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Notei que o artem menos nicotinae sobrou café

Os jornalistas
desapareceramepisódio 51

Um dia sem

jornalistas

Misteriosamente,

restaram os

assessores de imprensa

e os relações públicas.

O que faremos?

Ainda não sei...

Enquanto isso,

vou trancar a

redação e colocar

anúncios para

estagiários.

- As relações de amizade estabelecidas 
pelo conformismo dentro das redações 
devem naturalmente ser extintas em 
prol do fortalecimento daquelas com 
base na competitividade: serão mais 
dolorosas, mas menos medíocres; e os 
frutos serão em honra ao jornalismo, de-
gustados pelos bons jornalistas e, sobre-
tudo, pelos leitores.

- Aqueles que compreendem a crítica ao 
trabalho jornalístico como ingerência, ou 
melhor, como mera amostra de intelectua-
lismo, não deixam de transparecer ignorân-
cia e insignifi cância profi ssional e mercado-
lógica. No jornalismo, acomodados não se 
retiram, são simplesmente descartados.

- O período em que resquícios ditato-
riais e relações de ‘Quem indica’ geravam 
e mantinham cargos dentro de veículos de 
comunicação torna-se a cada dia mais ul-
trapassado. Posições que hoje se tornaram 
efêmeras diante dos prejuízos que causam. 
Empresas de comunicação que vão ao en-

contro a essa perspectiva não saem do 
mercado, simplesmente não entram.

- Porém, não se deve asserir que a forma-
ção será garantia de emprego. O diploma 
hoje é apenas item básico para ser cogitado 
pelo mercado. Têm lugar somente aqueles 
que estão em constante aperfeiçoamento 
e desenvolvem-se na pesquisa e na prática: 
jornalista deve ser julgado pelo conteúdo, 
não pela quantia de minutos que aparece na 
televisão e nem pela quantidade de matérias 
que assina no jornal. Muitos desses não me-
recem sequer lembrança. 

- Ressalta-se aí o papel das universidades e 
faculdades com cursos de comunicação. En-
quanto forem “máquinas de moer sentidos 
e sentimentos”, cujos rolamentos são pro-
fessores despreparados ou desvalorizados, 
serão condenadas a fecharem as portas. Esse 
playground de empresários que são hoje as 
instituições de ensino superior é que faz de 
Cascavel “uma cidade de muitos jornalistas e 
de pouco jornalismo”.

Considerações 
aleatórias sobre 

o desnecessário 
do jornalismo

Só legiões
têm poder

Maquilagem
já!
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Bom preço é uma das características mais importan-
tes na hora da compra de qualquer produto. Em todas 
as minhas idas a sebos sempre encontro possibilidades 
de leitura que cabem facilmente em qualquer bolso. E é 
essa a utilidade dos sebos em meio ao mundo da leitura: 

proporcionar aos clientes um bom preço ao adquiri-
rem uma obra já lida várias vezes por outros leitores, 
diferente de um livro novo que terá um valor de 
mercado muito maior. As indicações dessa coluna 
sempre perpassaram dicas que, além 
de sugerir um livro de bom 

peso para a forma-
ção intelectual, 
apontava meios de 
consegui-lo gas-
tando pouco. 

Nesta se-
mana, o sebo 
visitado foi 

o Bom Li-

vro (Rua Castro Alves, 2.052). Ao procurar alguma obra para 
trazer à luz nesse espaço tropecei na pilha de livros que se 
amontoam logo na entrada da livraria. Pelo menos cinco 
exemplares de cada título estão expostos na prateleira de 
entrada com o cartaz indicando o melhor atrativo para levá-
los dali: um por R$ 4 e três por R$ 10. Quem me recebeu e 
explicou a pechincha é Elaine de Oliveira, que trabalha ali. 
“Os títulos são os mais diversos, passando por praticamente 

todas as áreas. São romances, suspenses, li-
vros de autoajuda, esotéricos, saúde, física, 
só para citar alguns exemplos”. 

Todos os títulos colocados ali não são 
livros usados, são livros antigos, mas que 
permaneciam no estoque das editoras 
durante todos esses anos. E não são ape-
nas editoras desconhecidas: José Olympio, 
Melhoramentos, Companhia das Letras e 
Record fi guram a elite editorial do mon-
tante. Destaquei alguns títulos em meio a 
tantos: Um tom cinzento de culpa (Cia. das 

Letras, 1987, 317 p.), de John Macdo-
nald; A vida imita os contos (Record, 

1995, 176 p.), de Oswaldo Orico, 
imortal da cadeira número dez 

da ABL (Academia Brasileira 
de Letras); O passa-paredes 
(Francisco Alves, 1982, 162 
p.), de Marcel Aymé, escritor 
francês; Um corpo no estú-
pido (Francisco Alves, 1981, 
148 p.), de Warren Mur-
phy; A explosão da besta 
(Ícone, 1085, 205 p.), de 
Paulo San Martin; O sonho 
dos heróis (José Olympio, 

1991, 156 p.), do aclamado 
escritor argentino, ganhador 

de um Prêmio Cervantes, 
Adolfo Casares; A meta-

de arrancada de mim 
(Estação Liberda-

de, 1989, 233 p.), 
de Izaías Alma-
da, escritor e 
roteirista de 
Belo Hori-
zonte/MG.

Além des-
tas opções 
para quem 
busca leitura 
aliada a um 
bom preço, 
há mais uma 
legião de ou-
tros títulos. 

Basta ape-
nas paciência 

para garimpar em 
meio à multidão de 

livros. My name
 is legion.

Pernas longilíneas ao extremo 
quase não aceitável; silhuetas não 
muito curvilíneas, mas delgadas 
ao derradeiro ponto possível. 
Roupas para não serem usadas, 
mas para virar conceito; looks que 
você somente verá num grande 
centro descolado, numa festa 
hype ou vestindo a galerinha da 
turma transada, a celebridade 
alternativa, o cara que você com 
quem você não esbarra na balada. 
Isso é o que você encontra nos si-

tes de moda. Pelo menos, se a sua visão partir dos lados de 
cá. Eles parecem estar superantenados com tudo. Se você 
gosta do mundinho fashion, de Gossip Girls e de olhar a ves-
timenta e a maquilagem das celebridades, vão os links que 
levarão você ao mundo dos outros.

iknowhatyouwore.blogspot.com e lefashionimage.blo-
gspot.com – 

Talvez duas penas sejam maldade, já que para os que gos-
tam de moda é bom, para os que gostam de fotografi a é 
bom e para os que gostam de fotografi a de moda é perfei-
to. No singular porque única é a avaliação, mas são dois: I 
know what you wore last season (Eu sei o que você vestiu na 
estação passada) e Le Fashion. O primeiro, comandado por 
Belle Kröl, estudante de moda e jornalismo que resolveu 
“dividir inspirações, criações e ideias”. O segundo, presente 
no blogroll de muitos que falam de moda, não tem especi-
fi cação. Nem de quem o faz nem de em que língua é feito. 
Os dois compensam pelas belas imagens. E só.

modices.com.br – 

Com diretora de conteúdo (Carla Lemos), diretor ge-
ral (Victor Fernandes), redatora de blogue (Ana Heloísa), 
repórter de TV (Nicole Rocha) e estagiária de marketing 
(Tássia Gomes) o Modices parece ser dos mais profi ssionais, 
apesar de não ter uma descrição própria – ao menos que 
esteja visível –. Uma única referência (by OESTUDIO) fez 
com que eu chegasse ao site da casa de criação OESTUDIO, 
aparentemente o responsável pela empreitada. De resto, 
o mesmo dos outros: dicas, observações, etc. Diferencial é 
a multiplicidade de meios do site, além dos editoriais de 
moda variados. Soa meio post pago, mas é legal.

fashionismo.com.br – 

O Fashionismo fala de moda, maquiagem e cultura pop 
em um site. Nenhuma novidade. Mas um subtítulo perfeito 
(Blog is the new black – Blogue é o novo preto) e um des-
pretensioso jeito de falar do que entende, a arquiteta cario-
ca Th ereza Chammas fez um espaço bem interessante para 
quem gosta do “mundinho fashion”. Comentários sobre 
looks nacionais e internacionais; algumas fofocas (ou gossip, 
como ela prefere) e, o mais bacana, dicas de uso e de com-
pra, aqui mesmo, na haute couture tupiniquim. Um dos úl-
timos posts sobre jeans, por exemplo, foi esclarecedor.
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Uma faísca reluz no breu noturno das ruínas  #coronárias
Brilha despercebida, quase imperceptível

Luta desesperadamente contra as mágoas da escuridão
Resiste...

Insiste...
Não se intimida com os fantasmas que lhe fazem companhia

Pulsa...
Seus feixes tímidos se propagam em uma direção qualquer

Aventuram-se no nada que cega tudo que os rodeia
E a escuridão já não está mais só
Sua essência melancólica reluta
Ferida pela fraca luz que a tortura
Rugidos ecoam...
Gemidos de angústias...
Lágrimas de amarguras...
E essa faísca reluz no breu noturno das ruínas coronárias
Brilha, não mais despercebida
E ao seu redor
Gotas de alívio...
Instantes de paz...
Ela brilha cada vez mais intensa
Resiste...
Insiste...
Afasta as mágoas apagando seus rastros
Quebra as correntes dos fantasmas, agora anjos
E seus feixes ousados se propagam em todas as direções
Retiram as vendas dos cegos que andavam em círculo
A escuridão foge desesperada
Ferida...
Fraca...
Seus rugidos ecoam...
Gemidos de angústi as...
Lágrimas de amarguras...
Uma aurora explode
Gotas de alívio feito chuvas de verão
Um grito de paz...

