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Conversas

ALTianas:

A Crise

E a crise
atinge até
mesmo os

lugares mais
remotos do
universo...

AHHHH

HHHH.

Estou na crise

dos 8 mil

ODEIOOO.

Droga...Odeio a crise dos48 mil caracteres.NÃÃÃÃÃOOO
OOOOO.

AHHHHHHHHHHH!Estou na crise dos200 caracteres.

Não consigo.

Não sei mais

o que fazer.

Odeio crises

criativas.

A Internet, me parece, é hoje o meio mais rápido de se saber os refl exos de uma ou outra decisão 
que afetam cidadãos de forma global, a opinião de pessoas que você nunca conheceria pessoalmente 
por questões geográfi cas ou comportamentais, ou mesmo o que é/está na moda e o que as pessoas 
estão fazendo com isso. Mesmo que você não queira saber essa opinião ou ver aquele ponto de vista, 
todos estão num mesmo espaço virtual correndo o risco de se esbarrar a qualquer momento, seja 
por hiperlinks perdidos ou por indicação de alguém.

Na onda – ou marola, como preferirem – das crises, a rede está para todos os gostos. A mais in-
fl uente no momento é a crise econômica mundial, que, com essa expressão, angaria numa busca no 
Google aproximadamente 4,5 milhões de links só em português. Tão preocupante quanto a primeira 
parece ser a crise ambiental, que em termos específi cos é humilde, mas pulula as páginas com va-

riados nomes de uma for-
ma contundente. É cult ser 
ambientalmente respon-
sável e assim por diante.

Com essas preocupa-
ções, veja o que encontra-
mos na rede:

Caridade criativa Óia o
passo do 
elefantinho

bumllionaire.com – 

Crise econômica e acesso à tec-
nologia podem ser discutidos a 
partir do site Bumllionaire – algo 
parecido com “Mendilionário” –. 
“Este website te dá a chance de 
colocar um verdadeiro mendigo 
na próxima lista das pessoas mais 
ricas da Forbes somente com uma 
pequena ajuda da Internet”. No site, Guy Ladd 
Ritchie, o autointitulado mendigo nascido no 
Texas, pede doações para virar o próximo milio-
nário da Forbes a partir da lógica que, tendo a 
Internet alcançado o número de 1 bilhão de usu-
ários, se cada um doar um dólar, ele pode che-
gar lá. O site foi criado e é mantido pela meme-
meme.org, uma plataforma criativa para novos 
projetos de mídia. O mendigo mesmo só entrou 
com a assinatura num contrato, e, por enquanto, 
ganhou quase 900 dólares.

globalrichlist.com – 

“Quão rico é você?”. É com essa per-
gunta que o Global Rich List come-
ça a mensagem que quer passar de 
uma forma muito criativa. Por meio 
do site, você pode saber qual é a sua 
posição no ranking de riqueza mun-
dial, basta informar seu rendimento 
anual (em dólares, euros, libras, yens 
ou dólares canadenses) que eles cal-
culam a posição. Num gráfi co simples 
cujas pontas representam as pessoas 
mais pobres e mais ricas, é possível 
notar, por exemplo, que um brasi-
leiro que ganha um salário mínimo 
por mês está muito mais próximo da 
parte mais rica da população mundial 
do que da parte pobre. O objetivo é 
mostrar quantas pessoas vivem em 

pobreza extrema no mundo 
e sensibilizar quem não vive 
nesse estado a ajudar com do-
ações. O projeto é encabeça-
do pela Justgiving, companhia 
criada há 10 anos para viabili-
zar doações pela Internet.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

Não são poucas as crianças que mesmo antes de aprender a 
ler já conhecem a Turma da Mônica. A turminha da dentuça 
está estampada em cremes dentais, sabonetes, xampus, roupas, 
brinquedos; os mais variados produtos que já atraem os peque-
nos antes mesmo de terem noção do que se trata tudo aquilo. 
As criações de Mauricio de Souza avançam pelas faixas etárias, 
quando não atraem crianças, adultos. Viciados pelas histórias 
da turma que, além da rabugenta personagem principal, con-
tém outros famosos como a glutona Magali, o Cebolinha, o Chi-
co Bento e o encardido Cascão.

Um caso desse vício é o médico Roberto Akimoto, 26, que 
desde os 12 anos é um adicto dos almanaques do Mauricio. As 
cinco revistas básicas vêm desde a adolescência, somente as 
mais novas passou a assinar há dois anos. No total, segundo o 
leitor afi cionado, são mais de 2 mil revistas guardadas na casa 
da mãe em outra cidade. “Hoje recebo mensalmente oito revis-
tas: Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Magali, Cascão, Saiba Mais, 
Mônica Jovem e Parque da Mônica”. 

Além das personagens principais, a coleção traz mais uma cen-
tena de outras que dão suporte às histórias, mas que também 
já se tornaram tradicionais. Os animais também são importan-

tes, destacando-se o Bidu, o cão azul do Franjinha; o Sansão, coelho da Mônica e 
o Floquinho, o cachorro do Cebolinha. “Qual é seu personagem favorito?”. “Não 
tenho nenhum personagem favorito, mas se fosse escolher um seria a Mônica, com 
certeza”. “Algum motivo especial?”. “Não, personalidade”. E o Jotalhão, que, incons-
cientemente, é o personagem mais conhecido por fazer parte das embalagens do 
extrato de tomate Elefante, o que me diz dele?”. “Apesar de ele ser engraçado, não 
gosto dele justamente por isso, não gosto de tomate. Ele foge totalmente do que é 
ser um elefante: é verde, lerdo e ainda tem memória péssima”. 

Mauricio apostou uma nova fi cha. O sucesso das histórias em 
quadrinhos japonesas, os mangás, despertou outra possibilidade 
de desenhar a turminha: Mônica Jovem. “Mudaram os estilos, total-
mente, mas é legal também. São novas visões, novas formas, aven-
turas, diferente de tudo que já tinha sido apresentado pelo Mauri-
cio”. “Você guarda todas as suas revistas?”. “Sim, até mesmo aqueles 
que minha irmã arrancou as capas”. “Geralmente a Turma da Mô-
nica é vista como uma HQ voltada ao público infantil, por que você 
não migrou para outra HQ?”. “Não consegui”. Se o Jotalhão não é 
lá muito popular para este vício, ao menos ilustra bem uma lata 
de extrato de tomate, sugestão: “Para passar o tempo ocioso, tem 
ainda o sudoku da Mônica”.

Quando somos pequenos, 
aprender a ler e a escrever é 
um passe social para a consta-
tação de um bom gene: “meu 
fi lho aprendeu a ler com 4 
anos”; “o meu escreveu o nome 
aos 2”. E depois passa. O status 
da aprendizagem chega a ou-
tras habilidades: computado-
res; videogames; Internet; por 
vezes, algum esporte consegue 
alcançar as atividades de do-
mínio privilegiado; ler e escre-
ver são relegados a especiali-
dade obrigatória, papel que os 
declina ao ramo das atividades 
fundamentais que não nos da-
mos conta de cumprir.

Pegar o carro e ir até o mer-
cado buscar o ingrediente que 
falta para o bolo é tão banal 
que nem percebemos todo o 
potencial dispensado para a 
atividade. E se fôssemos proi-
bidos de dirigir? Preocupação 
ambiental e motivos afi ns. O 
simples ato de chegar em cin-
co minutinhos ao destino de 
atraso viraria compulsão social. 
Não conseguiríamos viver sem 
os abençoados motores da vida 
cotidiana, e nem falamos do 
corpo humano, tão fundamen-
tal quanto esquecido.

Póstumas..., o grande boom da 
literatura brasileira”. A sociólo-
ga Laysmara com Dom Quixo-
te. “Tenho um carinho muito 
profundo pelo personagem, 
pela narrativa, pela história, é 
algo divino”. E a funcionária de 
sebo Luciane da Silva Pereira 
com Dom Casmurro. “Um ro-
mance maravilhoso”.

Nilson Shon escolheu dois. 
“Decoraria Eram os Deuses 
Astronautas, que faz uns 30 
anos que li e ainda não es-
queci; e o Médico de Homens 
e de Almas, que li faz uns 
três ou quatro anos e achei 
muito bom”. O Paulinho, do 
Sebo do Paulinho, também 
escolheu dois. “Os Miserá-
veis, do Victor Hugo, e Ger-
minal, de Emile Zola. “Esses 
livros ainda têm grandes li-
ções para nos dar. Todas as 
pessoas deveriam ler”.

Se inevitável o fado, que pro-
veitoso ao máximo. E aí vai a 
relação dos candidatos à fo-
gueira pelo gosto dos leitores.

A professora Noyara não 
tem dúvida. “11 minutos, do 
Paulo Coelho. É um atentando 
à literatura, se é que dá para 

Quem lê porque é obrigado 
a se orientar a partir de placas, 
não lamentaria se os livros fos-
sem proibidos. Ou será que isso 
os instigaria? Dizem que priva-
ção excita, mas a dúvida per-
siste. Quanto à sobrevivência, 
ainda que tímida, dos livros, fi -
quem tranquilos, há os cascave-
lenses que não os deixariam as 
páginas queimadas desaparecer 
das mentes aquiescidas: os ho-
mens e mulheres-livros, pessoas 
que, na história do Fahrenheit 
451, decoravam as histórias dos 
livros que eram queimados.

