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de bolso

O dicionário básico de Internet de hoje apresenta o podcas-
ting. O termo é formado a partir da junção de iPod 
e broadcasting – aquele o aparelhinho de ouvir 
música da Apple que dominou o mundo e este o 
ato de transmitir informações de áudio ou vídeo 
– e significa a divulgação periódica de arquivos 
digitais via Internet por meio de Feed (RSS), que, 
por sua vez, é um sistema de atualização de conteúdo 
ativado quando você escolhe seguir algum blogue ou 
site, ou seja, você recebe as informações que alguém 
coloca na Internet sem necessariamente acessar o site 
do indivíduo. Se a explicação é longa, aproveitar os be-
nefícios do podcasting é muito mais fácil e já se tornou 
mania na rede; caso você seja um iniciante nessa jogada, 
acompanhe as indicações e veja se esse termo vai virar 
mais um anglicismo no seu vocabulário. 

Braincast TV (brainstorm9.com.br)

“O Braincast TV é o videocast do Brainstorm 
#9”. Não foi sufi ciente? Pois isso quer dizer que 
você nem de perto acompanha o mundo pu-
blicitário, que muito se liga a esse blogue em 
especial criado em 2002 por Carlos Merigo. 
Apesar disso, o blogue não fala só de publi-
cidade, mas “um compêndio de opiniões 
sobre cultura, tendências e, claro, comuni-
cação”, já que um “publicitário não vive só 
de publicidade”. É o videocast mais educa-
tivo e sério, por assim dizer, é também o 
mais longo e o mais pesado para carregar, 
mas muito pertinente. Discussões que, se 
funcionam muito bem na Internet, por 
que, em geral, não funcionam na TV?

Omeletevê (omelete.com.br)

“Você está no Omelete, um site voltado 
pra quem se liga em quadrinhos, cinema, 
TV, vídeo, DVD, música e games”. Acho que 
o Omelete todo mundo (pelo menos a par-
te do mundo que se liga nas coisas citadas) 
já conhece, mas não sei se todos viram as 
investidas dos ‘cozinheiros’ na mídia em ques-
tão. Com um episódio por semana dividido em 

dois blocos de, mais ou menos, dez minutos cada, todas as 
segundas e sextas-feiras, quase nessa ordem e quase fi éis a 
isso, Erico Borgo, Marcelo Forlani e Marcelo Hessel falam so-
bre os lançamentos, mostram entrevistas exclusivas e nos 
divertem com uma conversa animada sobre o universo do 
entretenimento. Não cansativo e muito recomendável.

Smelly Cast (smellycat.com.br)

Novo no pedaço, o videocast do Smelly Cat só tem um 
episódio, mas promete ser o novo amor dos marmanjos 
adoradores de animação, tudo porque Baunilha, a dona 
do site, é também apresentadora; para acompanhá-la na 
apresentação “até encontrarem uma mulher bonita pra 
por no lugar” Vitor “Cli” Baumgratz. Bem bacana, o pri-
meiro episódio teve como tema a pergunta “Animação 

é coisa de criança?”, durou 10 minutos e foi produzido, 
da mesma forma que o Omeletevê e o Braincast TV, 

pelo Enxame.tv e pelo Estúdio Mellancia. Pela to-
ada que o site já leva, é possível imaginar que o 

Smelly Cast vai se dar bem: boa informação 
em cima do lance apresentada de forma des-
contraída sempre dá certo.

Nerdcast (jovemnerd.ig.com.br)

O “primeiro podcast totalmente nerd do 
Brasil” exigiu, primeiramente, um pouco 
da minha paciência para ouvi-lo até o fi-
nal. Eles mesmos já avisam: “o desafio do 
podcast é manter o foco, pois quando o 
besteirol toma conta, nem convidados, 
nem apresentadores, nem ouvintes con-
seguem conter suas gargalhadas”. Certo, 
mas para isso você precisa se entregar 
ao tema e às piadinhas nerds que vêm 
no pacote, e só a partir daí aproveitar o 
que esses jovens nerds têm a oferecer. Já 
que não precisa assistir, ótimo para ou-
vir durante as atividades diárias em fren-
te ao computador. Criado pelos também 
responsáveis pelo site Alexandre Ottoni e 
Deive Pazos, traz convidados para o bate-

papo informal sobre filmes, TV, quadri-
nhos, história e literatura.
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O amor

de mãe é movido

pelo desejo de 

que você não

siga metade

dos passos do

seu pai. 

Um brinde às
mães que

nos suportam.