Pouco a pouco o dia se colore como uma pintura de criança
E agora...

Um sol reluz nos jardins suspensos do seio coronário...

C
on

se
qu

ên
ci
as

Os cenários nunca são os mesmos
Prostram-se de modo perfeito

Com tonalidades clandestinas
Tornando a contemplação

Mais uma ilusão real nas vias infi nitas do pensamento
Que enchem os olhos de esperanças infi ndáveis

Encobrindo na cáustica escuridão do amanhã
O avassalador assombro do fi m inesperado

Súbito, a verdade não está lúcida
A transbordante sensação de bem-estar

Só aumenta a sede de ter sede
A inusitada presença da inquieta natureza divina

Só aumenta o silêncio de minhas explicações
Não há controle

Nunca haverá controle
Mesmo na vastidão das palavras sábias

Os princípios emudecem e cedem sem a dúvida
Ditosamente desprezam a imperturbável mordaça

Repousam em turbilhonantes abismos sorrindo.
As horas, distantes celestiais

Tornam impassível a espera da noite
Nos atordoantes momentos de dependência...

Até que os equívocos imprevistos
Sobrepujam-se na brasa reluzente

Titubeantes, ferem o inescrutável prestígio...
No deleite dos olhares inocentes

Ela...
Que outrora esbraseou-se-me no encanto

Espalha no reduto do eu entristecido
Um mortífero e intento adeus

Sem compaixão...
Despedaçando um imaginário “talvez”

Em fl ocos de neve na brisa do entardecer.
É nesse psicológico frio cataclismo

Que meus mais profundos desejos
Permanecem como uma desgarrada estrela cadente

À procura da constelação perfeita de um simples olhar...

Ela disse adeus...

*Acadêmico do Curso de Ciências 
Biológicas da Unicentro

Norbert
Heinz*
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Mortos
ressuscitam
no Rio
Grande
do Sul

Essa parece mais uma história de fi lme de terror: mortos voltando do além. Mas não são fantas-
mas e sim corpos que se levantaram dos caixões insepultos e passaram a assombrar a pequena 

cidade do interior gaúcho. Não bastasse a greve geral que funcionários da cidade defl agraram, os 
sete corpos recém-mortos resolveram voltar à vida para constranger os vivos. O resultado foi o 

caos no pequeno povoado que agora entra nas páginas da história pelo acontecido macabro.

Tudo começou quando os coveiros se recusaram a sepultar sete pessoas que morreram. Ci-
dadãos dos mais comuns aos mais importantes: a venerada matriarca da família Campolar-

go, D. Quitéria (enfarte do miocárdio); Dr. Cícero Branco (derrame cerebral), advogado das 
falcatruas do Cel. Tibério e do Prefeito Vivaldino; o anarco-sindicalista José Ruiz, vulgo 

Barcelona; o dito subversivo João Paz, torturado pelo delegado Inocêncio; o maestro 
Menandro, que se suicidou, cortando os punhos; o bêbado Pudim de Cachaça, en-

venenado pela mulher; e a prostituta Erotildes, que morreu vitimada 
pela tuberculose na ala dos indigentes do Hospital Salvator Mundi. 
Para solidarizar com a causa dos coveiros, outros proletários da cida-
de também anunciaram uma greve geral, que paralisou a fábrica de 
óleo comestível, a indústria de lã e a usina termoelétrica. 

Depois de voltarem à vida, os sete mortos se reuniram e 
decidiram exigir um enterro de direito, o qual até então os 
outros se negavam a fazer. “Ou nos enterram dentro do pra-
zo máximo de vinte e quatro horas ou nós fi caremos apo-
drecendo no coreto, o que será para Antares um enorme 

inconveniente do ponto de vista higiênico, estéti-
co... e moral, naturalmente”, foi a afi rmação do 

fi nado Dr. Cícero, falando por todos. Como 
a exigência não foi cumprida, desceram 

para a cidade causando pânico por onde 
passavam. Segundo 
fontes populares, 
cada um foi para 
casa e constatou 
a continuidade 
da vida sem as 
presenças de-
les. D. Quitéria 
presenciou os 

fi lhos brigando pelo espólio da defunta. Dr. Cícero fl agrou a esposa em regalias com um 
rapazola loiro. Barcelona assustou os policiais e depois deu uma lição no delegado. O 
maestro pôde enfi m tocar tranquilo a Apassionata de Beethoven; Erotildes e Pudim de 
Cachaça visitaram na favela dois amigos, que os receberam sem receio algum.

Segundo populares, depois das visitas, os mortos-vivos se dirigiram ao centro 
da cidade e, do coreto, começaram a vomitar a podridão da cidade. O fenô-
meno era aplaudido pelos jovens estudantes pendurados em árvores e 
odiado pelos afetados diretamente pelas declarações dos que nada mais 
devem para os vivos. Corvos rodavam o local pelo mau cheiro que os 
mortos exalavam. Atacados por pedras e garrafas, os defuntos se ren-
deram e voltaram aos esquifes para serem sepultados deveras. Após 
uma reunião a cidade passou uma borracha sobre o fato, voltando à 
tranquilidade e às falcatruas de sempre. 

Constelações
O fantástico de Incidente em Antares (Cia. De Bolso, 2006, 496 

p.), de Erico Veríssimo, é a chave para o recurso usado na narra-
tiva. É pela voz dos sete mortos, desligados da vida e fora desse 
plano, que as denúncias e abusos são trazidos à tona para a so-
ciedade. Caem ali todas as máscaras, os mortos falam sem dever 
nada à vida que lhes foi tolhida. Além desse recurso modernista, 
o autor utiliza também os personagens para mostrar as maze-
las sociais e a repressão política (visto que a obra foi escrita na 
década de 1970) vividas pela sociedade. Quando os defuntos 
voltam para rever os vivos, somente o bêbado e a prostituta 
são recebidos sem estranhamento, pois ali está a grandeza 
humana mostrada na obra, é nos humildes que vive a singe-
leza e a simplicidade. A mistura entre fi cção e história, marca 
registrada de Veríssimo, combinada ao sarcasmo e à crítica 
do autor, revela ao leitor da época e de hoje a 
podridão das instituições. Todo o desfi le de 
personagens mostra aos leitores de forma 
imparcial a construção de uma sociedade 
desde o poderoso até o mais humilde. O 
fel de Veríssimo não fraqueja para com os 
poderosos e nem com a política brasilei-

ra simbolizada ao longo de todo o romance. Mas o 
grande símbolo deste livro são os mor-

tos insepultos e o cheiro que exa-
lam, mostrando a decomposi-

ção moral da sociedade e 
das instituições.
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Poema do jornal
Carlos Drummond de Andrade

O fato ainda não acabou de acontecer
e já a mão nervosa do repórter

o transforma em notícia.
O marido está matando a mulher.

A mulher ensanguentada grita.
Ladrões arrombam o cofre.
A polícia dissolve o meeting.

A pena escreve.

Vem da sala de linotipos a doce música mecânica.

Quedê?
Quando acordou no horário 

de sempre, a tempo de acom-
panhar o telejornal matuti-
no, João nem tomou nota 
que mais da metade dos 
livros que descansavam 
volumosos na pratelei-
ra tomaram-se de um 
branco apavorante, 
que levou letras, his-
tórias e romances 
inteiros. O João do 
Rio de crônicas, o 
Drummond de 
quedês, o Cony 
de quase ro-
mances, o 

García Márquez de 
outros demônios, o Llosa 

de latinidade, o Hemingway de mar, o Balzac de perdidas ilusões, o Mia Couto de casas 
e terras, o Guimarães Rosa de veredas, o Euclides da Cunha de sertões, o Tom Wolfe de 
ácidos, a Allende de espíritos, o Dostoiévski de diários, o Machado de casmurros, o Saint-
Exupery de príncipes, o Saramago de elefantes. Todos, de uma hora para outra, calaram.

A televisão primeiro fez-se notar. Os âncoras – apresentadores de bancada dos 
telejornais –desapareceram dos estúdios. Os que fi caram sabendo antes da si-
tuação contam que primeiro os jornalistas não haviam desaparecido de todo, 
somente emudeceram. E todos os canais noticiosos e televisores emolduravam 
rostos mudos, esperando para dizer notícias que não seriam contadas. Depois, 
sumiram; e os refl etores potentes iluminaram solidão. Não ao matinal que 
informava de terno e tailleur. Atônito com a situação, João resolveu ligar 
o rádio de cabeceira, mais usado como despertador, e sintonizar as AMs, 
afeitas que são de informações e serviços, mas só ouviu músicas. A voz 
costumeira e benfeitora havia sido calada.

Ele ainda não sabia, mas o jornal que jazia na grama orvalhada partira 
das gráfi cas durante a madrugada desenxabido: não contava notícia 
nenhuma o papel liso e sem letras impressas. Só mais tarde, ao sair à 
rua, descobriria que as revistas não chegaram às bancas, que as reda-
ções estavam vazias, que ninguém sabia de nada.

Os jornalistas haviam sumido.

Teoria do caos
Não era de esperar reação diferente. A sen-

sação que abarcou João foi a mesma que 
toma conta dos desesperados, um calafrio 
que irrompe: a estranheza, o medo. Como 
uma nau à deriva, sem saber aonde ir, sem 
onde buscar alento ao desespero estéril de 
nada saber. O intermédio para qualquer le-
viandade era conferir a veracidade de qual-
quer coisa que fosse dita. Legitimar? Ninguém 
mais para assumir esse papel. O pouco que se 
dizia, que se falava, era por meio da comuni-
cação verbal de populares, falha e com ruídos. 