O estudante Igor Augusto 
Zonta fi caria com O Velho e 
o Mar, de Ernest Hemingway, 
enquanto que o estudante 
Everton escolheria Lucíola, de 
José de Alencar. “É porque é 
um romance diferente, uma 
história de amor diferente, 
e isso chamou muito minha 
atenção. E gosto muito de li-
vros assim, com romance, dra-
ma e tragédia”. 

A professora Noyara com 
Memórias Póstumas. “Eu de-
coraria Os Lusíadas, porque é o 
pai da língua, é o dono de tudo, 
mas transpondo para a litera-
tura brasileira, seria Memórias 

chamar de literatura”. Pauli-
nho queimaria dicionários. “É 
como diz o Raul, tem muitas 
coisas que existem, mas que 
eu não vou usar”. O estudante 
Everton queimaria Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. “Ah, 
é por que não gosto daquela 
linguagem, é muito estranha e 
é muita viagem”.

Entre os que não queima-
riam nenhum, estão Lays-
mara: “Acho que todos os 
livros podem servir de ini-
ciação para algo melhor”; 
Igor, Luciane e Nilson Schon. 
“Comecei a ler quatro vezes 
100 anos de solidão, vou até 
a página 100 e não consigo 
mais, mas as pessoas leem 
e elogiam muito. Eu não o 
queimaria, deixaria para ou-
tras pessoas lerem”.

Se há certa essência proi-
bitiva na raiz dos nossos de-
sejos, determine-se que os 
livros sejam proibidos. Talvez 
seja preferível queimá-los a 
deixá-los empoeirar nas es-
tantes. Daqui alguns anos, 
virá o saudosismo e ele nun-
ca será tão lastimável e dolo-
roso. Já estamos decorando 
nossa biblioteca básica.

Pela 
proibição 

dos
livros

CMYK
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Há quem diga que seu nome veio da junção do de seu pai, que se chamava Austino, 
com o de sua mãe, chamada Carência. Ele nunca se interessou por estudar, dizia que não 
enchia a barriga. Ela foi mais apegada às letras, e estudou o que pôde, ou seja, as letras 
sufi cientes do seu nome, apesar de nunca recordar o acento.

E foi numa noite de carícias que um ínfi mo incômodo principiou a coçar no peito dele. 
Umas semanas decorreram e então ela se descobriu grávida. E num dia qualquer em que havia 
preparado do prato que ele mais gostava, e o havia servido educada e zelosamente, que resolveu 
lhe contar o que confi rmou, a partir daquele momento, a inquietação. 

E aquilo, que a princípio era amor, foi crescendo entre os dois enamorados. Até que ao nascer, 
dizem ter sido num último dia de fevereiro de um ano bissexto, e seu pai ao segurá-la nos braços 

não sentiu nem orgulho, nem felicidade, muito menos afeto por aquele nascido. Mas medo, 
do choro que lhe ensurdecia, dos sorrisos fechados, dos olhos violeta que o encaravam 

– ele tentava sorrir – porque acreditou por um breve momento que era naquele en-
volvido que sua história perpetuaria. Houve uma única chance, desperdiçada logo 

quando se soube dela. Quando a tomou nos braços sentiu no mesmo instante 
que não viveria para sempre. Uma áurea sombria envolvia-os. Apavorado e 

sem ar, permaneceu ali, num corpo sem desejo, sem história, inexisten-
te, inteiramente inerte. A mãe sustentou-a em seus braços, tentou 

beijá-la, tentou amá-la, tentou protegê-la, mas se percebia dis-
tante, será que não abraçava um fi lho seu? O que era então? 

Sentia angústia, pelo desconhecido, por tudo o que viria, 
e o depois do que viria, e sobre coisas que deixara de 

fazer, e coisas que fi zera. Precipitou o nada em 
seu peito. E foi assim que chamaram. 

Depois daquele dia, seus pais não sabiam o que 
dizer um ao outro, nem a ela. Filha de um pai afas-
tado, e de uma mãe pouco amável e solitária, eles 
continuaram como as pessoas dedicadas, trabalhado-
ras e humildes que eram. 

E aquela pequena crescia antes mesmo de a cidade estar ali.

Alguns afi rmam que ela morou próximo ao lago municipal; 
outros dizem que habitava uma humilde casa próxima ao es-
tádio municipal, conhecido também como Ninho; e outros, 
ainda, acreditam que ela residiu no parque ambiental da ci-
dade. Ninguém sabe ao certo, mas, se não acreditássemos em 
histórias que contam por aí, jamais acreditaríamos que ela re-
almente viveu na cidade de Bom Descanso. 

É uma cidade qualquer, os bares sempre estão cheios, as 
telenovelas sempre são assistidas, os jogos sempre acompa-
nhados, as igrejas sempre lotadas, o sempre como nunca. 
O que faz dela interessante é a fantasmagórica existência 
dessa entidade coletiva, que todos sabem algo sobre, mas o 
que se sabe não se sabe como.

É curioso, porque todos a receiam. Seja num zumbido notur-
no, ou no som de outros passos, quando se caminha pela noite, 
ou em vultos e barulhos pelos becos ou terrenos abandonados. 
Acredita-se que Ela assombra pensamentos. Porque quando a 
cada trago da cachaça barata, Ela é que faz arder úlcera; a cada 
cena romântica da novela, Ela que faz lacrimejar; a cada ponto 
marcado nos jogos, Ela que dá força pro grito ao nada; a cada 
prece com fé naquilo que se acredita, Ela que faz tornar real.

Todos cercam a moça que esbraveja sobre o cadáver, a polícia 
cerca rapidamente o lugar, a notícia ao vivo no jornal local é 
de que uns fugiam de outros. Uma multidão envolve os dois, a 
jovem desesperada abraça e bate forte no peito do defunto. As 
lágrimas dissolvem o sangue seco dos rostos, os gritos guturais 
de angústia e sofrimento do vazio que entra e lhe violenta a 
alma, arrepiam as pessoas que observam a cena. Todos sabem 
que não há apenas dois naquele círculo, Ela também está ali, no 
desespero e no grito, o vazio intenso, de derrota, de fraqueza, 
de não saber respeitar o outro, de faltar-se consigo mesmo.

O que mais intriga a população da cidade é do que se 
sabe a respeito Dela. Ninguém nunca conversou ou a 

viu, e não há registros de que realmente existiu. Às 
vezes aparece um mendigo ou um bêbado qualquer 

afirmando tê-la visto ou conversado um dia, mas vai 
saber até onde é fato ou embriaguez.

Conhece-te a ti mesmo, disse um religioso que 
tentava com uma frase diferente, mas ninguém 

se preocupou em entender. O que procuravam ali 
era o que Ela os persuadia a procurar; os defeitos e o 

amor por encontrar uns nos outros, e as intrigas, ame-
aças e maldições para fazer uns contra outros. Menos o 

que lhes faria mais fortes contra Ela.

Era tão antiquada, que a confundiram a denominando, zombeteira-
mente, uma pessoa “a frente do seu tempo”. Ela comia em sapatos, be-

bia com as mãos, morava num barraco na calçada, de papelões mili-
metricamente dispostos. Usava das águas sujas das roupas para lavar 

as pedras que chamava de calçada. Utilizava somente da luz do sol, 
porque bem tinha um pequeno lampião. E acreditava, e muito, na 

arte. Pois pintava com lama, fazia esculturas com restos, escrevia 
neologismos na areia, arquitetava com caixotes, encenava peças 

teatrais com lençóis, contava pequenas histórias e escrevia ro-
mances nas paredes dos banheiros da praça central, com carvão. 

E essas estórias flutuam sobre as pessoas, quem as conta diz, ou 
ter escutado de alguém que leu diretamente dessas paredes, 

ou escutado de alguém que escutou de alguém que leu.

Quando o pai do ano e milionário abre a carteira, não é para 
quitar dívidas ou contas, ou para emprestar, mas para suborná-

la. O fi lho do milionário abraça o dinheiro, porque entendeu 
com o tempo quem é o melhor companheiro. E quem lhe 

torna quase tudo possível. E quem lhe abre as portas para 
passar sobre um tapete vermelho-brilhante. E Ela, como um 

fantasma, está sempre presente. 

Todos da cidade reclamam que sentem algo estranho 
no peito, mas têm uma difi culdade enorme de defi ni-la. 

É uma dor, que faz cócegas, e formiga, e arde, e amor-
tece, e ruboriza, e asfi xia. É complexo, difícil de en-

tender. Muitos foram a consultórios, mas os exames 
alegaram que tudo está perfeitamente comum. 

Assim, ninguém muda a rotina.  

Os sons secos dos socos não ecoavam pelo 
beco. O zumbido ensurdecedor, após o impac-
to violento da mão fechada contra a face do 
rapaz, atordoou-o deixando sem direção. Os 
murros e pontapés dos três contra as partes 
do jovem soavam distantes, mas não relata-
vam os estragos que acontecia. Sabe-se o que 
está em forma de ódio e de medo naqueles 
quatro, e de que, particularmente, a desven-
tura daquele caído no chão, é consequência 
de algo maior do que se pode imaginar. E to-
dos sabem disso. E sabem também, e temem, 
porque onde Ela está não há amor.

É intrigante, porque todos acreditam impe-
tuosamente na sua existência. Seja num ba-
ter de asas de borboletas, ou num nascimen-
to que suprime uma vida, ou num mergulho 
profundo dentro de si próprio. Acredita-se 
que Ela é o pensamento. Porque quando a 
cada grito de desespero, Ela que invade os 
pulmões; a cada fofoca que se escapa à boca, 
Ela que incita as primeiras palavras; a cada 
desejo de se satisfazer com o que pertence 
ao outro, Ela que faz tornar real.

