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No fim,
parceiro de

 bebidas do lead

Com o jornalismo

podemos mudar o mundo. Não esquenta, se tiver

um começo PAH e um

fim UHULL, tá
 bom. É um Relações Públicas.

Uma versão cômoda
e indolor do jornalismo.

Sim, isso se

chama erro

de informação. Conhece o novo
repórter? O tal
de Assessoria?

Alguns chamam dejornalismo literário...

Não consigo

desenvolver

essa matéria... Já fiz as entrevistas

por telefone. Onde

estão os formulários?

De quantas listas já fa-
lamos por aqui? Verdade 
mesmo que eu já perdi 
as contas. Porque, juro, 
de votação, lista, conluio, 
prêmio e o escambau a 
rede está cheia. O mundo 
dos blogues, esse imenso 
e um tanto fechado uni-

verso, tem constelações, planetas e luas próprias, e 
um sistema de rotação e translação muito marcado. 
Todos giram em torno de uns mesmos astros, não 
gostam de outros tantos cometas, e não sabem nada 
sobre a matéria negra que os cerca.

Nem sei mais se sou a favor ou contra esses prê-
mios tipo Troféu Tapinha nas Costas (/andredah-
mer), já que os blogueiros não ganham nada com 
isso, digo, ganham divulgação. Mas, vejam o con-
traditório, como sempre vencem as mesmas cartas 
marcadas, a tão valiosa divulgação está ficando 
num círculo que é o que todo mundo já conhece. 
A parte com a rede viciosa, dessa vez foi a Revista 
Pix, publicação gratuita sobre cultura digital, que 
se pôs na árdua tarefa de definir os melhores em 18 
categorias (microblog , webcomic, fotolog , podcast, 
videocast, revista digital, layout de blog , uso de pu-
blicidade em blog , nome de blog , cewebrity do ano, 
webmusa 2008, webfail do ano, blogueiro do ano, 
blog , agitador web do ano, geek do ano, viral do ano, 

A invasão japo-
nesa no Brasil já 
começou quando 
da imigração de 
milhares de ni-
pônicos. Não que 
isso seja negativo, 
de modo algum, 
mas, com a che-

gada desse povo, instalou-se em terras tropi-
cais a cultura tradicional deles. Com o passar 
dos anos outros movimentos culturais têm-
se desenvolvido do outro lado do mundo e 
chegado até aqui. Ganha destaque a cultura 
pop voltada aos jovens, disseminando mú-
sica, fi lmes, desenhos, jogos eletrônicos, lite-
ratura, tudo no estilo mais oriental possível.

Não satisfeitos em apenas serem consu-
midores e adeptos dessa invasão cultural 
japonesa, os brasileiros passaram a se reunir 
em eventos para congraçar entre si. Nesses 
eventos, chamados de festivais de anime, 
reúnem-se jovens afi cionados por alguns 
dos ídolos pop ou mesmo por desenhos 
japoneses, os animes. Aqui em Cascavel, no 
ano passado, fi gurou o Genshiken Fest, que 
reuniu cerca de 500 admiradores da cultura 
japonesa. Entre as atividades que mais me 
chamaram a atenção nesse festival foi a ofi -
cina e teatro de mangá.

Mudando de saco para mala, mangá é a pa-
lavra usada para designar as histórias em 

evento web). Hoje, uma análise das categorias 
mais importantes; o restante em mypix2.com.br.

fl ickr.com/Tanaka – 

Nunca indicamos um fotolog, mas a premiação 
instigou. O ganhador da categoria foi Silvio Tanaka, 
“equilibrador de pratos, designer, arquiteto da in-
formação, fotógrafo e por aí vai...”. As fotos feitas 
por Tanaka estão no Flickr e, segundo Jeff , nosso 
diagramador, provêm de uma câmera muito boa, 
têm bons ângulos, enquadramento e cores bacanas; 
fotos simples, mas legais. Legal, mas não o bicho.

pensarenlouquece.com – 

Já falamos do Pensar Enlouquece há um bom tem-
po, e agora ele ressurge porque Alexandre Inagaki 
foi eleito blogueiro do ano. Da outra vez eu não 
sabia o que falar do blogue, e continuo na mesma. 
Não há um link “Sobre” ou eu não achei. Mas dis-
so nem se lembra, já que ler os posts é coisa mais 
interessante. A Pix diz: “Adepto do slow blogging, 
movimento dos que preferem bons e poucos posts, 
Inagaki nos brinda com textos cheios de refl exão, 
links, humor e ironia fi na”. É isso e vale a pena.

oesquema.com.br/trabalhosujo – 

Alexandre Matias ganhou o melhor blogue do ano 
com o Trabalho Sujo e postou a seguinte nota: “como 
diz o Arnaldo (twitter.com/arnaldobranco), ‘ganhar prê-
mio na internet é que nem fi car rico no Banco Imobiliá-
rio’. Mas, em todo caso, valeu”. O cara tem a manha, e é 
por isso que recebe 100 mil vistas por mês. O mesmo de 
sempre bem feito. É o que conta.

#redeviciosaImportação 
além-mar

"Sem cultura moral não 
haverá nenhuma saída 

para os homens"
(Albert Einstein)
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Esses tempos, Edgar Bueno começou a reclamar 
do projeto do Teatro Municipal, cujas obras an-
dam lá de vez em quando. Diz Edgar que são ne-
cessários mais lugares, mais espaço, porque Cas-
cavel já tem porte para eventos maiores do que o 
previsto pela gestão anterior. 

Se por um lado lembra o pensamento atribuído 
a Shakespeare de que “chorar sobre as desgraças 
passadas é a maneira mais segura de atrair ou-
tras”, por outro surge a dúvida: com base em que 
há essa expectativa de público? Já é sabido pelos 
produtores artísticos de Cascavel que, pela atual 
conjuntura da política cultural local, mal se con-
segue lotar o Gilberto Mayer. Bom, mas pode ser 
que na estreia do Teatro...

‘Todos’ é diferente de ‘um’. Reclamar da Secretaria 
de Cultura de Cascavel já se tornou hobby no meio 
artístico. Cada um dos entrevistados pela reporta-
gem têm motivos, mas todos apontam para a mes-
ma situação: falta de organização, planejamento, 
independência política, atuação e orçamento.

Se o problema reside no fato de que, raramente, 
na história dessa cidade, quem ocupou o cargo mais 
alto na pasta tenha sido alguém verdadeiramente do 
meio artístico local, e em consequência disso todos 
comecem perdidos e do zero, a responsabilidade que 
recai sobre a atual secretária, Judet Bilibio, é muito 
maior, pois há 50 anos reside em Cascavel e desde os 
13 é artista plástica por aqui. E a chance é única.

O diretor cultural Rodrigo Sá, que trabalhou em 
Toledo e atualmente está na capital, apontou alguns 
caminhos, aspectos que para ele são princípios: pri-
meiro, o orçamento tem de ser maior. Nossos repre-
sentantes têm de compreender que não só de soja 
se faz um povo. O segundo ponto é organização: 
transparência nas ações e no organograma – quem 
faz o quê dentro da secretaria, o que e de quem de-
vem ser cobradas responsabilidades –, emissão de 
relatórios públicos de trabalho por departamento. 

Terceiro, fi m do clientelismo: se o dinheiro é pou-
co, que acabe o apoio isolado tendo como parâme-
tro o ‘achismo’. Que a verba disponível seja devida-
mente rateada entre as áreas, com base em estudo 
técnico, e sejam abertos editais, tal qual fazem cida-
des de mesmo porte em outras partes do Estado. E 
que ainda seja guardada uma reserva emergencial.  

Quarto ponto: programas de formação de públi-
co, de desenvolvimento do olhar crítico, campa-
nhas de incentivo fi scal e trabalho de conscientiza-
ção empresarial dos benefícios do apoio em cultura. 
Quinto: independência política, no sentido de que 
a vaga de secretário não deve entrar no pacote de 
campanha, que não seja apenas um lugar para se 
colocar cabos eleitorais.

Assim se tem a base para um trabalho não fá-
cil e não rápido, mas consistente. Temos de botar 
ordem na casa para, se não mais dar o primeiro 
passo, acertar o caminhar.

quadrinhos feitas no es-
tilo japonês. De algumas 
dessas histórias nascem 
outras produções como 
os animes e o RPG (Role 

Playing Game), como exemplo: Dra-
gon Ball, Naruto e Ragnarök, esta últi-
ma uma produção sul-coreana. Mas 
a sensação entre os jovens já fugiu às 
HQs tradicionais como Super-Ho-
mem e Homem-Aranha, deixadas 
para trás e cultuadas por coleciona-
dores. A bola da vez são os mangás, 
que a cada dia ganham mais adeptos 
aqui no Brasil. Deparei-me com vá-
rios volumes dessas histórias orien-
tais no Sebo Bom Livro (Rua Castro 
Alves, 2.052). Chonchu – o guerreiro 
maldito, Blade – a lâmina imortal e 
Ragnarök, todos traduções brasilei-
ras feitas pela Conrad Editora, a subs-
tituta da primeira editora que intro-
duziu as HQs japonesas no Brasil. 

Blade – a lâmina imortal é um 
dos maiores sucessos da editora. 
O enredo se baseia no Japão feu-
dal e conta a história de um rebel-
de que se torna imortal por meio 
de um chá feito por uma monja 
e que, para se livrar da imortali-
dade, propõe a ela que mate mil 
criminosos. Já Ragnarök é propria-
mente o fi m dos deuses e o início 
da era do homens, misturando 
mitologia escandinava com orien-
tal. Qualquer história é uma boa 
sugestão, longe de Tex, Lanterna 
Verde, Super-Homem e outras 
clássicas HQs, essas chegaram 
mesmo para revolucionar e ocu-
par o lugar alto da prateleira.
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A suposta
vida de Baltazar

Rafael
Barzotto*
FRANCISCO BELTRÃO | PR

Olhei profun-
damente para o 

Free azul e disse em 
alto e bom som:

— Você é muito fraco 
para meus pulmões.