Ninguém explicava o que estava acontecendo. 
Naquela manhã, nas ruas, pairava uma instabi-

em branco. A charada estava decifrada: assim como 
os jornalistas, as palavras escritas por eles também 

foram tomadas pela alvura do nada. 

A cidade já estava desperta. Pelo calça-
dão, amontoavam-se pessoas querendo 

saber o que acontecera. João cru-
zou uma travessa que liga a rua 

da biblioteca ao calçadão da 
cidade. Se misturou à bal-

burdia tentando, assim 
como todos, ter 
alguma notícia. 
Medinas e Mar-
condes iriam rir 
dessa situação se 
não tivessem tam-
bém desaparecido. 
O capital da notícia, 
este produto à venda, 
fenecia, assim como a 
falta delas. De volta ao 
sacrossanto templo do 
saber, haveria de existir 
ali qualquer referência ao 
que aconteceu, ou algo se-
melhante no passado, qual-
quer pista. João estava deter-
minado a saber mais sobre o 
sumiço dos jornalistas. Revol-
vendo prateleiras, não deixan-
do escapar qualquer coisa que 
desse alento àquele desespero. 
Subiu as escadas determinado a 
procurar nos periódicos. Entre os 
anais, um jornal antigo, cheio de 
desenhos, muitas cores, levou os 
olhos de João a folheá-lo: Gazeta ALT 

era o nome, e nele, estampada na capa 
toda branca, o título: Um dia sem jornalistas. 

Dentro, a matéria Notícias de um sequestro, era a 
obra profética que falava do evento. 

Folheava com pressa, como se pudesse absorver tudo o 
que estava escrito. Depois de ler a profecia, seguia no mesmo 

encarte uma série de depoimentos sobre o evento hipoté-
tico para aquela épo-

ca. Os 
dois re-

pórteres que 
escreveram aquele 

material entrevistaram 
diversas pessoas pela cidade, 

do seguimento público ao priva-
do, populares e anônimos, todos di-

ziam sobre o que seria esse dia sem jorna-
listas. João engoliu seco, o medo desceu da 
nuca aos pés, tremendo continuou a ler.

 A pergunta dos repórteres era o que 
seria de um dia sem jornalistas e como 
se daria a comunicação nesse contexto 
estéril de informações legitimadas. O 
responsável pela assessoria de comu-
nicação da Prefeitura, o radialista e 
jornalista provisionado Miguel Dias, 
dizia o seguinte: “Se não tivesse jor-
nalista, não teria comunicação ne-
nhuma. Se eu amanhecer sem ne-
nhum jornalista na assessoria ou 
qualquer jornal sem profi ssional, 
a comunicação não existirá. Vi-
raria um caos na cidade. Aqui 
nós temos uma comunicação 
de massa bem defi nida, um 
sem número de profi ssio-
nais e de produtos sendo 
lançados para empregar 
todos esses profi ssionais, 
isso nos leva a imaginar 
o caos”. O repórter 
perguntou sobre afi r-
mações do senso co-
mum, que seria boa 
a inexistência de 
jornalistas, e Miguel 
continua: “Essa 
opinião de que 
seria bom sem 

jornalistas 

lidade: algo estava 
fora do normal. 

Poucos haviam 
levantado. Uns ou 

outros que foram 
até a padaria ou 

à banca de jornal, 
esta última em 

vão. Ainda eram 
esparsos os movi-

mentos pela cidade. 
Logo, quando a vida 

ganhasse as ruas, co-
meçaria a desestabiliza-

ção de uma ordem social 
aparentemente tranquila 

e organizada. João, antes 
que muitos ainda tivessem 

percebido, continuou com a 
rotina matinal para se dirigir ao 

trabalho no centro da cidade. 
Tomou o café a goles trôpegos, 

pegou alguns papéis e mais alguns 
livros que estavam na mesa da sala 

e deveriam ser devolvidos. 

O caminho até o trabalho, a Biblio-
teca Pública – onde décadas atrás 

funcionara a prefeitura da cidade –, foi 
normal como qualquer dia, não fosse a 

angústia que o tomava seria idêntico aos 
outros. Foi no trabalho que a angústia de 

João tornou-se o completo medo: ao folhear 
os livros que trazia consigo foi sedado apenas 

pela alvura que tomou lugar em todas as pá-
ginas. Os cem anos de solidão e a Crônica de 

uma morte anunciada não traziam mais pa-
lavra alguma que as identifi cassem. A soli-

dão e a morte anunciada pareciam sal-
tar aos olhos dele; a cena de abandono 

o intrigava. Pegou outros livros para 
conferir se o mesmo havia aconte-

cido: Paulos Coelhos, autoajuda, 
negócios, quaisquer outros es-

tavam normais. A seção 070 
da biblioteca estava toda 
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é genérica, evasiva 
e não fundamenta-
da. A comunicação é 
uma necessidade incrus-
tada na sociedade. Nós te-
mos uma realidade diferencia-
da com relação a municípios do 
mesmo porte daqui, com diferenças 
que não são científi cas, mas as pessoas 
comentam da quantidade de meios de 
comunicação que aqui funcionam. O lado 
positivo é que oferece mais alternativas para 
quem consome; o lado negativo é que são muitos 
enfoques diferentes, visões e posturas, e o consumi-
dor, o espectador, é o mesmo. Já me perguntaram: ‘Tal 
fato aconteceu, saiu de quatro formas diferentes, em quem 
eu acredito?’. O lado do jornalista às vezes não é o lado do es-
pectador, não dá pra dizer se o jornalista é bom ou ruim, tem 
que ver se ele foi pautado direito, por exemplo. É difícil falar em mau 
profi ssional, já que tem que ver se a culpa é da faculdade, do perfi l 
do jornalista, da direção do jornal, dos interesses. A imprensa por 
mais pecados que cometa tem mais méritos que defeitos, não é 
possível pensar num dia sem imprensa”. Continuava falando do 
órgão ao qual representava. “A prefeitura, por ser manifesta-
ção da própria sociedade, que escolhe a melhor proposta e 
elege, possui uma correlação com os meios de comunica-
ção. Ela é fonte em primeiro plano e em segundo plano, 
já que quando não tem o feijão com arroz correm pra 
prefeitura saber o que está acontecendo. É uma fonte 
permanente de informação e para isso tem que ter 
profi ssionais que viabilizem o processo. Pense num 
dia que tem até 15 entrevistas, alguns secretários 
são mais visados, o prefeito é só um, precisa de 
profi ssionais que façam esse trabalho. Se ti-
ver que atender três meios de comunicação 
numa manhã, o secretário vai trabalhar que 
horas? Nosso trabalho é fazer com que o 
secretário possa atender o máximo pos-
sível sem que os meios de comunicação 
fi quem de mãos abanando. Há um jogo 
de interesses: o prefeito tem que ser divul-
gado e o repórter tem que fazer a pauta”.

A matéria prosseguia descrevendo a ida dos re-
pórteres até uma rádio, Colméia. Lá eles conversaram 
com o diretor de jornalismo, José Roberto Benjamin. A 
pergunta ainda era a mesma, que as pessoa imaginassem a 
situação hipotética e tentassem abstrair o que seria desse dia. 
“É interessante a gente pensar nesse sentido. Seria bem diferente, 
as pessoas não teriam informações. Pra ter certeza, é lembrar o pas-

sado, em que a comunicação era defi citária, num rincão desses, as 
pessoas não estavam acostumadas a um fl uxo tão grande de 

informações. Hoje, seria o caos”. A afi rmação fi nal fez 
novamente João engolir seco. Os repórteres per-

guntaram sobre a rádio sem jornalistas e o 
que aconteceria com os ouvintes. 
“A pessoa que procura emprego, 

pede ajuda, ia fi car sem referência. 
A dona de casa que escuta a AM, 

faz o serviço de casa todo basea-
do na rádio, por causa do horário, 

fi caria perdida. Já estamos condi-
cionados a esse bombardeio de 

informação, portanto, sentiría-
mos falta. Adaptar-se a um novo 

sistema sem os meios de comuni-
cação seria retroagir muito. Ape-

sar que até seria interessante pras 
pessoas notarem a im-

portância, como faria di-
ferença fi car sem jornalistas”.

Duas soldadas da Polícia Mi-
litar contribuíram para os de-
poimentos, Camila Batistussi 

e Eliane Zanaque responde-
ram à pergunta com outra: 
“O mundo parou? (risos). 

Posso ser bem sincera? 
O pessoal que trabalha 

interno na polícia 

reclama bastante dos jornalistas, 
seria até bom, mas eu acho que 

tem a parte boa e a parte ruim do 
trabalho de vocês. Tem vítima, 

por exemplo, que reconhece o 
criminoso porque saiu a foto ou 

a imagem dele na imprensa”. 
Um aposentado, Bento Aires 

Bortolato, também contri-
buiu. “Eu leio pouco, mas 

assisto bastante televisão; se 
tiver cinco jornais por dia, 

eu assisto os cinco. Ia fi car 
difícil sem jornalistas, como 

se fi casse tudo no escuro, 
sem saber o que acontece, 

como se estivesse faltan-
do alguma coisa. Eu ia sair 
na rua, ia no Boca Maldita, 
pra saber sobre o que estava 

acontecendo na cidade”. A fi sio-
terapeuta Regina Ribeiro disse: “Por 

meio da comunicação, a gente fi ca sa-
bendo das coisas, seria o caos”. Dessa vez 

João não tinha saliva para engolir. Os repórte-
res perguntaram como se daria a comunicação 

nesse contexto. “Pode ser que um contando pro 
outro... mas, se você lê no jornal, é porque alguém 

pesquisou o que aconteceu de verdade. Você precisa 
disso pra saber da realidade, da sua cidade”.