Dizem que sempre ousou com uma blusa 
preta e uma calça bege, e com seu cabelo 
espetado para baixo e para os lados. Era ro-
busta, de ancas largas, e usava um clássico 
óculos bege de lentes grossas. Tinha olhos 
vivos e alucinados, um sorriso sarcástico 
com dentes amarelos, suas mãos eram su-
aves, os seios caídos ao umbigo, os lábios 
rachados com pintura, os pés descalços e 
encardidos de quem bailara pelas passa-
relas. E duma voz incisiva, penetrante, da 
qual era apenas e tão somente possível ser 
convencido. Imaginavam.

Quem dizia sentir-se livre blasfemava. To-
dos sabiam que ninguém além da própria 
Ausência foi livre para fazer o que quis. 
Buscavam loucamente naquela entidade 
o sentimento que os faria livres. Livres do 
mau, do sofrimento, da angústia, da dor no 
peito. Tudo era possível, e apenas possível, 
desde que se acreditasse nela.

Antes alguém que lhes dissesse. Num dos 
banheiros da praça, havia um pequeno pe-

daço de parede que não fora pintado, 
onde estava escrito, afinal, “Ausência é 

o espelho que espelha”.

* Acadêmico de Letras - 
rafaelruizrs@yahoo.com.br
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Em busca
 dos leitores
  perdidos Anderson

Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Se for levar a ferro e fogo a afi rmação de que ‘somos aquilo que lemos’, há quem diga que Cascavel 
estaria praticamente apagada do mapa. Para alguns os livros impressos ainda hoje são eternos e es-
senciais, mesmo para os quinze clássicos minutos de uma viagem de ônibus urbano; para a maioria 
dos entrevistados não faz falta, facilmente substituível pela imagem e pelo som. Pouco cabe aqui a 
discussão de qual linguagem se sobrepõe a qual, contudo, nos inquieta descobrir como seria uma 
Cascavel sem livros e por que lemos tão pouco.

A pauta veio de um livro e de um fi lme. Fahrenheit 451, lançado em 1953, é primeiro romance 
do escritor norte-americano Ray Bradbury e inspirou o fi lme de mesmo nome. O único traba-
lho em língua inglesa e o primeiro em cores do cineasta francês François Truff aut também é 
considerado uma das melhores adaptações cinematográfi cas de um livro até os dias de hoje.

No futuro de Fahrenheit 451, a sociedade atingiu a paz, a ordem e o progresso com a 
supressão do pensamento crítico e da capacidade das pessoas de ter opiniões. Qual-
quer manifestação neste sentido é considerada ação antissocial e hedonista. E a peça 
chave responsável por todo o sentimentalismo vicioso e maléfi co do ser humano, a 
fonte da infelicidade e da improdutividade, são os livros, por isso a leitura deles é 
proibida. Eles devem ser queimados pelos bombeiros!?

Aos que fogem das amarras da televisão e se atrevem a ler, resta a exclusão 
social, a perseguição, a prisão, a loucura e a morte no regime totalitarista, 
ou ainda fugir para a terra dos ‘homens-livros’, onde as pessoas decoram 
os livros preferidos para que não sejam perdidos e então queimam... ou 
comem as edições impressas. 

Mas para desenhar Cascavel sem livros, primeiro procuramos saber 
se, de fato, as pessoas leem e verifi car se o cenário construído por 
Bradbury há 56 anos permanece atual.

“Não tenho o costume de ler. Sou mais de televisão e Internet”, foi 
a primeira resposta que consegui, a do assistente de informática 
Rafael Cunha. A estudante Simoni de Freitas afi rma que não tem 
muito contato com a literatura devido à universidade. “Faço 
enfermagem e me carrego de livros específi cos e mesmo esses 
livros não costumo ler inteiros, são para consulta”. O que 
resta é a televisão. “De manhã estudo, à tarde trabalho e à 
noite descanso um pouco. O tempo que sobra vejo algu-
ma coisa na televisão, um fi lme, um seriado”.

O empacotador de compras de mercado Luiz Mo-
reno garante que lê, mas não tanto. “Chego em casa 
tarde do serviço e bastante cansado, e ler nessas 
alturas não é fácil. Mas sempre que posso leio al-
guma coisa. Minha irmã está no ensino médio 
e volta e meia empresta livros e eu leio tam-
bém”. Mas Luiz também não resiste à TV. 
“Não sou viciado, mas às vezes é mais fácil, 
mais prático, e acaba sendo mais comum 
ver TV do que ler um livro”.

A estudante Lígia Amorin diz que os li-
vros sequer fariam falta. “É muito mais fácil 
aprender com a imagem, com documentá-
rios, fi lmes, com a própria música. Os livros 
rapidamente estão deixando de ser necessá-
rios. Até os clássicos se tornaram virtuais”. “Mas 
e o aprofundamento?”. “Nesses casos farão do-
cumentários mais aprofundados”. 

Televisão de
cachorro

O verso do DVD de Fahrenheit 451 indica que o fi lme 
é impróprio para menores de 14 anos devido à violência 
imposta por ‘ditadura’. Entretanto, além da frequente in-
terpretação de que se trata o livro de uma crítica à censura 
patrocinada pelo estado,  o próprio Bradbury  ressalta que a 
obra – e assim também o fi lme – explora os efeitos da televisão 
e da mídia em massa na aprendizagem da literatura.

Na opinião da professora de língua e literatura Noiara Paim Zar-
do: “A realidade em Cascavel ainda é muito dura. Infelizmente, nós 
percebemos que muitos acadêmicos estão concluindo o ensino supe-
rior e não leram nem a metade dos livros essenciais, os grandes clássi-
cos, pelo menos. Mas sou otimista e vejo uma renovação. Estou há 38 
anos dando aula e antigamente era difícil o aluno ler um livro para fazer 
um fi chamento, hoje se vê em alguns certa espontaneidade. As pessoas 
estão vendo a literatura por outro ângulo, estão lendo um pouco mais, 
procuram conhecer. E os livros hoje são mais acessíveis e com valores mais 
baixos. Creio que a médio prazo, em dez anos, teremos outra realidade”.

Quanto à televisão como vilã no ensino da literatura, Noiara “não diria que 
é especifi camente um inimigo, mas ela oferece alguns obstáculos. Ali na tele-
visão você tem tudo imediato, tudo pronto, sem precisar imaginar, interpretar, 
o que chama atenção principalmente dos pré-adolescentes”.

O Paulinho, do Sebo do Paulinho, crê que se a televisão for utilizada de forma cor-
reta pode se tornar um estímulo. “Ela pode ser um empecilho, mas existem alguns pro-
gramas e canais, com a TV Cultura, que ajudam. Mas creio que a leitura começa em casa, 

com a família”. O que falta é a disseminação desse aspecto, tal como 
fala o escritor cascavelense Roberto de Sá. “O que falta para a TV dei-
xar de ser uma arma é a disseminação desses programas de incentivo 
cultural. O que ocorre é que ainda são inefi cazes, no sentido de que 
não atraem. As fórmulas velhas não colam mais”.

A própria literatura pode se tornar um problema. “Existem livros 
que desanimam as pessoas logo nas primeiras páginas. Aí ela não 
vai querer ler mais. É sempre bom pesquisar um pouco antes, 
pegar livros mais recomendados, para depois se ‘arriscar’”.

A socióloga Laysmara afi rma que, anterior à televisão, a lei-
tura deve ser incentivada em casa, na infância e na escola. 
“Falta o aprendizado desde a educação infantil, é responsa-
bilidade do professor e do aluno, que hoje sai e não possui 
desenvolvida a capacidade de entender símbolos, metá-
foras, interpretar...”.

E talvez a Internet mais que a TV. “Apesar de os vesti-
bulares ainda serem os impulsionadores de leitores de 
literatura brasileira, boa parte dos alunos buscam re-
sumos na Internet, quando muito comparam alguns e 
escolhem um para confi ar”.

Anseios
bibliotecais

A equipe de reportagem assistiu ao Fahrenheit 
451 e, de caderneta na mão, anotou o nome de al-

guns dos livros que foram queimados. Os 17 títulos 
relacionados fi zeram a oportunidade de conhecer-

mos algumas bibliotecas de Cascavel. 

Os livros pesquisados foram: David Copperfi eld, de 
Charles Dickens; Don Quixote, de Miguel de Cervan-

tes; Ética, de Aristóteles; República, de Platão; Lolita, de 
Wladimir Nabokov, Alice no País das Maravilhas, de Lewis 

Carroll; Justine, de Marquês de Sade; O Corsário, de Byron; 
Th e Weir of Herminston, de Stevenson; Histórias de Mistérios 

e Imaginação, de Edgar Allan Poe; Orgulho e Preconceito, de 
Jane Austin; A Questão Judaica, de Jean Paul Sartre; À Espera 

de Godot, de Samuel Beckett; O Morro dos Ventos Uivantes, de 
Emily Bronte; Madame Bovary, de Flaubert; Diário de Henri Blu-

lard, de Stendhal; As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury.

Tanto a biblioteca da Unioeste, quanto a Pública, possuem nove dos títu-
los pesquisados. A Unioeste ganha no número de exemplares, de opções de 

outros títulos dos autores e pelo sistema de busca online, que, apesar de um 
pouco lento, é o melhor e mais sensato da cidade. Na Pública, a pesquisa é feita 

por meio de fichas guardadas em um arquivo.