Fiquei mais de meia hora 
sentado, sozinho na sala, 

olhando fi xamente dentro dos 
olhos amarelos da coruja. Até 

que minha cabeça não aguentou 
mais e ... cá estou eu mais uma vez. 

Levantei lânguido e fui até o corre-
dor dançar sozinho um Beatles com 

você. E quando me encontrei sozinho 
bailando pela casa, notei que havia algo 

de especial. Da luz que deixa a parede 
com tons rubros me despedi.

A janela aberta deixa passar uma brisa 
aconchegante, mesmo para um alguém can-

sado como eu. Notei — e há dias repito esta 
observação — que coisas especiais têm me 

chamado a atenção frequentemente, ou esti-
mulado mesmo minha sensibilidade. Coisas sim-

ples, como a brisa da janela ou o senhor de bigode 
branco que rezou antes da refeição diante de um 
copo de cerveja vazio. E da mesma janela da brisa, 
chega uma luz que atravessa meu quarto e chega 
até o outro lado do corredor. A luz vem do prédio 
ao lado. E lá mora Baltazar, que eu não conheço. 

Não tenho coragem de fechar a janela. Penso se o 
tal Baltazar está acordado, se a luz vem da janela de 
seu quarto, ou simplesmente se ele está sentado e 
escrevendo, assim como eu. Da mesma 
maneira, raciocino — e acabei 
de chegar a uma con-
clusão — que se 
ele estivesse 
escreven-
do, ou 

simples-
mente per-

guntando ao pó, 
estaria, assim como eu 

estou, com a luz apagada.

Baltazar trabalharia todas as ma-
drugadas. E não fi caria acordado até 

tarde para escrever. Assim como eu, 
ele precisaria dormir cedo até, pois 

amanhã estaria tão ou mais morto 
que ontem. Ele deveria percorrer qui-

lômetros de distância para encontrar 
pessoas desconhecidas e, repetidas 

vezes “assim como eu”, Baltazar escre-
veria sobre homens, bigodes e orações 
diante de um copo de cerveja. E, dife-

rente de mim, Baltazar deitaria seu cor-
po sobre a mesa e não teria vergonha de 

rezar diante do álcool. Para alguém que 
não faz uma prece há milhares de anos, 
as milhas que Baltazar percorreu fariam a 
diferença. E, ali, diante do desconhecido, 
ele teria coragem de pedir algo para si. Ou, 
quem sabe, caso Baltazar tivesse um pingo 
de amor próprio, esqueceria de si mesmo 
por um minuto para pedir coisas para o res-
to do mundo. E caso sobrasse um tempo, Bal-
tazar faria uma oração para ter mais tempo. 

Tempo, na verdade, é o que mais falta para 
nós. Para eu, para você, e também para o pobre 
Baltazar que, repito, eu não conheço. Por isso 
— e esta não é uma conclusão que eu acabei 
de chegar —, eu estou aqui; você aí; e o 
Baltazar? Por onde andará, visto que a 
luz do quarto se apagou.

É, Baltazar, enquanto suposta-
mente você frita seus ovos 

com sal-

sichas, ela 
esteja che-

gando da aula. 
E você não vai espe-

rar, vai Baltazar? Todo 
dia igual. Chega uma hora 

que cansa, né? Isso mesmo, su-
postamente é melhor nem falar. Ou pensar, 

nessas horas parece tão insignifi cante. Então, se 
pensar é ínfi mo, a partir de agora continuaremos 

fazendo apenas suposições. Assim, nem eu, nem 
ela, muito menos Baltazar que eu nem conheço, nos 

sentiríamos culpados por assim pensar. Portanto, ra-
paz, volte e acenda a luz do quarto.

A luz do suposto quarto continua apagada. Então, tal-
vez minha comunicação com Baltazar não seja assim tão 

realista. Ou, quem sabe, ele já está dormindo para madru-
gar e eu... Bem, eu ainda estou aqui e não pretendo mudar 

de lugar, ou cômodo da casa, tão cedo. De veras, cerro os 
olhos por uns instantes, franzo o cenho e faço bico com a 
boca tentando parecer brabo ao ouvir o livro das sombras.

*

Preciso de outro cigarro e não gosto de fumar do quarto. En-
tão, mudo rapidamente os planos sobre cômodos da casa e volto 
a enfrentar o olhar amarelado da coruja sentado no sofá da sala. 
(Já viu fumante que não gosta do cheiro de cigarro?). Para minha 
surpresa, a meia luz do isqueiro ilumina alguém no sofá ao lado. 

— Olá, Baltazar.

O ambiente familiar volta a fi car escuro como breu. E, assim 
como eu, Baltazar me faz companhia. No escuro, ele fala so-
bre seu dia na fábrica de notícias e como foi seu papo com a 
moça da padaria enfocando o movimento no início de mar-
ço. Depois o papo evoluiu para uma daquelas previsões de 
tempo de “com esse calor, não pode. Mais tarde vai cho-
ver”. E Baltazar acenou com a cabeça, aproveitando a falta 
de diálogo para reparar na cor do guardanapo.

— Uma vez, ele costumava ser branco por aqui. 

A mulher não entendeu e o indígena ao lado 
achou que era o motivo do comentário. Levan-
tou solitário e se encaminhou à porta da lan-
chonete. E Baltazar continuou seu diálogo 

monolítico com a garçonete. 

Foi quando entrou pela porta — e Baltazar não 
sabia mais contar o tempo — o mesmo indignado 

índio com sua indefectível lança. E foi assim mesmo: 
sem muito alarde, gritaria ou emoção, que o rim es-

querdo deste meu amigo, que agora chora ao contar sua 
história, foi perfurado pela mais afi ada lâmina da aldeia.

— Oxalá, disse a garçonete. 

Para evitar agouros, garçonete e índio arrastaram o 
corpo sem muito sentido de Baltazar pelos fundos da 

lanchonete, fatiaram, e jogaram para os cães. E não 
é que não era mesmo a luz do quarto de 

Baltazar? Pois se fosse, ele não esta-

ria a me contar sua sina. Bah!, 
se fosse, eu jamais haveria 
de escrever este texto ou in-
ventar história tão fantástica 
sobre eu, Baltazar, você, uma 
garçonete e um indígena 
sem penacho na cabeça. 

*

A luz do poste lá fora ilu-
mina a silhueta amarelada 
de Baltazar sentado no sofá. 
E quando ele termina, a luz 
se apaga e Baltazar desapa-
rece. Eis então que percebo 
minha própria sombra na 
parede refl etida. Olho di-
retamente para um cigarro 
vermelho roubado e falo 
em baixo e rouco som:

— Você é forte de mais 
para meus pulmões. 

Volto para a meia-luz do 
quarto e a luz inteira do 
suposto quarto de Baltazar 
volta a fi car acesa. “Mas 
será o benedito!”, sussurra 
a moça no segundo quarto 
do corredor. E é nesse mo-
mento que eu refl ito sobre 
minha condição: com a luz 
voltando a iluminar o quar-
to, com meu último cigarro 
para fumar, e sem meu su-
posto amigo Baltazar, volto 
ao corredor para um Bea-

tles bailar. Danço mesmo so-
zinho, mesmo sem Baltazar. 

E vou até a geladeira mais 
próxima, encho e esvazio um 

copo de cerveja. Peço um pra-
to de comida, junto as mãos 

e faço uma oração para que 
esse dia termine logo. Assim 
como eu, ou como a supos-
ta vida de Baltazar.

*Jornalista por formação, voca-
lista por insistência e escritor 
por desespero

O Maníaco do Olho Verde

Dalton Trevisan

Record, 128 páginas,

R$ 21,90 (submarino.com.br)

Doce vampiro Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

“Uma praga do capeta desgracido”.

 Dalton Travisan

No século 20, a construção da 
história deixou de ser apenas 
uma análise elementar de teó-
ricos e observadores e passou a 
explorar o relato de comuns, ba-
seando-se no cotidiano do relato 

popular. Para essa construção histórica contribuiu o jornalismo e a literatura. É com base 
na esfera cotidiana que Dalton Trevisan, nos mais de 60 anos de contista, escreveu sobre 
a sociedade, universalizando os episódios e as personagens. O lançamento de O maníaco 
do olho verde (Record, 2008, 128 p.) reforça essa característica de Dalton ao explorar ob-
sessivamente essa veia literária.

Não são os bem nascidos e os apessoados os personagens dos contos de Dalton, mas sim 
a escória, os marginalizados, as putas, os drogados, os loucos, os pedófi los, os trafi cantes, 
os agiotas, os bandidos. É essa faceta da sociedade já putrefata que entra no palco dos li-
vros do escritor curitibano, apontando a cada frase a deterioração social cíclica em toda 
a obra ao longo das décadas. O maníaco do olho verde é mais um livro que complementa 
o trabalho de Dalton, já conhecido por outros célebres como Cemitério de elefantes, Em 
busca de Curitiba perdida e O vampiro de Curitiba. 

A universalização da obra está ao recorrer à linguagem concisa e ao tema latente; não é Curi-
tiba o cenário dos contos, mas qualquer cidade ao redor do mundo assolada por detalhes sociais 
que vão ao mais profundo desvão da natureza humana. A teatralidade do texto, reforçada pelo 
estilo conciso, faz dele um recorte verossímil das situações expostas, como se fosse realmente fato, 
contado a partir do relato do personagem, saído da boca de algum cidadão.