Não imagino
tamanha alegria 
desde o dia em
que te flagrou

 experimentando
 o salto 15 dela.

Mamãe sempre

me amou, OK?

Praticamente

sempre.
Faça isso por

ela, afinal, pense

 na chatice que

 foi te criar.
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A mel
e limão

Rafael
Barzotto*
PATO BRANCO | PRJá perdi até a sensibilidade do den-

te de tanto tomar chá com mel e li-
mão. Perdi a conta de tantas xícaras 

de água já esquentei no micro-ondas. 
E nessas de não ter mais mãe por perto, 

peço socorro a quem está nos arredores. 
Nem os ingredientes principais eu tive a 

capacidade de comprar. 

Pois que pedi, ontem, ajuda a uma velha 
amiga que me trouxe uma sacola da fruta e 

um pote da iguaria das abelhas. Hoje cedo, por 
exemplo, quem ferveu os ingredientes foi a dona 

Maria, que trabalha de diarista lá em casa. Levantei 
com aquela cara amassada e gritei por um chá de mel e 

limão. De pronto, enquanto eu tomava meu banho quente, 
dona Maria atendeu a meu chamado.

Na noite passada, peguei a mãe do Guilher-
me emprestada pra ferver as folhas 
de laranjeira. Ela mesma adoçou 
a “poção-milagrosa” com mel e 
azedou com os limões que vie-
ram na sacola da velha amiga. 
A automedicação foi a solução. 
Tomei todos os benegripes da car-
telinha (Sim. Todos os três amareli-
nhos e os três verdinhos), enquanto 
ela preparava o chá. Depois tomei 
um xarope, e enquanto esperava o 
chá fi car pronto mandei pra dentro 
duas doses de uma canha forte que ganhei 
de presente do seu Folador, de São Lourenço. 
Ele se vangloriava da pureza e da fabricação 
própria da cachaça. Assim que o chá fi -
cou pronto, despedi-me da mãe 
substituta e fui deitar. 

Ajuntei todas as cobertas 
possíveis. O saldo foi, além do 
meu cobertor, mais três que 
estavam dispersos no chão do 
quarto. Nove e meia da noite 
e eu já estava deitado, com a 
cabeça explodindo, suando 
feito um porco embaixo 
de tantas cobertas. Pensei 
que hoje eu estaria bem, pensei 
que iria aniquilar com essa maldita gripe. 
Nada mais de nariz escorrendo, nada de coi-
sas amarelas saindo da minha garganta, nada 
mais de dores de cabeça, no corpo, no infer-
no. Uma noite suando e pronto. 

Que nada. Acordei com o lábio rachado. 
E o máximo que eu consegui com a aven-
tura em baixo de mil lençóis foi uma cama 

molhada e sonhos e mais sonhos sobre 
drogas alucinógenas.

Lembro bem, no calor das 
minhas cobertas, de ter 

passado toda a 

noite percorrendo 
uma fl oresta úmida no 
interior do Paraná. Vanessa e uns 
amigos estavam comigo e tomávamos chá 
de Hoasca. Não me peçam os efeitos, que aí já é 
lembrança de mais para minha cabeça entupida de ranhos.

Não consigo engolir nada. Nem comida, nem comentários. 
Meu humor está péssimo.

— Aconteceu alguma coisa? Você tá com algum proble-
ma?, perguntou o anão gritando “agora”.

E eu respondi:

— Você tem alguma solução?

— Só queria saber se você está bem. Desculpe.

— É a gripe.

A velha gripe. Ela é a culpada e a acusada de tudo. 
Passe logo, por favor. Sério. Eu não aguento mais. Di-

zem que o vírus maldito tem um “ciclo” que preci-
sa ser completo. A verdade é que a primeira 

gripe do inverno de 2009 a gente nunca 
esquece. E espero que seja a última.

Como última alternativa, o 
Véras me disse pra ir à Farmácia 
ao lado da Letra e pedir para falar 

com o tal Pavan.

— Ele entende mais disso do que qual-
quer médico, disse.

Acenei com a cabeça em sinal de afi rmação.

O velho ergueu a cabeça e franziu o cenho.

— Vai lá e diga que você tra-
balha no jornal e é 

amigo do Véras. Você 
tem medo de agulhas?

— Não. Não tenho.

— Então, vai até lá e peça 
alguma coisa forte. Diga 

que você quer acabar com 
essa gripe imediatamente.

