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So, so what, I’m

 still a rock star

I got my rock moves

and I don’t need you...
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 still a rock star

I got my rock movesand I don’t need you...

So, so what,I’m still a
rock star
I got my

rock movesand I don’tneed you...

Lá me dirigia eu para meu dever semanal ab-
solutamente sagrado: visitar um sebo. No carro, 
enquanto o motorista me levava ao destino e 
conversando com outras duas repórteres, pensava 

na palavra sebo. Quando criança, conhecia por este 
nome apenas a gordura animal; mais tarde apren-

di que o macaco-prego também se chamava 
cebo, grafado com a terceira letra do alfabeto; 
só mais tarde ainda aprendi que aquelas livra-

rias empoeiradas e cheias de livros velhos – no 
senso comum – se chamavam sebo. 

Toda essa conversa mental eu fazia até a che-
gada. A cordial acolhida do livreiro é o melhor in-

grediente para o movimento de clientes no sebo. Era o 
meio da manhã e o que raramente vi: o Sebo do Pauli-
nho (Travessa Jarlindo João Grando, 32) estava vazio, 
com exceção de um colecionador de moedas, notas 
e selos que estava a conversar com o livreiro. 
Já cheguei participando da conversa. Dessa 

conversa sobre moedas raras e séries es-
peciais de dólar, entre outras coisas. 

Na mesa do livreiro, uma coleção de 
CDs estava disposta à mostra: Cole-
ção Folha Clássicos do Jazz (R$ 

150). No total, são 20 livros acompanhados de 
um CD dos músicos mais conhecidos ou impor-
tantes da história desse ritmo americano. Cada 
CD (R$ 8) traz informações sobre o músico e de-
pois a comprovação ou degustação por meio do 
disco. Alguns nomes que fazem parte da coleção: 
Louis Armstrong, Charlie Parker, Nat King Cole, 
Ella Fitzgerald, Billie Holiday, John Coltrane, entre 
outros. Destaque para o famoso Armstrong que 
qualquer leigo saberá. A voz grave do músico é 
inconfundível e infl uenciou gerações variadas de 
círculos musicais, incluindo Billie. O timbre de 
Armstrong é baixo, algo não muito comum en-
tre cantores de sucesso, mas What a Wonderful 
World ultrapassou qualquer fronteira. 

Perguntei ao livreiro se gosta de jazz, a res-
posta é breve: “Sendo jazz tá valendo”. “Há al-

guma banda brasileira de que você gos-
ta?”. “Sim, na década de 1960 tinha 

uma banda chamada Tradicional 
Band que faz parte do rol das me-
lhores do mundo quando se fala de 
jazz, são fantásticos”. “Há alguma 
diferença grande entre o jazz ame-
ricano em relação ao brasileiro ou 
cubano, por exemplo?”. “Depende 
muito do temperamento de cada 
músico, depende das infl uências 
que tiveram. Por exemplo, os 

americanos foram mui-
to infl uenciados pela 

Bossa Nova, alguns 
críticos falam que o 
jazz nunca mais foi 
o mesmo depois 
da Bossa, se mo-
dernizou”. “Existe 
algum nome bra-
sileiro atual que 
seja bastante im-
portante para o 

jazz?”. “Não co-
nheço nenhum 

músico atual, 
mas há sim, 
p r i n c i p a l -
mente em 

Minas Gerais 
e no eixo Rio-
São Paulo”. 
Por enquan-
to, fi camos 

com a coleção 
da Folha.

Com a alma Mexe, mexe, 
mexe com 
as mãos

Negócio que está causando mesmo é interagir. Qualquerunzinho 
por aí que quer fazer site logo pede: “Dá pra fazer uma coisa que fi -
que mexendo na tela?”. Se for para o internauta se entreter, então... 
O negócio está fechado. A fórmula dos entendidos em publicidade 
enlaça, teórica: quanto mais tempo o internauta permanecer na pági-
na, melhor; para tantas mais pessoas ele divulgar o link sem interesse 
algum – só por ser divertido –, mais pontos; quanto menos parecer 
propaganda, mais próximo da perfeição.

Nós, como bons mortais internautas, adoramos um joguinho, uma 
animação bem feita, um passatempo digital interativo. Aí vão alguns 
links para você conhecer e fazer conhecer.

hookyinteractive.com – 

Se você realmente não tem nada pra fazer e quer uma distração ao 
navegar na Internet, dê uma passada no site da Hooky, “um birô de 
criação digital especializado na concepção e no desenvolvimento de 
propagandas interativas, compostas de mídias diferentes e designs de 
interface avançados”. Logo na entrada, um joguinho em que o per-
sonagem pega limões, mata monstrengos e junta os amigos a cada 
superação de obstáculos. Tudo isso para passar a atitude deles com 
relação ao trabalho: brincar enquanto faz coisa séria.

cartelle.nl – 

Com uns caras de Amsterdã, você pode estourar balões virtuais; 
se livrar, com um guarda-chuva, de uma precipitação de caveiras; 
fazer dançar a marionete do esqueleto de um mexicano; criar ba-
tidas a partir do reposicionamento de monstrinhos musicais; es-
tourar fogos de artifício ilegais no aconchego da sua casa; ajudar 
um óvulo a fugir de espermatozoides sedentos por fecundá-lo ou 
equilibrar uma bola de sinuca sobre uma superfície plana. Esse é o 
site do estúdio Cartelle, especializado em experiências interativas 
digitais. As brincadeirinhas disponíveis são, é claro, para divulgar 
o trabalho dos caras, que, por sinal, é muito bom. Vale a pena o 
blogue: blog.cartelle.nl. Em inglês. 

soytuaire.labuat.com – 

Uma iniciativa doce e inventiva. Ao entrar nesse link, você vai se de-
parar com a possibilidade de pintar uma canção. Com direção de arte 
da HerraizSoto & Co. (herraizsoto.com), programação da babading! 
(badabing.es) e animação de Jossie Malis (zumbakamera.com), a ideia 
é que você mova um pincel “por onde quiser, por onde a canção te 
pedir”. Além disso, os rabiscos feitos durante a audição da música são 
gravados automaticamente e você pode enviar o vídeo aos amigos. 
Bela forma de divulgar o single da cantora Labuat, vencedora do con-
curso espanhol Operación Triunfo, do estilo Fama, Ídolos e American 
Idols. A música é ótima e o link compensa. Em espanhol.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Nenhuma outra sensibilidade foi tão aguda para os dramas do des-
conforto e do tédio que emanam de uma perspectiva sedentária e 
pequeno-burguesa como foi o gênio literário de Hermann Hesse. 
Esse escritor alemão que faleceu em 1962 traduziu como ninguém o 
sentimento de solidão ao qual estão condenados os espíritos que não 
se contentam com as miragens de ocasião. O livro mais importante 
dele é O Lobo da Estepe, relato das desventuras de Harry Haller, pro-
tagonista de um drama de formação que aborda fundamentalmen-
te o sentimento de inadaptabilidade e frustração que se projeta no 
coração de todo aquele que resiste em aceitar sem luta a destituição 
da individualidade pelas armadilhas do consumo, da opulência as-
fi xiante e vazia dos signos de poder. Hesse criou um universo todo 
de consolo “somente para os raros”. Como aponta o crítico literário 
americano Colin Wilson, os personagens são todos fundamentados 
no arquétipo do outsider – termo que inglês designa o sentimento de 
exclusão como identidade –. A percepção de não pertencer à ordem 
dos valores estabelecidos. Daí a forte presença como inspiração para 
toda a contracultura que se desenvolveu no mundo a partir dos anos 
1950. Hesse é o inventor de uma identidade nômade porque desen-
cantada com as promessas fraudulentas desse mundo sedentário de 

utopias pré-fabricadas com plástico. Um antídoto para o espíri-
to de supermercado revelado no desprezo travestido de sorriso 
com que se negam gentilezas. 

Quando um espetáculo como o que aconteceu ontem em 
Toledo traz para perto um grupo como O Teatro Mágico de 
Fernando Anitelli, algo dessa atmosfera outsider de Hermann 
Hesse se atualiza como possível. A possibilidade da diferen-
ça. Discordar por intuição das rotinas confortáveis que nos 
encarceram em tudo aquilo que nos afasta de nós mesmos. 
É toda uma revolução que acontece quando se diz “eu” como 
um grito irrompendo sobre o silêncio dos que se conformam 
em ser qualquer um. É com esse espírito que preparamos essa 
edição de nosso Gazeta ALT. O exercício de uma interlocução 
semanal como os “espíritos raros” que resistem ao de sem-
pre. Viva ao que se afi rma como diferença! A singularidade 
de cada segundo e a intransigência para com qualquer outra 
possibilidade que não seja a de rimar existência com sentido. 
A sublime imperfeição que nos torna humanos porque abso-
lutamente únicos. Boa leitura.