A obsessão
Ele começa assim: “Basta ser mulher, só o que vejo. O assobio, só o que escuto. É uma 

doença, certo? O bruto que se empina aqui no meio das pernas. Corcoveia e re-
lincha. De mim faz o que bem quer. Ordena, eu executo. Não consigo controlar”. 
As obsessões sexuais do protagonista do conto que dá nome ao livro se asseme-
lham ao vício de Dalton de perfazer as querelas a cada obra publicada. O maníaco 
ainda sustenta a defesa de tentar justifi car o crime que comete. Nenhuma mulher 
escapa dele, nem mesmo uma criança que é estuprada. Termina o conto defenden-
do-se e acusando, questionando o leitor incrédulo com tamanha brutalidade: “Me 
diga. Que culpa tenho eu? Assim fui nascido. Simples capricho do Senhor Deus. Sei 
lá, o mau sangue dos pais. Uma praga do capeta desgracido. Podem me condenar, 
babacas e bundões. O que eu faço? Tudo o que vocês gostariam. Eu sou um de vocês”.

O Maníaco do Olho Verde, como a maioria dos livros de Dalton, é composto por tex-
tos enxutos e de falas breves, que retratam a realidade e a condição humana, em 
que a miséria, o desemprego e o desespero diante da falta de esperança 
provocam humilhações, medo, amargura e exploração sexual. Pe-
las páginas do livro passeiam noivos pernetas, prostitutas, 
ladrões, assassinos, pessoas humildes, marginalizadas, 
pessoas sem oportunidade ou opção. Sordidez 
é o substantivo que acompanha o leitor 
ao virar cada página. Diferente 
d’O vampiro de Curitiba 
essa obra não ins-
tiga a sugar 

vorazmente cada página, nem nos torna cúmplices do protagonista-relator: nos dá nojo, 
medo. Não é apenas um maníaco compulsivo que nos encaminha ao constrangimento, 
mas, também, um padrasto pedófi lo, um policial violento e corrupto: “Deram sete cho-
ques elétricos nas partes. Gritei e pedi socorro. Você acudiu? Nem eles. Fui amarrado 
no pau-de-arara, apanhando com mangueira a borracha de pneu. Doía 
mais porque era um dia frio”. Percorre também a história de uma 
fi lha que se desfaz da mãe como um objeto inútil e a da mulher 
que atende ao desejo da irmã de deixá-la morrer. “Sem eu es-

perar me chamou de assassina. Devia tê-la impedido. 
Internar no hospital. Ora, exatamente o que a 

Ceci proibiu. Só não denunciada à po-
lícia pelos meus muitos anos. Decerto 
senil, irresponsável do ato criminoso. 
Cobiçando, quem sabe, a pobre aposen-
tadoria da irmã”. Nas palavras de Dalton, 
já enjoado depois de tantos socos no es-

tômago, ao fechar o 
livro apenas um 

desejo: mun-
do, não me 

aborreça.
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Quando criança, não era dado a bons 
modos, não que não os tivesse aprendido, 
mas os fazia pela simples tentativa des-
venturada de praticá-los. Um desses hábi-
tos, detestados por minha mãe, era a sim-
ples feitura de evacuação líquida e sólida 
fora dos banheiros da casa. Meu costume 
era adentrar algum matinho, consideran-
do que morávamos em um sítio, e usar a 
natureza como cenário para aliviar-me. 
Água no joelho, como chamávamos, era 
mais simples ainda: somente erguia uma 
perna da bermuda até a cintura, em qual-
quer lugar que estivesse, puxava o peque-
no falo para o lado e exercia o maior orgu-
lho do homem, urinar em pé. 

Passado alguns anos fui morar num cen-
tro urbano e me obriguei a retomar os 
hábitos aprendidos com minha mãe. Bons 
hábitos, diga-se de passagem. Entre os ju-
ramentos feitos a minha mãe na partida, 
estava o quinto – numa escala secreta –, 
não urinar em muros alheios. Mas que ati-
re a primeira pedra aquele que por azar na 
vida nunca se encontrou numa situação 
pra lá de alarmante: estar prestes a molhar 
as calças e não ter onde aliviar-se. E vai me 
dizer que não se encostou a uma parede 
ou árvore e exerceu a máxima masculina? 
Fossem só os homens os sofredores e con-
denados desses atos pútridos e desespera-
dores, cortem-me as mãos, mas não conto 
quem: já vi mulher em tal desespero.

O desespero de que falo ocorre a 
qualquer tipo de pessoa. Sem distin-
guir raça, sexo, opção sexual ou seja lá 
qualquer forma de distinção que possa 
existir entre pessoas. Na região central 
de Cascavel, enquanto você faz com-
pras ou passeia pelo Calçadão, se bater 
a incontinência, corre para casa; se não 
for possível, entra numa loja; se estiver 
tudo fechado, se agarra em Deus, só ele 
pode lhe conceder um milagre. Antes 
que as pessoas lacrem as uretras para 
saírem em Cascavel, vão aqui algumas 
considerações e sugestões do que pode 
ser feito caso as bexigas estejam mais 
frouxas que o normal.

Caminho das 
latrinas

Cheguei ao Terminal de Transbordo 
Leste e já avistei a reforma no banheiro 
masculino. Uma das fi scais que traba-
lham no local foi a minha fonte. Sem ci-
tar o nome, por motivos administrativos 
da estatal que administra os terminais, 
a abençoada contou-me a situação em 
que se encontram os banheiros. “Sempre 

“Bastante, tem aqueles que nem pedem 
licença”. “Qual seria a média diária de 
pessoas que não são clientes e que vêm 
aqui só para usar o banheiro?”. “Perto 
de 100 pessoas por dia”. “Quais os cus-
tos que lhe acarreta?”. “Além da água, a 
limpeza que nem pode ser feita a todo 
o momento, fi cando o banheiro bastan-
te sujo pelo mau uso dessas pessoas. Até 
tentamos colocar uma placa cobrando 
aqueles que não são clientes, mas de 
nada adianta, entram na caradura”. 

Depois de viver uma experiência de 
odor frustrante, que pouca gente sabe 
como é, parei para conversar com o agri-
cultor Roberto Frontini, de Vera Cruz do 
Oeste, que estava sentado em um banco 
do Calçadão. Já larguei a máxima: “quan-
do se está pelo Calçadão e a bexiga aper-
ta, o que faz?”. “Eu sempre vou para algum 
mercado, tem um aqui bem próximo na 
Paraná”. “E o banheiro é bom?”. “Sim, sim, 
bem higiênico”. Em outro banco, adiante 
de onde estava o agricultor, a aposentada 
Margarida Stocher esperava o marido. Pa-
rei para tirar um dedo de prosa. Para co-
meçar a conversa me apresentei e deixei 
a mesma pergunta que fi z para Roberto, 
a resposta foi semelhante: “Procuro algu-
ma loja, fi co meio constrangida em pedir, 
mas é necessário”. “A que loja a senhora 
costuma ir?”. “Na Pernambucanas, onde 
sou cliente, mas já usei outros, inclusive o 
da pracinha Wilson Joff re. Era tão sujo que 
não dava nem coragem de entrar, agora 
nem tanto”. Encerrei a conversa pensando 
na estratégia sem pudor de usar o banhei-
ro das Lojas Pernambucanas.

Na Travessa Champagnat, os comercian-
tes se acumulam em barraquinhas de biju-
terias e artesanatos. Ali, sem infraestrutu-
ra nenhuma, os comerciantes dependem 
da boa vontade de estabelecimentos que 
fi cam na região. Adriana Maziero, que 

há entupimento nos vasos. As pessoas 
jogam papel, pano, qualquer coisa que 
tiverem. As paredes são sempre riscadas 
com besteiras e outras bobagens vulga-
res. O povo não cuida, não sabe usar um 
banheiro”. “A limpeza é feita apenas uma 
vez por dia?”. “Antes era somente de ma-
drugada, agora uma zeladora fi ca aqui 
durante todo o dia limpando em interva-
los pequenos”. “Para quem trabalha aqui 
e depende desses banheiros, como fi ca a 
situação de ter que se sujeitar a isso?”. “É 
complicado, mas não tem solução, só as 
pessoas serem educadas mesmo”.

Era o meio da tarde quando saltei empu-
tecido do ônibus na Rua Paraná. Para variar, 
tive que esperar um bom tempo no Termi-
nal Leste para conseguir chegar ao Cen-
tro. Já virei na primeira rua e me dirigi ao 
templo mundial dos fast-food: McDonald’s. 
A rede de comida rápida é um bom alen-
to aos incontinentes, quase 24 horas por 
dia, em qualquer cidade que possua pou-
co mais de 200 mil habitantes. Para não 
ser tão cara- de-pau logo ao primeiro alvo 
pedi um sundae de chocolate. “Enquanto 
você prepara vou ao banheiro”. A instala-
ção aliviadora serve bem a qualquer afl ito 
do vale de águas da bexiga. Dois mictórios, 
um adaptado a crianças e pessoas de bai-
xa estatura. Apenas uma cabine também 
adaptada a defi cientes. Tem papel e tolhas 
descartáveis. Voltei, peguei o meu sundae e 
continuei a via-sacra. 

Nas proximidades do McDonald’s, no 
canteiro central da Avenida Brasil, fi ca 
o local onde a famigerada Feira do Pro-
dutor ocorre todas as semanas. Lá está 
um dos poucos banheiros ditos públicos 
do centro da cidade. Detalhe: trancado 
a sete chaves. Só abre durante as feiras. 
Subindo mais um pouco a Avenida, um 
bar muito procurado por incontinentes 
afl itos foi meu terceiro local de parada. 
Expliquei ao proprietário minhas inten-
ções – sem pensar maldade nesta parte 
– e pedi para conhecer o banheiro. Re-
trocedi alguns passos, não tive coragem 
de entrar. Uma iluminação precária, 
sem qualquer janela que pudesse arejar 
o lugar, o banheiro mais parecia um de-
pósito de urina e excremento. Não me 
lembro de ter visto papel e toalha, mas 
tudo bem. Na parede ao lado uma pla-
ca: “Banheiro para não clientes R$ 0,50”. 
Voltei ao balcão. “Muita gente frequenta 
o banheiro do seu bar?”. Após pensar por 
alguns segundo, Valdir Turkatto largou: 
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trabalha ali das 9 às 18 horas, contou-me 
como fi ca à mercê de bons samaritanos. 
“Todo mundo aqui quando tá apertado 
vai aqui na frente, no Mellos, mas para 
usarmos o banheiro da lanchonete temos 
que gastar ali”. “Se construíssem banhei-
ros públicos aqui no Calçadão você acha 
que poderia ou não ser pago para usar?”. 
Concordando com a resposta dada pela 
aposentada Margarida, afi rmou: “Tem 
que ser, senão vira sujeira. Tem que ter al-
guém cuidando e limpando durante todo 
o dia, pois vale a pena pagar um pouqui-
nho para ter um banheiro limpo”. 