Os depoimentos continuavam, uma a um João ia lendo. “O 
rádio eu ouço diariamente, levanto cedo e ligo meu radinho, eu 

não consigo fi car sem informação”, contava o garçom Ângelo da 
Costa. Elvis Roberto Ricinato, dono de uma banca de revista, falava 

da necessidade econômica das notícias. “Pra nós que dependemos 
disso ia ser ruim, mas o resto do povo troca ideia entre si, alguém busca 

a informação e conta. Ia virar um boca a boca... Apesar de que mesmo 
tendo escrita a boataria já é grande [risos]”. Novamente a polícia foi alvo das 

perguntas dos dois profetas. A estagiária de relações públicas da Polícia Mi-
litar, Viviane Serro, foi o alvo. “Não seria bom para a polícia que todos os 

jornalistas desaparecessem. Do mesmo modo que os jornalistas di-
vulgam, de forma positiva, o trabalho da polícia, também divulgam 

coisas negativas”. O repórter perguntou: “E como fariam para 
avisar a população de algo importante?”. “É complicado, sei lá, 

à moda antiga, na igreja, no boca a boca, tocando sino, sinal 
de fumaça... daríamos um jeito”. 

João parou um pouco e olhou para fora. Um 
tumulto se formava próximo à biblioteca. O 

transporte estava paralisado. Os ônibus não 
estavam circulando. O tráfego de carros era in-

tenso e engarrafado. O caos começava a se insta-
lar. Compenetrou-se novamente e voltou à leitura. 

Nessa passagem, o delegado do Sindicato dos Jorna-
listas daquela cidade falava da hipótese. “Um dia sem 

jornalistas... cara, se estabeleceria o caos. Numa analogia, 
lembre o fi lme Cegueira ou Um Dia Depois de Amanhã. 

As pessoas sabem que algo está acontecendo, mas não sa-
bem o quê. Haveria a fofoca, o boato, mas nada verossímil, 

nada crível, concreto... as relações de confi ança ruiriam, não 
se saberia como, quem ou o por quê... Teríamos a ignorância 

generalizada, não num sentido pejorativo, mas de que os 
signifi cados seriam ignorados, os fatos não seriam 

mediados. A sociedade seria marginalizada, posta às 
margens dos acontecimentos”. Após o delegado do sin-

dicato, foi a vez de Lucas de Souza, coordenador dos cur-
sos de comunicação social de uma faculdade, famigerada 

pelos mármores, Faculdade Assis Gurgacz. “Pensando nesta 
resposta em termos de um dia sem jornalistas no exercício

de suas funções legais, nós teríamos um dia to-
talmente anormal: nas relações pesso-

ais, comerciais, profi ssionais, 
faltariam informa-

ções para as 

discussões em suas diferentes esferas,
enfi m, muitas coisas ‘não aconteceriam’ 

em função deste fato”.

O suposto sequestro dos jornalistas era 
até motivo de piada naqueles tempos. 

João percebia isso na afi rmação do desig-
ner Rafael Spoladore: “Ahhh! Eu ia estar 

solteiroooo!”. As brincadeiras com o caos 
que a cidade de João estava passando 

continuavam com as declarações de 
outros jornalistas entrevistados pelos 

repórteres da matéria profética: “Um 
dia sem jornalistas seria uma maravilha, 

um paraíso”, disse Fernando Maleski. 
“Seria o dia nacional do achaque, só 

os patrões a trabalhar”, afi rmou Luiz 
Nardelli. “Na verdade seria como estar 

perdido no deserto, sem rumo, sem 
saber para onde ir. Como um barco 

à deriva. Na comunicação informal 
o que iria acontecer é que as pesso-

as iriam distorcer os fatos”. Maleski 
complementava: “Um dia sem jorna-
listas seria bom para as pessoas verem 
como eles fazem falta. Veriam como faz 
falta a credibilidade e dariam mais valor 
para este profi ssional”. O último argumen-
to vinha do dono daquele jornal, Marcos 
Formighieri, que argumentava o porquê do 
caos que seria gerado: “Para as pessoas vive-
rem plenamente num estado de direito são 
necessárias duas coisas: imprensa livre e justiça 
independente e imparcial. Os outros dois po-
deres, o legislativo e o executivo, não os citei 
porque somente aqueles dois têm o poder 
de fazer com que os outros sejam corre-
tos. Tendo esses dois pontos que falei, 
viveríamos todos em bem comum, na 
plenitude democrática. Por essa razão, 
sem uma imprensa, sem jornalistas, é 
que se formaria o caos”. Os repórte-
res perguntaram a ele sobre a ques-
tão econômica do jornal sem os 
profi ssionais e o compromisso 
de entregar a informação todos 
os dias aos leitores. “O jornal é 
uma reunião de pessoas que 
faz com que a máquina 
funcione. Com certeza a 
falta de jornalistas preju-
dicaria isso, entretanto, 
ninguém é insubsti-
tuível. Aqui nesta 
cidade os maiores 
jornalistas não ti-
nham formação 
acadêmica e 
essa discussão 
atual sobre a 

obrigatoriedade do diploma é uma discussão estéril e boba, pois o bom profi ssio-
nal não é simplesmente aquele que se forma em jornalismo, mas aquele que tem 

um profundo conhecimento geral sobre as coisas”.

João se levantou. O tumulto lá fora parecia ter aumentado. 

A boataria
Foi direto ao computador, que o conectaria ao mundo. “Na 
Internet com certeza haverá uma explicação”. A conexão, pre-

judicada provavelmente pelo número agigantado de pessoas 
buscando respostas, estava lenta. Infrutífera tentativa, ten-

do em vista que nenhuma notícia navegava a rede invisí-
vel. Os espaços sociais da web fervilhavam de porquês da 

mesma forma que as ruas, todos expostos ao não en-
tendimento, à confusão caótica do ignorar. Os fóruns 

estavam abarrotados de comentários de todo tipo: 
parentes haviam desaparecido, o jornal sumiu da 

banca, a TV não deu plantão.

João lia as colocações, até certo ponto confor-
mado. Afi nal, que falta faz realmente a impren-

sa? Esses que comentam agora parecem não 
ter desenvolvido um mínimo de capacidade 

de abstração para avaliar o que a situação 
poderia causar. O mundo é grande, mas 

a globalização, a interligação por redes 
intangíveis o faz pequeno. Se não 

houvesse essa ligação e voltássemos 
à cegueira da Terra quadrada e dos 

monstros além-mar? Na opinião 
dele, a parte da imprensa que 
tem uma parcela de culpa por 
ajudar somente a interligar, mas 
não a disseminar refl exão deveria 
mesmo desaparecer.

Outros, entretanto, continua-
vam estéreis de esclarecimento 
e até agradeciam o acontecido: 
“Ainda bem que os jornalistas de-
sapareceram, vão nos contar menos 
mentiras”. Outros elencavam pos-
sibilidades: “Os políticos vão roubar 
mais, não tem quem fi scalize”. Uma 
colocação interessante fez alguns re-
fl etirem: “Desde o ano 2000 foram for-
mados mais de 700 jornalistas nos três 
cursos da cidade. Fora os que são pro-
visionados e os que trabalham sem nada 
mesmo... É bom esse sumiço, vai dar uma 
afrouxada num mercado de trabalho tão 
abarrotado”. “E os tantos meios de comu-
nicação? Como vão continuar existindo?”. 
“Ah, isso é fácil, eles contratam 
estagiários”.

FOTOS | Anderson A. Costa

505
ab

r
20

09



N velas 

 MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Marina concede entrevis-
tas e Luciano vê as mudanças da jovem. 
Marina e Luciano posam juntos para os 
fotógrafos. Filó joga cartas de tarô para 
Yasmin e prevê que ela iniciará um novo 
ciclo em sua vida. Osvaldo assume a dire-
ção do Múltipla Escolha. 

TERÇA - Vick diz que Luciano é o modelo 
ideal para desfi lar a coleção de Marina e 
deixa os dois constrangidos. Yasmin faz 
chantagem para se juntar à Quadriban-
da. Yasmin surpreende Norma Jean ao 
dizer que também fará o teste para ba-
cking vocal da Quadribanda. 

QUARTA - Luciano termina com Ve-
ridiana. Yasmin passa no teste para 
backing vocal, mas quer se tornar a 
vocalista principal da Quadribanda. 
Marina fica estarrecida ao ver Lucia-
no e Vick aos beijos. Marina e Luciano 
estranham quando Vick os convoca 
para uma conversa. 

QUINTA - Vick percebe que Marina 
e Luciano tiveram uma história de 
amor. Vick pergunta ao rapaz se ele 
pretende se reconciliar com a moça, 
mas ele afirma que não. Vick ameaça 
acabar com a carreira dos dois caso 
eles voltem. Osvaldo revela que pode 
ser o pai de Letícia. 

SEXTA - Osvaldo surpreende Suzana ao 
revelar que teve um caso com a irmã. A 
turma convence Alex a deixar Yasmin 
cantar. Osvaldo se propõe a fazer um 
exame de DNA. Letícia gosta da ideia de 

Osvaldo ser seu pai. Marina 
avisa Vick que não 

vai se reconci-
liar com Lu-
ciano. 