“Somente para os raros” (Herman Hesse)
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Casa vazia

o beijo do velho não tira o 
verme do ventre; não devolve 
a lucidez às baratas em rede-
moinho lambendo a ferida; não 
varre pra longe a faca banhada em 
sangue; nem mesmo se vestisse o 
manto cândido das beatas puras e 
trancafi adas pelo amargo sorriso de 
deboche; nada, nunca o amor; não si-

lencia as hienas famintas; nem mesmo se 
parasse de beber cachaça de mel à sombra 
das castanheiras; numa das mãos um cetro 
de madeira retorcida, na outra, três chifres de 
alce; amor é blasfêmia; desejo, o coice do alce e 
a mordida da hiena; nem por isso, o velho deixa 
de lamber as feridas; caquético, alterna os velhos 
versos da ira de Atenas com o sorriso de deboche 

do coisa-ruim vendo Caim e Abel duelando na favela; 
se o porre de quase morte vale uma vida, o velho tem 
mais sete pra nascer; tragado pelo dilúvio, cospe a bílis, 
jorram da boca também os dentes; a gagueira é só um sub-
terfúgio; ensandecido de amor e ódio, amamenta a prole 

com um ruidoso tapa na cara; era só um caroço debaixo 
do silicone; nada grave, não fosse a morte; 

o beijo do velho não devolve a 
vida ao ventre.

Marcelo
Mugnol*
CAXIAS DO SUL | RS

Passa da meia-noite. Janelas escancaradas e a brisa leve de uma 
noite de verão que anuncia chuva ocupa a casa vazia. Lá fora, 

meia dúzia de fogos de artifício rasgam o céu nublado. Aqui 
dentro, um doce ruído de ninar em versos suspirados, 
como se a Björk tivesse embalando o fi lho que ainda 

não tive. Na mesa, um javali de 100 kg, com uma 
maçã reluzente cravada entre os dentes, reina so-

berano. Tombou na mata virgem com um úni-
co tiro. Certeiro e indolor. É o que me disse 
o vendedor, um muçulmano radicado nos 

Campos de Cima da Serra.

Sentei na ponta da mesa. À minha 
frente, além do javali de olhar cân-

dido, quase de súplica, outros 11 
pratos. Cada uma das cadeiras 
vazias representa uma pes-

soa em quem eu cravei 
um punhal. Nunca pe-
las costas, sempre de 

frente e com um desejo 
libidinoso de arrancar-

lhes o coração. Aprendi 
com Maria Bonita, a rainha 

da caatinga e mulher de Virgo-
lino Ferreira, o Lampião, a fi car à 

espreita, de tocaia. E com Antônio 
das Mortes, herói às avessas criado por 

Glauber Rocha, a não ter pena.

Guardo os onze corações puros, cheios de 
amor indelével, em caixinhas especiais, envidra-

çadas, e acomodadas carinhosamente no freezer. É 

doce a vertigem de aprisionar o senti-
mento mais arrebatador que se pode 

sentir, no auge do seu prazer. O primeiro 
"eu te amo", dito com o peito ardendo 

em febre e com os olhos cheios de lágri-
ma de felicidade, não pode ressoar assim 

irrequieto e perder-se na profusão do 
desejo. Por isso, retribuo sempre o "eu te 

amo", e cravo no peito a adaga de prata.

Sorve sempre o amor em tinta verme-
lha. Acomodo no meu peito o coração 

que bate em desatino. Aos poucos, pas-
sa da euforia à cadência melancólica de 

uma música iluminada por coros femini-
nos dialogando com harpas e violinos. É 

como a aurora de um novo dia, sem o 
peso da dúvida. Por que afi nal eu deve-

ria protelar a imortalidade do amor com 
a incerteza do amanhã, se mais cedo ou 

mais tarde o sentimento será maculado 
pelo ciúme, traição e desamor? Melhor o 

amor eterno guardado no congelador.

Antes de cravar os dentes no javali, um brin-
de ao amor. Já aos desalmados, que arrastam 
os dias com sua incapacidade de amar, a quem 
congelou seus corações antes do suspiro de "eu 
te amo", a quem amarga as noites em rituais de au-
tofl agelação e aos pobres mortais devotos do ódio, 
um cuspe seco no chão. Resta a esse bando de inú-
teis afogarem-se nesse cotidiano cinza e tenebroso. 
Às minhas adoráveis mulheres, a dádiva da imortali-
dade, do amor cândido, insuspeito de ciúmes porque 
se transmuta logo após o primeiro "eu te amo".

Depois de saciar-me com a carne selvagem, dentes 
afiados, não resisti e voei pela janela à procura de um 
novo amor de ano-novo.

*Jornalista, roteirista e diretor, agora também blogueiro, en-
fi m, um contador de histórias.

O último 
livro do escritor 
paranaense Hagaides de 
Oliveira, Pescadores do Canal 
Mestre, foi editado pela Coluna do Saber 
em 2008. É uma análise dos impactos ambientais 
e socioeconômicos ocorridos após a construção 
do canal navegável a jusante da ponte Airton 
Senna, em 1996, no Município de Guaíra, No-
roeste do Estado do Paraná.

A pesquisa tem o foco no impacto am-
biental e socioeconômico provocado pelo 
derrocamento das rochas do Canal Mes-
tre sobre os pescadores da Colônia Z13, 
que utilizavam o espaço como meio 
de sobrevivência, desenvolvendo ati-
vidades de pesca artesanal.

O livro é distribuído em capítu-
los distintos. Inicialmente, faz-se 
uma breve contextualização e 
localização geográfi ca, além 
do levantamento de estoque 
de peixes dessa região, apre-
sentados em textos referentes 
à pesquisa de peixes existentes 
na fauna subaquática do Canal 
Mestre. Apresenta-se, também, 
uma breve discussão teórica/me-
todológica para referendar o objeto 
da pesquisa, os conceitos e defi ni-
ções em análise ambiental.

E, por meio de leituras na legislação 
ambiental e relatórios dos órgãos pú-
blicos responsáveis, a compreensão do 
processo de legalização da obra. Tarcisio 
Vanderlinde comenta que: “A intenção de 
Hagaides é mostrar a parcialidade escondida 
nos discursos mediadores que acompanham 
a ‘socialização’ de resultados de documentos 

ofi ciais relacionados ao seu objeto de pes-
quisa: o derrocamento subaquático do 

Rio Paraná em Guaíra/PR (1996)”. 

H a g a i d e s 
descreve fatos 
desconhecidos até aos 
guairenses, a desistência do que 
seria a grande mola propulsora de pro-
gresso para o Oeste paranaense e Mato 

Grosso do Sul, o Complexo Hidro-Rodo-
Ferroviário após término da construção 
da Hidrelétrica de Ilha Grande, iniciada 
nos anos 1980. “A questão da ‘derrocada’ 
dos saltos das Sete Quedas passa a ser mais 
uma parte da História da cidade de Guaíra, 
como foi o desaparecimento dos Saltos das 
Sete Quedas, no fi nal de 1982 (...) e o sonho 
cada vez mais distante, a chegada dos trilhos 
da Ferroeste” (p. 31). 

Nas entrevistas, têm-se os dados propiciados pe-
los pescadores do Canal Mestre, agentes históricos 

que, por meio de suas narrativas, 

conceberam a histori-
cidade dos fatos, o impacto am-

biental e socioeconômico. “A situação de precarie-
dade nos acampamentos passa a ser uma preocupação 

a mais para a família. A distância a ser percorrida no 
Rio Paraná, em direção ao Parque Nacional de Ilha 

Grande é um perigo constante devido às adver-
sidades climáticas, chuva, ventos, etc.” (p. 84).

O livro é essencial para quem tem inte-
resse em conhecer a legislação ambien-
tal, ferramentas e conceitos. A histó-

ria dos pescadores da Colônia Z13, 
brasileiros que lutam pelos seus 
direitos e uma pequena parte da 
história do município de Guaíra.

*Historiadora

paraná
no Rio

Marés
Clarice
Inês Closs*
MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR
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Deslembr
um passa

“Bebe enquanto puderes; quando tu e os teus
Já tiverdes partido, uma outra gente
Possa te redimir da terra que abraçar-te”.

Lord Byron

O sol era o único personagem que ainda permanecia nesta história. 
Passados mais de 80 anos, ainda era o astro superior, imóvel na mais 

alta distância e isonomia para com os outros personagens desse 
fato. A estrada que nos levava até o cenário, outrora sangrento, 

era acompanhada por plantações e construções; muito diferente 
da década de 1920, quando apenas árvores e campos compu-
nham essa paisagem. Essa estrada não é a mesma original aberta 

em 1888, ligando Foz da Iguaçu a Curitiba. As atuais BR-277 e 
PR-471 são os caminhos modernos para se chegar a Catandu-

vas, palco esquecido da Revolução de 1924. 