Saindo da barraquinha da comerciante, 
fui até o Café Boca Maldita. Não estavam 
no estabelecimento nem o proprietário e 
nem a gerente, mas conversei com a aten-
dente Solange Muniz. “Muita gente usa o 
banheiro aqui do café?”. Pergunta inútil, já 
que a resposta é óbvia, mas mesmo as per-
guntas evidentes são necessárias. “Sim, para 
os clientes entregamos a chave e de quem 
não está comendo ou bebendo aqui cobra-
mos R$ 0,50, mas nem sempre consegui-
mos controlar isso”. “E a limpeza é feita re-
gularmente?”. “Não tem como tirar alguém 
do atendimento para fi car limpando o tem-
po todo, então, se as pessoas não cuidam, 
fi ca um pouco complicado”. “Se existissem 
banheiros públicos nessa região seria bom 
para vocês?”. “Ajudaria muito, seria o ideal”. 
Visitei a instalação sanitária do café. Numa 
escala de um a cinco, dois. Sem espaço, pra-
ticamente tem que entrar de ré para sair 
de frente. Pelo menos não estava imundo 
e com o cheiro acre. Enquanto conversava 
com Solange, o chileno Jovanni Estafan en-
trou no café para comprar cigarros. Já fora 
do estabelecimento conversamos sobre 
o assunto que eu vinha chafurdando pelo 
Centro. Contou-me que no Chile existem 
banheiros públicos e que aqui faz muita 
falta. “¿Si desea ir al baño?”. Perguntei em 
espanhol. “Me voy a un restaurante”. 

Caminhei mais alguns metros até che-
gar à loja falada pela aposentada Mar-
garida, Pernambucanas. Conversei com 
uma atendente a qual expliquei minha 
via-cloaca e ela me encaminhou até o 
banheiro da loja. Cheguei exatamente 
na hora de limpeza, a brancura era im-
pecável, com papel higiênico e tolhas de 
papel. Nota 4, não fosse a falta de um 
espaço maior para acesso de pessoas 
com difi culdade de locomoção seria 5. 
Logo depois de sair da loja de departa-
mentos entrei em uma dessas lojinhas 
que vendem diversas coisas importadas. 
Comprei um penico. Estava disposto a 
fazer uma foto no Calçadão enquanto 
os transeuntes passavam. Logo que lar-
guei o urinol no chão um representante 
comercial, Ricardo Louco, como se apre-
sentou, se posicionou em cima do objeto 
como se fosse usá-lo para o devido fi m. 
Simpatizou com meu protesto. 

Dali fui direto para o Shopping Central 
Park, que muitos populares dizem já ter 
sido a salvação na hora da amargura. 
Descendo alguns lances de rampa logo 
se chega aos sanitários. Asseado e lim-
po. Não o melhor, mas serve para aquele 
momento em que qualquer árvore já é 
um suntuoso sanitário. Do shopping di-
reto para a Praça Wilson Joff re. Depois 
de conversar com um guarda patrimo-
nial, consegui achar o banheiro, que fi ca 
com as portas voltadas às quadras de es-
porte que há na praça. A estrutura é boa, 
parece ter sido reformado, entretanto 
não tem toalhas e nem papel para a lim-
peza pesada. Os usuários não puxam as 
descargas e urinam pelo chão, deixando 
o lugar com um cheiro nada convidativo 
ao uso, mesmo na hora do desespero. Se 
estiver apertado e passar por esse local, 
evite o banheiro nota 2 e vá até o Centro 
Comercial Quatro Estações. Os banhei-
ros do pseudo-shopping são melhores 
mesmo do que o do Central Park, têm 
papel higiênico e toalhas descartáveis, 
nota 3 também. Só não ganha nota me-
lhor porque o cheiro lá dentro não foge 
à lógica de banheiros sujos. Aparências 
enganam, já que, considerado o nível do 
centro comercial, poderiam oferecer aos 
clientes mais cuidado no trato. 

Já cansado, embarquei no primeiro ôni-
bus que estacionou na rua próxima. Fui 
até o Terminal de Transbordo Oeste. Lá 
encontrei o montador industrial Geraldo 
Bertuci, que acabava de usar o banheiro 

do terminal. “É bem sujo, malcuidado. O 
povo poderia cuidar mais, não adianta 
fazer reformas e limpar, a educação deve 
partir das pessoas”. Terminei parte do so-
frimento e deixei as últimas estações de 
crucifi cação para o outro dia.

Pulei cedo da cama e já fui para a rodo-
viária conhecer os dois tipos de banheiros 
que têm ali. Um pago e outro gratuito. 
Coragem, a primeira palavra que me veio 
à cabeça antes de entrar no banheiro 
masculino. Não pelo estado precário que 
encontraria lá, mas sim pelas histórias 
que já ouvi daquele lugar. Histórias de 
homens se masturbando publicamente 
ou relações sexuais explícitas, diria com 
ironia: muito propício o local. Entrei. Não 
havia ninguém além de mim e já come-
cei a fotografar e observar. Muito sujo, o 
pior de todos. Como havia pressuposto 
no dia anterior, seria a crucifi cação. Esta-
va certo. Alguém deveria ter usado uma 
das cabines e não deu descarga, com os 
excrementos infectando o local; os mictó-
rios dissipando o cheiro azedo de urina; as 
pias também sujas e deterioradas; as pa-
redes ostentando toda a forma de frases 
vulgares capazes de existir num só lugar. 
De volta ao mundo dos limpos desci para 
o térreo para conhecer o banheiro pago. 
Depois de depositar R$ 1 na entrada, 
passei a catraca e comecei a fotografar o 
ambiente sem ser visto. Nada demais. “Es-
perava um pouco mais de você, mocinho”. 
Pensei comigo. A única vantagem dali era 
não haver o cheiro pútrido do banheiro 
de cima, entretanto a estrutura perma-
nece a mesma de quando o terminal foi 
inaugurado na década de 1980. 

Minha última parada seria voltar ao ba-
nheiro público da Feira do Produtor, que 
estaria aberto durante a feira, à noite. 
Tinham-me dito que era pago, mas pelo 
menos naquele dia ninguém cobrava pe-
dágio dos apertados na entrada. Lá den-
tro, nada de mais. Tinha papel toalha na 
entrada e papel higiênico na cabine adap-
tada para pessoas defi cientes. Não fossem 
os diversos pneus e ferros que se amon-
toavam no espaço – como se fosse um 
depósito – ali estaria tudo nos conformes. 
Para higienizar as mãos, um detergente da 
marca Limpol estava à disposição. 

Para todos os incontinentes de Cascavel 
que se pegam desprevenidos ao sair no 
Centro, vale a pena seguir minhas dicas. 
Abaixo fi z um ranking de alguns dos ba-
nheiros visitados por mim. As notas são 
simbolizadas por rolos de papel higiênico. 
E, lembrem-se, papel na bolsa e até mes-
mo detergente de mãos que vem em sa-
chê não faz mal a ninguém: o alívio emer-
gencial não tem hora nem lugar.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Marina revela que deseja ser 
tratada em casa. Peralta trata mal o ami-
go. Olga é transferida para casa. Marina 
se surpreende quando Veridiana surge 
acompanhada de Luciano e revela que os 
dois estão namorando. 

TERÇA - Yasmin fi nge que está passando 
mal e Clóvis adia o comercial. Caio pa-
quera a assistente de enfermagem. Gui-
lherme almoça com escritora para saber 
com falar de sexo com a fi lha. João liga 
para Olga e Caio atende. 

QUARTA - Bia se interessa pelos conse-
lhos de Veridiana. Bia consegue se apro-
ximar de Veridiana. Luciano passou no 
teste. Norma Jean hesita em participar 
do comercial e Yasmin tenta persuadi-la 
a aceitar a proposta. 

QUINTA - Norma Jean grava o comercial 
ao lado de Yasmin. Guilherme fi ca inco-
modado com Bia no jantar. Clóvis quer 
contratar Norma Jean para show com 
Yasmin. Luciano mostra a mensagem de 
João para Olga e se emocionam.

SEXTA - Luciano revela que Olga está 
consciente. Luciano percebe a angústia 
de Caio ao falar sobre o estado de saúde. 
Caio diz a Olga que ela não tem condi-
ções de revelar nada. Marina se desespe-
ra ao verifi car o pulso de Olga.    

PARAÍSO 
SEGUNDA - Zeca dá um show em apre-
sentação e sai aplaudido. Maria Rita é 

chamada de santa. Norma 
pede que Maria 

Rita salve seu 
fi lho. Zeca 
fala para Te-
rêncio sobre 
o tempo em 

que pulava de parapente. Maria Rita se 
revolta com Mariana e diz que nunca 
mais irá rezar.

TERÇA - Mariana não aceita que Maria 
Rita seja santa. Rosinha tenta disfarçar 
o amor por Zeca, mas não consegue en-
ganar Zefa. Geraldo observa Maria Rosa 
e é repreendido. Mariana reclama das 
contribuições. Padre Bento a recrimina, 
mas a beata não lhe dá atenção.

