser cremada. “Já comprei o meu preventivo. 
É que sou medrosa, não gosto de ficar em lugares fe-

chados, de janelas fechadas... é verdade que já não 
estarei mais viva, mas prefiro o pensamento de 

ser cremada. Minha família tem uma cape-
la no cemitério, mas não quero ir com 

eles, tem também a questão dos 
germes, insetos e ratos de que 

os corpos não estão livres... 
e, além disso, os custos 

em um cemitério 
a longo prazo 

são maiores, 
com ma-

obtem na feitura de diamantes, que, por sinal, em si é um elemento da 
cinza tal qual o vapor e o gelo são da água.

Mas só conseguiram colocar na prática o intento graças a uma tecnologia russa. Em 
um laboratório em Moscou, foram conseguidos os níveis necessários de pressão e tempera-

tura. O procedimento físico-químico objetiva limpar o carbono presente nas cinzas de quaisquer 
outras substâncias inorgânicas. Depois disso, o carbono foi submetido por duas semanas à temperatura 
de 1,5 mil graus Celsius e à pressão de 60 mil unidades, que equivale à pressão do oceano a 600 qui-

lômetros de profundidade, estando no ponto mais profundo da terra a 10 mil metros debaixo do 
nível do mar. E pronto, o carbono foi cristalizado e agora passa se chamar diamante.

1100º C: cremação
“Lembra-te homem, que és pó, e em pó te hás de converter”. As palavras 
da benção proferida pelos padres na tradicional quarta-feira de cinzas 

fazem mais senti do quando se trata da cremação. E para entender 
como funciona esse processo, ato regido pela Lei Federal N.º 

6015, de 31 de dezembro de 1973, o ALT foi atrás.

A cremação pode ser preventiva ou imediata. Preven-
tiva quando a pessoa quer deixar tudo organizado 

para a hora da morte, ou para evitar transtornos 
aos parentes...  então ela compra um Plano 

Preventivo, que não gera mensalidades e 
que pode ser transferido a qualquer 

pessoa sem custo adicional. Por 
mês, são cremadas no Para-

ná cerca de 70 pessoas 
conveniadas. Os 

imediatos são 
mais co-

m u n s . 

nutenção, limpeza, flores e tal, enquanto que a cremação permite 
que a lembrança da pessoa fique sempre com a família com custos 

bem menores e sem prejudicar o meio ambiente”.

É verdade. Os espaços nos cemitérios estão terminando, e os corpos enterra-
dos, com o tempo, se decompõem, atingem o solo e, consequentemente, o lençol 

freático, que não é recuperável como o ar. A cremação não ocupa espaço e a poluição 
gerada é menor que a do cigarro. O forno é adaptado com uma série de filtros, que eli-

mina também o cheiro, sendo que todo o processo é rigidamente fiscalizado pelas 
autoridades regulamentadoras.

Crematório em Cascavel
Em Cascavel, não há crematório. Entretanto, o Crematorium Vaticano 
possui muitos clientes daqui. Tanto a gerente Glória quanto a pro-

prietária Mylena afirmaram que existe o interesse e conversas 
com o intuito de se construir um crematório em Cascavel. 

“Ainda não há nada certo, é um projeto, é mais certa, 
por enquanto, a representação em Cascavel e em 

Londrina”, explica Mylena.

O período de instalação, entretanto, 
dependerá do da conclusão de outro 

projeto em andamento em Curiti-
ba. “Estamos construindo uma 

obra faraônica, um cemi-
tério em forma de pirâ-

mide que se tornará 
ponto turístico 

em Curitiba”, 
c o n t a 
Glória.

Toda a família de Dona 
Leroy é favorável à crema-
ção. Ela mesma já comprou o 
Plano Preventivo dela. Mas o ma-
rido, o curitibano Jorge Gaspar da 
Silva, que faleceu em 1994 aos 61 anos, 
foi enterrado. Foi por isso que Leroy, hoje 
com 68, 69 anos, decidiu cremá-lo.

A exumação ocorreu em 2008 e, antes da 
incineração, houve uma cerimônia de des-
pedida, que, contam, foi bastante comoven-
te. A música favorita dela, Pai, do Fábio Júnior, 
e uma chuva de pétalas de rosa deram um toque 
especial. Um vídeo com fotos do casamento de Dona 
Leroy e Seu Jorge, do primeiro fi lho, da vida de militar 
dele... exibido na cerimônia, foi copiado e distribuído en-
tre dez famílias de amigos.

De acordo com o Crematorium 
Vaticano, são cremados cerca de 

dois mil corpos por ano nessa mo-
dalidade. Funciona assim:

A família entra em contato com o cre-
matório e solicita a cremação imediata, 

que custa R$ 2.950, valor que pode ser par-
celado em até 36 vezes. Estão inclusas a docu-

mentação, a cremação, uma urna de madeira 
para as cinzas e uma cerimônia de despedida, 

com direito a musica, vídeo, leitura de carta fami-
liar, revoada de pombas e chuva de pétalas; claro que 

alguns itens acrescem ao custo aproximadamente R$ 
500. Lembrando que o velório é à parte, mas é por con-

ta do Crematório o café. “Temos a bela Capela Vaticano, 
quatro salas de velório, o orador...”, explica o atendente do 

Crematorium Vaticano Júlio Cesar de Sá Ribeiro.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Caio garante para Veri-
diana que em breve estará namorando 
Marina. Norma Jean está radiante por 
causa de seu namoro com Alex, mas ele 
pede que ela tenha cautela no início do 
relacionamento. Caio sugere a Olga 
que faça uma festa para apresentar 
Marina à alta sociedade. 