Na Unipar encontramos oito dos livros, com um número menor de 
exemplares. O sistema de busca no site é um pouco esparramado, mas 

rápido e efi ciente. Já o programa de pesquisa via Internet da FAG, na qual 
encontramos 5 dos livros, é, disparado, o mais confuso e problemático de-

les. Os campos de pesquisa são limitados, mal distribuídos e alguns resulta-
dos apresentam erros de informação: atenção, Alice no País das Maravilhas 

foi escrito por Lewis Carroll e não por Monteiro Lobato. Em último lugar está 
a biblioteca da Univel, com três livros dos selecionados, possui menor nú-

mero de exemplares e de opções de outros títulos dos autores pes-
quisados. E também não possui busca online.

Alguns números: a Biblioteca Pública possui mais de 
50 mil títulos e mais de 90 mil exemplares, tendo, 

em média, de 10 a 12 mil usuários por mês. 
A biblioteca da Unioeste, de acordo 

com a coordenadora de Biblioteca Neu-
sa Fagundes, conta com 32.729 livros, 

sendo 57.437 exemplares. Periódicos 
são 3.625 títulos, 40.783 exemplares e 

94.325 artigos indexados. A frequência 
média geral é de 170 mil usuários, cer-

ca de 850 por dia, 23,8 mil por mês.  

Na Unipar, de acordo com a biblio-
tecária Lucia Mestriner, a biblioteca 

do campus de Cascavel, que funciona 
há nove anos, possui 23.893 títulos e 

61.311 exemplares. “Isso só livros, te-
mos ainda CDs, jornais, revistas, VHSs, 

DVDs, teses e dissertações...”. A bi-
blioteca da FAG comemora este ano 

10 anos com 14 mil títulos e 65 mil 
exemplares, segundo informações 

do gerente de biblioteca, Eduar-
do Madureira. Sobre o incidente 

com o Monteiro Lobato, provi-
dências serão tomadas.

A lanterna fi cou com a 
Univel: apenas 9,5 mil títu-

los e 32 mil exemplares. A 
bibliotecária Tatiana De-

michei explica que a bi-
blioteca da instituição 

é mais específi ca em 
relação aos cursos 

que possui, sendo 
assim, “não faltam 

opções nas áre-
as de Direito e 

Administração, 
por exemplo”.

Vale lem-
brar que 

nas biblio-
tecas das 
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universidades, a população pode, gratuitamente, fazer consultas aos livros, 
mas não levá-los para casa.

Livros modelo
‘peso para papel’

O segundo passo era descobrir se tendo os livros, as pessoas os leem. 
Comecemos por Don Quixote. Há um exemplar na Biblioteca Pública, 
uma edição de 1998. Nos últimos 11 anos o livro foi retirado 34 ve-
zes, o que corresponde a 3 empréstimos por ano. Nota: no ano de 
2004, ninguém tocou no livro. Em uma das bibliotecas privadas, 
de acordo com professores, “há livros com oito, nove, dez anos de 
prateleira. E livros bons, conhecidos”.

Nos corredores da Unioeste, da Unipar e da Bibliote-
ca Pública de Cascavel, entrevistamos dez jovens, en-
tre acadêmicos e estudantes pré-vestibular. Primeiro 
dissemos os nomes dos autores e pedimos para que 
lembrassem o nome de alguma obra.

Duas pessoas apenas reconheceram os nomes de Platão e 
de Aristóteles. “Se não me engano, devo ter estudado alguma 
coisa deles. São fi lósofos ou escritores, coisas assim, não são?”. 
Quem dirá o nome de alguma obra? Quatro afi rmaram conhecer 
cinco autores: Cervantes, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, Sartre e 
Marques de Sade, mas apenas uma pessoa lembrou o nome de al-
guma obra. “É do Poe, Histórias Extraordinárias”. Os demais se arris-
caram. “O Sartre escreveu aquele... 1984, acho que é isso”. “Tenho um 
lá em casa do Cervantes, acho que é Dom Casmurro”.

Entregando os títulos ao invés dos autores... Apenas duas pessoas le-
ram três dos 17 títulos: Alice no País das Maravilhas, Morro dos Ventos 
Uivantes e Histórias de Mistérios e Imaginação. Os demais alunos leram 
um ou outro desses mesmos títulos. Não dois. 

Com o pensamento de que talvez tenhamos pegado pesado demais – au-
tores e livros clássicos, não só de literatura e nada nacional –, procuramos a 
professora Noiara para fazer uma lista dos dez livros que, não só acadêmicos, 
mas todos deveriam ler. “Lista é um pecado, sempre esquecemos alguns”.

A lista fi cou assim: Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, de Ma-
chado de Assis; Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa; O Quinze, de Ra-
quel de Queiroz; O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo; Ateneu, de Raul Pompéia; 
Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães; Noite na Taverna, de Alvarez de Azevedo; 
A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector; e Antologia Poética, de Mario Quintana.

Entrevistamos mais dez jovens. Seis deles leram Memórias Póstumas... e Dom Casmurro; dois le-
ram Ateneu e Noite na Taverna; um a Antologia Poética e um uma das partes de O Tempo e o vento. 
“A novela da Escrava Isaura, vale?”. Dos dez, nove só leram o que leram, em especial Dom Casmurro e 
Memórias Póstumas..., devido à cobrança no vestibular.

E se não houvesse
vestibulares?

“O jovem só vem comprar literatura brasileira quando o colégio pede ou em véspera do ves-
tibular. Se não, ele não lê de jeito nenhum”. A confirmação veio da declaração do pro-

prietário do Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 1.052), José Nilson Schon. “Eles leem 
Harry Potter, Senhor dos Anéis, agora estão procurando Crepúsculo, que é o do 

momento adolescente. Mas literatura mesmo, por ele próprio, nunca”. E 
sempre foi assim. “Foi assim e está diminuindo ainda mais. E anti-

gamente os jovens liam mais gibis; hoje, por causa da Internet, 
videogames, RPG, não leem mais também”.

Os principais leitores e clientes são pessoas acima 
dos 35, 40 anos. “Jovens senhoras vêm muito ao sebo. 
Elas procuram romances, como Julia, Sabrina... Em 
média, entre compra e troca, são 100 des-
ses livros por dia. O pre-
ço varia entre R$ 1 e R$ 
5”. Livros do Dostoie-
vsky, Faulkner, Herman 
Hesse entram e saem 
pouco. “Poucas pessoas 
conhecem, então fi ca 
tempo na prateleira. E 
quem compra é quem 
conhece e quem co-
nhece não se 
desfaz”.

Já Luciane da Silva Pereira, do Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908), diz que a procura de livros tem 
aumentado em todas as idades, mas confi rma que os livros de literatura brasileira saem mais no 

período de vestibular. “Saem bastante também livros de auto-ajuda, espiritismo e ocultismo”.

No Sebo do Paulinho (Travessa Jarlindo João Grando, 32), o mais antigo de Cascavel, 
falei com o próprio Paulinho, que há 25 anos trabalha na área. Na opinião dele, o 

número de leitores só tem aumentado, porque algumas escolas estão exigindo 
mais leituras dos alunos. “Na verdade, a maioria lê por obrigação, apenas alguns 

pegam gosto e continuam”. E os títulos que mais saem são da literatura brasi-
leira “por causa do vestibular”. 

A gerente da livraria Nobel, Cláudia Regina de Souza Pereira de Castro, 
calcula um aumento nas vendas de 10% ao ano. “A leitura está se tornan-

do um hábito mais frequente entre os cascavelenses, a sociedade agra-
dece”. A literatura estrangeira é a mais procurada. Os mais vendidos 

são: Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse, de Stephenie Meyer; Cabana, 
de William P. Young; e Marley e Eu, de John Grogan. “Infelizmen-

te, a literatura brasileira não é muito procurada”, e quando há 
“se dá devido à necessidade dos vestibulandos”. 

Cascavel, teu
passado faz 
sempre reviver

Muito além de um deserto inesgotável 
com sol a pino e escorpiões, ou mesmo 
de uma vila de primitivos ao redor de 
fogueiras mantidas pelos últimos car-
valhos, Cascavel sem livros, ao ver da 
maioria dos entrevistados, seria algo 
como ela é hoje. 

Como para a socióloga Laysmara Car-
neiro Edoardo, “Isso generalizando. Mas 
é fato que não existe incentivo à leitura. 
No nosso tempo, andávamos com a co-
leção Vaga-Lume na bolsa, a maioria co-
meçava com esses livros. Agora nem se 
fala mais na coleção. Hoje há os que car-
regam Harry Potter, Senhor dos Anéis e 
Paulo Coelho debaixo dos braços e leem, 
que é uma coisa boa, enquanto que ou-
tros levam literatura clássica e nem se-
quer abrem os livros”.

Na visão de uma Cascavel sem livros 
do estudante Igor Augusto Zonta, “Fos-
sem proibidos hoje, creio que só algu-
mas pessoas não aceitariam. O perfi l da 
cidade tem mudado, mas o número de 
pessoas nas bibliotecas ainda é peque-
no, a revolta seria pequena. E se desde o 
começo fossem proibidos, todos seriam 
extremamente obedientes ao regime, 
alienados. Prevaleceria o trabalho físico 
e o entretenimento fútil, como a televi-
são”. Qualquer semelhança com o livro 
Fahrenheit 451 é mera coincidência.

Já a professora Noiara acredita que 
as pessoas sentiriam falta dos livros.  
“Temos uma relativa quantidade 
de pessoas voltadas às letras e tem 
aumentado. Se tivéssemos sido ‘co-
lonizados’ por um povo que lê mais, 
bem provável que hoje seríamos 
uma cidade bem mais desenvolvida 
e progressista, não só no sentido 

econômico, mas culturalmente. 
E não apenas terra e 

mão-de-obra”.