QUARTA - Maria Rita se aconselha com 
padre Bento. Maria Rita escuta Zeca to-
car o berrante e corre para tentar vê-lo. 
A comitiva chega à fazenda de Eleutério. 
Norberto pede que padre Bento orga-
nize uma quermesse. Otávio e Ricardo 
decidem ir para a fazenda de Eleutério. 

QUINTA - Norberto acusa Maria Rosa 
da briga entre Vadinho e Geraldo. Zeca 
conta para Terêncio uma história sobre 
seu pai. Padre Bento e Maria Rosa pe-
dem a Ida que ela faça os doces. Norber-
to pergunta a Vadinho o motivo de bri-
ga.  Ricardo e Otávio chegam a Paraíso.

SEXTA - Norberto teme não conseguir 
dinheiro sufi ciente com a quermesse. 
Zeca e Terêncio cruzam com Mariana e 
Maria Rita na estrada. Ricardo e Otávio 
se dão conta da beleza da cidade e fi -
cam animados. Norberto decide expul-
sar os dois forasteiros.

SÁBADO - Norberto e Maria Rosa che-
gam à pensão de dona Ida procurando 
por Ricardo e Otávio. Zeca e Terêncio 
apostam corrida na estrada. Eles perce-
bem que um acidente pode acontecer. 
Zeca e Maria Rita cruzam os olhares e se 
interessam um pelo outro.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Gregg não corresponde o 
beijo de Soninha. Suzana pede que Eros 

não faça nada contra Xande. Waldete 
alerta Violeta que Sueli e Xande podem 
prejudicá-la. Galvão desmoraliza Sueli 
em praça pública. Gennaro fotografa 
Sueli e Bento juntos.

TERÇA - Soninha sai e Alma chama Gre-
gg para conversar, eles decidem se sepa-
rar. Dora sente enjoos e desejos estra-
nhos.  Th or ouve Florinda comentando 
sobre a doença de Sandro com Pacífi co. 
Dora recebe uma caixa e encontra fotos 
de Bento com Sueli.

QUARTA - Adamastor vasculha o escritó-
rio da mansão atrás do dinheiro e encontra 
um documento que dá a posse da Pousada 
Azul para Gennaro. Baby se disfarça e pede 
ajuda a Galvão. Soninha se machuca e Gre-
gg leva a baiana ao consultório de Alma.

QUINTA - Alma atende a cantora sem 
questionar.  Adamastor entrega a Janaí-
na o documento que encontrou na casa 
de Violeta. Orlando estranha a presença 
de Dr. Rios na cantina. Duda invade o 
quarto de Suzana quando Xande chega 
e a confunde com Eros.

SEXTA - Sandro incentiva Bento a procu-
rar Dora. Th or tenta conversar com Eros 
sobre Sandro. Xande deixa Suzana em 
casa com apenas um segurança. Jacaré as-
siste ao encontro de Polidoro com Dr. Rios 
e se tranquiliza ao saber que é um policial.

 SÁBADO - Eros é levado para o cativei-
ro. Galvão aconselha Leonora a não ir ao 
casamento. Virgínia avisa a Alma e Dora 
que não irá com elas. Violeta se prepara 
para acompanhar Suzana ao altar quan-
do Virgínia surge e diz que é ela quem vai 
fi car ao lado da fi lha.

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Maya resolve ligar para Raj 
e contar a verdade sobre sua gravidez. 

Tônia conta a Silvia sobre a demissão 
de Murilo. Maya liga para Raj e diz que 
precisa falar com ele antes do casamen-
to. Manu consente e Kochi avisa a Maya 
sobre o encontro com Raj.

TERÇA - Kochi prepara Maya para o 
encontro com Raj. Cadore aconselha 
o casal a levar Tarso a um psicólogo. 
Duda prepara uma viagem para a 
Índia. Maya conta a Raj sobre o en-
volvimento com outro homem. Silvia 
pede ajuda a Yvone para separar do-
cumentos de Raul.

QUARTA - Maya lê a carta de Bahuan e 
acredita que ele não a ama. Duda con-
fessa a Chiara que tem esperança de que 
Raj volte. Melissa insiste para que Tarso 
vá com ela ao clube. Cadore comunica 
que Murilo será o secretário e homem de 
confi ança na empresa.

QUINTA - Yvone diz a Raul que Silvia 
estava reunindo provas para mostrar 
ao advogado. Maya e Raj iniciam o 
ritual de preparo para o casamento. 
Shankar conta a Bahuan que Maya se 
casará no dia seguinte. Radesh é leva-
do por um bandido enquanto conver-
sa na rua com Dayse.

 SEXTA - Wal arruma Tônia para se en-
contrar com Tarso. Yvone revela para 
Silvia que acredita ter interpretado mal a 
maneira como Raul a tratou e a incentiva 
a se reconciliar com o marido.  Bahuan 
chega à Índia decidido a impedir o casa-
mento de Maya. 

SÁBADO - Cadore comenta com Sil-
via que acha estranho ter partido de 
Yvone a idéia de ela viajar com Raul. 
Ramiro conta para Dario que colocou 
a fazenda e alguns imóveis à venda. 
Deva pede para Sonya tirar uma foto 
coberta com o sári. Bahuan pensa que 
Deva é Maya e, a leva.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Marcelo avisa que irá fi car 
com Beto para tentar ajudar Samira. Jú-
lia se livrarem dos agentes. Melquior diz 
para Zaira fi car bem e avisa que a pedra 
fi losofal poderá curá-la. Beto examina 
Samira. Samira abre os olhos e pede des-
culpas a Marcelo por todo mal. 

TERÇA - Toni, Aline e Hiromi atiram contra 
Draco. Beto decide fazer o parto de Samira 
com a ajuda de Ana Luz e Mariana. Ângela 
volta para mansão e conta que a missão 
foi um sucesso. Ela avisa que a Força Aérea 
abateu a nave e que São Paulo está salvo. 

QUARTA - Júlia aparece logo em seguida 
e diz que é um prazer ver a Liga Bandida 
novamente reunida. Danilo, Bené, Batis-
ta, Simone e Marisa se apavoram ao ver 
a notícia de que as naves reptilianas es-
tão atacando a Terra. Gabriela liga para 
o celular de Ferraz sem se identifi car e 
conta onde Nati está escondida. 

QUINTA - A emissora não divulgou o 
resumo da novela.

SEXTA - A emissora não divulgou o resu-
mo da novela.

SÁBADO - Reapresentação do último 
capítulo

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Beatriz vê Lucas e Ana 
Souza conversando por meio do equi-
pamento de espionagem. A loira quer 
acabar com Victória. Elias evacua o jor-
nal “A Voz de Tirânia” por causa de uma 
bomba. Fausto e Xavier comemoram 
a fi nalização dos preparativos para a 

abertura da boate Tribal. Elias informa a 
polícia que recebeu um pacote bomba.

TERÇA - Lucas quer entender como 
Beatriz sabe que Ana foi até o gabine-
te. Fausto pressiona Victória. Ele quer 
transar com a esposa. Ermírio cobra 
do prefeito ações contra a violência em 
Tirânia. O fazendeiro apoiou George 
durante a candidatura. Ermírio exige 
justifi cativas do prefeito. Ceição conta 
para Otávio que ouviu a voz de Léo. 

QUARTA - Lucas não entende Victória. Os 
dois conversam sobre as mágoas do pas-
sado. Fausto revela a Ermírio que é o novo 
dono das terras de Renan. Lucas diz para 
Victória que os dois estão vivendo uma 
farsa, pois o casamento de ambos é uma 
mentira. Vicky diz que não existe uma pos-
sibilidade de retorno entre os dois. 

QUINTA - Fausto pergunta a Vicky se 
ela tem ciúmes de Beatriz. George con-
vence os assessores de que Lara é capa-
citada para ocupar o cargo. Victória re-
lembra momentos ao lado de Lucas, em 
Portugal. Renan e Paulo partem para a 
agressão. Mesmo com o pai no hospital, 
Renan se embebeda na boate de Fausto. 

SEXTA - Victória quer saber o que Faus-
to faz com uma arma na cintura. Fausto 
diz que a arma é para a própria seguran-
ça. George conta a Lucas que Lara vai 
ser a secretária de comunicação. Embo-
ra surpreso, Lucas recebe bem a notícia. 
Pedrinho agradece Elias por tê-lo ajuda-
do. O garoto pede perdão ao jornalista. 

SÁBADO - Beatriz fi ca furiosa na hora em 
que Lucas a chama de Victória; Mazé quer 
saber o que Renan faz com uma estátua 
na mão, no meio da madrugada. O rapaz 
inventa a desculpa de que estava limpan-
do a estatueta. Elias pergunta a Lara se a 
saída dela do jornal tem algo a ver com a 
“amizade” entre ela e George Castelli

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 alegria tomou conta do 
lugar de forma irremediá-
vel. Todos, incluindo os mal-
humorados, os entediados, as 
mulheres na TPM, os sem paci-
ência, os estressados, os molha-
dos com a chuva que não para de 
cair, os irritados com computado-
res que travam, os pensadores de o 
que fazer com o que não restou do 
salário. Parecia uma linda ode à feli-
cidade em que todos bamboleavam os 
corpos ao ritmo de um la-la-la-la frené-
tico. Essa foi a imagem mental formada 
quando da audição do álbum Th e Fragi-
le Army (2007), do grupo Th e Polyphonic 
Spree. O que quer que eles queiram dizer 
com o “rock sinfônico” e o “pop psicodélico” usa-
dos para a defi nição do grupo fi ca claro quando você es-
cuta as músicas: muitas vozes, muitos instrumentos, uma alegria
contagiante permanente, e mais umas coisas que dizem por si.