TERÇA - Marina se desespera ao saber 
sobre o estado de saúde de Olga. Paula 
organiza o apartamento de Peralta e 
distribui tarefas para a turma. Juliana 
fica radiante ao saber que Guilherme 
destinou livros usados para doação e 
leva uma das obras. 

QUARTA - Alex surge e consegue evitar 
que Luciano se descontrole por causa 
das provocações de Caio. Domingas dis-
cute com Fernandinho e vai ao cinema 
acompanhada de Marina. Aurélia revela 
a Guilherme que Juliana fi cou furiosa 
com a doação das obras incompletas. 

QUINTA - Luciano fi ca incomodado com 
a ideia de trabalhar na festa de Marina, 
mas é convencido por Caju. Fernandinho 
pede a Bruno que convença as meninas 
da academia a fi ngirem interesse por ele 
para causar ciúme em Domingas. 

SEXTA - Paula trama desmascarar Yas-
min. Olga convence Marina a voltar para 
a festa, mas a neta sustenta a sua posição 
em relação ao pedido de Caio. Juliana 
termina de ler o segundo volume da obra 
e o deixa na livraria de Guilherme junto 
aos livros para doação. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

NEGÓCIOS DA CHINA
SEGUNDA - Denise confessa a Mauro 
que ainda sonha em fi car com ele. Jo-
elma telefona para Mauro e marca um 
almoço para acertarem os detalhes da 
separação. Denise, que está por perto, 
ouve a conversa e vai embora pensando 
em sua vingança. 

TERÇA - Augusta e Suzete se encontram 
e conversam sobre Denise. Diego revela 
para Júlia que está desnorteado com os 
últimos acontecimentos em sua vida e 
que não sabe como agir. Evandro discu-
te com Diego por causa de Antonella. 

QUARTA - Joelma não aceita o convite 
de Ramiro para sair, mas fi ca deslumbra-
da com sua suposta riqueza. Violante 
acusa Semíramis de ser a culpada pelos 
envenenamentos e insiste que Aurora e 
Belarmino façam os exames para com-
provar sua denúncia. 

QUINTA - Stelinha fala para Heraldinho 
que fi cará em sua casa até conseguir a 
senha e o pen drive. Júlia chega à casa 
de Augusta e a mãe se preocupa com o 
relacionamento da fi lha. O detetive de-
signado para investigar o caso de enve-
nenamento vai à casa de Belarmino. 

SÁBADO - Joelma mostra para Abigail 
o anel que Ramiro lhe deu e a amiga a 
incentiva a iniciar um romance com o 
falso milionário. Jasão perde a luta para 
Wu, que se vangloria para Suyan. Evan-
dro sugere que Adriano tenha uma con-
versa defi nitiva com Júlia. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Bento e Dora discutem. 
Waldete e Lulu, disfarçadas de bandidas, 
tentam fazer negócio com os criminosos 
e desagradam Sueli. Paulinho convida 
Suzana para ser sua dupla no campeona-
to de surfe, mas a irmã hesita em aceitar 
por causa de Xande. 

TERÇA - Dora aceita o convite de Baby 
e eles partem rumo ao Rio de Janeiro. 
Alma usa Galvão para provocar ciúmes 
em Gregg e o surfi sta fi ca magoado. Au-
gusto avisa Suzana que uma pessoa de 
bem irá morrer em consequência das 
maldades de Excelência. 

QUARTA - Xande é dominado por Su-
zana até que Gennaro e Violeta surgem 
para ampará-lo. Gregg convence Eros 
a desistir da invasão à casa de Violeta e 
os dois seguem para a cantina. Dora não 
retorna a ligação de Bento, mas telefona 
para Marquinho. 

QUINTA - Gregg não gosta de saber 
que Alma está com Galvão e sai ir-
ritado. Suzana segue para a casa de 
Virgínia com Xande, deixando Violeta 
revoltada. Galvão descobre que foi en-
ganado por Sueli todo esse tempo, mas 
não quer perder Juliana. 

SEXTA - Dora quer se reconciliar, mas 
Bento reage ao confi rmar que ela está 
com Baby. Anacleto conta a Baby que viu 
Dora chorando. Virgínia encontra com 
Violeta na sessão eleitoral. Juliana pede 
a Sueli que volte para a casa de Galvão, 
mas é desprezada pela mãe. 