A pino, o personagem-astro continuava conosco pelo desbra-
vamento daquela região, até então sem notoriedade alguma 

aos nossos olhos. Apenas 50 quilômetros nos separavam de 
Catanduvas e, ainda no início da tarde, o portal da cidade nos 

saudou com boas-vindas. Na avenida larga, descendo para o 
vale, apreciávamos o comércio e a tranquilidade proporcio-

nada por uma cidade com aproximadamente 5 mil mora-
dores urbanos. Nosso ponto de referência era A Cantina, 

um restaurante ao lado da casa de nosso audaz informan-
te ofi cial, o jornalista e historiador Adelar Paganini. “Sabe 

nos informar onde fi ca A Cantina?”. “Não sei não, moço”. 
Paramos novamente o carro: “Boa-tarde, poderiam me 

dizer onde é A Cantina?”. Novamente uma negação até 
que uma senhora que passava ali me perguntou: “Vocês 

vão para a casa do Adelar Paganini?”. “Isso mesmo”, sur-
presos pela assertividade da mulher. “É perto do ginásio, 

indo por esta avenida”. Gratos, partimos em busca. 

Não foi difícil achar o ginásio, contando que a cidade dispõe 
apenas de um e ali já vimos A Cantina. Mais um pedido de informa-

ção e estacionamos em frente à casa de Adelar. Após os cumprimentos já 
fomos levados para o pequeno escritório do jornalista. Uma pratelei-

ra ao fundo da sala guardava livros e vários objetos. Compondo 
também o espaço, duas escrivaninhas com dois computa-

dores. A conversa começou com a explicação da cria-
ção do memorial (Gazeta do Paraná 28-03-09), a 
reunião que deveria ter acontecido em Curitiba e foi 

adiada, entre outros pormenores. Era entre os livros 
daquela sala que nossa viagem ao tempo começava. 

República arcaica
O ano era 1924 e não eram poucos os desconten-

tes com os rumos políticos que o Brasil toma-
va. Desde a Proclamação da República 

em 1889, com exceção de breves 
momentos, o Brasil foi governa-

do ora por paulistanos ora por mineiros. Dois anos antes um levante do exército tentou 
impedir a posse do então presidente eleito Artur Bernardes, sem sucesso algum. Em 
1924, o desgosto de alguns tenentes era não apenas com o poder oligárquico dominan-
te. Pediam por reformas políticas, o fi m do voto de cabresto, a instalação do voto se-
creto e reformas na educação pública. No dia 5 de julho daquele ano, foi desencade-
ada a revolta na capital paulista, aderida por diversos tenentes do Exército e da Força 
Pública, correspondente às polícias militares atuais. O Governo Federal respondeu 
a revolta com ataque aéreo, atingindo principalmente os bairros operários do Brás 
e da Mooca. Sem artilharia para responder ao ataque pesado, os revoltosos se 
dirigiram ao interior do estado e seguiram a luta em direção ao antigo estado do 
Mato Grosso. “Quando os revoltosos saíram de São Paulo, a ideia era tomar o 
estado do Mato Grosso e fundar um estado independente ali. Como encontra-
ram resistência, eles desceram em direção ao Paraná. Assim, tomaram Guaíra 
e Foz do Iguaçu, podendo recuar para a Argentina ou ao Paraguai caso fossem 
acuados”, contava-nos Adelar. “Resolveram continuar a luta e tomar outros 
territórios e, nessa época, a única via de acesso a Curitiba passava por Catan-
duvas. Aqui havia um posto de telégrafo e a luta por essa cidade era a luta 
pela comunicação, proporcionando a eles, posteriormente, se comunicar 
com outros revoltosos e alguns exilados. Assim que tomaram Catanduvas 
os revoltosos montaram um Quartel General e esperavam a vinda da 
Coluna de Carlos Prestes, que viria do Rio Grande do Sul, para continu-
arem a luta. Entretanto, a Coluna foi retardada pelo governo legalista 
daquele estado e eles acabaram fi cando seis meses acuados aqui em 
Catanduvas, esperando a chegada de Prestes”.

Para combater os revoltosos que se instalaram em Catanduvas 
e outras cidades do Paraná, o general Cândido Rondon – poste-
riormente Marechal – ofereceu-se para liderar o exército legalista 
que retomaria o poder nestas terras. Em 1902, Rondon já havia 
passado por estas aragens devido à instalação da linha de telé-
grafo que ligava a Capital a Foz do Iguaçu. Sob o comando de 
Rondon estavam outros 17 generais e um exército de apro-
ximadamente 12 mil homens, que lutariam com os próprios 
companheiros de farda. “A estratégia de Rondon, não conse-
guindo alcançá-los pelo Rio Paraná via Guaíra, foi de atacá-
los pela frente. De Guarapuava, posteriormente se instalan-
do em Colônia Mallet, atual Laranjeiras do Sul, os cercou e 
atacou-os por todos os fl ancos. Um grupamento atacou 
pelo fl anco sentido Foz e a outra parte pelo fl anco da 
Colônia Mallet. Durante esses ataques eles resistiram, 
defendendo as posições já conquistadas e o telégrafo. A 
esperança dos revoltosos era a Coluna de Prestes que 
nunca chegou a Catanduvas”. 

“Essa tática de Rondon nem era imaginada pelos 
tenentes. Eles esperavam que o exército legalista os 
atacasse apenas pelo fl anco de Foz do Iguaçu, mas 
foram surpreendidos. Era uma região perfeita para 
um combate”. A geografi a de Cantanduvas com 
relevo acidentado propicia a luta armada para 
aqueles moldes de batalha, que era apenas para 
defender posições. A antiga vila que deu origem 
à cidade situava-se em um vale, cercada por 
morros que a protegiam, e foi nesses montes 
que as trincheiras foram construídas. 

Os revoltosos chegaram a Catanduvas bem 
municiados, entretanto, o passar dos meses 
e o cerco impedindo-os de sair, fez com que 
a munição fosse se esgotando assim como 
os mantimentos. “O abastecimento pri-
meiramente foi feito a partir do que havia 
aqui, dos animais dos colonos e depois 
dos mantimentos da casa de comércio 
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de Teodorico da Cunha, que fugiu, pois simpatizava com os legalistas”. Teodorico era 
o único comerciante do vilarejo, dispunha de uma casa de secos e molhados. “Meu 
tio era um comerciante bem-sucedido e sofreu perseguição porque era a favor do 
Governo. Ele fugiu da cidade carregando o máximo possível de mercadoria em 
cargueiros. Se escondeu por aproximadamente seis meses no meio do mato e só 
voltou depois que a Revolução havia acabado”, explicou-nos o diretor do Hospital 
Regional de Cascavel, Alberto Pompeu. Dr. Pompeu, como é conhecido em Cas-
cavel, começou a carreira em Catanduvas e hoje guarda um considerável acervo 
de objetos e armas que foram usados naquele embate. 

Os ataques de Rondon também tiveram o apoio aéreo de dois aviões, 
um Breguet e um Spad, o primeiro usado para missões de reconhecimen-
to com o qual foram jogados panfl etos mentirosos para os revoltosos; o 
outro para bombardeio. De setembro de 1924 até o dia 30 de março de 
1925, os tenentes resistiram em Catanduvas. No dia 27, começara a der-
rocada dos revoltosos e, três dias depois, 407 deles se entregaram. Esse 
montante de prisioneiros foi levado para Paranaguá e posteriormente 
para Clevelândia, no atual estado do Amapá. Dos 407, se tem notícia 
que apenas sete voltaram vivos. Os que conseguiram escapar se refu-
giaram na Argentina, Paraguai e outros países da porção Sul do con-
tinente, posteriormente foram anistiados e alguns se tornaram in-
terventores no governo de Getúlio Vargas. O número de revoltosos 
mortos é incerto e contraditório entre historiadores. Já os soldados 
legalistas mortos somam 179 e mais 301 feridos. 

Cerviz mortal
Enquanto se formava a Coluna Prestes, outra já se destacava pe-

los rincões que a Revolução avançava. A Coluna da Morte, como 
fi cou conhecido o contingente liderado por João Cabanas, era 
temida por qualquer soldado legalista. Famosos pela selvageria 
e violência dos ataques, os soldados de Cabanas não faziam 
prisioneiros, degolavam todos. Cabanas era tenente da Força 
Pública de São Paulo e também formado em direito. A ima-
ginação popular atribuía a ele feitos sobre-humanos, devido 
aos combates e às fugas espetaculares. 

Aqui no Paraná, enquanto Rondon cercava Catandu-
vas, Cabanas atacou o Quartel General dos legalistas 
na Colônia Mallet. O general Rondon estava vindo de 
Formigas, outra base legalista apenas a 15 quilômetros 
de Catanduvas. O carro de Rondon encalhou no cami-
nho e ele escapou ao ataque de Cabanas, contava-nos 
Adelar: “Com duzentos homens, Cabanas acuou e fez 
mil soldados legalistas tremerem de medo. Levou 
munições e armas escapando rapidamente”. Após 
a queda de Catanduvas, Cabanas se exilou no Uru-
guai e não seguiu a Coluna Prestes, que chegou a 
Foz do Iguaçu no dia 12 de abril daquele ano, 13 
dias depois da rendição dos revoltosos.