E realmente não tenho 
medo de agulhas. Claro que não 

fui visitar o velho Pavan. Odeio re-
médios. Odeio estar doente, indis-

posto, incauto, imprevisível até para 
mim mesmo, mal-humorado, sem 

respeito, praguejando às pessoas que eu 
mais adoro. Realmente não tenho medo 
de agulhas. Fui até o professor e disse que 

queria uma bem grande no braço.

— Vai tatuar o quê?

— “Só o tempo cura”.

* Jornalista por formação e 
escritor por desespero

Sólidos conhecimentos
culturais

Era estapafúrdia aquela tarde. Mais bizarro ainda era aquela rua tomada de possessos 
loucos por uma vaga de estacionamento. Não conduzo, entretanto, minha preocupa-
ção era outra: como estacionar as ideias numa corrente de pensamento inconstante. 
A animosidade do clima que agora desceu pela cidade ainda não fazia vez no início 
da semana, eram aconchegantes as duas dezenas de graus Celsius. Caneta e papel nas 
mãos: acho que consegui uma vaga no turbilhão de sinapses. 

Onde jaziam os procuradíssimos best-sellers, protegidos, ainda, por nomes tão co-
muns quanto efêmeros cantores da indústria fonográfi ca, lá no fundo, onde comer-
cialmente o menos importante é guardado, estava uma coleção quase-completa de 

clássicos da literatura luso-brasileira. Tão lusófona era a escolha que quase derra-
pei. “Por que você não escreve algo sobre literatura brasileira? Chegaram alguns 
volumes novos”, antes da minha escolha foi o que Nilson Schon, livreiro da Rua 
Castro Alves, 2.052, do Sebo Bom Livro, onde eu estava. 

Fui até o fi m da sala. Quadrada, pela formatação espacial. “Mas se você 
quiser, pode, também, escrever sobre as revistas pornográfi cas. Tem 
bastante delas”. Ao sorriso de quem concorda discordando, encerrou as 

sugestões justifi cando, “É apenas uma ideia", “Quem sabe numa próxima 
vez, eu só preciso de alguém que possa falar sobre isso, tipo, um leitor, ou 

visualizador assíduo”. Persistência da memória, minha sinapses já esta-
vam multando minha estacionada na literatura. Quero que se dane, 

depois eu pago a multa, ou o pato. Sem mais delongas, fui ao fundo 
da sala e comecei a seleção.  Todos os livros são publicações da Edi-
tora Ciranda Cultural. Vale lembrar que a ordem de descrição das 
obras não refl ete mais ou menos importância. 

O Guarani – José de Alencar

Diria uma amiga: tenho preconceito com o indianismo. 
A obra de fôlego do escritor romântico é, apesar de minha 
animosidade, um pontapé para a brasilidade da literatura. 
Publicado primeiramente em folhetim, costume da época, 
a obra indianista dos protagonistas Peri e Ceci é, ainda hoje, 

conhecida até mesmo por causa das famosas bicicle-
tas Calói, que homenagearam o livro com o mesmo 
nome dos protagonistas. 

O crime do padre Amaro – Eça de Queirós

Obra inaugural do Realismo português. Causou polê-
mica na Igreja Católica quando da publicação na segunda 
metade do século 19. Discutindo o papel da fé na socieda-

de, o livro traça o romance entre Amaro e Amélia, questio-
nando os valores morais e pondo a religião a prova. 

O primo Basílio – Eça de Queirós

Como no romance anterior, Eça critica os valores morais da sociedade. 
Desta vez, uma família rica é o centro da discussão. É essa família o estere-
ótipo da futilidade e da fragilidade social portuguesa da época.  

Dom Casmurro – Machado de Assis

Uma das obras mais conhecidas e polêmicas do mestre da literatura luso-
brasileira. Trata do romance entre Bentinho e Capitu. No ano passado, a 
emissora Rede Globo fi lmografou a obra e a exibiu em cinco capítulos. 

Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis 

Livro que abriu as portas do Realismo no Brasil e marcou o desvenci-
lhamento de Machado com o Romantismo. A ousadia da obra mostrou 
a seriedade da literatura de Machado à época. Narrando em primeira 
pessoa, postumamente, Brás Cubas volta para falar da vida sem mais 
comprometimento com ela. A inovação do autor fez da obra um divisor 
de águas na literatura brasileira. 

O ateneu – Raul Pompéia

Sou suspeito em falar sobre internatos. A obra de Pompéia, no total só 
este livro, refl ete os confl itos internos do autor decorrentes do período que 
passou exilado da família. Quase um relato biográfi co, O Ateneu se desen-
rola não linearmente pela história de Sérgio em um internato, refl etindo, 
além do singular do personagem, a sociedade brasileira do fi m do século 19.