SÁBADO - O fi scal informa que a apura-
ção vai atrasar e a notícia deixa Virgínia 
apreensiva. Violeta e Xande consideram 
que a vitória é certa. Juliana fi ca perplexa 
com a revelação do pai e Galvão obriga 
Sueli a contar toda a verdade. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Maya e Raj cumprimen-
tam-se. Ravi comenta com Raj sobre 
a beleza de Maya. Rani descobre que 
Maya pretende fugir com Bahuan e a 
cunhada lhe pede ajuda. Tarso aceita 
o conselho de Tônia e resolve procurar 
ajuda de uma psicóloga.

TERÇA - Kochi tenta deter Maya, mas a 
fi lha insiste em encontrar Bahuan. Maya 
se dirige ao ponto de encontro, à espe-
ra de Bahuan. Bahuan encontra Maya 
e tenta convencê-la a fi car na Índia até 
que ele se estabilize fi nanceiramente.

QUARTA - Maya diz que quer esquecer 
Bahuan e Kochi diz que vai levá-la ao 
templo para se purificar, sem que nin-
guém saiba o que aconteceu.  Cadore 
conversa com Silvia e insinua que Yvo-
ne tem um caso com Raul. 

QUINTA - Tarso e Tônia ficam cons-
trangidos depois do beijo. Maya diz a 
Rani que vai tentar amar Raj. Ravi e Raj 
chegam ao Brasil e Ravi se assusta com 
as vestimentas dos brasileiros. Wal avi-
sa a Dario que Raj vai passar na Cadore.

SEXTA - Os policiais levam Dario para a 
delegacia. Gaby observa Ramiro deses-
perado e pergunta se ele está envolvi-
do com o assalto na casa de Raul. Dario 
encontra César na delegacia. Ramiro 
comenta com Dario que Gaby deve ter 
algum contato na delegacia. 

SÁBADO - Cadore discute com Ra-
miro.  Sheila alerta Melissa que Tarso 
está trancado no quarto. Dario fica 
apreensivo com o telefonema do de-
legado pedindo que ele compareça 
novamente à delegacia. Raul termina 
seu relacionamento com Silvia. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Irma e Gór são presas e 
encaminhadas  para cela. Irma pede 
desculpas a Gór por tê-la rejeitado, 
mas ela diz que não consegue perdoá-
la. Miguel, Cláudia e Valente defen-
dem Felipe e avisam que é o juiz quem 
vai decidir sobre a guarda de Juno. 

TERÇA - Felipe chega à mansão e pede 
para Clara curá-lo. Samira ameaça Ma-
ria com uma espada e diz que apenas 
uma delas pode existir. Júlia recebe or-
dem da chefia oculta para um ataque 
total à Liga do Bem. 

QUARTA - Batista conta para Célia 
que ele terminou tudo com Sandra. 
Célia trata Batista com frieza e diz 
que não pode separá-lo de sua famí-
lia. Ela avisa que irá voltar a Paris. Ba-
tista fica perplexo. 

QUINTA - Júlia e Kai comemoram ao 
saber que o helicóptero dos irmãos 
Montenegro foi atingido. Marcelo, 
Beto, Toni, Aline e Hiromi saltam de 
pára-quedas. O helicóptero cai no 
mar. Júlia se revolta e avisa que uma 
tropa reptiliana estará esperando por 
eles na praia. 

SEXTA - Lino sente que os agentes 
do Depecom estão chegando. Valen-
te grita por Nati e diz que irá libertá-
la do cativeiro. Lino aponta um re-
vólver para cabeça de Nati e a faz de 
refém. Nati grita para Valente tomar 
cuidado. Ferraz e Rudolf levam Fa-
biana para o Depecom. 

SÁBADO - Sandra pede para Batista es-
quecer Célia e tentar fi car com ela nova-
mente. Dr. Sabiá pede para ver as anota-
ções que Gabriela fez sobre a pesquisa 
da vacina anti-mutação. Aquiles ameaça 
brigar com Eugênio ao vê-lo com Ágata. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Ana passeia com Gabriel 
pelas ruas de Tirânia. Dentro do carro, 
Beatriz observa a babá com o garoto e 
acelera o carro na direção dos dois. Por 
uma fração de segundos, a babá conse-
gue salvar Gabriel e Beatriz passa por 
cima do carrinho. 

TERÇA - George Castelli promete aca-
bar com a violência e a criminalidade da 
cidade. Lucas fi ca atento ao discurso de 
George e reconhece o seu projeto. Os 
jornalistas aplaudem o prefeito. Xavier 
ameaça contar a Fausto a conversa que 
ouviu entre Victória e Lucas ao telefone. 

QUARTA - Sofi a e a empregada, Fátima, 
apartam a briga de Victória e Beatriz. 
Beatriz desmente a história que Vicky 
conta a Sofi a. A primeira dama fi ca co-
movida ao ouvir Victória. George não 
aceita o pedido de demissão de Lucas. 

QUINTA - Victória e Lucas marcam 
encontro. Caio e Pedro permanecem 
amordaçados. Maçarico agride o in-
vestigador com murros e socos. Er-
mírio e Lucas continuam a conversa, 
mas Lucas está distante. O secretário 
pensa em Victória. 

SEXTA - Victória disfarça ao dizer para 
o marido que estava revendo umas ano-
tações no caderno. Ele não fi ca satisfei-
to e pede para ver o que está escrito. 
Vicky faz charme e começa a seduzi-lo. 
Lucas quer entender o comportamento 
destrutivo de Beatriz. 