PARAÍSO
SEGUNDA - Rosinha diz que dará fi m ao 
diabo da garrafa. Zeca pede para padre 
Bento levar Maria Rita, pois acredita que 
só ela  poderá salvá-lo. Zeca pergunta 
para Terêncio se ele gosta de Rosinha e 
ele fi ca confuso e envergonhado. Rosi-
nha diz que quer casar com Zeca. 

TERÇA  - Maria Rita pede que Antero 
convença Mariana a deixá-la ir à casa de 
Zeca e revela para o pai que não conse-
gue parar de pensar nele. Maria Rita se 
angustia ao rezar para sua santa. Santi-
nha se questiona sobre o motivo de sua 
atração pelo fi lho do diabo.

QUARTA  - Padre Bento pede para Ma-
riana não interferir nas escolhas da fi lha. 
Eleutério vai até a casa de Antero pedir 
que deixe Santinha rezar por seu fi lho. 
Mariana decide levar Maria Rita até a 
casa de Zeca, pois acredita que o que 
aconteceu foi um castigo para o peão. 

QUINTA  - Mariana acredita que o aci-
dente foi uma obra divina para provar 
a santidade da filha. Antero pede para 
que retirem o diabinho de casa. An-
tero, Mariana e Maria Rita chegam à 
casa de Zeca e a beata pergunta para 
Eleutério se ele tirou o diabinho de 
dentro de casa.

SEXTA - Terêncio pede que Maria 
Rita vá sozinha ao encontro de Zeca. 
Mariana garante que Maria Rita não 
irá mais voltar à casa de Zeca. Zefa 
briga com Tobi por ter revelado seu 
segredo. Rosinha fica perplexa ao 
ouvir Zeca incentivando Eleutério a 
ficar com Zefa.

SÁBADO  - Antero e Maria Rita se 
apressam para ir à casa de Zeca. Ri-
cardo e Otávio revelam para Zeca que 
venderam seu berrante para Zuleika e 

ele fica apreensivo, pois não quer que 
ela o encontre. Zeca descobre o rosto 
de Maria Rita e os dois cruzam nova-
mente os olhares.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Xande ameaça Suzana e 
a prende na escola. Alma encontra 
Glauco e manda Sávio chamar Alci-
des e Rios. Suzana diz que está com 
fome e Xande decide pedir comida. 
Walquíria enche uma mala com todo 
o ouro e deixa Adamastor, Nélson e 
Sylvie inconformados.

TERÇA - Virgínia não se intimida com 
Violeta e se concentra para enfrentá-la. 
Waldete pede a Xande para trocar de lu-
gar com Suzana. Virgínia contém Violeta 
até a chegada dos policiais, mas a vilã 
consegue escapar e vai para Caraguaçu. 
Rafi nha e Lucas se revoltam com Bento 
por querer ir embora de Caramirim. 

QUARTA - Eros consegue uma lancha e 
segue Xande, Suzana e Sandro. Gregg e 
Alma tentam ir atrás deles. Sandro em-
parelha sua lancha com a de Xande e 
consegue dominar o vilão, mas tem uma 
crise e desmaia. Xande o joga no mar, 
mas Suzana o golpeia e pula para salvar 
Sandro, ainda descordado.

QUINTA - Violeta diz a Anacleto que vai 
voltar a Caramirim para se vingar e recu-
perar seu ouro. Duda tenta convencer 
Alma de que Gregg a ama de verdade. 
Bento se preocupa com Dora, mas ela 
fi nge indiferença. Eros, Suzana e Liginha 
fi cam aliviados quando veem que Sandro 
está bem.  Adamastor volta para Carami-
rim e faz uma proposta a Sávio.  

SEXTA - ÚLTIMO CAPÍTULO

SÁBADO - REAPRESENTAÇÃO DO ÚL-
TIMO CAPÍTULO

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Opash repreende Ravi por ter 
se envolvido com Camila. Opash comuni-
ca a Duda que a mulher de Raj espera um 
fi lho e a avisa que ele não registrará o fi lho 
que ela espera. Gaby alerta Ramiro sobre 
Tarso. Bahuan chega à Índia. 

TERÇA - Duda pressiona Opash. Ele 
passa em casa, pega uma quantidade de 
ouro. Laksmi deixa escapar que Opash 
nasceu com seis meses e elas estranham. 
Pandit prevê o nascimento de uma crian-
ça fora do casamento. Opash confi rma 
que terá um fi lho fora do casamento.

QUARTA - Tarso vai para o trabalho e Ra-
miro repara que ele está distraído. Rami-
ro pede que Gaby leve a procuração para 
Silvia assinar. Indira diz que nunca mais 
vai comer e ameaça voltar para a casa da 
mãe. Zeca entra na sala do juiz para dá 
depoimento como acusado.

QUINTA - Ilana culpa Berê e Rute pela 
acusação contra Zeca. Duda vê Raj e 
Maya saindo de casa e resolve voltar para 
o hotel. Aída lembra Silvia sobre a pro-
curação que Yvone deixou em seu nome 
para a venda de um terreno. Tarso é in-
ternado. Chiara faz acordo com Opash.

SEXTA - O psiquiatra explica a Ramiro o 
que ocorreu com Tarso. Ilana e César co-
mentam sobre o que terão que pagar por 
conta da sentença de Zeca. Opash conta 
a verdade sobre o fi lho que Duda espera. 
Yvone e Raul chegam a Dubai e Gopal os 
pega no aeroporto.

SÁBADO - Bahuan encontra Deva e 
manda por ela um convite para Maya e o 
marido. Inês diz a Cadore que os pais es-
condem algo sobre Tarso. Opash combi-
na com Indira sua ida ao Brasil, sem que 
a família desconfi e. Indira convoca Maya 
para fazer o exame pré-natal.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Silva pergunta para Isabel o 
motivo de ela estar triste. Isabel desa-
bafa e fala para a fi lha que brigou no-
vamente com Camargo. Nestor chega e 
vê a mãe e a irmã conversando. Aquiles 
conta para Ágata e Eugênio que o dele-
gado Ferraz está no Rio de Janeiro. 

TERÇA - Amadeus avisa que irá fi car na 
pousada só por causa de Sofi a. Rena-
ta conta para Ferraz que Sofi a está na 
pousada de Amadeus. Ela percebe que 
ele estava tentando seduzi-la só por in-
teresse. Camargo insiste em dizer que 
Nestor roubou seu dinheiro. 

QUARTA - Sofi a fi ca receosa de dormir 
com Amadeus e ele diz que irá respeitá-
la. Leonor abraça Lúcio e todos fi cam 
maravilhados com o crescimento dele. 
Bianca repara nos olhares de Lino, Dra-
co, Telê e Meta e exige respeito com a 
fi lha. Gór sente um enjôo. 

QUINTA - Pepe, Érica, Felipe e Leonor 
conversam com as crianças e os alertam 
para que sejam discretos e não falem 
para ninguém que são diferentes das 
outras crianças da escola. Nati cuida de 
Valente. Ele vai despertando lentamen-
te e fi ca feliz em vê-la. 

SEXTA - Nati fala para Valente que irá 
ajudá-lo a unir de novo Juno e Lúcio, 
pois assim ele não morrerá. Metamorfo 
tenta reconquistar Gór, mas ela diz que 
não perdoa a traição dele. Nestor briga 
mais uma vez com seu pai e decide não 
ir trabalhar no colégio. 

SÁBADO - Tonho resolve investigar a vida 
de Sofi a para tentar separá-la de Amadeus. 
Sofi a e Amadeus se declaram um para o 
outro. Isabel vê Cristina chorando e per-
gunta o que houve. Cristina disfarça e diz 
que está triste por causa do seu ex-marido. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Maçarico, ao lado de seus 
capangas, invade a casa de Raquel, André, 
Dudi, Bábara e Belinha. Os bandidos rou-
bam as casas do condomínio fechado de 
Tirânia, amarram e amordaçam os mora-
dores. Lucas chega em casa com a cabeça 
cheia e trata Beatriz com indiferença. 

TERÇA - Victória acusa Fausto de fazer 
falcatrua. O crápula dá um solavanco 
na esposa. Lucas consente o pedido de 
George e participará da reunião com 
Fausto Maia. Sofi a briga com Beatriz 
por conta da gravidez da fi lha. Beatriz 
chama a mãe de mal amada.

QUARTA - George conseguiu o alvará 
para a construção do aeroporto. Lucas 
diz que é contra a construção, a região 
é uma área de preservação. Olga rece-
be um telefonema e fi ca desesperada. 
Ela reconhece a voz de Maçarico, que a 
ameaça. Victória pede ajuda a Otávio. 

QUINTA - Otávio discute com o mestre de 
obras. Ermírio convence Otávio a ir embo-
ra do lugar. A surpresa de Victória a Fausto 
é um equipamento de montaria. Paulo fi ca 
indeciso com a proposta de Lucas. A prin-
cípio, o delegado não aceita o convite. 

SEXTA - Lucas fi ca intrigado com o fato 
de Vicky dar uma cela para Fausto. O se-
cretário fi ca enciumado. Dra. Fernanda 
revela a que não tem como provar a sua 
inocência. Vicky promete ajudar a ami-
ga. Beatriz dá um vexame na delegacia, 
xinga e agride os policiais.

SÁBADO - Vicky pede para Lucas ajudar 
Dra. Fernanda, que foi afastada do hos-
pital, acusada de estar envolvida em cor-
rupção. O secretário diz que não pode 
fazer nada pela médica. Os peões se re-
cusam a trabalhar nas escavações, pois 
estão com medo de Maria dos Ventos.

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.