 A introdução, Together We’re heavy, diz a que vieram: 30 segundos de algo 
parecido com um hino de igreja, órgãos e tudo mais. “Juntos somos fortes”, 
OK. Seguindo o tom “it’s nice to be happy” da vida, Running away começa 
com palavras de ordem e prossegue com batidas de tambor que parecem 
querer mover os manifestantes. Flauteados e subidas no tom imprimem na 
mente o “I feel so excited” da letra. Excitação resume. Para Get up and go, a 
faixa sequente, já não tenho sinônimos e descrições para a motivação. Para 
não dizer que fi camos em pura felicidade, Th e Fragile Army começa com 
um triste piano – em comparação ao restante –, umas notas de abatimento 
e uma voz solitária, mas tudo se transforma, como em fi lmes de corais, em 
notas animadas e vozes unidas. O resto você presume.

Criado em 2000, o Th e Polyphonic Spree tem 22 integrantes (listados no MyS-
pace do grupo) e Tim Delaughter responde pela criação e como vocalista prin-
cipal. Eu os chamaria de neo-hippies, mas não gosto muito dessas marcas, que 

querem sempre ser irredutíveis. O rock dos anos sessenta paira nas can-
ções, além de outras infl uências que eu não saberia identifi -

car bem. São muito alegres e eu talvez não lide 
com isso direito, mas antes assim 

do que tristes.

Acesse questfortherest.
com e jogue. O objetivo 
é guiar os três membros 
perdidos até o restante 
do grupo. Dou as primei-
ras dicas: note que no cac-

to há três pequenos botões. 
Clique – devagar – três vezes 
em cada um dos que estão no 
lado esquerdo da planta, eles 
se transformarão em flores e 
depois em fruto. Clique em um 

deles para que caia no chão. Um 
ratinho sairá da toca e pegará o 

fruto. Seja rápido, derrube o outro 
fruto e acorde a tartaruga, clicando no 

olho dela, para que ela se mova e coma. 
Então, derrube o fruto do lado direito do cac-

to. A tartaruga irá mais para frente e revelará ou-
tro personagem... Bom, aí é com você.

Foi por esse joguinho que, sem querer, conheci o The Polyphonic Spree. 
Trata-se, o divertimento, de uma ação promocional da banda para o lança-
mento do álbum Together We’re Heavy, de 2004. O jogo, ao estilo point-and-
click – você clica em determinados pontos do cenário ou no personagem e a 
aventura pré-estabelecida segue em frente –, lembra muito o Samorost, porém, 
com um visual mais clean e, infelizmente, bem menor. De uma forma ou outra, 
deu muito certo e até hoje atrai desconhecidos.

The Fragile Army, lançado três anos mais tarde, não teve joguinho viciante, mas 
continua sendo o trabalho de um coral texano de rock sinfônico. Mas do rock que 
se fez nos anos 1960, com um bom toque de progressivo e duas doses de psicode-
lia. Bom exemplos disso são as faixas Running Away e Get Up and Go, que, aliás, 
resume bem a proposta do conjunto: sempre para o alto e avante. A faixa The 
Fragile Army parece uma versão de Bohemian Rhapsody do Queen com inserções 
de Another Break in the Wall do Pink Floyd. E daí alguma coisa pop e eletrônica.

A levada das músicas deixa o álbum um tanto datado e a voz de Delaughter não é a 
das mais fáceis de se assimilar – e às vezes em que ela se sobrepõe ao coral faz 
a coisa toda perder sentido –. O todo é profi ssional e bem 
fi nalizado, mas deve agradar a poucos.

THE FR
AGILE

 

ARMY

Discutível Tá, deixa passar
Potável Por pouco
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Perigo de infl ação em vários setores. 
Tome muito cuidado para que seu crédi-
to e moral permaneçam elevados. Con-
tudo, o fl uxo denota sucesso em pesqui-
sas e na medicina. Passeios inesperados.

O período favorecerá os estudos. Por 
outro lado, evite acidentes, negócios ar-
riscados, não creia em boatos maldosos. 
As atividades manuais podem farão você 
entrar em contato com suas emoções.

Momento em que terá paz íntima e em 
que deve colaborar na solução de seus 
problemas fi nanceiros e profi ssionais. A 
vida amorosa trará satisfação. Prepare-se 
para viver experiências mais profundas. 

Dia em que receberá benefícios inespe-
rados, conseguirá atrair a simpatia dos 
outros e será muito feliz na vida familiar, 
amorosa. Será bem sucedido profi ssional 
e fi nanceiramente.

Ainda hoje novas perspectivas de êxito 
para você. Evite desgastar-se ou irritar-se 
por questões de pequena monta. Não 
descuide da saúde. Acidentes podem 
acontecer se você abusar. Previna-se.

Os estudos elevados e a vida cultural es-
tão favorecidos, assim como o contato 
com o estrangeiro. Continuidade no seu 
sucesso profi ssional. Você deve agir para 
consolidar conquistas anteriores.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Negativo fl uxo astral para mudanças de 
emprego, atividades ou residência. Ten-
dência à depressão psíquica. Controle-se 
em todos os sentidos e cuide da saúde. A 
badalação deve continuar neste período.

Bom fl uxo astral nas transações relacio-
nadas com terras, propriedades, mudan-
ças e a compra e venda de metais, joias e 
pedras preciosas. Contudo não descuide 
de seus familiares e seja mais arrojado.

Dia em que enfrentará algumas oposi-
ções e difi culdades impostas por paren-
tes, familiares e vizinhos. Não se preocu-
pe, pois com autoconfi ança e inteligência 
sairá vencedor. A tarde será tranquila.

Você será o centro das atenções e provo-
cará variados comentários, sempre para 
o lado positivo. Aguarde um convite de 
uma pessoa infl uente. O clima é favorá-
vel para as atividades com amigos.

A vida profi ssional, os negócios, as asso-
ciações estarão favorecidos hoje. Faça 
amizades e procure auxiliar quem ne-
cessitar de ajuda. Boa infl uência também 
aos assuntos pessoais de modo geral.

O convívio com amigos deve fazer você 
mudar alguns hábitos. Mas você pode es-
tar passando por um período de euforia 
com novos projetos de vida e esquecen-
do-se de dormir o sufi ciente.

Cascavel
Sim Senhor

Arcoplex JL Sala 1 – 17h10,19h10, 21h10 
(diariamente)

Barry e a Banda das Minhocas

Arcoplex JL Sala 1 -  14h, 15h25 (sab, 
dom, qua)

Watchmen – O Filme

Arcoplex JL Sala 2 -  14h30, 17h30, 
20h30 (sex, sab, dom, qua); 17h30, 
20h30 (seg, ter, qui)  

Operação Valquíria

West Side Cine I - 16h15 e 19h10 (sab 
e dom); 19h e 21h10 (seg e ter); 16h15, 
19h10 e 21h15 (qua); 16h15 e  21h10(qui)

Se Eu Fosse Você 2

West Side Cine I - 14h e às 19h(sex); 
14h15 (sab e dom); 14h30 (seg e ter); 
14h15 (qui) 

Crepúsculo

West Side Cine I  - 15h50 e 20h50 (sex);  
21h20 (sab e dom); 16h30 (seg e ter); 
14h (qua); 19h (qui)

O Menino da Porteira

West Side Cine II -  14h, 16h, 19h15 
e 21h05 (sex, seg, ter e qui); 14h20, 
16h20, 19h e 21h10 (sab e dom); 14h, 
15h50, 17h40,  19h25 e 21h25 (qua)

Arcoplex JL Sala 3 – 14h10, 16h, 17h50, 
19h40 (sab, dom, qua); 17h50, 19h40 
(sex, seg, ter, qui)

Sexta-Feira 13

Arcoplex JL Sala 3 - 21h30 (diariamente)

Um Faz de Conta que Acontece

Arcoplex JL Sala 4 – 18h40 (sex, seg, ter, 
qui); 14h30, 18h40 (sab, dom, seg, ter, 
qua, Qui)

O Curioso Caso de Benjamin Button

Arcoplex JL Sala 4 – 20h30 (diariamente) 

Foz do Iguaçu
A Pantera Cor-de-rosa 2

Cine Boulevard  Sala 2 - 18 e 20h (dia-
riamente)

Operação Valquíria

Cine Boulevard Sala 2 - 22h (diariamente)

Sim Senhor

Cine Boulevard Sala 3 - 17h30 e 22h30 
(diariamente)

Noivas em Guerra

Cine Boulevard Sala 3 - 19h45 (diaria-
mente)

Sexta-Feira 13

Cine Boulevard  Sala 4 - 18h, 20h15 e 
22h30 (diariamente)

Menino da Porteira

CinePlex Sala 1 – 15h, 17h, 19h10 e 
21h20 (diariamente)

Coraline e o mundo secreto 

CinePlex  Sala 2– 16h15, 18h15 – (seg 
a sex); 14h15, 16h15, 18h15(Sab e dom)

Verônica

CinePlex Sala 2 – 20h15 e 22h10 (dia-
riamente)

Watchmen – O fi lme

CinePlex Sala 3 – 14h50, 18h e 21h10 
(diariamente)

Se eu fosse você 2

CinePlex Sala 4 – 17h30, 21h50 (diaria-
mente)

Marley e Eu

CinePlex Sala 4 – 15h10, 19h30 (diaria-
mente)

Toledo
Se Eu Fosse Você 2

Cine Panambi Sala 1 - 19h30 (diaria-
mente); 16h15 (sab, dom, qua) 

 O Curioso Caso de Benjamin Button

Cine Panambi Sala 1 – 21h10 (diaria-
mente)

Noivas Em Guerra

Cine Panambi Sala 2 -  19h50 (diaria-
mente)

Sim Senhor

Cine Panambi Sala 2 - 21h30 
(diariamente); 16h 
(sab, dom, qua) 
Estréia a par-
tir de Sába-
do dia 14

“Nos grupos que se caracterizam 
por não ser multidão e massa, a 
coincidência efetiva de seus mem-
bros consiste em algum desejo, ideia 
ou ideal, que por si exclui o grande 
número. Para formar uma minoria, 
seja qual seja, é preciso que antes 
cada qual se separe da multidão por 
razões essenciais, relativamente indivi-
duais. Sua coincidência com os outros 
que formam a minoria é, pois, secundá-
ria, posterior a haver-se cada qual sin-
gularizado, e é, portanto, em boa parte 
uma coincidência em não coincidir”.