SÁBADO - Victória diz que não tem 
nada para acertar com Xavier. O ca-
panga ameaça contar para Fausto as 
conversas que ouviu entre ela e Lucas. 
Ele manda a moça seguir suas orienta-
ções. Fausto continua a ofender Julia e 
a chama de cretina.
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O Disco 
Compacto é um espaço 

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

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

de do autor do texto.

A mamona é realmente 
assassina. A semente da ma-
moneira quando digerida libe-
ra a toxina ricina, que mesmo 
em pequenas quantidades pode 
matar. Menos de dez bastam para 
ocasionar a morte de um adulto. 
Ou seja, o governador Roberto Re-
quião teve sorte. Ainda está vivinho 
após ter mastigado um punhado delas 
em 2006. O presidente Lula o entregou 
algumas sementes para gerar um pouco 
de ação frente às câmeras e comentar que 
o vegetal faz parte do programa de bio-
combustível, mas o cara não perdeu tempo 
e as jogou na boca. “Bom”, disse a cada den-
tada. “Tem toxina, não pode comer”, alertou 
Lula constrangido. Não adiantou Requião se esquivar 
para cuspir, foi parar no Jornal Nacional.

Nunca a banda paulista Mamonas Assassinas foi tão paranaense.

Enfi m, falemos de música. O Mamonas Assassinas trabalha com a descons-
trução do ‘gênero musical’, a partir da tangência dos estilos, na qual desenvol-
veu e impregnou uma identidade com base nos riff s de rock e letras bizarras. 
Na prática, uma sátira de caráter autoral, ou seja, mais do que saber quem é 
satirizado, sabe-se quem está satirizando. Teoria barata a preço de banana.

O resultado é o passeio do forró (Jumento Celestino) ao sertanejo (Bois 
Don’t Cry), da balada romântica (Uma Arlinda Mulher) ao pagode (Lá vem o 
Alemão), do death metal (Débil Metal) ao brega (Pelados em Santos)... com 
desenvoltura e profi ssionalismo sem perder a pose de tirador de sarro. 

E se o espetáculo quase circense das apresentações da banda deve muito à 
presença de palco frenética de Dinho, a cara instrumental se deve em boa parte 
à guitarra afi ada de Bento, que é responsável por alguns dos riff s mais marcantes 
da história do rock do País. Viva a ausência de power chords e a originalidade (ou a 
falta dela) que deu uma nova cara a música brasileira da década de 1990.

Infelizmente, perdemos o Mamonas Assassinas sem ter a chan-
ce de pedir mais. Restaram as mamonas quase as-

sassinas de governador, que, felizmen-
te, não é roqueiro.

Era um domingo normal, o 
início dele, talvez com Fórmu-
la I, com churrasco e família, 

futebol e Fantástico. Aquele, 
entretanto, foi um domingo de 
plantões e tristezas. Mesmo quem 

não era muito afeito ao grupo de 
meninos debochados chocou-se 
com a morte violenta e repentina de 
todos os membros do grupo. Antes, 

os domingos também eram de Brasília 
amarela, minas e Robocops Gays, eram 
de Mamonas Assassinas.

Sem discussões mais aprofundadas do 
porquê do fenômeno Mamonas Assassinas 

– o momento do País, a produção recebida, a 
aceitação por parte dos programas popularescos e 

os convites de shows vindos do País inteiro –, interes-
sante é notar a rapidez com que a coisa toda aconteceu. A 

passagem de um meteoro não seria metáfora injustifi cada para a 
presença dos garotos de Guarulhos na cena musical brasileira.

Os números são interessantes: o sucesso estrondoso durou mais ou menos 12 meses, o grupo 
se apresentou em 25 dos 26 estados brasileiros (mais o Distrito Federal), com uma média de 
oito apresentações semanais. E a descontração não parecia fenecer. O público regozijava-se a cada 
nova interpretação de Pelados em Santos ou de Vira-vira. Não tanto a mistura de gêneros – os 
Mamonas passearam por baião, sertanejo, pagode, música portuguesa, rock e death metal (!) –, mas 

a falta de pudor das letras, numa quase inocente expressão daquilo que se é visto todos os dias em 
escolas, rodas adolescentes e papos jovens. Os Mamonas Assassinas fi zeram sucesso porque eram o 
retrato de um faixa etária que, antes deles, tinham que consumir as ‘músicas dos adultos’.

Entretanto, a onda tomou também os adultos mais caretas. Impossível ser diferente, ali-
ás, já que as músicas tocavam incessantemente em rádios e televisões – além das casas, 
que eram habitadas por várias mídias Assassinas (na época, ainda ouvíamos fi tas casse-
tes). Sexualidade, palavrões ou só o nonsense mesmo: o que muitos consideravam rude 
estava tomando conta de muitas bocas no Brasil.

Da tentativa frustrada de formar uma banda séria, o Utopia transformou-se em Ma-
monas Assassinas; o anonimato em estrelato; e a euforia em tristeza, 
num domingo que viu o meteoro ir embora.