O processo de escolha deve 
ser difícil. Várias cabeças com 
pensamentos extras analisam o 
público-alvo, o perfi l do cantor, 
o apelo que a campanha deve 
conter, o que vai, especialmente, 
fazer o negócio lucrar. Depois de fei-
tas as necessárias escolhas e objeções, 
prós e contras estabelecidos, é come-
çada a parte da maquiagem – e nem 
digo aquela que disfarça imperfeições de 
peles rosadas em rostos plásticos –. São 
corrigidas vozes, instrumentos, pessoas. 
Tudo muito comum no mundo do business.

Com Virginia Maestro Díaz, não deve ter 
sido muito diferente. Ao participar do reality 
show Operación Triunfo – um tipo de Fama ou 
Ídolos da Espanha –, deu o passo lógico para a fama: apa-
recer. Conquistou o público com jeito de menininha e uma voz 
razoável. Resumindo, ganhou. E virou febre, que essa é a sina do pop. 
Daí para os publicitários a disseminarem pelo mundo, uma fórmula: Internet 
+ tecnologia + candura. Assim conheci Labuat. O soytuaire.labuat.com pri-
meiro conquistou pelo recurso bem aplicado. Um site para divulgar um single 
e o conceito – “Pintando uma canção” – foram recursos que provavelmente 
encantaram a muitos. A música, por sinal, era belíssima. Soy tu aire foi divul-
gada pelo link e eu a divulguei pela audição. Combinações midiáticas.

Parti para a audição do álbum completo, único até o momento, e para 
o entendimento da situação. Labuat é “um projeto musical nascido da 
imaginação”. A voz é de Virginia Maestro Díaz e nove das dez canções 
são compostas por Risto Mejide, que também produziu o CD junto a Th e 
Pinker Tones, responsáveis pelos arranjos. A mistura fi cou interessante, mas 
por pouco não os classifi co “one hit only” pelo single.

Mesmo sem aproveitar o CD inteiro, fui persistente. Algumas músicas me pega-
ram pensando “já não ouvi isso em algum lugar” e depois de duas ou três audições, 
algumas já eram repetidas. De pequeño, abre do álbum, é aceitável, apesar de seguida 

pela dispensável Ayer. Recomendo ainda Carta de otoño e Mentiras 
a contraluz. A escolha certa de single e eu a encontrei; 

não fosse por isso, talvez nem soubesse da 
existência dela.

Nem sempre os favoritos são 
ganhadores. Quando se trata de 
programas televisivos, a simpatia 
do público por alguém é o que 
mais conta para uma vitória. E não 

adianta chorar no fi nal; quem chora 
apanha. Labuat, de batismo Virgi-
nia Maestro Díaz, foi a vencedora de 
2008 do reality show espanhol Opera-
ción Triunfo, correspondente ao antigo 
Fama brasileiro. Labuat venceu, cons-

trangendo os concorrentes que nem a 
cumprimentaram pela vitória esmaga-
dora. Aqui entre nós, dor de cotovelo.

Do triunfo, o prêmio. E que prêmio! Além 
da fama já alcançada com a audiência de mais 

de 34% dos telespectadores espanhóis, a gravação 
de um disco com a Sony BMG e mais um cheque de 

€ 50 mil. Bem se entende a discórdia dos concorrentes. O 
disco recém-lançado é um ótimo trabalho musical, sem pecar pelo 

excesso de sentimentalismo, muito recorrente na música espanhola. Fator que ge-
ralmente afasta muitos possíveis ouvintes. 

O single do álbum é a deliciosa música Soy tu aire, que ainda o faz continuar a 
pensar de onde é que essa música é familiar. A letra singela faz menção a uma de-
claração de amor: “Me acomodo, te incomodo, pa que rías, y me cuelo en este enredo 
sin llamar”. Outro destaque é Carta de otoño dizendo já no início: “quero lhe dar 
minhas carícias antes que o vento as leve, para que não voem e não as tenha perto na 
primavera”. A dosagem certa de lirismo e sentimentalismo prova que a música pode 
sim ter afeto sem ser piegas. 

O início do álbum se dá pela canção De pequeño, que nos convida ao mundo de 
magia dos contos: “eu quero ser outro, menor, que se atreve a fazer aquilo que eu 
não tenho coragem, que lhe ensine um mundo Peter Pan”. A fi nalização do disco 
fi ca por conta de Ya se verá, dando certeza ao ouvinte brasileiro que aquele ritmo 
tem sim um toque de Bossa Nova. Cá em terras tropicais o programa Fama, corres-
pondente ao que Labuat foi campeã, não teve grande longevidade, mas destacou 
novos grandes músicos brasileiros, entre eles Marina Elali, Roberta Sá, Ivo Pessoa 
e Cídia e Dan. Labuat e la boat têm sonoridades semelhantes; a úl-
tima, a grande casa de shows de Barcelona. Quem 
sabe a cantante tenha destino igual 
na história.

Por um triz Na medida
Tem potencial Arquivável
Arquivável Por pouco
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Os astros indicam relações harmonio-
sas com o cônjuge, pessoas amigas, vizi-
nhos e familiares. O período será exce-
lente, pois as pessoas estarão notando 
muito seu comportamento.

Dia favorável as suas transações fi nan-
ceiras e para comprar ou vender bens 
móveis e imóveis. Terá êxito também 
ao tratar de assuntos sociais e no lan-
çamento de novas idéias profi ssionais.

No trabalho, maior habilidade diplomá-
tica, senso estético e de criatividade. Ali-
mentar expectativas muito altas só vai 
gerar mais ansiedade. O dia é excelente 
para você rever os amigos e se divertir.

Será necessário ter paciência. Tendência 
a não enxergar novas perspectivas para o 
futuro, mas elas logo surgirão. Mantenha-
se fi el àquilo que será necessário fazer, 
para que melhor se estabilize a sua vida.

Dia em que poderá prosperar pela infl u-
ência do cônjuge, trazer e ter sucesso nas 
pesquisas e em tudo que está relacionado 
com o ocultismo. Todavia evite a precipi-
tação, tome cuidado com seu dinheiro.

Disposição um tanto quanto precipitada. 
Tendência ao nervosismo e às ações mais 
violentas, estão previstas para você. Evite 
tais coisas para que possa coordenar me-
lhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Vida muito tranqüila e feliz ao lado dos 
familiares e da pessoa amada você terá 
hoje. O trabalho lhe trará satisfação e os 
negócios tendem a render bons lucros. 
Favorável para poupar o seu dinheiro.

Aproveite a infl uência astral para co-
nhecer o maior número possível de 
pessoas. Sua ambição em atingir os 
mais elevados graus na escala social 
está distanciando você de seus amigos.

Sua possibilidade de êxito serão ampliadas, 
de acordo com a disposição que levantar 
para o trabalho. Enfrente as pequenas di-
fi culdades com entusiasmo. Procure elimi-
nar do seu vocabulário, o termo impossível.

Você se interessará pelos assuntos 
fi nanceiros e pelo contato com os as-
pectos mais profundos do seu psiquis-
mo. Você pode acabar no meio de uma 
tempestade sem perceber.

Está fase é negativa para você, mas como 
tudo passa está também passará dentro 
de poucos dias. Tome cuidado com notí-
cias falsas, com pessoas que dizem ami-
gas, mas não são e cuide da saúde. 

Aproveite a fase atual para por em dia as 
obrigações atinentes ao seu setor de tra-
balho e faça as compras que precisar de 
aparelhos e demais equipamentos. Quan-
to a saúde, e necessário estar prevenido.

Cascavel
O Leitor

Cine Westside – Sala 1 - 19h (Sex, qui), 
19h10 (sab, dom), 19h (seg, ter), 15h40, 
19h25, 21h30 (qua)

Arcoplex JL – Sala 2 – 14h20, 16h40, 
19h10, 21h30 (sex); 16h40, 19h, 21h20 
(sab, dom, qua, qui); 19h, 21h20 (seg, ter)

Perdido Pra Cachorro

Cine Westside – Sala 1 –  14h, 15h45 (sex, 
qui), 14h10, 15h50, 17h30 (Sab,dom), 
16h30 (seg, ter), 14h, 17h50 (qua)

Operação Valquíria

Cine Westside – Sala 1 -  21h10 (sex, 
seg, ter, qui), 21h20 (sáb, dom)

Arcoplex JL – Sala 4 – 21h20 (sex, seg, 
ter, qui); 19h, 21h20 (Sab, dom, qua)

Dia dos Namorados Macabro

Cine Westside – Sala 2 – 16h, 19h15 (sex, 
qui),  16h10, 21h10 (Sab, dom) , 16h40, 
19h15 (seg, ter), 15h50, 19h20, 21h15 (qua) 

O Menino da Porteira

Cine Westside – Sala 2 – 14h10, 21h 
(sex,qui), 14h20, 19h20 (sab,dom), 21h 
(seg e ter), 14h10, 17h40 (qua)

Monstros VS Alienígenas

Arcoplex JL – Sala 1 – 14h, 15h50, 17h40, 
19h30, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, qui);  
17h40, 19h30, 21h20 (seg, ter)

Um Hotel Bom Pra Cachorro

Arcoplex JL – Sala 2 – 14h40 (Sab, dom, 
qua, qui); 16h40 (seg,ter)

Gran Torino

Arcoplex JL – Sala 3 -  14h30, 16h50, 
19h10, 21h30 (Sab, dom, qua); 19h10, 
21h30 (seg,ter); 16h50, 19h10, 21h30 (qui)

Sim Senhor

Arcoplex JL – Sala 4 – 19h (sex, seg, ter, 
qui); 15h, 17h (Sab, dom, qua)

Foz do Iguaçu
Dia dos Namorados Macabro

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 22h30 (dia-
riamente)

O Menino da Porteira

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 18h15, 

20h15 (diariamente)

Velozes e Furiosos 4

Iguassu Boulevard- Sala 3 – 17h30, 20h, 
22h15 (diariamente)

Pagando bem, que mal tem?