Saldo positivo
Esquecimento era a palavra que resumia a 

situação de nossa região no contexto nacio-
nal. Os únicos resquícios de civilização eram 
a linha telegráfi ca que cortava o Oeste e a 
estrada aberta a facão. Nenhuma cidade da 
região, com exceção de Guaíra, se destaca-
va. Colônia Mallet, Guarapuava e Palmas 
eram os povoamentos mais prósperos 
do entorno. A moeda que circulava aqui 
não era a brasileira e sim o Peso Argen-
tino. “Toda essa área era dominada por 
obrageiros argentinos e anglo-argen-
tinos, que dominavam por meio do 

ex tr at i -
vismo da 
madeira e 
da erva-ma-
te, escoada por 

meio do Rio da 
Prata, não deixan-
do nenhum lucro 
para o Brasil. Com a 

chegada dos revoltosos 
a nossa região, o Governo 
Federal abriu os olhos para essa 
porção de Brasil que estava esque-

cida. Em 1932, Getúlio esteve em 
Guaíra para verifi car essa situação 
de perto e, a partir dessa data, come-
çou a criar as Glebas de colonização, 

que formaram cidades como Toledo 
e o posterior progresso de Guaíra. 
A revolta teve um saldo positivo, foi 
um confl ito entre povos irmãos, mas 

signifi cou o redescobrimento do Oeste 
do Paraná e a ‘renacionalização’ desta 
região”. O povoamento que ocorreu pos-
teriormente trouxe uma movimentação 

migratória para o Estado. Principalmente 
gaúchos e catarinenses que apostaram no 
potencial de nossa região. 

Bem-vindos
O personagem-astro já não estava na posi-

ção angular reta do início da tarde. Já se escon-
dia entre o relevo acidentado daquela cidade. 
Passávamos por estradas mais que desconheci-
das, mas que além da paisagem presente dispu-
nham à imaginação de qualquer iniciado nessa 

história imagens memoráveis. Imaginava-me en-
tre cavalos, ouvindo o barulho de metralhadoras 
e fuzis que disparavam sem parar. Imaginei ver 
Marechal Rondon descendo pela estrada de 1888 

na qual pisei. Paramos em um cemitério, do Ronca-

dor. Ali estão 
sepultos vários 
soldados lega-
listas que morre-
ram em combate. 
Entre o mato que 
já tomou conta e 
sem nenhum res-
quício de onde seja a 
sepultura, apenas um 
guardião permanece 
imóvel: assim como o 
sol, uma araucária ain-
da sobrevive ao tempo. 
Nas fotos da cerimônia 
que houve naquele local 
em 1925, a araucária é vista 
ainda jovem. Hoje é imponente, 
guardando os mortos pelo escor-
rer das horas. O símbolo do Paraná é 
também a sombra dos que jazem há 84 
anos, esquecidos, desconhecidos. Enquanto 

outros feitos são louvados pelo 
País, Catanduvas continua no esquecimen-
to, imersa numa neblina que a esconde do restante. Entre as colinas 
permanecem poucos resquícios dessa história. Seja a natureza, mais perene que outras 
coisas, a testemunha calada e austera. De braços abertos, a araucária do cemitério do 
Roncador dá boas-vindas a quem chega, a quem partiu, a quem nunca a viu. 

Na antiga estrada passamos pelo Passo Liso, comunidade que era a original Ca-
tanduvas. Do telégrafo que já foi o orgulho daquelas pessoas restam apenas al-
gumas tábuas que fazem parte da construção de uma pocilga. A terra, vermelha 
pela origem geológica, permanece mais vermelha. Ali sangue brasileiro foi derra-
mado por um ideal. Chegamos novamente à cidade e nos despedimos de Adelar, 
pegamos a avenida que nos direcionaria a PR-471 e deixamos para trás 84 anos 
de história e o portal da cidade, que agora não se despedia nem desejava boa 
viagem. Por ali passaram outros 407 a que os fatos não permitiram vitória e 
nem a sorte desejou boa viagem. A araucária ficava mais longe de nós, impo-
nente, ligada a terra que, envolta ao corpo, haverá de se fundir.
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Cemitério do Roncador após a 
derrocada de Catanduvas

Casa do Correio onde fi cava o 
telégrafo instalado em 1902

Vista panorâmica do local em que 
se situava Catanduvas na década de 
1920 e onde ocorreram as batalhas
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - A editora de moda deci-
de descobrir quem a criou. Caio apro-
veita o dinheiro que Marina ganhou. 
Luciano diz a Vick que o vestido foi 
trazido por Felipa. Montanhas teme 
que a escola seja tomada pela desor-
ganização. Vick diz a Felipa que quer 
conhecer a estilista.

TERÇA - Felipa fi ca tensa, mas garante 
que marcará um encontro entre elas. 
Caio tenta fazer Marina gastar dinheiro, 
mas ela diz que está economizando. Do-
mingas se passar pela estilista para ir ao 
encontro. Vick diz a Marina, Domingas 
e Felipa que elas são uma fraude.

QUARTA - Marina confessa ter feito 
o vestido. A Quadribanda oficializa o 
término do grupo. Domingas sugere 
que Vick seja a mentora de Marina 
para que ela se prepare para o  mun-
do da moda. Marina cai em prantos 
depois de destratar Caju por deter-
minação de Vick.

QUINTA - Vick diz que Marina pre-
cisa crescer e a faz refletir. Veridiana 
revela que trocou as fotos da capa da 
revista e o namorado ameaça deixá-
la caso ela não confesse o que fez. 
Veridiana encontra Luciano e Marina 
conversando. Marina surpreende ao 
reagir às provocações.

SEXTA - Alex e Caio são trancados na 
midiateca  e só sairão de lá enquanto 
se entenderem. Rodrigo diz que não 
há dinheiro para investir no grêmio. A 
turma cogita a realização de um show 

com a Quadribanda. Vick anun-
cia a chegada da grande 

estilista e apare-
ce Marina.   

PARAÍSO 

SEGUNDA - Terêncio se culpa pelo que 
aconteceu com Zeca. Ricardo e Otávio, 
pedem um empréstimo ao banco para 
devolver o dinheiro investido por Eleu-
tério nos equipamentos da rádio. Maria 
Rita se angustia ao olhar para o espelho 
e ver sua imagem vestida de santa. 

TERÇA - Mãe não se conforma que Ma-
ria Rosa viaje com os dois rapazes. Zeca 
não consegue mover as pernas. Norber-
to diz a padre Bento que é preciso patro-
cínio para ter um horário na rádio. Ma-
ria Rita percebe que não é Zeca quem 
está tocando e fi ca intrigada. 

QUARTA - Eleutério fi ca nervoso ao que 
seu fi lho não esta à frente. Maria Rita se 
preocupa com o Zeca. Eleutério pergun-
ta para o diabinho por que ele abandou 
seu fi lho. Zeca se queixa com Rosinha e 
culpa o diabo pelo que aconteceu. Zé 
das Mortes volta para Paraíso.

QUINTA - Bertoni fi ca nervoso com de 
Zé das Mortes e vai avisar Norberto para 
tentar impedir uma tragédia. Rosinha se 
declara para Zeca e o deixa perturbado. 
Maria Rita reza pela cure de Zeca. Zé 
das Mortes chega à fazenda de Eleutério 
para matar o coronel. 

SEXTA - Tobi vê Zé das Mortes entran-
do na fazenda. Eleutério inventa uma 
história para Zé das Mortes e consegue 
convencê-lo a desistir. Zeca diz que só 
um milagre poderá salvá-lo. Zeca diz 
para Terêncio que estava pensando em 
Maria Rita quando caiu do touro. 

SÁBADO - Rosinha não acredita em 
Maria Rita possa salvar Zeca. Rosinha 
e Maria Rita continuam rezando. Tobi 
acha que Terêncio esta interessado 
em Rosinha. Eleutério conversa com 
sobre a permanência de Terêncio. 
Rosinha sugere que esconda a garrafa 
com o diabinho.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Gregg pensa em deixar 
a cidade. Violeta caminha ao lado de 
Glauco e é provocada por Florinda. 
Sylvie abre o cofre de Violeta e en-
contra sua fortuna. Suzana incentiva 
Alma a não desistir de seu amado. 
Alma surge na pousada e descobre 
que Gregg foi embora. 

TERÇA - Alma se desespera para que 
Gregg volte. Bento diz para Rafi nha que 
está sofrendo por fi car sem Dora. Sylvie 
guarda o ouro e um envelope na  mochila 
e foge sem que ninguém a veja. Nélson 
examina o envelope que estava no cofre 
e desmaia o conteúdo. 

QUARTA - Alma esclarece para Sávio o 
motivo de tê-lo pedido em namoro. Xan-
de se irrita com Glauco e Violeta e os ex-
pulsa. Violeta descobre que foi roubada 
e chama Rios, mas se irrita com seus co-
mentários. Dora revela a Walquíria que 
sua gravidez é de risco. 

QUINTA - Violeta se sente poderosa, 
mas Glauco alerta que ele é quem está 
no comando. Alma se revolta com Gre-
gg. Walquíria ouve a conversa de Ada-
mastor e Nélson sobre o ouro. Gregg se 
depara com Alma e Sávio. Dora chega 
com Baby e Bento vê que ela está grávida.