Quem faz 
os apontamen-

tos finais é o histo-
riador Humberto Jun-

queira da Rocha. “É justo 
dizer que essa situação pobre 

em relação a nossa literatura 
não é uma exclusividade de Casca-

vel. Muitas cidades até maiores do que 
a nossa sofrem com esse problema, creio 

que o Brasil inteiro. O brasileiro lê pouco e não 
vejo solução rápida para isso”. 

Mas isso não quer dizer que precisamos esperar. “Evi-
dentemente, a educação é o investimento do milênio. 

Podemos sair na frente com ações mais focadas, políticas de 
incentivo à escrita e à leitura para todas as idades. É diferente 

você obrigar uma pessoa a ler literatura e fazer ela se interessar por 
literatura. Obviamente, só vai saber discernir entre uma 

forma e outra o governante que lê”.

Antes que a
prateleira caia

A vida literária da maioria dos jovens cascavelenses começa nas obri-
gatoriedades dos vestibulares e termina na formatura no curso escolhi-
do. Ou antes mesmo, “no caso dos alunos desnecessários que exalam 
irresponsabilidade pelos autofalantes a todo volume na frente das ins-
tituições de ensino superior. Não sou desonesto, quero mais é que entre 
nos anais da história”, vaga pelo subconsciente. “Precisamos de mais cam-
panhas de leitura”, resvala pelos lábios.

“Não se trata de um anseio intelectual um mundo de mais letras e menos 
medíocres, é a busca pela consolidação, integração e evolução de um 
povo desarmado culturalmente, inebriado pelo regime e socialmente 
insignifi cante”, diria Roberto de Sá. 

Em um dos diálogos do filme de Truffaut, o capitão do Cor-
po de Bombeiros sonda um dos soltados para uma promo-
ção: “Montag, o que faz nas horas de folga”. “Ah, muita coisa, 
senhor... corto a grama...”. “E se fosse proibido?”. “Ficaria 
olhando ela crescer, senhor”. “Você tem futuro, rapaz”. Os 
livros ainda não são proibidos, mas parece que estamos 
longe de fugir do nosso jardim de botas. 

Adendos:
p. 7 – Silvio Demétrio indica 10 livros para uma exis-

tência menos dolorosa

p. 2 – Que livros os cascavelenses salvariam e que 
outros queimariam

Em gazetaalt.com:

- Igor A. Zonta e Everton A. Silva, estudantes leitores

- Livros proibidos

- Os dez essenciais da literatura brasileira nos se-
bos de Cascavel (tab. 1)

- 17 livros de Fahrenheit localizados nas bibliote-
cas de Cascavel (tab. 2)

- A Lista dos Livros Proibidos (+tab. 3)
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N velas 

MALHAÇÃO 

SEGUNDA - Luciano atende Vick, uma 
importante editora de moda, que pede ao 
rapaz para experimentar peças de roupa. 
Norma Jean questiona Alex sobre a serie-
dade do namoro dos dois. Juliana revela 
que as buscas pelos pais foram suspensas.

TERÇA - Caio recebe dinheiro de Osval-
do para tentar convencer Marina ser seu 
tutor. Luciano pode se tornar um grande 
modelo. Caio sugere a Osvaldo que atinja 
a credibilidade de Juliana para o juiz não 
considerar a preferência de seus sobri-
nhos em tê-la como tutora.  

QUARTA - Domingas sugere a Marina 
que borde roupas. Montanhas sugere a 
Caju que feche o restaurante. Filó pede 
ajuda para reerguer o restaurante. Veri-
diana danifi ca intencionalmente a rou-
pa e insinua que precisará do vestido 
para ir a uma festa. 

QUINTA - Norma Jean  faz cobran-
ças a Alex sobre o relacionamento deles. 
Marina se emociona ao descobrir que 
Juliana a presenteou com uma máquina 
de costura. Pais de alunos acusam Juliana 
de assédio.Osvaldo procura a imobiliária 
e diz que a mansão não está à venda.

SEXTA - Felipa deixa um vestido feito 
por Marina com Luciano para divulgá-
lo  com  a gerente da loja. Bruno se des-
culpa com Juliana e garante que afi rmará 
a todos que ela não teve culpa no inci-
dente do beijo. Luciano aceita a proposta 
de Vick para trabalhar.

PARAÍSO 
SEGUNDA - Aninha 

conta para dona 
Ida que Ricar-

do e Otávio 
vão embora. 
Zeca e Maria 

Rita não conseguem parar de pensar 
um no outro. Capita leva Ricardo e 
Otávio para a fazenda de Eleutério. 
Maria Rosa. Padre Bento e Maria Rosa 
convencem Norberto a dar um voto de 
confi ança aos forasteiros.

TERÇA - Norberto teme que Vadinho 
esteja envolvido com o sistema de alto 
falantes. Eleutério irá abrir uma rádio 
em Paraíso. Terêncio confessa que se ca-
saria com Rosinha quando ela quisesse. 
Mariana reclama com Antero das atitu-
des de Maria Rita. Um estranho foras-
teiro segue para a fazenda de Eleutério. 

QUARTA - Zé das Mortes chega à fazen-
da de Eleutério. Terêncio se emociona 
ao contar sua história. Zé das Mortes 
ameaça Eleutério para conhecer seu dia-
binho, mas o coronel o enfrenta. Zeca 
toca o berrante para homenagear o fale-
cido pai de Terêncio. Geraldo encontra 
Ricardo e o ameaça. 

QUINTA - Geraldo quer matar Ricardo 
por causa de Maria Rosa. Mariana não se 
conforma que Antero quer mudar desti-
no da fi lha. Otávio testa o som dos alto 
falantes e deixa a cidade alvoroçada com 
a novidade.  Norberto questiona Ricardo 
e Otávio sobre a sociedade deles com 
Eleutério e sugere uma nova aliança.

SEXTA - Norberto convida Ricardo, 
Otávio e padre Bento para discutir 
sobre a nova sociedade. Mariana fi n-
ge sentir dores de cabeça e pede para 
chamar a fi lha. Norberto revela para 
que possui uma concessão de rádio na 
cidade. Candinha suspeita que Mariana 
possa ter morrido e surpreende Antero 
e Maria Rita com a notícia. 

SÁBADO - Maria Rita e Antero conse-
guem reanimar Mariana, que se recusa a 
procurar um médico. Antero desconfi a 
do ataque de Mariana.  Ricardo e Otávio 
sofrem com a possibilidade de desfazer 
a sociedade com Eleutério. Zeca se pre-

para para montar o touro e Terêncio fi ca 
preocupado. Zeca é derrubado pelo tou-
ro e fi ca desacordado.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Violeta e Virgínia discutem 
sobre quem deve acompanhar Suzana. 
Suzana escolhe Virgínia para acompa-
nhá-la ao altar. Violeta leva a fi lha ao 
quarto e lhe mostra o cofre com barras 
de ouro. Polidoro se aproxima e Virgínia 
e pede para levar Suzana ao altar. 

Suzana  se  lembra das palavras do pai e 
atende o pedido.

TERÇA - Polidoro é atingido por disparo 
e está gravemente ferido. Dr. Rios detém 
Gennaro, que é imobilizado por Bento e 
Gregg. Polidoro pede que Dr. Rios assuma 
sua missão e morre. Janaína se comove 
com a morte de Gennaro e Jacaré fi ca inco-
modado. Dr. Rios e revela que o  'laptop'  de 
Polidoro com todas as provas foi roubado. 

Até o fechamento desta edição os de-
mais capítulos de “Três Irmãs”  ainda não 
haviam sido editados 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Zeca e o amigo resolvem fa-
zer um blog falso de Indra.  Bahuan revela 
a Deva que é um intocável e a indiana se 
afasta horrorizada. Manu entrega Maya a 
Opash e Kochi se emociona ao ver a fi lha 
ir embora.. Ramiro conversa com Tarso e 
tenta animá-lo, mas o rapaz se sente co-
brado pelo pai. 

TERÇA - Raj diz a Maya que a vida deles 
será construída sem que tomem conhe-
cimento de seus passados. Murilo diz a 
Berê que vai ser difícil identifi car quem 
manipulou as fotos. Inês percebe que 
Tarso está deprimido e pede a Tônia para 
ver o irmão. Tarso se declara a Tônia, e, 

em seguida, ouve vozes zombando dele.

QUARTA - Maya fecha a porta para não 
ver Bahuan e trama para que Raj não saia 
de casa naquele momento. Tarso coloca 
um gravador no quarto para compro-
var a Inês e Sheila que as vozes que ele 
escuta são reais.  Manu vai à casa de 
Shankar para conversar com ele. Durga 
recebe um portador com um presente 
de Bahuan para Maya.

QUINTA - Gaby alerta Ramiro sobre o 
estado de Tarso. Indra abre seu blog e 
encontra mensagens acusando-o de ter 
cometido ações de violência. Yvone con-
segue o primeiro documento falso de 
Raul, com o nome de Humberto Cunha. 
Surya conta que Raj tinha uma noiva es-
trangeira. Maya vasculha a carteira de 
Raj e encontra a foto de Duda.

SEXTA - Maya esconde a foto e diz que 
estava procurando uma pulseira. Tarso 
conta aos pais sua decisão sobre o casa-
mento e eles desaprovam. Maya passa 
mal e a sogra sugere chamar um médico. 
Silvia prepara as malas para viajar com 
Raul. Maya fi ca tensa ao saber que um 
médico foi chamado para examiná-la. 