MAMONAS

ASSASSINAS

Nunca mais Inesperado
Aumenta o volume

Aumenta o volume
Apavora

Por que parou?
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H róscopo Cin ma

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Dia excepcional. Benéfi co para amizades 
e amor. Boas chances para competições, 
recebimento de presentes ou qualquer 
coisa que lhe traga alegria. Obterá favor 
de pessoas religiosas ou de autoridades.

Período para refl etir sobre seus proble-
mas e analisar questões pessoais. Melho-
ria no ambiente de trabalho. Possibilida-
de de ver realizados seus maiores desejos, 
se manipular bem suas vontades.

Tenha muito cuidado com a precipitação, 
principalmente ao dirigir veículos. Cuide 
da saúde. Aproveite este momento para 
demonstrar suas emoções. Negativo fl uxo 
astral para mudanças de emprego.

Os fl uxos indicam um bom dia que se ini-
cia para você. As pessoas a sua volta deve-
rão colaborar para a felicidade matrimo-
nial e amorosa. Você lucrará pelo esforço 
no trabalho e nos negócios que fi zer.

Uma fase difícil, em que deverá agir com 
muita cautela, otimismo, inteligência 
e vivacidade, para que tudo saia a seu 
modo, se inicia hoje. Tome cuidado com 
os inimigos declarados e cuide da saúde. 

Bastante entusiasmo no trabalho. Atitu-
des decisivas poderão ser tomadas e, des-
de que as direcione de forma construtiva, 
serão fonte de bons resultados práticos. 
Ótimo para os passeios e para o amor.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Período de isolamento, favorável para 
a meditação e o contato com aspectos 
profundos de seu psiquismo. Poderá ha-
ver certa oscilação emocional. Permane-
ce a confi ança no trato com o dinheiro.

Pequenas oscilações na vitalidade física e 
mental. Não exija de mais do seu organis-
mo e procure adaptar-se as modifi cações 
intensas que estão ocorrendo. Procure 
descobrir o que está mudando em você. 

Você terá que rever os impulsos que o 
levaram a cultivar certas relações, pois ne-
les está a causa da atual falta de harmonia 
entre você e as pessoas do seu convívio. 
Período ótimo para os negócios. 

Difi culdades de ordem prática poderão 
perturbar seus planos em longo prazo. 
Os estudos elevados também terão seus 
impedimentos. Perdas em negócios fei-
tos de forma descuidada ou impulsiva.

A maior parte do seu interesse continu-
ará voltada para o mundo das idéias e 
dos estudos. O sol indica a necessidade 
de ter de se adaptar a certas condições 
materiais, especialmente na vida a dois.

Sua criatividade pessoal, com a partici-
pação de outras pessoas, favorecerá o 
desenvolvimento da carreira profi ssio-
nal. Início de uma fase de mudanças nas 
suas emoções e na vida social e amorosa.

CASCAVEL
Cascavel West Side

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia – sexta 14h e 19h10; sábado e 
domingo 14h30, 16h40 e 19h10; segun-
da e terça 16h30 e 19h10; quarta 14h e 
19h10; quinta 14h e 19h10.

A Troca (legendado) – drama – sexta 
15h50 e 21h; sábado, domingo, segunda 
e terça 21h; quarta e quinta 15h50 e 21h.

Sala 2: Marley e Eu (legendado) – co-
média – sexta 14h10 e 19h; sábado e 
domingo14h20 e 21h10; segunda e ter-
ça 16h40; quarta 16h10 e 21h10; quinta 
14h10 e 19h.

Crepúsculo (legendado) – aventura – 
sexta 16h20 e 21h10; sábado, domingo e 
quarta 16h30 e 19h; segunda e terça 19h 
e 21h10; quinta 16h20 e 21h10.

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 – diariamente 
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.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard 

Sala 1: 

Sala 2: Noivas em Guerra (legendado) 

– comédia romântica – diariamente 
18h e 20h.

O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – diariamente 22h.

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

Sala 4: Foi Apenas Um Sonho (legen-
dado) – drama – diariamente 17h45, 
20h10 e 22h30.

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 
17h10 e 19h20.

Marley e Eu (legendado) – comédia – 
14h50 e 21h20.

Sala 3: A Pantera Cor de Rosa 2 
(dublado) – comédia – diariamente 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h50.

Sala 4: Operação Valquíria (legenda-
do) – suspense – diariamente 16h30, 
19h e 21h30.

TOLEDO
Cine Panambi

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) 
– comédia – sexta 19h50 e 21h30; sá-
bado, domingo e quarta 16h, 19h50 e 
21h30; segunda, terça e quinta 19h50 
e 21h30.

Sala 2: O Corajoso Ratinho Despere-
aux (dublado) – animação – sábado, 
domingo e quarta 16h15.

Crepúsculo (legendado) – aventura – 
diariamente 19h15.