Iguassu Boulevard- Sala 4 - 19h45, 22h 
(diariamente a partir de 04/04)

Barry e a banda das minhocas

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 18h (diaria-
mente) 

Coraline e o Mundo Secreto

Cine Plex – Sala 1 – 16h30 (seg a sex); 
14h50, 16h50 (Sab, dom)

O leitor

Cine Plex – Sala 1 -  19h (diariamente)

O lutador

Cine Plex – Sala 1 – 21h30 (diariamente) 

Jogo entre ladrões 

Cine Plex – Sala 2 –  16h, 18h30, 21h 
(diariamente)

Monstros vs alienígenas

Cine Plex – Sala 3 – 15h, 17h, 19h10, 
21h50 (diariamente)

Um hotel bom para cachorro

Cine Plex – Sala 3 – 15h20, 17h30, 
19h40, 21h50 (diariamente)

Toledo
Um hotel bom pra cachorro

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

Watchmen – O Filme

Cine Panambi – Sala 1 -  21h15 (diaria-
mente)

O sal da terra

Cine Panambi – Sala 2 – 19h20 (diaria-
mente), 16h15 (Sab, dom, qua)

O menino da porteira

Cine Panam-
bi – Sala 2 
-  21h (dia-
riamente)

“O preconceito contra a teoria, 
contra a refl exão a respeito das 
questões que compõem de fato 
a natureza do jornalismo, engessa 
as possibilidades de evolução das 
empresas. O que seria da indús-
tria brasileira se não tivesse fi rma-
do programas de cooperação com 
os raros centros de excelência em 
pesquisa e desenvolvimento de tec-
nologia no País? Esse tipo de relacio-
namento, básico, voltado à pesquisa 
aplicada, inexiste entre escolas de 
Jornalismo e o mercado. (Isso se deve, 
em parte, ao isolamento das universi-
dades públicas, até pouco tempo as 
principais bases para a refl exão sobre 
o jornalismo no País). Fora os grupos 
que são donos de institutos, que em-
presas dispõem de pesquisas empíricas 
sobre a recepção de seus produtos jor-
nalísticos? Levantamentos voltados ao 
departamento comercial, com insufi ci-
ências metodológicas não raro gritantes, 
não bastam para responder às questões 
que precisam intrigar uma redação. 
Essa atitude cria um falso abismo entre 
a universidade e o mercado. Ajuda a es-
tigmatizar professores que resolvem se 

dedicar apenas à academia. Reforça o 
autoengano daqueles que consideram 
que o saber é commodity de quem 
está no mercado. Pode-se atribuir esse 
tipo de recalque à vaidade dos auto-

didatas, dos 

que têm orgulho ‘de nunca 
terem pisado numa escola’, 
de terem ‘aprendido com os 
mestres da redação’”. 

Para Além do Diplo-
ma e do Canudo, arti-
go publicado no Obser-
vatório da Imprensa em 
21/11/2001, Jacques 
Mick (jornalista e profes-
sor em Santa Catariana)

“Creio que é melhor dizer a verdade do que 
mentir, saber do que ignorar, ser livre do que depender”.

Henry Louis Mencker, jornalista iconoclasta 
americano, começo do século 20

“Um enfoque verdadeiramente dialético-materialista deve buscar a 
concreticidade histórica do jornalismo, captando, ao mesmo tempo, a 
especifi cidade e a generalidade do fenômeno. Deve estabelecer uma 
relação dialética entre o aspecto histórico transitório do fenômeno e 
sua dimensão histórico-ontológica. Quer dizer, entre o capitalismo (que 
gestou o jornalismo) e a totalidade humana em sua autoprodução. Dito 
de outro modo, o jornalismo não pode ser reduzido às condições de sua 
gênese histórica, nem à ideologia da classe que o trouxe à luz. Parafra-
seando Sartre: a notícia é uma mercadoria, mas não é uma mercadoria 
qualquer. O capitalismo não é um acidente no processo histórico, 
mas um momento da totalidade em seu devir. Suas determinações 
culturais (no sentido amplo do termo) envolvem uma dialética 
entre a particularidade dos interesses da classe dominante e a 
constituição da universalidade do gênero humano. A quem 
pertencem, hoje, as obras de Balzac, Flaubert, Zola e tantos 
outros? A ambivalência do jornalismo decorre do fato de 
que ele é um fenômeno cuja essência ultrapassa os con-
tornos ideológicos de sua gênese burguesa, em que 
pese seja uma das formas de manifestação e reprodução 
da hegemonia das classes dominantes”.

O Segredo da Pirâmide – Para Uma Teo-
ria Marxista do Jornalismo,
Adelmo Genro Filho

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

Catatau, Paulo Leminski
Um dia sem
mexicanos
A Day Without a Mexican

Diretor: Sergio Arau
Roteiro: Sergio Arau, Yareli 
Arizmendi e Sergio Guerrero
Três prêmios e outras
duas indicações
USA/MEX/SPA, 2004.
100 min.Cor.
Eye On The Ball Films

De uma hora para 
outra, todos os latinos que 

vivem e/ou trabalham na Califórnia, ou 
seja, um terço da população economicamente ati-

va de um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, desa-
parecem. Latinos para nós, mexicanos ou ‘chicanos’ para 
o estereótipo do norte-americano, somam 14 milhões de 
pessoas que custam outros tantos milhões de dólares ao 
serviço social californiano e que ainda pesam sob o ego 
daqueles que os acusam de roubar vagas de emprego e 
manchar o solo e o sonho americanos. 

Entretanto, em meio à comemoração de alguns, 
outros começam a sentir o drama de não ter mais 
quem varra os quintais, pinta as casas, arruma os ca-
nos, cuide das crianças... grande parte dos serviços 
básicos são executados por latinos. Além disso, 
esses imigrantes, cuja maioria entra de forma ir-
regular no país, representam mão-de-obra barata 
e geram bilhões de dólares à máquina econômica. 

A narrativa segue com a justaposição de situa-
ções irônicas e cínicas que buscam, não mostrar 
a raiz do comportamento discriminatório, mas o 

quão úteis são os mexicanos para as tarefas incô-
modas dos norte-americanos, mesmo que essa re-
lação não seja recíproca. 

O roteiro desliza mais de uma vez nas piadas de-
coradas: “Eles deviam voltar para Cuba e Porto 
Rico", e então vem a legenda para explicar a ti-
rada: “Mexicanos não nascem em Cuba e Porto 
Rico", ao velho e desnecessário estilo “Buenos 
Aires é a capital do Brasil”.

Se a produção se perde na própria premissa 
e deixa resvalar entre os dedos a chance de 
verdadeiramente discutir os motivos pelos 
quais se instalou essa sangrenta relação de 
vizinhança, é válida por lembrar quanta 
ignorância ainda encobre o comporta-
mento humano e o desleixo político 

com os menos 
favorecidos.

© Revistas COQUETEL 2008www.coquetel.com.br
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Violação da lei
Países da América do
Sul cujas capitais são

Montevidéu e Quito

Foi substituído pelo
Fies (Financiamento

Estudantil)
Sufixo de "gostosura"

Qualidade
da obra

ainda não
publicada

Residente (fem.)

Parente que advém
das núpcias do filho

(?) Britto,
mestre do

Teatro
brasileiro

Som
confuso
de vozes

(pl.)

A protago-
nista do
processo

penal
Banha a
Floresta

Negra, na
Europa

Inclinar
(o barco)
Corcovo

do cavalo
Parte da
viagem
Ordinal
(abrev.)

Cidade,
em inglês

Mar entre
a Grécia e
a Turquia

Camarão,
em tupi
Iron (?),
banda

Coordena
os Jogos
Olímpicos

(sigla)

Atendente
em navios

Enredo
(fig.)

Adepto do
deísmo

Divisões
do

crediário

Dan
Stulbach,

ator
brasileiro

Cromos-
somo

presente
no homem

Fruto de
polpa

branca

Deserto;
solitário

Deus
egípcio

Alume de
alumínio e
potássio

Acontecer
Bebida de
farinha de

arroz (bras.)
Unidade

de
disquete
(Inform.)

Marco, em
francês

John (?),
jornalista

Atração
das praias
potiguares

1.000 ml
Ave austra-
liana que
não voa

Hiato de
"maestro"
Telefone
(abrev.)

Passou
às

mãos de

Irineu
Evange-

lista, em-
presário

Neônio
(símbolo)

Formato
da

cantoneira

Cidades
turísticas
da Itália

Naomi
Campbell
e Gisele

Bündchen
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Item Torre Ei�el Torre
Estância Paris

Altura total 324 metros 32,40 metros

Largura da base 120 metros 12 metros
Peso total 10.100 toneladas 30 toneladasQtde. de peças 18 mil partes 32 partesMaterial 

de fixação 2.500.000
rebites de ferro 600 parafusosTinta para pintura  40 mil litros

300 litros
Trabalhadores

300
6

Tempo de execução
2 anos

1 ano

Degraus

1.652
132

Variação com o vento
12 centímetros

1 centímetro

TTee EEii��ee�e��e� ll TTooorrrree
Estânciaa Paris

metros 32,40 metroos

metros 12 metros
toneladas 30 toneladas

il partes 32 partes
00.000
s de fefef rro 600 parafusos

mil litros
300 litros300

6anos
11 ano.652
132ntíímettros

11 centtíímetro

Itemm TToorrrree

Altura total 324 m

Largura da base 120 m
Peso total 10.100

Qtde. de peças 18 mi
Material

de fixação 2.50
rebites

Tinta para pintura 40 mTrabalhadores
3Tempo de execução

2Degraauuss

1.VVariaçção com o vento
122 ce

Nossos desejos 
tendem a rebater a 

realidade de que Cascavel não 
é exatamente uma Europa em 

miniatura. Estava de bobeira nessa 
semana e pensei: então vou dar um pulo 

até a França, tomar um café em Paris, ter ver-
tigens na torre Ei� el, fazer umas ‘fotinhas’ para 

o Orkut e bolar uns recados para o Twitter... 