SÁBADO - Duda fi ca emocionada ao 
saber que seu fi lho é um menino. Maya 
pede permissão a Indira para chamar 
sua médica. Maya se abre com a médica, 
que avisa a Raj que Maya está grávida e 
ele fi ca emocionado. Tônia percebe que 
Tarso está com um tique nervoso. Silvia 
e Raul viajam para a fazenda.

PROMESSAS DE AMOR 
SEGUNDA - Não será exibida.

TERÇA - Armanda se insinua para Nestor, 
mas ele a humilha e diz que não namora-
ria uma garota de programa. Nestor con-

ta que irá fazer uma festa para conseguir 
dinheiro. Camargo aparece na porta de 
casa. Estela tenta convencer Cristina de 
que é perigoso trabalhar no mesmo co-
légio que a mulher de Camargo. 

QUARTA - Grilo dá um beijo em Silvia. 
Camargo e Cristina se encontram no 
corredor do colégio e se beijam. Renata 
fl agra o casal. Juan freia o carro e salta 
apontando a arma para Amadeus. Ama-
deus derruba Juan no chão e pergunta 
se Sofi a está bem. Juan se levanta revol-
tado e implora para Sofi a fi car com ele. 

QUINTA - Renata sai da sala e fi ca com 
medo de ser despedida por ter fl agrado 
Carmargo e Cristina se beijando. Nestor 
implora para Isabel deixá-lo usar a casa 
para fazer sua festa. Ela só libera o jar-
dim. Juan persegue Amadeus e Sofi a e 
dá tiros no carro deles. O carro de Ama-
deus quase capota e ele tem que parar.

 SEXTA - Sofi a diz a Amadeus que ele sal-
vou sua vida e conta sobre seu relaciona-
mento conturbado com Juan. Ela diz que 
tem medo de ser perseguida pelo irmão 
de Juan. Amadeus a consola e a apresenta 
a Tonho, seu pai. Ferraz recebe uma liga-
ção avisando que seu irmão Juan morreu. 

SÁBADO - Isabel diz a Nestor que está se 
sentindo abandonada por ele. Camargo 
fi ca entediado e diz que vai participar da 
festa. Isabel fi ca triste. Silvia conversa com 
as amigas Liliana e Marli sobre as besteiras 
que seu irmão Nestor já fez. Nestor dá em 
cima de uma menina, que não lhe dá aten-
ção e, por isso, ele a empurra. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - O carro de Lucas é sabo-
tado. O secretário escapa de um aci-
dente na estrada. Lucas deixa o carro 

na rodovia e segue a pé. Quem sabo-
tou o carro de Lucas foi Xavier, a man-
do de Fausto. Lara flagra Ricardo me-
xendo em suas coisas. Renan afronta 
Dra. Fernanda no hospital.

TERÇA - Lucas fi ca atordoado ao receber 
a notícia de que vai ser pai. Victória não 
convence Ana de que Gabriel é fi lho de 
Fausto. George tenta convencer Sofi a 
de que Lara faz parte de uma estratégia 
contra o seu inimigo: Elias Mattos. Lucas 
diz que está feliz com a gravidez de Be-
atriz. Nick conhece um rapaz na boate. 

QUARTA - Beatriz e Victória trocam 
farpas. Victória fi ca entristecida com a 
notícia de que Bia está grávida de Lucas. 
O secretário fi ca intrigado com a câme-
ra que o mecânico encontrou em seu 
carro. Lucas pede para o profi ssional 
colocá-la de volta. Michelle é arrogante 
com Cláudia, que assume ter pedido a 
carta para Paulo.

 QUINTA - Victória convence Fausto de 
que Lucas não é pai de Gabriel. Ao mo-
nitorar o marido pelas câmeras, Beatriz 
fl agra o pai e Lara se agarrando no gabi-
nete de Lucas. A moça fi ca espantada. 
O clima entre Paulo, Michelle e Cláudia 
não é dos melhores. Otávio, Ceição e Er-
mírio jantam juntos na fazenda.

SEXTA - Fausto briga com Xavier. Victó-
ria revela a Fausto que Xavier tem ame-
açado ela. Estabanado, Xavier tenta se 
explicar. Beatriz conta a George Castelli 
que descobriu o romance dele com Lara 
Penteado. O prefeito fi ca tenso e agitado. 
Xavier diz que viu Vicky nua por acaso. 

 SÁBADO - Fausto cuida de Gabriel, que 
chorou no meio da noite. Victória fi ca 
impressionada com o carinho de Faus-
to. Lara acorda perdida na boate. Bêba-
da, a jornalista dá um vexame. Xavier 
oferece carona a Lara. Fausto promete 
fazer Vicky feliz. Ele pede uma chance 
para provar que ama Victória.

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 relação quase promís-
cua entre dois cantores é 
desmascarada já na capa do 
novo álbum de Zé Ramalho. 
Concubinato que existe há três 
décadas, desde que o Bob Dylan é 
a principal infl uência do cantor de 
Frevo mulher e Cidadão. Desta vez a 
declaração de amor vem no formato 
de um CD e DVD, ambos inteiramente 
dedicados a músicas de Dylan. Das 12 
faixas selecionadas pelo Avohai, apenas 
uma é cantada em inglês: If not for you, as 
restantes foram todas reescritas e subme-
tidas à avaliação de Bob Dylan que aprovou 
e elogiou o cantor nordestino.

Além da infl uência descarada do cantor ame-
ricano, Zé Ramalho já gravou, em álbuns antigos, outras 
músicas de Dylan como Hurricane, que aqui fi cou nomeada Fu-
racão e a clássica Knockin' On Heaven's Door, em terras tropicais: Batendo 
na porta do céu. Neste novo trabalho regravou Knockin' On Heaven's Door – a 
segunda versão – bastante diferente daquela que popularizou. A nova roupa-
gem tem um ritmo mais acelerado e é a mais nordestina de todas as faixas. 

Outro destaque é a música It's All Right now, Baby Blue, já conhecida aqui 
no Brasil como Negro Amor. Claramente Zé Ramalho deixa uma marca bem 
original nas músicas de Dylan, original mesmo com toda a infl uência de Bob 
Dylan. A faixa que dá nome ao álbum: Tá tudo mudando é uma das que des-
taco e que valem a pena ouvir, mas a melhor mesmo fi ca por conta de Como 
uma pedra a rolar, resumindo o caráter social e político de Dylan, aqui em 
português. “Deve ser ruim, deve ser ruim, não ter onde fi car. Completamente 
sozinha, como uma pedra a rolar.” 

Transitando entre o falado e o cantado, Zé Ramalho entrega mais uma 
obra de relevância à música. Assume, publicamente, que é de nomes como 
Bob Dylan que se alicerçou para subir degraus altos. Não peca em nada, 
nem mesmo nesse atrevimento de reescrever as letras e adaptá-las ao es-

tilo mais nordestino possível. Se vai se solidificar, como ou-
tras obras do cantor, só o tempo dirá, ou melhor, 

como o título da oitava faixa sugere: 
O vento vai responder.

Igual a todo brasileiro, 
eu conheço o Zé Ramalho 
a ponto de colocar o arti-
go em frente ao nome dele. 
Cantei a abertura de O Rei 
do Gado, novela brasileira de 

imenso prestígio entre os Me-
zenga e os Berdinazzi, e quase 
senti que a global queria me pas-
sar uma mensagem comunicacio-
nal que só mais tarde eu teorizaria: 
“Ê, ô, ô, vida de gado, povo marca-

do, ê, povo feliz”. Fiquei pensativa 
até descobrir que “Avôhai” não era 

uma expressão de guerra ou algo do 
gênero, mas uma junção de “avô” e “pai”. 

E, logicamente, cantei meditativa sobre um 
chão de giz pensando nos vinte anos que ainda 

viriam, “boy, that’s over, baby”, em Freud que ainda 
não me explicou o prometido e em quando eu usaria a 

palavra “amiúde”. Nunca a utilizei.

De resto, vi o homem ao vivo na cidade vizinha, pisei uma arena de barro fofo com 
excrementos de cavalos e bois, bebi uma cerveja nível C quente e voltei cantarolan-
do sem vontade “bate, bate, bate na porta do céu”. Ou seja, nada que mude o jeito 
que o mundo gira, como diria o editor deste caderno. Apesar disso, fui interessada 
ouvir o disco desta semana, mais porque era uma homenagem do que por outra coisa.

Zé Ramalho canta Bob Dylan chamou atenção por ter as músicas (com exceção de 
If not for you) em versões para o português, e eu tenho muito medo disso. Não por Zé 
Ramalho, mas pelo que eu já ouvi por aí. As versões, entretanto, não são ruins. Traduções 
que, se não fi éis por impossibilidades linguísticas, bem respeitosas. Destaque para Como 
uma pedra a rolar (Like a rolling stone), que copiou a batida e encantou com a letra. O 
álbum todo não merece audições repetitivas e, na minha opinião, dividi-se em dois: da 
primeira faixa até a sétima, bem Bob Dylan; da oitava à 12ª, bem nordestino.

Aos 60 anos de idade, 35 de carreira e 22 discos, Zé Ramalho pode se dar ao luxo 
de fazer um álbum homenageando um dos maiores ídolos dele. Claro que, na mes-
ma proporção, não pode esperar que possua boa vendagem ou críticas en-
corajadoras. Entretanto, vale a pena ouvi-lo ao menos uma 
vez. Não se você for ídolo feroz de Bob 
Dylan, mas... arrisque-se.