SEXTA - Alma tenta provocar ciúmes em 
Gregg. Dora vai para a casa de Virgínia 
e Bento se isola no consultório. Dora diz 
a Liginha que sua gravidez é de altíssimo 
risco e recebe o apoio da amiga. Alma se 
despede de Sávio e Gregg surge. Sueli é 
atacada por Xande.

SÁBADO - Gregg discute com Alma so-
bre Sávio. Alma encontra Sueli ferida. 
Baby revela a Bento que Dora espera 
um fi lho dele e lhe entrega a carta com 
os crimes de Violeta e Excelência. Sueli 
morre. Suzana trabalha sozinha na escola 
quando se depara com Xande.

CAMINHO DAS ÍNDAS
SEGUNDA - Raul se despede de Ca-
dore, sabendo que é a última vez. 
Shankar conversa com Guru sobre o 
amor que teve por Laksmi na juven-
tude e compara com o sentimento de 
Maya. Yvone dá documentos falsos 
para Raul. Ela prepara a seringa para 
que Raul simule a morte.

TERÇA - Chiara se prepara para viajar 
com Duda. Yvone dá continuidade ao 
plano e consegue um atestado de óbito. 
Chiara alerta Duda para que não tenha 
esperanças. Ondina pede para Castanho 
explicar para o que aconteceu com Raul. 
Raul chega apressado ao aeroporto.

QUARTA  - Silvia não se conforma com 
a morte de Raul e culpa Ramiro. Indira e 
Opash acreditam que Raj esteja apaixo-
nando por Maya. Raj vê a que uma foto 
de Duda caiu da roupa de Maya. Cadore 
chega à capela e exige que abram o cai-
xão para que se despeça do fi lho.

QUINTA - Yvone fi ca tensa e insiste que 
Castanho dê um calmante para Cadore, 
que o toma. Castanho fi ca intrigado com 
Yvone e não acredita que ela seja médica. 
Raj confessa para Ravi que está fazendo 
tudo para se apaixonar por Maya. Raul 
teme ter sido descoberto. 

SEXTA - Raul atende a ligação de Yvone. 
Júlia aceita a proposta de ocupar um lu-
gar na Cadore. Dario diz a Ramiro que 
Silvia, como tutora de Júlia, responde 
por metade da empresa. Cadore nota o 
interesse de Yvone e interfere, pedindo a 
emancipação de Júlia.  

SÁBADO - Chiara e Duda chegam à Ín-
dia. Cadore comenta com Ramiro que Jú-
lia vai se preparar para herdar a empresa. 
Ramiro exige que Silvia devolva que Raul 
desfalcou da empresa. Duda e Chiara se 
dirigem à loja de Opash. Indira e Maya 
combinam passar na loja de Opash.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Garcia tenta acalmar Fer-
raz, que jura vingança pela morte de 
seu irmão Juan. Ferraz não tira de sua 
cabeça que Sofia seja a culpada pelo 
crime. Carvalho vai ao encontro de 
Amadeus para lhe dizer que fará de 
tudo para defendê-lo da acusação de 
homicídio. 

TERÇA - Beto termina o namoro com 
Aline. Cris fi ca preocupado por Iara ter 
marcado de se encontrar com ele na 
praia e não ter aparecido. Lúcio lhe dá 
um abraço e desperta a emoção de Va-
lente. Pepe prepara os documentos de 
Ângela e Vavá para matricula. 

QUARTA - Grilo fala para Silvia que gos-
ta dela, ela diz que não. Camargo fala 
para Isabel e Sofi a que vai fazer cortes. 
Érica fala para Camargo que eles não 
podem deixar de investir. Ferraz tenta 
entrar no colégio, mas sem mandado 
judicial ele não entra. 

QUINTA - Garcia atira contra Valente 
e diz que irá levá-lo até Ferraz. Valen-
te parte para a briga e arranca a arma 
da mão de Garcia. Aline entra na sala 
e ameaça Valente. Garcia aproveita a 
chance e acerta Valente, que sente dor. 
Aline e Garcia caem, desmaiados.

SEXTA - Renata e Cristina conversam e 
acham que Sofi a é uma assassina. Marli 
conta para Grilo que Renata está saben-
do algum segredo que não pode contar. 
Grilo fi ca intrigado e diz que Marli des-
pertou o detetive. Armanda fala mal de 
Sofi a, mas Nestor a defende. 

SÁBADO - Silva pergunta para Isabel o 
motivo dela estar triste. Isabel desabafa 
e fala para a fi lha que brigou novamente 
com Camargo. Nestor chega e vê a mãe 
e a irmã conversando. Aquiles conta 
para Ágata e Eugênio que o delegado 
Ferraz está no Rio de Janeiro. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Ao ver Fausto sair da ci-
dade, Lucas vai á casa de Victória. Na 
prefeitura, Beatriz, ao lado de George 
Castelli, pretende ter um conversa com 
Lara Penteado. Ana avisa Vicky que 
Lucas está afl ito na sala. Victória pede 
para Ana inventar uma desculpa.

TERÇA - George pega a carta de Sofi a. 
O prefeito joga charme para impedir 
a primeira-dama de ler a carta. Fausto 
pergunta a Vicky quais os segredos ela 
esconde. Lucas diz a Bia de que a gar-
gantilha foi um presente de Ermírio. Ge-
orge lê a carta endereçada a Sofi a. 

QUARTA  - Victória aparece chorando. 
Fausto a chama para dormir. Sofi a per-
gunta se Beatriz está grávida. Ela pede 
para Bia fazer exames. Beatriz e Lucas 
discutem. Ele pede para Bia deixá-lo em 
paz. Nina revela que está pronta para 
ter uma relação com o namorado. 

QUINTA  - Ermírio descobre que Renan 
é responsável pelos furtos na fazenda. 
O fazendeiro dá uma surra no fi lho. Er-
mírio conta para todos que Renan está 
roubando a fazenda. Fausto amedronta 
Ana e diz que se ela continuar se fazen-
do de boba vai sofrer consequências. 

SEXTA - Lucas e Fausto se enfrentam 
na boate Tribal. Renato Castelli e Vicky 
tentam conter o nervo dos dois. O se-
cretário dá um soco em Fausto. Claúdia 
fi ca emocionada com a saída de Renan. 
Maria dos Ventos aparece na fazenda. 
Fausto diz que Lucas vai sofrer. 

SÁBADO - Ele pede para ela ir em-
bora de taxi. Renan conta a Fausto 
que Ermirio o expulsou de casa. O 
rapaz pede para Fausto deixá-lo mo-
rar em algum imóvel. Ermírio sugere 
a George que Paulo é o melhor pro-
fissional para o cargo de secretário 
de segurança pública.

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.

“Presencie o surgimento 
desse fenômeno”. Foram mais 
ou menos essas as palavras da 
propaganda na televisão. En-
quanto a música escolhida por 
trilha sonora da peça publicitária 
tocava – só mais tarde eu descobri-
ria o nome, Brand New Start, muito 
bem selecionada –, imagens de um 
sépia rétro faziam fundo a pessoas que 
pareciam ter baixado dos anos sessen-
ta direto para a tela à minha frente. A 
curiosidade bateu de duas formas diferen-
tes, mas nem com tanta persuasão quanto 
deve ter pretendido: por que cargas d’águas 
estão anunciando este CD e quem, afi nal, é 
esse povo anacrônico.

De por que anunciaram, foi fácil alcançar a resposta: 
Som Livre. A gravadora tem laços fi rmemente trançados com a 
telinha da Globo; além disso, digamos de forma eufêmica, a mídia em 
questão não está em condições de aguentar sozinha as próprias pernas. OK. 
O povo démodé – que de fora da moda, não tem nada (vide pós-modernis-
mo) –, entretanto, a mim era somente um nome, Little Joy. Daí para a audição 
do CD homônimo foi um pulo.

Paixão à primeira percepção. Músicas de toda hora: para ouvir feliz, na fossa, 
antes de dormir; e todas num mesmo CD, variando por elas mesmas nas frequ-
ências a que melhor forem destinadas. A composição inusitada, e que dá um 
orgulho de ser um tanto brasileira – Rodrigo Amarante (vocalista/guitarrista do 
Los Hermanos), Fabrizio Moretti (ítalo-brasileiro baterista do Th e Strokes) e Binki 
Shapiro (de algum lugar do mundo) –, acertou na iniciativa de deixar um pouco 
de lado as carreiras estabelecidas para gravar um álbum na Califórnia. Talvez a 
pretensão de abandonar as infl uências não tenha dado muito certo (quando ouvi 
da primeira vez, sem saber da história, lembrei na hora do Los Hermanos), mas a 
despretensiosa vontade de tocar o que desse na cabeça conquistou muitos.

Um amigo disse que, com Little Joy, eu não precisaria mais do chocolate eleito para 
devolver-me a glicose deseja. Certo ele. Escolhi Little Joy para fenôme-

no pessoal, meu novo CD predileto para a desorientação 
de momentos fora daqui. Doce, despre-

tensioso e acolhido.