Com caneta, papel e máquina fotográfi ca na mo-
chila, eu e o Ildo, motorista desta Gazeta, embarcamos 

em um Fiat Uno, branco, 1.0 e partimos para a França. 
O sol da quarta-feira às 8 horas já nos lembrava de que lá 

naquelas bandas seria melhor reforçar o fi ltro solar.

“Ildo, conhece a torre Ei� el?”. “Quem não conhece?”. 
Pouco menos de duas horas depois estacionávamos o 

veículo convertido em torradeira à beira da estrada, já aos 
pés de uma das candidatas a nova maravilha do mundo. “E 

não é que é parecida mesmo?”.

A seis ou sete quilômetros da cidade de Umuarama, 
do lado esquerdo da BR 272, está a única réplica 

brasileira da Torre Ei� el. Em escala de um 
para dez, a estrutura em homenagem 

ao principal monumento da França 
possui 32,4 metros de altura, fi xados 

em 12 metros de base. São 30 tone-
ladas de ferro, divididas em 32 partes 

presas com 600 parafusos.

O idealizador do projeto é o empresário 
Edson Ferrarin, que reside em Umuarama 

há 20 anos. “Sou de Curitiba, vim para cá por 
causa da família”. Completou apenas o ensino 

médio, casou-se faz pouco tempo, tem um fi -
lho, e há 15 anos está à frente da empresa Fox 

Fibras. Como hobby, viaja pelo mundo: Estados 
Unidos, França, Holanda, Itália, Chile, Egito, Por-

tugal, Espanha, Bélgica..., além de vários estados 
do Brasil. “Gosto de trazer miniaturas de monu-

mentos de lugares que visitei. Em 1994, fui a Paris e 
trouxe uma miniatura da torre Ei� el. Quando resolvi 

fazer a réplica, ela não serviu, porque possui poucos de-
talhes, então em 2006, quando fui novamente a Paris, 

comprei outra miniatura, mais fi el. E a partir dela, em 
comparação com fotos, montei o projeto da réplica”.

Conforme o projeto era desenvolvido a estrutura foi 
sendo montada. Quase um ano de trabalho e cerca de      

R$ 180 mil depois, fi cou pronta. “A ideia era que a torre fosse 
um portal para o condomínio de chácaras de lazer que tenho 

ali, chama-se Estância Paris, e aconteceu de as pessoas adorarem. 
Pessoas visitam o lugar o dia inteiro, tiram fotos, isso é muito legal”.

Ismael Antonio Rosada é proprietário da Garapeira e Pastelaria 
Primavera, que fi ca a poucos metros da torre. “Estamos estabeleci-

dos aqui há 33 anos, aliás, completou esse mês. E assim como a gara-
peira, a torre se tornou um ponto de referência aos viajantes”.

É tamanha referência que as pessoas devem tomar cuidado ao passar 
por ali. “As pessoas podem se distrair e causar uma tragédia; o certo, ao invés 

de fi car olhando do carro, é parar, descer, conhecer e depois seguir em frente”, 
comenta o turista Arnaldo Mendes.

Este ano, Edson pretende começar a construção de uma nova réplica: a Torre de Pizza. 
“Esse projeto vai requerer atenção maior, porque são mais detalhes, outro tipo de material, 

de projeto, e não fi ca por menos de R$ 400 mil. Esse projeto devo explorar comercialmente”.

Próximo destino: Dubai. “Dubai vai fi car bonita mesmo daqui a 5, 10 anos. Há muitas 
construções em andamento. Meu sonho mesmo era poder viajar durante 

todo um ano, sem pressa. Quero aproveitar. Tem gente que jun-
tou dinheiro a vida inteira, então morreu e deixou 

tudo para os fi lhos brigarem. Nós te-
mos nossas vontades por época. Aos 
10, 15, queremos uma bicicleta, po-
demos ter uma moto aos 40, mas 

o tesão mesmo está em ter uma 
aos 20... entende? As pessoas têm de 

aproveitar a vida e fazer o que gostam 
enquanto podem”.

De torre a torre
Em meados de 1886, o Governo da 

França organizou uma competição 
de design arquitetônico para construir 

um monumento no Champ de Mars 
em honra ao centenário da Revolução 

Francesa. Entre mais de 100 profi ssio-
nais, o comitê selecionou o projeto do 

engenheiro Gustave Ei� el (1832-1923), 
que foi quem desenhou a 

armação da Está-
tua da Liberdade. 

Em 31 de março de 
1889, a 

Torre Ei� el 
foi inaugurada e se 

tornou a estrutura mais alta do 
mundo, título que manteve até 1930, 

quando foi construído o Chrysler Building, 
em Nova York. Não foram poucos os críticos do 
projeto, porém, todos aos poucos se curvaram 
diante dos 317 metros – mais tarde, com a co-
locação de uma antena de rádio, 324 metros –. 

Se a torre Ei� el equivale a um prédio de 
111 andares, a de Umuarama corresponde 
a um de 11, e é uma das construções mais 
altas da cidade. “Deve ter uma meia 
dúzia de prédios maiores, acho 
que o maior tem 14 andares”, 
afi rma o comerciante Tiago de 
Cunha, que já visitou a torre. “É 
uma coisa legal porque valoriza 
a cidade também”.

Em 1909, o contrato venceu, e 
a Torre da França deveria ser demolida, 
entretanto, o valor estratégico que ganhou 
como antena de rádio e ponto de estudos me-
teorológicos a salvou. Hoje é visitada por mais de 
sete milhões de pessoas todos os anos.

O rei da sucata
Em 1925, o vigarista austro-húngaro Victor Lustig, que se 

fazia chamar ‘o conde’, se instalou na suíte mais elegante do 
Hotel Crillon, com ótima vista da Torre Ei� el; conseguiu folhas 
timbradas da prefeitura de Paris e convocou os cinco mais im-
portantes comerciantes de sucata da França para um grande 
negócio que exigia o máximo de discrição. Em meio a canapés e 
champanhe, Lustig disse que a prefeitura passava por difi culda-
des fi nanceiras, o que era um fato, e que havia sido designado 
pelas autoridades locais para vender a Torre Ei� el. 

Em dois dias, Lustig recebeu cinco propostas de compra. 
Convocou o proponente que lhe pareceu mais suscetível ao 
golpe e comunicou a vitória no pleito. “Sabe que nestes casos 
costuma-se fazer chegar discretamente ao senhor prefeito 
uma quantia correta, em dinheiro vivo, para agradecer o 
apoio”, disse-lhe Lustig, o que o novo ‘dono’ da Torre acei-
tou imediatamente. No dia seguinte, o feliz comprador 
entregou o dinheiro a Lustig e acertou um novo encon-
tro à tarde para a assinatura da transferência. Foi então 
que ‘o conde’ desapareceu.

A Torre Ei� el de Umuarama não está à venda, fi -
que claro, mas quase foi ‘alugada’, como explica Edson. 
“Queriam levar ela para o Rio de Janeiro, porque este 
ano é o ano da França no Brasil. Mas por causa da crise 
econômica, os grandes patrocinadores da ideia, a Re-
nault e a Pegeout, desistiram”.

Um brasileiro nos
ares franceses
Em 24 de março de 1900, o magnata do petróleo Henry 

Deutsch de La Meurthe ofereceu um prêmio de 50 mil fran-
cos a quem, entre 1º de maio de 1900 e 1º de outubro de 
1903, partindo e retornando ao campo de Saint Clound – 
a cerca de 30 quilômetros da Torre –, por meios próprios, 
sem tocar o solo ao longo do percurso e sem auxílio de terra, 
contornasse a Torre Ei� el em no máximo 30 minutos.

Em 19 de outubro de 1901, às 14h42, Santos Du-
mont partiu com o dirigível número 6, com 33 
metros de comprimento e 622 metros cúbi-
cos, para circundar a Torre em 29 minutos 
e 30 segundos. Dumont não só recebeu 
o prêmio, o qual doou integralmente – 
metade aos pobres de Paris e a outra 
metade aos mecânicos que o ajuda-
ram e colaboradores –, como provou 
que o homem podia controlar o 
próprio deslocamento pelo ar.

Ofi cialmente, até agora, ninguém 
contornou no ar a torre Ei� el de 

Umuarama. De acordo com Edson, o pessoal 
da esquadrilha da fumaça passou por perto, 

“mas não sei se foi por causa da torre”. O 
umuaramense Sergio Maciel acha que 

“nada mais justo se fosse um francês 
o primeiro”. Se não for e alguém 

arrumar um balão ou algo 
que voe sem nos deixar 

cair, podemos 
conversar.

*Mais fotos da 
torre Ei� el de 

Umuar ama 
no nosso site: 
www.gaze-
taalt.com
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