Triste fi m de Policarpo Quaresma – Lima Barreto

Encerro a lista com esse livro representando o Pré-Modernismo. O ideais 
nacionais são (re)lembrados e a narrativa já se desliga das escolas anteriores, 
tendo uma leve pitada de modernismo. Para todo bom leitor, qualquer um 
dos livros da lista acima é essencial para a formação daquilo que chamam 

de sólidos conhecimentos culturais.
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Um par de sapatilhas 
de verniz e faixa bem presa aos 

pés, com um salto delicado – que elevava 
um nada de altura, mas demarcava a prerrogativa femi-

nina – varria apressado a poeira baixa que não via chuva há longos dias em Cascavel. Uma 
poeira, aliás, que estava lá sem ser bem quista, já que uma batalha fora travada contra ela, tendo 
em vista não só as tentativas de limpeza descritas posteriormente, mas o sutil, porém marcante, 
cheiro de incenso que acalentava os sonhos entrados pela porta com sinetas acopladas.

Os pés que se movimentavam com destreza não vieram sozinhos. Acompanhavam-no 
duas fi velas em cabelos engenhosamente arrumados; cordões, brincos e anéis dourados; 
uma blusa em estampa animal com camadas docemente caídas; um discreto blush co-
rando as faces convidativas. Simples e acolhedoras como são as mães mais queridas; 
falante e expressiva como devem ser as vendedoras mais produtivas; entusiasmada e 
arrebatada como são os mais apaixonados pelo que fazem.

Arrebatados também fomos no exato momento em que deixamos o mundo de cá para 
adentrar a estreita porta da loja bem camufl ada entre outras espécies da fauna citadina. 
Antiquarius, o único do gênero na cidade, fi ca na Avenida Brasil, no número 4.427, e foi 
uma doce descoberta aos repórteres deste caderno. Há 13 anos de portas abertas, é pou-

co conhecido, e o conhecimento da população é inversamente proporcional ao que escon-
de no interior; mesmo a pequena fachada engana: alonga-se abaixo e acima por rampas e 

escadas que surpreendem a cada novo espaço alcançado na ausência de vazios.

Denise Flessak Lottici, natural de Clevelândia, criada em União da Vitória e há 39 anos em 
Cascavel, demorou-se um pouco a responder o chamado feito pela porta; estava na parte su-

perior desvendando a outros curiosos parte da antiguidade e riqueza do recôndito. Enquanto 
isso, três pares de olhos eram confundidos na ânsia de ver tudo ao mesmo tempo: lustres pare-

ciam pencas de frutas desejosas; escrivaninhas faziam coçar as mãos a traçar versos; talheres, ta-
ças e pratos bem trabalhados despertavam a saliva dos grandes jantares; abajures capciosos eram a 

não-iluminação de cômodos oníricos; vitrolas tocavam ruídos de melodias esquecidas; porta-
retratos emolduravam olhos que já não olhavam; a sombrinha feita de papel de arroz 

e bambu postava uma gueixa a nos dar boas-vindas. E havia os relógios.

O tiquetaque do
desvendar

Seu Felipe, o relojoeiro, é o responsável por fa-
zer funcionar todos os relógios do antiquário. E 
contam minutos passando. A cada badalada, um 
compasso da respiração é retido. A peça mais cara 
da loja, por sinal, é um deles: um relógio alemão 
de chão, que marca as horas e os dias da semana.

- Oniodi: A gente vê bastante relógio aqui, é uma 
fascinação sua ou é por que é bastante procurado?

- Denise: Não, é bastante procurado e vende 
bem relógio de parede. Porque é assim, passa al-
guém e me oferece uma peça, se eu não compro 
na hora, aquela peça não volta. Ele vai vender pra 
frente, apesar de que aqui em Cascavel sou só eu, 
mas se é uma peça boa, eu tenho que adquirir. 
Então, relógio de parede, alguém me oferece e eu 
vejo que é bom, eu acabo comprando.

- Anderson: Uma das coisas que nós notamos é 
o barulho dos relógios...

- Denise: Ah, sim, eu adoro. Não sei você notou, 
mas tem alguns que só têm dois furos, ele só bate 
hora cheia e meia hora. E o que tem três furos, 
bate a cada quinze minutos.

- Anderson: Percebi que nenhum deles soa ao 
mesmo tempo. É intencional?