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

“É certo, porém, que a chamada 
cadeia signifi cante produz tex-
tos que trazem consigo a memó-
ria da intertextualidade que os 
alimenta. Textos que geram, ou 
podem gerar, variadas leituras e 
interpretações; no máximo, infi ni-
tas. Afi rma-se, então (pensemos, 
com infl exões diferentes, na linha 
que une o último Barthes, o último 
Derrida, Kristeva), que a signifi ca-
ção passa só através dos textos, que 
os textos são o lugar onde o sentido 
se produz e produz (prática signifi -
cante) e que, neste tecido textual, se 
pode deixar afl orar de novo os sig-
nos do dicionário, enquanto equiva-
lências codifi cadas, desde que haja o 
enrijecimento e a morte do 'sentido'. 
Essa crítica não só retoma a objeção de 
Buyssens (a comunicação acontece só 
no nível do enunciado), como vai mais 
a fundo. Um texto não é apenas um 
aparato de comunicação. É um aparato 
que questiona os sistemas de signifi ca-
ções preexistentes a ele, frequentemen-
te os renova, às vezes os destrói. Sem 
pensar necessariamente em textos, nes-
se sentido exemplares, como Finnegans 

Wake, máquina textual para liquidar 
gramáticas e dicionários, é certamen-
te no nível textual que se produzem e 
vivem as fi guras retóricas”.

Semiótica e Filosofia da 
Linguagem, Umberto Eco

“Quando se distin-
gue entre intelectu-
ais e não-intelectuais, 
refere-se, na realidade, 
tão somente à imediata 
função social da categoria 
profi ssional dos intelectu-
ais, isto é, leva-se em conta 
a direção sobre a qual inci-
de o peso maior da atividade 

profi ssional específi ca, se na elaboração 
intelectual ou se no esforço muscular-nervoso. Isso 

signifi ca que, se se pode falar de intelectuais, é impossível fa-
lar de não-intelectuais, porque não existem não-intelectuais. 
Mas a própria relação entre o esforço de elaboração intelectual 
cerebral e o esforço muscular-nervoso não é sempre igual: por 
isso, existem graus diversos de atividade específi ca intelectual. 
Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda a in-
tervenção intelectual, não se pode separar o Homo faber do Homo 
sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profi ssão, desenvolve 
uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um ‘fi lósofo’, um ar-
tista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mun-
do, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui as-
sim para manter ou para modifi car uma concepção do mundo, 
isto é, para promover novas maneiras de pensar.
O problema da criação de uma nova camada intelectual, por-
tanto, consiste em elaborar criticamente a atividade intelectual 
que existe em cada um em determinado grau de desenvol-
vimento, modifi cando sua relação com o esforço muscular-
nervoso no sentido de um novo equilíbrio e conseguindo-
se que o próprio esforço muscular-nervoso, enquanto 
elemento de uma atividade prática geral, que inova con-
tinuamente o mundo físico e social, torne-se o funda-
mento de uma nova e integral concepção do mundo. O 
tipo tradicional e vulgarizado do intelectual é fornecido 
pelo literato, pelo fi lósofo, pelo artista. Por isso, os jorna-
listas – que crêem ser literatos, fi lósofos, artistas – crêem 
também ser os ‘verdadeiros’ intelectuais”.

Os Intelectuais e a Organização da Cul-
tura, Antonio Gramsci

"Debrucei-me sobre livros a 
ver passar rios de palavras".

Catatau, Paulo Leminski
A essa altura do cam-

peonato, relacionar aqui 
o resultado do Oscar não 

vai adiantar muito. Todos 
já devem ter visto alguma 

coisa em algum lugar. O que 
nos resta é fazer as contas e ver 

o que acertamos e erramos na 
nossa previsão da semana passada 

e ainda falar sobre aleatoriedades.

Das 24 categorias do Oscar, de-
mos pitacos em 21 e acertamos em 

18 delas. Escorregamos apenas no Me-
lhor Diretor e na Melhor Atriz, e foi um belo tom-

bo no Melhor Filme Estrangeiro.

Justo mesmo seria que Gus Van Sant levasse o prêmio de 
diretor, mas Milk não faz muito o estilo da academia (tanto 
quanto Dúvida, um grande injustiçado), então apostamos em 
Fincher, que concorria com o surpreendente O Curioso Caso 
de Benjamin Button, considerado muito superior ao concor-
rente favorito Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, cuja 
ode à vitória levou a melhor. Enfi m...

Nós aqui na redação não compreendemos direito 
o porquê de tamanha euforia pela atuação de Kate 
Winslet em O Leitor, aliás, filme bem razoável que, 
sabe-se lá por que motivo, concorreu nas princi-
pais categorias. Mesmo que a atuação tenha sido 
boa, a impressão é que foi podada pela raiz com 
o roteiro desengonçado e com a densidade frá-
gil que o filme tenta criar. Meryl Streep não 
está brilhante em Dúvida, mas sem dúvida era 
quem deveria ter ganhado o prêmio.

Quanto ao fi lme estrangeiro, o favorito era o israe-
lense Valsa com Bashir, que ganhou o Globo de Ouro 

e outros prêmios da crítica, porém, o Oscar foi para 
o japonês Departures, cujo diretor carregou 
o agradecimento com ‘sank you, sank 
you’. O destaque da noite, sem dúvida.