Tenho um violão cujo 
valor é maior do que mi-
nha capacidade de tocá-
lo. Nem por isso dispenso 
uns dez minutos por dia em 

tentativas, nos quais mistu-
ro a uma sequência aleató-
ria de acordes a uma dezena 
de “ow, yes...  ow, nous... ow, 
love...” e tudo mais. São os hits 
da minha vida que, se não me 
dão dinheiro e nem agradam a 

ninguém, me ajudam a esquecer 
do trabalho e do... trabalho.

A diferença entre os meus acordes 
caseiros e os do álbum homônimo do 

Little Joy é que os deles são bem tocados, 
mais criativos, agradáveis, além, é claro, de es-

tarem gravados, mixados e gerando retorno fi nan-
ceiro. O fato de terem sido criações de Rodrigo Amarante e 

Fabrizio Moretti, respectivamente cantor e guitarrista do Los Hermanos e 
baterista ítalo-americano-brasileiro do Th e Strokes, é mero detalhe.

Diga-se que não gosto de Los Hermanos e nem de Th e Strokes. Apesar de 
que o lado bom das duas bandas, creio eu, principalmente dos Los Hermanos, 
é que foram afundadas pelos temas teens: nada mais chato que Ana Júlia – 
confesso, eu sabia tocar ela no violão –.

E é justamente longe das duas bandas que Amarante e Moretti, ora acompa-
nhados no vocal por Binki Shapiro (namorada de Moretti), quiseram perma-
necer longe. O CD, com clima indie-praia e alguma infl uência bossa nova, é 
carregado de violões e uma bateria british pop bem casada. Os temas variam 
do devagar a muito lento e, às vezes, se torna um pouco cansativo.

Destaco The Next Time Around (um belo abre-alas à proposta do grupo), 
Brand New Start, Unattainable (vocal perfeito), e Keep Me in Mind. Des-
conheço o paradeiro da banda, mas seria interessante que o projeto con-
tinuasse. Se não guardarei o álbum para sempre, por enquanto está na 
estante no lugar de Los Hermanos e The Strokes. Little Joy 
é uma boa fonte de vontade para tocar meu 
violão no fim do dia.

Deu medo Tá, deixa passarAumenta o volume Por um triz
Sublime Na medida

Julliane

Brita
CASCAVEL | P

R

Anderson
Antikievicz Costa

CASCAVEL | PR

LIT
TLE JO

Y

Litt
le J

oy

2008 • In
die Rock • 11 faixas

Som Livre • R
$ 19,90 (sa

raiva.com.br)

Indicado por:

Julliane Brita

CMYK

6

29 m
ar2009

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Mudanças no trabalho, devido a neces-
sidade de planejar melhor as ações. Será 
bom que você se mantenha dentro do que 
foi planejado. Período benéfi co para os es-
tudos e contato com outros países.

Idéias brilhantes continuarão benefi cian-
do o trabalho. Procure apenas se manter 
organizado. Pensando melhor você vai 
achar um jeito de sair de uma situação 
difícil sem prejudicar ninguém.

Aproveitando as oportunidades para fa-
zer amizades e arquitetar novos planos 
para ganhar dinheiro, demonstrará ser 
prático em tudo. Tudo estará bem hoje. 
Esteja atento para uma novidade.

Você vai progredir no campo profi ssional 
e fi nanceiro. O amor também está no ar. 
Chances para melhorar sua carreira, seja 
artística, administrativa, cultural ou técni-
ca deverão ser aproveitadas.

Conte com a proteção de pessoas da fa-
mília. Boas infl uências para revelar planos 
para o futuro, fazer amigos, obter resulta-
dos positivos e práticos. Tente compreen-
der as pequenas frustrações.

É bom que você busque uma compreen-
são mais profunda sobre o seu psiquismo 
e sobre como se relacionar com as pesso-
as. Compreendendo melhor a si mesmo, 
você terá mais segurança emocional.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Momento em que se encontrará mais am-
bicioso, empreendedor, hábil e confi ante 
em si mesmo, deve levá-lo a ter lucros 
nos negócios. Muito sucesso profi ssio-
nal e social e muita prosperidade geral. 

Dia que lhe propicia alguns resultados sa-
tisfatórios, principalmente para o futuro. 
Mas não deve desconfi ar em quem quer 
que seja, cuidar da saúde e evitar desor-
dens que possam afetar a moral.

Coopere com os colegas de trabalho. Indí-
cios positivos de bons negócios, de lucro 
em  transações comerciais. Deverá evitar 
tais coisas para que tudo possa correr 
bem para você neste dia.

Fase em que será notado aonde quer que 
apareça, a reputação será elevada e os ide-
ais e ações serão seguidas por pessoas que 
vivem a sua volta. Mas tudo isso depende 
da sua própria capacidade.

Período favorável para contato com os as-
pectos mais profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver oscilação emocional e me-
lancolia. Permaneça com a confi ança no 
trato com o dinheiro e o trabalho.

Grande êxito pessoal, social, elevação do 
caráter e felicidade íntima e amorosa. As 
forças que infl uem em seu signo estimu-
lam sua criatividade e fazem com que 
você se sinta com mais energia.

CASCAVEL
Um Hotel Bom Pra Cachorro

ArcoPlex JL – Sala 1 – 15h, 17h, 19h, 21h 
(Sex, Sab,Dom, Qua, Qui); 17h, 19h, 21h 
(Seg,Ter)

Monstros VS Alienígenas

ArcoPlex JL – Sala 2 -  13h40, 15h30 
(Sab, Dom)

Sim Senhor

ArcoPlex JL – Sala 2 – 15h20, 17h20, 
19h20, 21h20 (Sex, Qua); 17h20, 19h20, 
21h20 (Sab, Dom, Seg, Ter, Qui)

Operação Valquíria 

ArcoPlex JL – Sala 3 - 19h, 21h30 
(Sex, Seg, Ter, Qui); 16h30, 19h, 21h30 
(Sab, Dom, Qua)

West Side – Sala 1 – 16h15, 21h15 (sex, 
qui); 14h20, 21h15 (Sab,dom); 19h (seg, 
ter)16h30, 21h20 (qua)

Caroline e o Mundo Secreto

ArcoPlex JL – Sala 3 -  16h30 (Sex, Seg, 
Ter, Qui); 14h30 (Sab, Dom, Qua)

West Side – Sala  2 – 14h10, 16h (sex, 
qui); 14h30, 16h20 (sab, dom); 19h10 
(seg,ter); 14h, 17h35, 19h25 (qua)

Foi Apenas Um Sonho

ArcoPlex JL – Sala 4 - 19h, 21h20 (Sex); 
14h30, 16h50 (Sab, Dom, Seg, Ter, Qua, 
Qui) 

O Lutador

ArcoPlex JL – Sala 4 - 19h10, 21h20 (Sab, 
Dom, Seg, Ter, Qua, Qui)

Força Policial

West Side – Sala 1 – 14h,19h (sex,qui); 
16h30,19h (sab, dom); 21h10 (seg, ter); 
14h, 19h (qua)

O Menino da Porteira

West Side – Sala  2 – 19h10, 21h 
(sex, qui); 19h10, 21h (sab, dom); 21h 
(seg,ter); 15h50, 21h15 (qua)

Foz do Iguaçu
Força Policial 

Cine Boulevard - Sala 2 – 19h45, 22h15 
(diariamente)

Barry e a Banda das Minhocas

Cine Boulevard - Sala 2 – 18h10 (diaria-
mente)

Dia dos Namorados Macabro

Cine Boulevard - Sala 3 – 20h15, 22h30 
(seg, sex); 18h15, 20h15, 22h30 (sab, 
dom)

O Menino da Porteira

Cine Boulevard - Sala 4 – 18h, 20h, 22h 
(diariamente)

Coraline e o Mundo Secreto 

Cine Plax - Sala 1 – 15h10, 17h20 (dia-
riamente)

O Lutador

Cine Plax - Sala 1 – 19h20, 21h40 (dia-
riamente)

Dúvida

Cine Plax - Sala  2 – 19h10, 21h20h (dia-
riamente)

Watchmen – O fi lme

Cine Plax - Sala 2 – 16h (diariamente)

O Leitor

Cine Plax - Sala 3 – 16h30, 19h, 21h30 
(seg a sex); 19h, 21h30 (sab, dom)

Monstros VS Alienígenas

Cine Plax - Sala 3 – 15h, 17h (Sab,dom)

Um hotel bom para cachorro

Cine Plax - Sala 4 – 15h20, 17h30, 
19h40, 21h50 (diariamente)

Toledo
O Menino Da Porteira

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

Operação Valquíria

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

Um Hotel Bom Pra Cachorro  

Cine Panambi – Sala 2 -  19h40 (diaria-
mente); 16h (Sab, dom, qua)

Se Eu Fosse Você 2

Cine Panam-
bi – Sala 
2 – 21h30 
( d i a r i a -
mente) 

“Suponho, mas sem estar muito cer-
to disso, que não há nenhuma so-
ciedade onde não existam narrativas 
maiores, que se contam, se repetem, e 
que se vão mudando; fórmulas, textos, 
colecções ritualizadas de discursos, que 
se recitam em circunstâncias determi-
nadas; coisas ditas uma vez e que são 
preservadas, porque suspeitamos que 
nelas haja algo como um segredo ou 
uma riqueza. Em suma, pode suspeitar-
se que há nas sociedades, de um modo 
muito regular, uma espécie de desnível 
entre os discursos: os discursos que ‘se di-
zem’ ao correr dos dias e das relações, dis-
cursos que se esquecem no próprio acto 
que lhes deu origem; e os discursos que 
estão na origem de um certo número de 
novos actos de fala, actos que os retomam, 
os transformam ou falam deles, numa pala-
vra, os discursos que, indefinidamente e para 
além da sua formulação, são ditos, ficam di-
tos, e estão ainda por dizer. Sabemos da sua 
existência no nosso sistema de cultura: são os 
textos religiosos ou jurídicos, são também es-
ses textos curiosos, quando pensamos no seu 
estatuto, a que se chama ‘literários’; e numa cer-
ta medida também, os textos científicos”.