A Rebelião das Massas, 
Ortega Y Gasset

“A rigor, a massa pode defi nir-se, como 
fato psicológico, sem necessidade de 
esperar que apareçam os indivíduos em 
aglomeração. Diante de uma só pessoa 
podemos saber se é massa ou não. Massa 
é todo aquele que não valoriza a si mesmo 
– no bem ou no mal – por razões especiais, 
mas que se sente ‘como todo o mundo’, e, 
entretanto, não se angustia, sente-se à von-
tade ao sentir-se idêntico aos demais”. 

A Rebelião das Massas, Orte-
ga Y Gasset

“Diferes dos grandes homens que ver-
dadeiramente o são apenas num pon-
to: todo o grande homem foi outrora 

um Zé Ninguém que 
desenvolveu apenas 
uma outra qualidade: a 
de reconhecer as áreas 
em que havia limitações 
e estreiteza no seu modo 
de pensar e agir. Através de 
qualquer tarefa que o apaixo-
nasse, aprendeu a sentir cada 
vez melhor aquilo em que a sua 
pequenez e mediocridade amea-

çavam a sua felicidade. O grande homem é, 
pois, aquele que reconhece quando e em que é pequeno. 

O homem pequeno é aquele que não reconhece a sua pequenez e 
teme reconhecê-la; que procura mascarar a sua tacanhez e estreiteza 
de vistas com ilusões de força e grandeza, força e grandeza alheias. 
Que se orgulha dos seus grandes generais, mas não de si próprio. Que 
admira as ideias que não teve, mas nunca as que teve. Que acredita 
mais arraigadamente nas coisas que menos entende, e que não acre-
dita no que quer que lhe pareça fácil de assimilar”. 

Escuta, Zé-Ninguém, Wilhelm Reich

“No jornal, compreende-se o escrever de modo diverso do que se enten-
de literariamente. Não é um pensamento, uma emoção, um sentimen-
to que se comunica aos outros pelo escritor; não é o pensamento, a 
emoção e o sentimento que ditam a extensão do que se escreve. No 
jornal, a extensão é tudo e avalia-se a importância do escrito pelo 
tamanho; a questão não é comunicar pensamentos, é convencer 
o público com repetições inúteis e impressioná-lo com o desen-
volvimento do artigo. Para se dar extensão aos artigos lança-se 
mão de todos os recursos. Acumulam-se incidentes e aprestos, 
organizam-se considerações, empregam-se velhas pilhérias”. 

Recordações do Escrivão Isaías Cami-
nha, Lima Barreto

“Não é um recado de ideias que te transmito e sim uma ins-
tintiva volúpia daquilo que está escondido na natureza e que 
adivinho. E esta é uma festa de palavras. Escrevo em signos 
que são mais um gesto que voz”.

Água Viva, Clarice Lispector

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

Catatau, Paulo Leminski Sparrow
Título original: Man jeuk

Diretor: Johnnie To

Roteiro: Kin Chung Chan e
Chi Keung Fung

Prêmios: duas indicações
(Urso de Ouro em Berlim
e no Asian Film Award )

Hong Kong, 2008. Cor, 87 min.

Milkyway Image Company.

US$ 11,99 (eBay.com)

Kei (Simon Yam), Bo 
(Ka Tung Lam), Mac (Kenneth 

Cheung) e Sak (Wing-cheong Law) passam os 
dias roubando carteiras em Hong Kong. Até que cada um 

deles se encontra com uma mulher misteriosa (Kelly Lin), cujos 
resultados do interesse são braços e pernas quebradas no outro 
dia. Em busca de explicações, o grupo encurrala a mulher. Ela 
pede desculpas por tudo, conta que é prisioneira do senhor Fu 
(Hoi-Pang Lo) e que está em busca de ajuda. O grupo decide 
ajudá-la, menos Kei, o líder do bando. No fi m das contas, é 
justamente Kei que terá de salvar o grupo do senhor Fu e 
ainda o enfrentar numa batalha de batedores de carteira 
para decidir o futuro da mulher.

***Johnnie To deu nova cara ao cinema de ação de Hong 
Kong, mas ganhou popularidade com comédias e comé-
dias românticas (Justice, My Foot!, 1992; Needing You..., 

2000). Foi visto no estrangeiro, entretanto, com fi lmes 
mais sérios, como Th e Mission (1999), Election (2004) e Exi-
led (2006), que evidenciam a masculidade e a amizade, ou 

mesmo o destino, o fato de nossa vida pode não estar sob 
nosso controle, como princípios temáticos.

É evidente a infl uência ocidental. Tal característica decorre 
principalmente do contexto histórico. Por causa das Guerras 

do Ópio, Hong Kong fi cou sob domínio inglês, e por isso com 
portas abertas à cultura ocidental, por 100 anos. Não se assus-

te ao se deparar com fi lmes de gênero, mas repare que To 
constituiu um caráter autoral justamente com a descons-
trução burlesca desse tipo de fi lme. 

Em Sparrow, To resolve deixar a ação frenética de 
lado e contar um episódio, direto e de maneira ex-

tremamente sensível. Um drama de onde resvalam 
infl uências de Pickpocket e uma homenagem sin-
gular a Bresson e a Cantando na Chuva. Repare 

a sequência da batalha fi nal: na mísera opinião 
do editor deste caderno, uma das mais belas 

cenas da história do 
cinema.
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Capital do estresse: 
cultura versus

política

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

De um lado está o músico e empreendedor 
cultural Marquinhos Damasceno Júnior, descon-
tente com o fato de a Secretaria ter condicio-
nado o apoio ao Café Jazz Instrumental, evento 
que será realizado entre os dias 18 e 22 de março 
em Cascavel, à retirada da logomarca da patro-
cinadora Discolândia dos cartazes, visto que se 
trata de uma empresa do prefeito Edgar Bueno. 

Do outro, a secretária de cultura do Município, 
Judet Bilibio Hasche, que rebate com explica-
ções legais e afi rma que Marquinhos agiu de for-
ma “irresponsável” e que “não oferece confi ança 
para receber patrocínio”. 

A situação gerou polêmica e rompeu o silêncio 
de muitos artistas locais, que resolveram dizer o 
que pensam da Secretaria de Cultura: o desapon-
tamento é (quase) geral.

Nesse canto...
Logo que os cartazes do Café Jazz começaram a ser 

divulgados, a secretária de cultura, Judet, chamou 
Marquinhos e pediu que retirasse o nome da empresa 
Discolândia dentre os patrocinadores. “Disseram que 
poderia dar algum problema, porque a Discolândia é 
do prefeito ou da família do prefeito. Então eu e a mi-
nha mãe, com estilete, fi camos até de madrugada cor-
tando mais de 300 cartazes”.

Na sexta-feira, houve outra reunião, na qual Marqui-
nhos, com os cartazes cortados, esperava o cumprimento 
da promessa de apoio da prefeitura com seis passagens de 
ônibus para os músicos de fora de Cascavel poderem vir 
tocar no evento. “Estava eu, ela e um pessoal do departa-
mento jurídico da prefeitura. Mostrei os cartazes cortados 
e ela falou que eu teria de cortar também o nome da Dis-
colândia como local de realização de workshop, não estava 
como patrocinador mais, somente como lugar de uma pe-
quena ofi cina. Queria que eu fosse à Unioeste e cortasse 200 
cartazes que já havia colado, mais ainda os que eu tinha em 
mãos. E falou que não me daria as passagens se eu não cortas-
se. Foi uma chantagem deslavada. E no fi nal me disse algo do 
tipo: ‘Marquinhos, se você quiser ter alguma coisa da Secreta-
ria, vai ter de conquistar minha confi ança de novo’. Não pensei 
duas vezes, peguei os cartazes e fui embora”.

“Acontece que a secretária de cultura não entendeu que esse é 
um dos principais eventos da cidade na área de música, aliás, ela 
parece desconhecer praticamente tudo o que ocorre na cidade. 
Ela não é uma pessoa ruim, mas caiu no meio de um monte de 
gente podre. E essas pessoas já estão manipulando ela. A falta de 
informação dela é que faz com que tome esse tipo de atitude. Ofi -
cialmente, abandonamos a secretaria de Cultura. E tudo que acon-
teceu no ano passado não vai acontecer este ano”.

Marquinhos se refere à colaboração dele com o Festival de Música 
da Cidade de 2008, ao realizar um evento em conjunto, o Circuito 
OFF de Música Instrumental, que trouxe as principais atrações, como 
o Gabriel Grossi e o Diego Guerro. “Para este ano estava certa a vinda 
de grandes nomes da música brasileira, como o Ronaldo Sasggiorato, 
baixista do Dr. Cipó; o Daniel Sá, produtor do Borghettinho; a Isabel Pa-
dovani, ganhadora do prêmio Visa; Cléber Almeida; Michel Leme, grande 
guitarrista de São Paulo; Serginho Coelho, com o François Lima, e agora 
não vou conseguir, me afastaram do Festival”.

A falta de apoio serve de incentivo para eventos de conscientização. “Tive uma 
reunião com o Vander [Colombo, cineasta e roteirista de cinema] e faremos um 
evento de 24 a 30 de maio em parceria com a Baiacu [Bando Independente As-
sociação Cultural] chamado ‘A vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar’”. 
Nesse evento, serão exibidos curtas-metragens e haverá até quatro shows de música, 
passando pela Unipan, Sesc e alguns bares da cidade, com três convidados especiais: Le-
andro Forte, que é guitarrista e compositor de Florianópolis; Glauco Solter, reconhecido 
guitarrista de Curitiba, e o Mauro Borzegan, baterista. “A ideia é lembrar a falta de consci-
ência dessas pessoas públicas em relação à cultura. Para fazer cultura em Cascavel tem de ser 

na vontade e na raça, com o Sesc, com as associações culturais, com o ALT e com Deus”.