ZÉ 
RAMALHO

CANTA BOB DYLA
N -

TÁ TU
DO MUDANDO
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Dia neutro no qual terá possibilidades 
só nos assuntos da profi ssão. Não será 
bem sucedido em outra empresa que 
já não tenha sido iniciada. No campo 
conjugal procure ser cauteloso.

Se necessitar de alguém para ajudá-lo 
a solucionar problemas saiba escolher 
essa pessoa com muito cuidado. A saú-
de vai melhorar mais ainda, bem como 
suas chances em todos os setores.

Procure métodos para conseguir o que 
é difícil, sejam os objetivos fi nanceiros 
ou de ordem doméstica. Organize o 
programa de pagamentos e recebimen-
tos. Alimente-se bem, moderadamente.

Período benéfi co para férias e para to-
dos os tipos de diversão. As atividades 
criativas e lúdicas também estão esti-
muladas. Relacionamento com os ami-
gos e pessoas da família será intenso.

Invista mais no seu potencial criativo 
neste período. Aproveite para organi-
zar os trabalhos difíceis e metas para 
projetos audaciosos. O relacionamento 
com a pessoa amada está favorecido.

Faça com que se sinta impulsionado a 
procurar os amigos e propor uma ativi-
dade profi ssional paralela com possibili-
dades de lucros e divertimento ao mes-
mo tempo. Os fl uxos poderão ajudá-lo.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO 

PEIXES

Boa infl uência para desenvolver sua inte-
ligência, e para tratar de assuntos ocultos. 
Todavia deverá evitar extravagâncias que 
possam prejudicá-lo física e moralmente. 
Tome cuidado com notícias falsas.

Indícios de excelentes contatos com pes-
soas mais idosas que você e de bom nível 
fi nanceiro e material. Aproveite tal opor-
tunidade para tirar algum proveito. Inte-
ligência clara e forte magnetismo pessoal.

Procure associar pensamentos, idealis-
mo e sonhos com a realidade. Enfrente 
todas as situações de frente. Chegou a 
hora de você começar a se defender das 
pessoas que estarão difamando a moral.

Pessoas benquistas socialmente, muito 
deverão contribuir para a sua elevação 
geral neste dia. Contudo, não se mos-
tre demasiadamente orgulhoso e dê 
mais atenção as pessoas queridas. 

Os negócios deverão dar lucros no se-
tor profi ssional pelos esforços que tem 
desenvolvido. Tudo voltará ao normal 
nesta fase. Você, provavelmente já terá 
superado todos os problemas pessoais.

Melhoria das condições materiais e fi nan-
ceiras, graças ao apoio de outras pessoas 
e de conquistas suas diante do mundo. 
Sintonia com os aspectos mais desconhe-
cidos da mente e do psiquismo humano.

Cascavel
Foi Apenas um Sonho

Cine WestSide – Sala 1 – 14h e 19h 
(sex, seg, ter, qui), 16h30 e 21h10 (Sab 
e dom), 14h15 e 19h10 (qua)

Operação Valquíria 
Cine WestSide – Sala 1 – 16h10 e 21h10 
(sex, seg, ter, qui), 14h20 e 19h (Sab, 
dom), 16h30 e 21h20 (qua)

Arcoplex JL – Sala 1 –14h, 16h30, 19h,  
21h30 (Sáb, dom, qua),  16h30, 19h,  
21h30 (seg, ter, qui)

O Menino da Porteira

Cine WestSide – Sala 2 - 14h, 16h, 
19h10 e 21h (sex, seg, ter e qui),  14h30, 
16h40, 19h10, 21h00 (Sab e dom), 14h, 

16h, 19h e 21h10 (qua)

Arcoplex JL – Sala 2 – 14h20 (Sab, dom, 
qua, qui), 17h20 (seg e ter)

Sim Senhor

Arcoplex JL – Sala 2 -  17h20, 19h20, 
21h20 (Sab, dom, qua, qui), 19h20, 
21h20 (seg, ter)

Queime Depois de Ler

Arcoplex JL – Sala 3 – 15h, 17h (Sex, 
Sab, Dom, Seg, Qui), 17h (ter, qua)

Foi Apenas Um Sonho

Arcoplex JL – Sala 3 – 19h, 21h15 (dia-
riamente)

Marley e Eu

Arcoplex JL – Sala 4 - 19h10 (sex), 15h 
(Sab, dom, qua), 18h (seg, ter, qui)

Watchmen – O Filme

Arcoplex JL – Sala 4  - 20h30 (seg, ter, 
qui), 17h30, 20h30 (sex, Sab, dom, qua)

Foz do Iguaçu
Coração De Tinta: O Livro Mágico

Cine Boulevard – Sala 2 - 17h, 
19h30 e 22h15 (diariamente) 

Marley E Eu

Cine Boulevard – Sala 3 – 17h15, 19h45 
e 22h (diariamente)

Se Eu Fosse Você 2

Cine Boulevard – Sala 4 – 22h e 22h30 
(diariamente)

O Dia Em Que A Terra Parou
Cine Boulevard – Sala 4 – 17h 30 (dia-
riamente)

Toledo
Sim Senhor

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

Operação Valquiria

Cine Panambi – Sala 1 – 21h20 (diaria-
mente)

Grilo Feliz E Os Insetos Gigantes

Cine Panambi – Sala 2 – 16h15 (Sab, 
dom, qua)

Se Eu Fosse Você 2

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

Sexta Feira 13

Cine Panambi 
– Sala 2 – 
21h30 (dia-
riamente)

Silvio’s Books: 
10 livros para 
uma existência 
menos dolorosa
A Era dos Extremos – o 
Breve Século XX: 1914 - 
1991, de Eric Hobsbawm
Uma síntese do tempo vertiginoso – 
que foi o século 20 – e que deu origem 
aos principais problemas e questões que 
enfrentamos até hoje.

O Povo Brasileiro,
de Darci Ribeiro
Darci Ribeiro é uma instituição nacional. 
Ponte de acesso ao cotidiano dentro da 
academia, coisa que nem sempre se mos-
tra verdadeira no castelo de abstrações em 
que a universidade tem se convertido.

Mal-estar na civilização,
de Sigmund Freud

Em uma época de angústia como a 
que vivemos, a importância da cultura 
é algo que aponta para uma potência 
histórica de superação. Esse livro de 

Freud foi entregue 

às vésperas da que-
bra da bolsa de 1929; 
talvez, agora, nessa 
crise, podemos tirar dele 
alguma lição.

Memórias
Póstumas de
Brás Cubas, de
Machado de Assis
A cena mais psicodélica da litera-

tura brasileira é o delírio de morte descrito 
pela pena de Machado de Assis.

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa
A exuberância da linguagem. Para aprender a língua portu-
guesa que está no cotidiano das ruas e não trancada de terno e 
gravata nas megastores.

Memórias do Subsolo, de Dostoievski
Para quando estamos sentindo raiva. Tem a ver com isso que é uma 
coisa intrínseca à condição de alguém que vive num mundo como 
esse. Dostoievski é o autor que mais entendeu sobre o que existe de 
sombra dentro da gente.

O Horror Econômico, de Viviane Forrester
O que é fi cção em Dostoievski, nesse livro se torna a descrição de 
uma realidade tangível e não muito confortável.

A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord
O desmascaramento dessa relação promíscua que se tem com 
a imagem, que está matando a literatura e a própria academia.

1984, de George Orwell
Aprender que em certas circunstâncias “2+2” necessariamen-
te não é uma equação à qual se responde segundo a razão. 

TAZ: Zona Autônoma Temporária,
de Hakim Bey
Uma centelha autêntica em meio a essa
imensa fogueira de vaidade.

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

Catatau, Paulo Leminski
LAVOURA
ARCAICA
Lavoura Arcaica

Diretor: Luiz Fernando Carvalho
Roteirista: Luiz Fernando 
Carvalho, com base no
livro de Raduan Nassar.
39 prêmios e mais
15 indicações
Brasil, 2001. Cor, 163 min. 
R$ 44,90 (videolar.com)

Pedro (Leonar-
do Medeiros) é enviado à 

cidade pela mãe para encontrar e 
trazer para casa André (Selton Mello), irmão 

mais novo dele, que havia fugido há alguns anos. Ao 
encontrá-lo em uma pensão barata, Pedro fala do 
quanto a família sente falta dele e de quão impor-
tante é a manutenção das tradições familiares pre-
gadas pelo pai (Raul Cortez): a união, o trabalho, 
a hierarquia, o tempo, a paciência, a terra... todas 
incrustadas na doutrina cristã.

A resposta de André torna-se o condutor da 
narrativa do fi lme, que mostra em imagens os 
episódios lembrados. De forma não-linear, a 
história transita desde a infância até o perí-
odo adulto de André, delineando o gosto 
do personagem pelo aconchego da mãe 

em contraponto à lembrança amarga da re-
jeição familiar – os ataques epiléticos foram 
vistos como possessão demoníaca –; e o amor 
não correspondido pela irmã Ana (Simone 
Spoladore) em relação aos costumes e valores 

impostos pelo pai, os quais André rejeita com a 
pressa e o anseio de ser livre, profeta da própria 
história e a viver de forma intensa.