- Denise: Sim, é que às vezes a pessoa chega e quer escutar, e 
se tocam todos juntos não dá para saber qual é. Eu sei, porque 
estou acostumada, mas a pessoa não. Então eu coloco uns dois 
minutos antes, ou dois minutos depois...

Anderson Costa,Julliane Brita eOniodi GregolinCASCAVEL | PR

Antes 
da antiguidade

Os 13 anos de história escondem alguns outros de garimpo. Antes 
de abrir as portas, foi preciso juntar peças, montar um acervo. A pri-
meira tentativa de comércio, com as peças dentro de casa, foi frustrada: 
“Vender em casa não funciona, as pessoas ficam inibidas, sei lá, não adianta”. 
Mas uma paixão antiga não fenece.

- Oniodi: Antes de a senhora trabalhar com antiguidades, o que fazia?

- Denise: Do lar. Sempre fui muito caseira, mas sempre com isso de mexer um dia com 
antiguidade. Sempre gostei, desde pequena, de nova assim, não sei se a minha mãe que 
tinha umas peças antigas e ela me falava sobre as peças, como eram usadas, sei lá, então, 
eu sempre tive isso de trabalhar com antiguidade, e agora estou realizada.

- Oniodi: Quais foram os primeiros objetivos que você adquiriu?

- Denise: Primeirinho assim foram peças pequenas, tipo pratos de porcelana, que era fá-
cil de eu carregar quando eu ia para Curitiba ou para outro lugar. Depois quando já tinha 
uma quantidade, comecei com móveis.

- Oniodi: “Em que cidades a senhora busca isso?”

- Denise: “Vou muito pro Rio. O Rio de Janeiro ainda é um lugar para ser garimpar muita 
coisa, daí já fui para Porto Alegre, para Buenos Aires, que é outro lugar louco de bom...”.

- Oniodi: Ali na região de Minas Gerais a gente tem uma região bem histórica, se en-
contra muito disso ainda lá? As famílias ainda guardam?

- Denise: Olha, vou te falar, não compro nada de Minas. O mineiro, bem que 
falam, é o cara que come quieto. O que tem de época é caríssimo, porque já foi 
muito explorado, então o que é que eles fazem, eles fazem réplicas que você 
jura que é antigo. Eles chegam a enterrar a madeira ou molhar e deixar no sol 
para deixar arder, como a gente fala, para fi car com aquele aspecto da madeira 
velha e daí fazem réplicas. Então não compro nada de Minas. Tanto é que em 
Brasília, quando fi z a feira, só tinha réplica. Eu fi quei apavorada, como é que 
fazem uma feira de antiguidade e só tem réplica, né?

- Anderson: E você viaja sempre para comprar ou a passeio?

- Denise: Ó, já fui a passeio, por exemplo, para Belém do Pará e trouxe 
peças no colo, de porcelana, porque cheguei lá... Eu sempre digo, isso 
aqui é uma cachaça. Eu vou passear, eu chego no hotel, sento, eu pego 
a lista telefônica, e começo a procurar móveis usados, brechós, en-
tão, a partir daí na hora de ver o que tem na cidade e eu acabo indo... 
Antiguidade é interessante, porque o que tem aqui às vezes você 
não encontra lá em São Paulo, porque são peças únicas, por isso é 
muito interessante esse comércio.

Noviça do Oeste
- Oniodi: “Aqui em Cascavel nós não temos uma história de 

fixação bem antiga de famílias... Ainda assim aparece alguma 
coisa aqui da cidade?

- Denise: “Olha, é difícil alguém chegar aqui na minha porta e 
oferecer. Oferece, mas, assim, são peças antigas, mas não muito 
trabalhadas, mais lisas, nada de entalhos, não muito requintado”.

- Anderson: Você tem compradores só de Cascavel?

- Denise: Tenho de Cascavel e região. Foz, Laranjeiras... Esses 
tempos veio um professor, ele é um dentista, ele veio dar aula 
em uma faculdade, e perguntou ao taxista que pegou ele no 
aeroporto se existia antiquário aqui na cidade e o taxista, por 
um acaso, graças a Deus, falou que sabia e trouxe ele. E justo ele 
fazia coleção de oratórios, essas capelinhas. E eu tinha uma mui-

to antiga da Bahia, aquelas pintadinhas a mão, com santinhas 
na porta: ‘Meu Deus, como é que eu vou levar?’, daí eu 

falei: ‘eu despacho’, então ele acertou e eu emba-
lei bem, né, e foi através de transportadora. 