O resto foi meio que mamão com 
açúcar, no máximo ficava no ‘ou será 
esse, ou aquele’. O melhor filme 

era certo muito antes mesmo de 
a cerimônia começar. Slumdog 
ganhou os chamados ‘prêmios 
medidores’ da crítica, que his-

toricamente têm rendido o 
principal Oscar, caso con-
trário, teríamos a maior 

surpresa da década. A 
surpresa foi a peque-
na mudança na ceri-

mônia, que pareceu 
um espetáculo da 
Broadway em vez 

de estampar o 
velho stand up 
de comédia. E 
o resultado 

ficou bom.
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KARATE KID
Quando dançavam, não era na ponta dos pés 

que pensavam. Mesmo com toda a disciplina, 

graça e precisão que o balé exige elas queriam 

um desafi o distinto. Mesmo sendo do sexo frá-

gil, dotado de toda a singeleza, as delicadas mãos 

não queriam apenas pairar no ar em movimen-

tos sincronizados, as mãos apontavam para outro 

rumo. E na sala ao lado, enquanto elas dançavam 

O lago dos cisnes, movimentos não delicados, mas 

sim, bruscos, eram treinados. Balé já não satisfazia 

mais, haveria de existir algo que roubasse a aten-

ção das jovens bailarinas Isabelly Ditadi, 9, e Ka-

milla Ricardi, 8. Não era a dança.

Elas chegaram no horário previsto. Pareciam 

duas pequenas orientais dentro do quimono. 

A alvura da roupa esportiva lembrava qualquer 

coisa de balé. Uma estava laçada por uma faixa 

verde e a outra por uma laranja. O cabelo preso 

na nuca por dois palitos e no rosto a maquiagem 

que as deixavam mais austeras, mesmo na infân-

cia. Apesar da agressividade que o esporte exige, 

a singeleza, talvez herdada do balé, ainda cami-

nha com elas pisando chão e tatame. Não são 

mais dançarinas, são duas pequenas lutadoras de 

karate. Apesar de jovens, na tenra idade, dispõem 

em uma mesa dezenas de medalhas e fotos: são 

campeãs brasileiras e sul-americanas. 

- A Isa fazia balé e o irmão dela, o Alex, fazia karate 

quase na mesma sala. Ela terminava a aula de balé e 

tinha que o esperar. Então ela fi cava do lado de fora 

da sala assistindo às aulas do Alex, e foi assim por 

pouco mais de um mês. Depois disso, ela pediu para 

fazer aulas de karate. Na primeira semana de aulas, 

ela já sabia golpes da faixa amarela [3ª na escala] e 

fi cou em primeiro lugar no campeonato interno. Isso 

tudo somente observando as aulas. 

Contada pela mãe, Isolete Ditadi, a história parece 

exagero, não fossem os seis campeonatos paranaen-

ses que Isabelly já venceu e um sul-americano que 

ela ostenta em medalhas e fotos.

- Com a Kamilla foi algo semelhante. Ela também 

estudava balé na mesma escola. E as aulas de karate 

eram na sala ao lado. Ela não levava jeito para a dança, 

não tinha postura, não se identificava. Um dia ela me 

pediu que a deixasse fazer uma aula de karate e permi-

ti. Pediu para fazer outra e assim foi até que coloquei 

um ponto final: ou o karate ou o balé e sem pensar 

ela escolheu o karate. Eu não acreditava na minha filha, 

não pensava que ela se destacaria no esporte. Já no iní-

cio despontou entre os outros alunos e também ganhou 

o campeonato interno. 

A mãe de Kamilla, Sandra Ricardi, não muda o discurso 

quando comparado à Isolete. Kamilla também ostenta a gló-

ria de diversos campeonatos, inclusive um sul-americano.

- Sabemos que o esporte, principalmente as artes mar-

ciais num todo, disciplinam muito os atletas, não somen-

te no tatame, mas, também, no dia a dia. Vocês perce-

beram diferenças no comportamento delas antes e 

depois de começarem a lutar?

- Com certeza, elas são muito dis-

ciplinadas. O que elas 

aprendem 

no tatame não pode ser usado fora dele. O karate 

ensina a disciplina e o comportamento delas é total-

mente diferente de outra criança. 

- A Isa foi muito provocada na escola, mas ela sem-

pre usa a diplomacia para resolver intrigas. Certa 

vez, um menino a desafiou na escola e partiu para a 

agressão, neste caso ela se defendeu. Outra vez uma 

menina a agarrou pelos cabelos e ela pedia que a 

menina parasse de agredir, resolveu o problema sem 

brigar, impressionando as professoras. 

- E nesses campeonatos que elas foram campeãs, 

quem patrocinou? 

Isolete toma a vez.

- Elas tiveram patrocínio uma vez. Mas foi somente para 

uma competição. Certa vez fomos para o Rio de Janeiro 

e fomos de carro, em cinco pessoas. Em praticamente to-

das as competições foi do nosso bolso que saiu o patrocínio. 

Nesta vez a Isa foi campeã em duas categorias, o kata [luta 

sem adversário] e o komite [luta com adversário]. 

- E como foi no Rio, Isabelly?