E nesse outro canto...
A secretária Judet Bilibio Hasche atendeu a reportagem do ALT e reba-

teu as declarações. Sobre o patrocínio do evento Café Jazz Instrumen-
tal, Judet foi enfática. “A Secretaria de Cultura não está apoiando o 

evento. Essa pessoa colocou o nome da Secretaria sem nossa auto-
rização. Tanto que ele depois se desculpou e assinou duas declara-

ções confi rmando que foi por conta e risco. Ele disse que não fez 
por mal, que a logomarca ajudaria na divulgação, mas nós não 
autorizamos e por isso pedimos que ele assinasse os papéis”.

A desconfi ança foi impedimento para o apoio do evento: 
“A Secretaria só poderia conseguir as passagens se estivesse 
como realizadora conjunto do evento, mas o Marquinhos é 

uma pessoa que não inspira nada de confi ança. Ele fala, fala, 
fala e daí fala uma coisa, outra hora outra... E eu não conhecia 
ele, não sei se esse evento vai realmente sair, se ele fez outros 

eventos, se o público irá. Não posso tomar uma decisão por 
mim, represento toda a Secretaria”.

Para a Secretaria patrocinar, em primeiro lugar a infor-
mação: “Temos primeiro de conversar bastante, tenho 
de conhecer a pessoa, se não conheço vou buscar infor-
mações, me inteirar do assunto. O Marquinhos me pro-
curou no início do ano, mas eu estava envolvida com o 
Carnaval, então não fui atrás de informações”.

Da mesma forma, falou do pedido de retirada da logo-
marca da Discolândia: “Eu liguei na Discolândia e eles mal 
sabiam do evento, disseram que o Marquinhos havia pas-
sado lá no ano passado e comentado alguma coisa. No 
ano passado o Edgar ainda não era prefeito, então não 
havia problema de a Discolândia patrocinar. Agora é dife-
rente. É ilegal. A prefeitura não pode patrocinar um even-
to em que uma empresa do prefeito será benefi ciada”.

A secretária ratifi cou ainda que Marquinhos não 
possui ligação com o Festival de Música. “O Marqui-
nhos não tem relação alguma com o Festival e não 
terá nesta gestão. Da mesma forma que fui informada 
que ele não teve na gestão passada”.

Judet mora há 50 anos em Cascavel, desde os 13 é 
artista plástica, mas não esteve ligada ao meio artís-
tico nos últimos quatro anos. “Nesse período eu me 
retraí de eventos culturais por motivos pessoais. Mas 
agora estou me recuperando e vou desenvolver a fun-
ção a qual fui incumbida da melhor maneira possível. 
Nunca fui do circuito de música, nem de teatro, nem 
de cinema, mas sempre gostei de escrever e a pintura 
esteve comigo boa parte da vida. E posso dizer que es-
tou preparada, pois, aquilo que eu não sei, vou atrás, 
consigo informações, pesquiso, estudo... e vou estar 
em todos os eventos culturais de Cascavel”.

E não esconde a desconfi ança sobre o repórter que 
vos escreve: “Não te conheço, então não posso confi ar 
em você da mesma forma que no Marquinhos. De-
pois gostaria que me passasse a matéria para ver se 
aquilo que falei está realmente aí. O Antonio Marcos 
Ferreira está aqui do meu lado como testemunha”.

Até o último round
O ALT abriu espaço para outros artistas se ma-

nifestarem sobre a Secretaria de Cultura. Vander 
Colombo, que foi citado na matéria, foi um dos en-
trevistados: “Creio que a Secretaria da Cultura de 
Cascavel, no último mandato e no início deste, está 
conseguindo o que nenhum setor desta área almeja 
que é conseguir a desaprovação e o distanciamen-
to massivo dos artistas que, cansados de procurar, 
mesmo que apenas apoio moral, e bater com a cara na 

porta, acabam desistindo ou se enfi ando em dívidas. 
Uma cidade que trata a cultura com o desprezo que 

Cascavel vem tratando só deixa transparecer a miopia 
de um lugar que se expande em território, porém, conti-

nua presa aos grilhões de um distrito coronelista. Como 
já diz o senso comum: não há interesse político em um 

povo culto. Quantos programas culturais temos na TV 
local? Em contrapartida, quantos programas reacionários 

com malucos pregando ideais racistas e homofóbicos? Isso 
nada mais é do que o espelho desta falta de base cultural. 

Mas como toda generalização é burra, quero que se exclua 
aqui os que tentam dentro da Secretaria de Cultura e demais 

braços dedicados a essa função, ainda que em vão, buscar o 
crescimento de uma cidade que nitidamente carece bem mais 

de um alicerce cultural do que de soja e asfalto”.

Sem meias palavras foi também o ator Leandro Moreira. 
“Cheguei há pouco tempo em Cascavel. Vim de Londrina. Me 

estranha que uma cidade como Cascavel não possua editais 
culturais ou mesmo um planejamento mais claro e atuante”. 

Divide a opinião com o músico Rafael Junqueira. “Depender da 
Secretaria de Cultura é bobagem. Em Cascavel não é o poder 

público que movimenta o cenário, mas são pessoas que nada 
tem a ver com política. Veja os principais eventos: Jazz Festival, 

Circuito OFF, On � e Road, Palco Giratório... qual desses é da pre-
feitura? Nenhum. E essa inércia fez com que o On � e Road que 

era Forever [para sempre] se tornasse Never More [nunca mais]”. 

Um artista plástico que preferiu não se identifi car lembrou-se do 
histórico de Marquinhos. “Dá para ver que a secretária não conhece 

o Marquinhos. Ele só trouxe alguns dos principais nomes da música 
brasileira para Cascavel e junto com o William [Fisher] colocou a ci-

dade no circuito nacional de música instrumental. A Secretaria deve-
ria venerar esses caras por estar fazendo o trabalho que seria dela”. O 

escritor Júlio Alberto Costa foi ponderado. “É verdade que fazer cultu-
ra em Cascavel é um suplício, é na garra mesmo. E o histórico da pasta 

é péssimo, mas é certo também que ainda é cedo para falar da nova 

secretária. Notei algumas 
ações, espero que não seja 
fogo de palha”. 

O comerciante Tiago Mo-
reira da Cunha, que acom-
panha os eventos culturais 
em Cascavel, também se 
manifestou. “São poucos os 
eventos culturais e a maio-
ria tem pouquíssima divul-
gação. Só sei o que tem no 
Gilberto Mayer porque eu 
ligo lá no fi m de semana. O 
pior é essa história de que 
a Secretaria decide quem 
patrocinar vendo em quem a se-
cretária confi a ou não. Um absurdo”. 

E o vencedor é...
No fi m das contas, o Café Jazz não conta nem com o apoio da prefeitura, 

nem com o da Discolândia, uma das ofi cinas programadas teve de ser can-
celada, a outra trocada de lugar para a Avenida Brasil, e as passagens de ôni-
bus para os músicos foram compradas com dinheiro do bolso do realizador. 
Mas, graças aos demais patrocinadores, permanece o restante da agenda. 

Um dos destaques do evento é o grupo Sotak Jazz, encabeçado pelo multi-
instrumentista Paulo Sérgio Santos Branco, o Paulinho Branco. Ele já tocou 
ao lado de Arthur Maia, Don Kurek (tecladista do Miles Davis), Jorge Pardo, 
Ricardo Uria (músico do Paco de Lucia), Hermeto Pascoal, Márcio Bahia, 
Itiberê Zawag, Mauro Senise, Robertinho Silva, Paschoal Meireles, Jorge Ben 
Jor, Nenê, Walmir Gil, François Lima. Tocou na Suíça durante cinco anos e 
no Montreux Jazz Festival entre 1990 e 1994. Sotak trará o estilo grimpa, 
uma mistura de jazz, samba, xote, baião e fandango. 

CAFÉ JAZZ INSTRUMENTAL
18/03 (quarta-feira)
17 h – Ofi cina: Saxofone / Arranjo /Instrumentação e Improviso
Com Paulinho Branco e Sotak (Curitiba), no Sesc

21 h - SOTAK JAZZ (Paulinho Branco e Família)
Yann Giller (bateria) e Alan Branco (baixo), de Curitiba, no La Bodeguita Bar

 19/03 (quinta-feira)
18 h – Ofi cina: Guitarra brasileira e improvisação
Com Marquinho Damasceno (Cascavel), na Cia. da Música

21 h - MATITA PERÊ SEXTET e Convidados
No La Bodeguita Bar

20/03 (sexta-feira)

18 h – Ofi cina: Bandolin / Composição e Prática de Chôro
Com Lupe Fernandes (Cascavel), na Cia. da Música

22 h - FUMÊ E QUARTETO – MPB e Jazz
Convidam o Saxofonista ROBSON SOUTO, de Foz do Iguaçu.

La Bodeguita Bar

21/03 (sábado)
Ofi cina: Concepção e Essência Rítmica

Projeto DU CONTRA, com Renato Lúcio (Cascavel)
Local: Av. Brasil, próximo Boca Maldita, a partir das 

10h30

SUZANA ASSMAN e QUINTETO
Uma noite especial de Samba e Bossa Nova

Local: Restaurante Picasso, a partir das 21 h.

22/03 (domingo)
DU CONTRA ‘TRIO’

Renato Lúcio (bateria), Rafael Unser 
(baixo) e Marquinho (guitarra)

Local: Berejas Bar, a partir das 
18 h

BARBARIZANDO O 
CHORO

Roda de Samba e 
Chorinho, com Lupe 

Fernandes e convi-
dados.

Local: Berejas 
Bar, às 20 h.
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