Lavoura Arcaica, fi lme adaptado do romance 
homônimo de Raduan Nassar, peca pelo tama-
nho, mas é belo e precioso pela construção. 
A fotografi a e a trilha sonora são impecá-
veis. Os diálogos veneram o texto literário 
e devem agradar os que gostam do cinema 
mais poético. Atuações intensas, mesmo 
a de Simone Spoladore, que não possui 
uma fala sequer durante todo o fi lme. 
Nota mesmo para o trabalho de Selton 
Mello, assustador e irreconhecível 
perto dos papéis atuais.
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A balbúrdia era o pri-
meiro sinal: o intervalo 
mais desejado durante 
anos, por muitos de nós. 
Pelos corredores e pelo pátio 
dezenas deles. Todos estavam 
à espera do momento para en-
trar. Havia alguns resistentes; es-
tes, uma mulher arrebanhava para 
que entrassem logo nas salas. No 
bebedouro, três afrontavam a convo-
cação. Logo se fez silêncio. Não, não foi minha chega-
da que causou espanto, mas a ordem máxima escolar, 
como se Deus na hora da criação tivesse exigido: faça-se 
silêncio. Aproximei-me do balcão. Não tinha pressa, ob-
servava absorto aquela multidão. Esperei alguns segundos 
até alguém vir me atender. “A Inez está?”. “Não, mas seria so-
mente com ela?”. Perguntou-me a mulher que me atendeu e, 
após minha resposta afirmativa, pegou o telefone e entrou em 
contato com a diretora. “Você espera uns 15 minutinhos, ela já 
está voltando”. Consenti. Ela me conduziu até a sala dos professo-
res. Na mesa, garrafas térmicas com café, leite e chá, além de bolinhos. 
Saboreei um cafezinho e aproveitei para conversar com algumas professoras. 
Estava na Escola Estadual Pacaembu, região Leste de Cascavel.

Após todo o alarido pelos corredores, o chão da escola permanecia limpo como se 
não tivesse passado ali nenhuma tropa de adolescentes vorazes. Como se não fosse real toda 
aquela bagunça. Não havia um papel sequer no chão. Nos pátios, nada de lixo jogado pelos cantos, 
o que seria de se esperar em um ambiente escolar. Mas nada, nem resquício. Já estava me convencendo 
que estava no lugar certo: atirei no elefante e acertei na mosca. Após os minutos de espera, Inez Dalavechia 
chegou. Apressada, já pegou um copo de chá e um bolinho para rechear o estômago. Após lanchar me 
levou até o pátio para mostrar o novo empreendimento da escola. 

Ela já estava ciente do que trataríamos. No dia anterior havíamos conversado por telefone e já 
estavam adiantados alguns pontos de nossa conversa: educação ambiental. “Aqui estamos 
construindo um aquário com uma pequena cascata. A água toda vai ser captada por 
esta cisterna e vai ser movida por um motor”. Acima das nossas cabeças estava 
instalada a caixa de água que recolhe toda a água da chuva que escorre para 
as calhas. “Não somente para a cascata essa água vai servir, mas, tam-
bém, para lavar as calçadas”. “Isso existe em outras escolas?”. “Olha, 
eu conheço escolas pelos quatro cantos do mundo e nunca vi 
algo como estamos fazendo aqui”. Próximo ao pequeno 
aquário, outra área já está sendo demarcada para a cons-
trução de uma sala aberta para atividades dos alunos. “Esta 
sala que não terá paredes será ecologicamente correta, feita 
com materiais reciclados”. “E de onde vêm tantos recursos 
para essas obras?”. “Temos parcerias com empresas da ci-
dade: a DZ Materiais Elétricos, a Univel, a Copel, Agotran 
Transportes e o Rotari. Também fazemos promoções na 
escola que nos ajudam com parte da renda”. 

Continuamos andando pelo pátio da escola. A limpeza e 
a conservação são evidentes. Não há sinal de depredação 
predial e nem nas plantas, a maioria plantada pelos pró-
prios alunos. Pelo pátio se vê pitanga, ingá, figo, jabuticaba, 
esta última já produzindo. “Além de plantarmos aqui na 
escola desenvolvemos outro projeto em que os alunos cui-
dam das mudas doadas pela Secretaria de Meio Ambiente 
do Município e depois as levam para casa para plantar no 
quintal”. “Qual o resultado prático dessas lições de ambien-
tais?”. “Quando você entrou estava na hora do intervalo?”. “Sim”. 
“E depois que eles entraram para as salas de aula havia alguma sujeira 
pelo chão?”. “Não”. “Então, é esse tipo de resultado que temos com nossos 
alunos. A consciência de não jogar lixo no chão e até mesmo com o material es-
colar. Eles não arrancam folhas dos cadernos, eles preservam. Pois a cada montante 
de folhas é uma árvore que vai sendo derrubada”. 

Nossa conversa já não era mais no pátio e sim na sala da diretora. Contou-me que quando assu-
miu a direção da escola essa consciência não era difundida entre os alunos. Havia bastante lixo 
pelos corredores, pois eles não tinham essa educação de preservar e não poluir. “É fun-
damental que a pessoa nasça em um ambiente saudável, para assim ter uma 
consciência ecológica. Como essas crianças e adolescentes passam 
quatro horas do dia aqui é importante que possamos propor-
cionar isso a eles”. Explicava-me a diretora enquanto 
eu fazia as anotações em minha caderneta. 

“A escola tem esse pa-
pel e a obrigação de ser 

atuante na vida delas, pois 
é nessa idade que apren-

demos as coisas para toda a 
vida”. Dos 780 alunos do ensino 

fundamental e médio, a grande 
maioria aderiu à prática ecológica 

na escola e no dia a dia em casa. “E 
há aqueles que resistem a esses bons 

modos?”. “Há sim, devido a uma ques-
tão cultural que já vem da família”. “E o que fazem nesses 

casos?”. “Persistência, essa é receita”. No meio dessa con-
versa, uma música muito alta começa a tocar pela escola: 

“Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que 
aconteceu...”. “O que é isso?”. “Esse é o sinal da nossa escola, 

indica que uma aula acabou”. “Mas música como sinal?”. “Por 
acaso você gosta daquele barulho ensurdecedor de sirene?”. 

Preferi nem responder, meu olhar para a diretora já respondia a 
pergunta. Nossa conversa já chegava ao fim e resolvi perguntar 

a ela o que significa esse trabalho desenvolvido na escola. “Tenho 
minha consciência tranquila, fiz e estou fazendo o meu papel como 

educadora. Seria horrível se não tivesse feito nada. Sabe, aquela sen-
sação de impotência”. “E como a Inez diretora é vista pelos alunos? Brava, 

amiga?”. “Isso depende muito. Tem muitos que me chamam até de mãe, entre-
tanto ainda há aqueles que me chamam de general, pois é com esses que tenho que 

ser mais durona, ou eles tomam conta. A escola tem que educar, pois se não em vez de 
formar ela deforma”. Despedi-me da diretora, já era hora de voltar à realidade.

Combatente solitária
Entre achados e perdidos, sempre surge algo que impressiona. Fora desse meio es-

colar que descrevi surgiu uma personagem que não teve essa educação socio-
ambiental. Um texto da estudante Geovanna da Silva, de 12 anos, chegou 

até nosso jornal por intermédio do pai da garota. Cursando a sétima 
série numa escola com realidade bem diferente da Escola Estadual 

Pacaembu, a estudante se destaca entre os demais. Os textos 
que escreve são todos dedicados a um tema único: o meio 

ambiente. “Onde você se inspirou para ter essa consci-
ência?”. “Na televisão, sempre tem notícias de fatos 
de destruição do planeta”. “Onde mais você vê sobre 
isso, Internet?”. “Em livros e revistas, não uso Inter-
net”. “E escreve no computador ou à mão?”. “À mão 
e depois digito no computador”. “Na rua que você 
mora e no seu bairro, o Brasília 2, existe algum pro-
blema ambiental?”. “As pessoas jogam muito lixo na 
rua e no rio que passa lá perto. O rio está muito polu-
ído, às vezes a Prefeitura passa lá limpando, mas não 
adianta, logo está todo sujo de novo. Tem também 
uma serraria que polui muito o ar com fumaça”. En-
quanto fazia algumas fotos de Geovanna pedi para 
que ela escrevesse alguma coisa, do pedido surgiram 
sete linhas manuscritas: “O meio ambiente precisa 
de nós, como nós precisamos dele. Então, vamos 
ajudá-lo e preservá-lo. Vamos ter consciência de pes-
soas inteligentes e não de pessoas que pensam que 
poluindo vai lhe trazer algum benefício; sendo que 
poluindo o mundo correrá mais riscos e nós tam-

bém”. Outro texto da pequena conscientizadora fala 
sobre a água: “Ainda não tomamos consciência de ser huma-

no, pois a água está diminuindo e muitas vidas sendo prejudicadas 
pela poluição causada pelo homem. Os rios estão em alto nível de conta-

minação, mas o homem acha que gastando água à toa não vai fazer diferença, 
mesmo vendo que há pessoas que já estão passando necessidade de água e, sabendo 

que se continuar essa contaminação, nós seremos os próximos”. No texto que chegou até 
o jornal ela afirma: “A natureza pede socorro, pois não aguenta mais essa poluição. Os rios 

estão sufocados no meio de tanta sujeira, as árvores estão sendo derrubadas, o tráfico 
de animais está aumentando e a maioria está em extinção”. Pergunto a ela 

o que diria para os moradores do bairro em que mora, o mesmo 
bairro que tem as ruas sujas e o rio poluído. “Todos pode-

riam não jogar lixo na rua e nem no rio, estamos nos 
matando sem perceber”.

CMYK
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