- Eu lutei com atletas de faixas superiores a minha e o pior é que 

o estilo lá era totalmente diferente. Fiz apenas uma aula com um 

professor de lá e mesmo assim eu ganhei.

“Farei o impossível”

Os sonhos das pequenas e perseverantes atletas estão além de 

Cascavel. Para continuar lutando karate, uma luta maior é desferida 

a cada dia pelas mães que enfrentam adversários maiores que outro 

atleta: recursos financeiros para realizar o desejo das filhas. O pa-

trocínio que tiveram para uma competição não satisfaz as necessi-

dades das atletas: “Precisamos de alguém que se sensibilize e possa 

ajudá-las sempre”. Isolete, mãe de Isabelly, é do lar, e Sandra, mãe 

de Kamilla, está desempregada no momento, depende apenas da 

pensão alimentícia do ex-marido. 

Os ares para as grandes meninas estão na estratosfera. Para 

o próximo campeonato, o Gran Prix Nacional de Karate, a ca-

pital maranhense é o destino. “Elas precisam sempre partici-

par de todas as competições; existe um ranking nacional, e 

para no futuro elas serem grandes atletas e participarem de 

boas competições elas precisam manter uma pontuação 

alta, caso elas não compareçam perdem pontos”, explicou 

Isolete. “E qual o custo total dessa viagem?”, “Está R$ 3 

mil e temos só mais essa semana para confirmar, caso 

contrário elas perdem a vaga”. 

Os pequenos olhos das meninas ficam mais baixos. A 

frase dita por uma das mães parece desanimar, desace-

lerar a locomotiva de fúria esportiva. Pergunto às me-

ninas qual o sonho delas, e a reposta é unânime: conti-

nuar lutando e ser uma grande atleta nacional. Para tal 

sonho, como salientam as mães, é importante a ajuda 

de um patrocinador que apoiará duas meninas com 

um futuro brilhante. “Além do incentivo que 

esse empresário dará às meninas, ele ainda 

divulgará o nome da empresa dele em 

todos os campeonatos que elas 

participaram. O patrocínio 

pode, ainda, ser 

deduzido no imposto de renda, retornando parte 

desse investimento ao empresário”. 

- Quero representar o Brasil e vestir a camisa da 

seleção. Meu grande sonho é ser uma atleta olím-

pica em 2016, não vou para brincar e sim lutar e 

ser destaque. – Contava-me convicta Isabelly. Isso 

só em 2016, porque a pouca idade não permite 

e o karate ainda não é um esporte olímpico de 

competição, somente de demonstração.

- O karate foi algo que me amarrou. Quero um 

patrocinador porque eu luto muito bem e em to-

dos os campeonatos que eu for eu trarei meda-

lhas de ouro para Cascavel. – Também convicta 

respondia Kamilla após eu a questionar como 

ela convenceria um patrocinador a ajudá-la. 

Toda a convicção, medalhas, elogios e prê-

mios não são o bastante para solucionar o 

problema financeiro das meninas. No muni-

cípio, não há investimentos no esporte, sal-

vo R$ 12 mil que foram repassados em 2008 

à equipe de karate da Associação Atlética 

Comercial de Cascavel. Na mesma tarde em 

que conversei com as atletas e com as mães 

delas, liguei na Secretaria de Esportes do 

Município e conversei com o secretário de 

esportes Juarez Berté. Segundo ele, não há 

mesmo nenhuma iniciativa governamental 

de incentivo a esse esporte, mas que pro-

jetos serão elaborados para o ano fiscal de 

2009. Na mesma oportunidade, o secretário 

se dispôs a receber as meninas e as fiéis aju-

dantes para uma conversa.

No outro dia, conversei novamente com San-

dra que me contou os detalhes da conversa. 

Berté não prometeu e não excluiu a oportuni-

dade de o município ajudá-las, entretanto é um 

processo que exige análise. “E quanto a ajudar a 

encontrar um patrocinador por meio da influ-

ência que a secretaria tem no meio esportivo, 

ele não falou nada?”. “Sobre isso não, apenas 

que vai tentar nos ajudar, mas não deixou ne-

nhuma resposta clara, nem sim nem não”. 

- Atualmente eu tenho apenas a pensão ali-

mentícia dos meus filhos para poder ajudá-los. 

Minha separação é recente, ainda mantém-se 

uma situação difícil na minha família, nem sei 

como minha filha está suportando isso, não sei 

de onde ela tira forças para continuar lutando – 

já entre lágrimas, Sandra abraçou a amiga e a filha 

–, ela foi deixada de lado e ainda não posso ajudá-

la; para manter a casa disponho de pouco mais 

de R$ 400. Não tenho mesmo como levar minha 

filha para São Luiz, no Maranhão. Mas potencial 

ela tem, acredito nela, mesmo com todos esses 

problemas. Não vou abandoná-la, nem que precise 

vender o meu carro, eu farei o impossível por ela. 

Para entrar em contato com

as duas jovens atletas:

Isabelly Ditadi – (45) 8416-5905 

ou lexditadi_@hotmail.com

Kamilla Ricardi – 

(45) 9982-5412 ou

kamillaricardi@yahoo.com.br
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