A Ordem do Discurso, Michel 
Foucault
“Mas a vida do jornalista é um jogo abso-
luto sob todos os aspectos e sob condições 
que põem à prova a segurança interna da 

pessoa, de for-

ma que raramente ocor-
re em qualquer outra 
situação. As experiências, 
frequentemente amargas, 
da vida ocupacional, talvez 
nem sejam as piores. As exi-
gências íntimas que se voltam 
precisamente sobre o jornalista 
de êxito são especialmente difí-
ceis. Não é, na verdade, proble-
ma pequeno frequentar os salões 
dos poderosos em aparente pé de 
igualdade e, geralmente, ser lison-

jeado por todos, porque se é temido, sabendo 
porém durante todo o tempo que, mal fechada a porta, o 

anfi trião talvez tenha de se justifi car perante seus hóspedes pela sua as-
sociação com os ‘lixeiros da imprensa’. Além disso, não é fácil expressar-se 
rápida e convincentemente sobre isto e aquilo, sobre todos os imagináveis 
problemas da vida – segundo as exigências do ‘mercado’ – e fazê-lo sem se 
tornar absolutamente raso e acima de tudo sem perder a dignidade, desnu-
dando-se, o que tem resultados impiedosos. Não é de espantar que existam 
muitos jornalistas que se tornaram fracassos humanos e homens indignos. 
É, antes, espantoso que, apesar de tudo isso, esta camada mesma inclua um 
número tão grande de homens de valor e realmente autênticos, um fato que 
as pessoas distantes da profi ssão difi cilmente imaginam”.

A Política Como Vocação, Max Weber

“Fui para os bosques porque pretendia viver deliberadamente, defrontar-
me apenas com os fatos essenciais da vida, e ver se podia aprender o que 
tinha a me ensinar, em vez de descobrir à hora da morte que não tinha 
vivido. Não desejava viver o que não era vida, a vida sendo tão mara-
vilhosa, nem desejava praticar a resignação, a menos que fosse de 
todo necessária. Queria viver em profundidade e sugar toda a me-
dula da vida, viver tão vigorosa e espartanamente a ponto de pôr 
em debandada tudo que não fosse vida, deixando o espaço 
limpo e raso; encurralá-la num beco sem saída, reduzindo-a a 
seus elementos mais primários, e, se esta se revelasse mesqui-
nha, adentrar-me então em sua total e genuína mesquinhez 
e proclamá-la ao mundo; e se fosse sublime, sabê-lo por expe-
riência, e ser capaz de explicar tudo isso na próxima digressão”.

Walden ou A Vida nos Bosques, Henry 
David Thoreau

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

Catatau, Paulo Leminski
O Franco Atirador
The Deer Hunter

Diretor: Michael Cimino
Roteiro: Michael Cimino e
Deric Washburn
Prêmios: 21 prêmios (5 Oscar) 
e outras 19 indicações
UK - EUA, 1978. Cor, 182 min. 
EMI Films.
R$ 12,90 (Americanas)

Uma das surpresas 
de Cada um com o seu cine-

ma, coletânea de curtas-metragens em 
honra à sétima arte e ao 60º aniversário do Festival 

de Cannes, foi ter Michael Cimino entre os diretores convi-
dados. Afi nal, é a volta dele à direção depois de 11 anos: o 
último havia sido Th e Sunchaser (1996), um road movie 
com Woody Harrelson que foi direito para o vídeo.

Mas Cimino marcou a história do cinema pelo tra-
balho magistral em O Franco Atirador, de 1978, se-
gundo trabalho dele como diretor, antecedido por 
O Último Golpe, de 1974, com Clint Eastwood. 

Três amigos operários de uma comunidade 
russa da Pensilvânia são convocados para lutar 
no Vietnã. Uma festa de casamento ortodoxa, 
onde se dança à cossaco e se emborca vodka 
ao lado de bandeiras americanas, serve de de-

sejo de sorte aos que partem para o confl ito. De 
ode a vida em grupo e a amizade, a uma visão 
angustiante do sofrimento da luta e do pesadelo 
psicológico ao qual imergem os sobreviventes, 
não há retorno, essa é a parábola. Note a cena da 

roleta-russa entre Michael (Robert De Niro) e Nick 
(Christopher Walken), é a metáfora de que fora de 
casa não há certezas, apenas a destruição. 

Um filme em que ninguém acreditava e que 
acabou por se tornar retrato de como o en-
volvimento dos EUA afetou o povo norte-
americano. Levou cinco estatuetas das nove 
a que foi indicado no Oscar: Filme, Direção, 
Montagem, Som e Ator Coadjuvante para 
Walken. Michael Cimino foi elevado à con-
dição de gênio do cinema para logo ser 
afundado como cineasta maldito com o 
As portas do céu, que, dos 44 milhões 
que custou, recuperou três e afundou 
de vez a United Artists. Hoje, porém, 
filme que também se tornou cult e 

possui uma leva 
de admira-

dores.
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Por onde passa, 
O Teatro Mágico, maior 

fenômeno da música independen-
te brasileira e que se apresentou ontem no 
município de Toledo, vai arrebanhando se-
guidores – militantes – da cultura livre e 
da pirataria saudável. Não é por menos 
que oito meses depois do lançamen-
to do CD Segundo Ato, a página no 
Trama Virtual, na qual pode se 
fazer o download gratuito do 
trabalho, já ultrapassou os 
dois milhões de acessos. 
Em cópias físicas do 
material, já são 35 
mil cópias, e do 
primeiro CD, 
Entrada para 
raros, são 
130 mil 

nal. Foi em um 
momento em que 
os estudantes es-

tavam reivindicando 
melhorias no ensino, 
na qualidade das aulas, 
de cada vez mais agregar 

outras matérias, e o que 
a gente estava fazendo 
ali eram sarais, que têm 
essa força de potencializar 

o bom do outro, tanto na 
música, quanto no teatro, 
na poesia, O Teatro Mági-

co surgiu de sarais... E nossa luta tem 
muitos pontos comuns: compartilhar 
informação, o acesso a cultura, a edu-
cação. Os estudantes são proibidos de 

fazer cópia de livros porque fere o códi-
go do direito autoral, mas o aluno não faz 
xerox para revender e ter lucro, mas para 
ter conhecimento, não se pode perder o 

conhecimento, enjaular aquilo que é neces-
sário para a população, a população precisa 
de conhecimento. E nós defendemos a mú-
sica livre. As pessoas podem entrar no nosso 

site e baixar todas as nossas músicas, fotos, ví-
deos. As pessoas que vão aos shows mandam 
material que gravaram e a gente coloca no 

site. O som se propaga pelo ar. Ninguém pode 
ser dono do ar. A música é um bem imaterial, 
quanto mais usada, cantada, referendada, o que 
for, é melhor. Não vai gastar a música, não é algo 

que entre em desuso, quanto mais você prolifera a 
música, você alcança mais pessoas.

Quando vamos a uma cidade, temos um papo 
com os artistas locais, aprendemos com eles tam-

bém, nos articulando com outros artistas indepen-
dentes. E tudo isso é política, o artista não pode fi -
car no entretenimento o tempo inteiro, uma relação 
efêmera com a arte sempre. A arte tem essa função 

social, esse compromisso, ela tem de provocar, tem de 
trazer questões em que o ser humano possa se colocar 
como pensante, essa é a nossa busca, é nosso brincar de 

pensar dentro da trupe, amadurecer como um todo. A 
política está enraizada com o nosso trabalho.

De que forma as novas tecnologias têm auxiliado o 
movimento independente?

O desenvolvimento de tecnologia permite que muitos ar-
tistas ótimos apareçam e fi quem frente a frente com o seu 

público, está acabando esse negócio de intermediário. 
Chega desse negócio de aparecer na televi-
são, dançarinas de bunda grande rebo-
lando e blá-blá-
blá, ‘ah, mas o 
povo gosta’, 

e vio-
lão, tal-

vez algo mais 
infantil; o Galdino 

lançou o CD dele, Oc-
tOpus I; a Maíra, o livro; 

o William está gravando CD. 
Cada um tem a sua força. Mas 
nós não vamos parar de produzir, 
queremos estar sempre na ativa.

E falando em trilogia, como está o 
desenvolvimento da terceira parte?

Estamos começando agora a trabalhar o ter-
ceiro álbum. Existem algumas músicas sem letra 
e algumas letras sem música... a intenção é criar 
até metade do ano, arranjar todo esse material e gra-
var no segundo semestre e então lançar ano que vem. 

Você falou em fazer algo mais voz e violão. Giram pela 
Internet algumas músicas suas nesse estilo, parecem ser 
gravações antigas. Seriam regravações dessas músicas?

É o seguinte, há uns quinze anos eu tinha um trio de 
música brasileira que se chamava Madalena 19, e nós 
estávamos gravando pela Cascatas Records. Quando 
estávamos na oitava música, a gravadora falou: ‘Parem 
e regravem tudo ao estilo forró e Ska’, estilos que es-
tavam na moda. Falamos que não era a nossa ideia e 
acabamos fi cando dois anos na gaveta sem poder gra-
var nada. Até que chegou a hora de se rebelar contra 
gravadora. Enfi m, daí meu querido pai chegou para 
mim e disse: ‘Filho, quer saber, joguei todas aquelas 
suas músicas na Internet’. Ele me fez esse favor, e hoje 
algumas pessoas encontram essas músicas e pensam 
que são versões d’O Teatro Mágico acústico enquan-
to que são versões de 15 anos atrás. Algumas dessas 
canções ainda serão usadas, já algumas não estão 
tão maduras quanto eu gostaria. A ideia é pensar em 
novos arranjos. Mas esse é outro projeto. 

Entre as suas influências estão Rolling Sto-
ne, Beatles, Secos e Molhados, Ney Matogros-
so. De qual deles você gostaria de fazer uma 
versão d’O Teatro Mágico?

Penso muito nos Secos e Molhados, a música eu 
não sei qual, mas tem muita coisa ali com que me 
identifi co. A atitude libertária, provocativa... eles sur-
giram em um momento em que o País pisava em 
ovos e eles estavam lá, pintados, dançado... E Rolling 
Stones eu ouvia muito por causa do meu pai, prin-
cipalmente entre 1968 e 1978, depois disso fi zeram 
sempre a mesma coisa. Igual ao Jorge Bem Jor, al-
guém tem de avisar a ele. Acho ele fabuloso, a gen-
te o adora, mas ele tem feito músicas ao estilo Um 
País Tropical desde então. A Rita Lee também. Os 
músicos têm de se renovar, se reinventar e não 
mais fazerem covers deles mesmos.

Você também tem infl uência do cinema, em 
especial de Stanley Kubrick. O que te 
fascina no trabalho desse diretor?

Acho que a quebra de paradigmas 
que ele coloca nos fi lmes dele. Quan-
do ele trabalha com uma cena 

violenta, escrota, e tem 
no fundo 
m ú s i c a 

clássica... ele 
soube brin-

car com os 
sentidos, com 
as metáforas, 
ele embelezava 
uma cena hor-
ripilante e ele 

mexe com você 
e você percebe que 
está inserido naqui-
lo, naquela violên-
cia, no preconceito 
contra na mulher, na 

exploração. Kubri-
ck é revelador 

no cinema 
que ele faz, 
da mesma 

forma que 
Guy Ritchie, 

C D s . 
T u d o 

sem grava-
dora, só na raça. 

“O Lobão, por 
exemplo, acha que arte 

independente é a segunda 
divisão. Enquanto ele leva 500, 

600 pessoas para um show, nós 
levamos seis mil. E por que ele 

é mainstream e nós não? Isso não 
existe. A gente não vê também essa 

relação artista-fã. Não saímos do show, 
pegamos a nave do Fabio Jr. e vamos para 

o planeta do Lulu Santos ou para o mundo 
dos artistas. O público faz parte da trupe”.

O ALT conversou com Fernando Anitelli, 
idealizador do projeto, que já trabalhou na pro-

dução visual dos cartões de crédito do Brades-
co e foi garçom ilegal nos Estados Unidos. Agora, 

além do grupo, articula para junho o fórum MPB. “É 
o Fórum da Música Para Baixar, mudamos a signifi -
cação da sigla. Hoje a ideia que se faz de MPB é algo 
mais elitizado, chata, e não é isso, é música acessível, 
todo o artista que tem essa proposta é bem-vindo, 
que tem o público militante, e não fã”.

E mesmo depois de 40 horas sem dormir, devido à 
agenda de shows, ensaios, passagens de som, entre-
vistas..., Anitelli não perdeu o pique e nem a paci-
ência com o entrevistador-admirador. O resultado 
é uma viagem pelo passado, pela carreira, pelos 
projetos até o anúncio do fi m da trilogia d’O Tea-
tro Mágico. Mas o show, repleto de música, teatro, 
circo e poesia, vai continuar, não se preocupem. 

***
Qual o grau de comprometimentos que 

vocês têm com o Hermam Hesse?

O Hermam Hesse é uma referência para o 
nosso trabalho, justamente por ter escrito 
o livro O Lobo da Estepe, que tem a passa-
gem ‘Teatro Mágico, entrada para raros’, 
que é o título do nosso primeiro CD. Não 
que O Teatro Mágico seja uma tradução 
do livro, mas é uma referência, usamos 
certas metáforas que ela usa, talvez a 
mesma vontade.

E quem são os raros hoje?

Só você, Anderson, sente os medos 
e as alegrias a sua maneira. Nós po-
demos dizer que cada um de nós 
é raro porque sentimos as coisas, 
reagimos às situações de maneira 
diferente nesse teatro mágico do 
dia a dia. O objetivo d’O Teatro 
Mágico é mostrar que todos so-
mos únicos, raros e que deve-
mos honrar esses momentos 
em que estamos juntos. Chi-
co Buarque fez um álbum 
chamado Para Todos. 
Nós queremos a mes-
ma coisa, só que de 
outra maneira.

Vocês fi ze-
ram uma 
série de 
apresen-
tações na 
USP com 
o movi-
m e nt o 
e s t u -
dantil. 
Como foi 
a experiên-
cia e como 
você vê a rela-
ção entre arte e 
política hoje?

A experiência 
foi fenome-

mas é porque 
é isso que hoje 
é reverenciado 
pela televisão. 
Por isso é tão im-
portante o aces-
so, as pessoas 
tem de ter acesso 
à cultura para ver 
quantas coisas 
maravilhosas há 
no nosso País.

Ontem foi Dia Na-
cional do Circo e Internacional 

do Teatro. Que presente daria a eles?

Um pacote de oxigênio, de coragem, de 
inspiração para que nunca se percam es-
sas artes que são tão desvalorizadas, que 
são tratadas com tanto desprezo. Até hoje, 
no Brasil, não se tem uma legislação para o 
teatro. O teatro fi ca resguardado em peças 
de gosto duvidoso para o público infantil e 
para jovens e adultos comédias românticas 
com ex-atores da Globo. Tanta coisa interes-
sante, tantos artistas ótimos e ninguém vê. 
Oxigênio para termos teatro pra valer, circo 
pra valer, música pra valer, literatura pra valer.

Em sua opinião, quem são ou foram os 
grandes personagens palhaços da história?

O grande pai é o Chaplin, ele foi capaz de criar 
um clown sem utilizar nenhuma maquiagem, só 
um bigodinho. Vi esses tempos em uma camise-
ta branca o desenho de um chapéu coco preto e 
um bigodinho, ali já se identifi cava o ícone. Tam-
bém Os Trapalhões entre 70 e 80... Chaves, Cha-
polin é um clown fabuloso, é um velhinho que se 
veste de criança e você só enxerga aquela criança 
e existem ali metáforas magnífi cas.

Vocês prezam que as entrevistas dadas pelo 
grupo sejam com vocês maquiados, porque 
muitas vezes aquilo que vocês querem dizer 
é melhor compreendido se transmitido pelos 
personagem. Quando chegará o momento de 
tirar a pintura do rosto?

Na verdade, já houve vezes em que a gente apare-
ceu sem maquiagem na imprensa, porque às vezes 
nos pegam desprevenidos. Mas era a ideia, sempre 
dar entrevista maquiado, mas enfi m, O Teatro Mági-
co foi pensado como uma trilogia. Depois disso, cada 
um deverá fazer algo particular, em que mostrare-

mos os rostos. Eu penso em fazer algo mais voz 

o Francis Ford 
Coppola... No teatro 

admiro muito o trabalho da mí-
mica Denise Stoklos, Desobediência Civil, o 
trabalho do teatrólogo Plínio Marcos... tem 
muita gente boa por aí.

ACESSE: 
Página ofi cial:

www.oteatromagico.mus.br

As músicas no
 Trama Virtual:

tramavirtual.uol.
com.br/artista.

jsp?id=6273
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