Daí outro também levou uma máqui-
na fotográfi ca, daquelas lambe-

lambe, lembra? Daquelas 

CMYK

4

10 m
ai

2009

que punha o pano, uma daquelas foi também para São Paulo. Gramafone 
também foi para São Paulo desses que eu tinha.

- Oniodi: A gente sabe que essa é uma grande paixão sua. Mas é rentável?

- Denise: “É que o pessoal de Cascavel ainda é muito... [risos] Toledo é muito 
melhor do que aqui...”.

Às ranhuras, reparos
Para os que esperam encontrar um amontoado de velharias, péssima 

notícia. Os móveis são todos de época – Denise não trabalha com ré-
plicas –, mas só são colocados à venda depois da restauração. Esta, 
por sinal, muito bem feita, já que todas as peças estão em estado, 
senão perfeito, muito próximo ao que foi antigamente. Sozinha, 
Denise seleciona as peças a serem vendidas e acompanha de 
perto a restauração, quando não a faz por ela mesma. Além 
disso, há nas peças ali guardadas mais que uma aura de ou-
tros tempos, há a saudade de quem as usou.

- Oniodi: O estado de conservação assim sem nenhum 
risco, ele já vem assim ou você dá uma restaurada?

- Denise: Não, não. Eu restauro tudo, tanto é que, por 
exemplo, você está vendo todos os relógios funcionando...

- Julliane: E quem faz as restaurações para a senhora?

- Denise: Tem um casal em Cafelândia, que vem aqui, pega 
o móvel, leva e restaura. E agora tem um senhor, Richard Bena-
videz, um uruguaio, que morou na Suécia, na Espanha e agora 
está aqui, mexe com isso.

- Oniodi: E a restauração que a senhora faz, aprendeu a fazer sozinha?

- Denise: Sim, isso com o tempo a gente aprende, um vai passando 
para o outro, isso fi ca bem assim, isso fi ca bem assado...

- Oniodi: Sei que a gente já falou sobre isso, mas... o que signifi ca 
tudo isso, esses dois andares repletos de antiguidades...

- Denise: A minha realização. Eu me realizo com isso, eu amo me-
xer com isso aqui. Eu digo assim, ó, quando você faz uma coisa de 
que você gosta, já é meio caminho andado. Quando você faz com 
amor, é meio caminho andado.

- Oniodi: Seu marido trabalha com quê?

- Denise: Agropecuarista, sofredor com essas secas aí. 

- Oniodi: Totalmente diferente...

- Denise: Mas ele gosta. Às vezes ele sai garimpar comi-
go. Ele vai comigo... sabe aonde que fui fazer feira? Lá em 
Brasília. Dois dias para chegar. Até vendi alguma coisa, 
mas a despesa para ir... É que eu tinha muita vontade 
de conhecer lá, de fazer feira lá, já fi z no Rio... Em 
Curitiba já fi z muita feira. Saía daqui com a ca-
minhonete carregada, na estrada, eu na boleia...

- Julliane: Ê, beleza...

- Denise: É, mas é, mas quando você gosta da 
coisa você não cansa.

- Julliane: Tem mais alguém da família que se interes-
sa pelo antiquário?

- Denise: Olha, a minha fi lha que faleceu... ela faleceu faz 
quatro anos, ela se formou em Belas Artes. Não sei se vocês 

notaram, lá em baixo tem um painel pintado na parede.

- Oniodi: Sim.

- Denise: 
Minha filha 

que pintou. Eu 
pedi para ela fazer 

uma de época, né, e 
ela pintou.

- Oniodi: Era a única fi lha?

- Denise: Não, tenho mais um fi -
lho. Ela lutou onze anos contra um 

câncer. O mesmo tumor que agora deu na 
Dilma, é a mesma doença.

- Oniodi: Então é a senhora sozinha que mantém 
o negócio aqui?

- Denise: Sim, de manhã às vezes vem meu fi lho me 
dar uma mão, mas para manter tudo sou só eu.

Lições de apego: 
Tomo I

- Oniodi: Aquelas colheres que tem ali são prata?

- Denise: Prata de lei. Lá em cima ainda tenho colheres 
de prata de lei com cabo em marfi m, são peças france-
sas, já mostro para vocês. 

- Anderson: E até o momento, qual foi a peça de maior 
valor, mesmo simbólico?

- Denise: A peça mais antiga que já tive foi aquela arca 
italiana de 300 anos.

- Oniodi: Teve alguma que te marcou, que você tem ou tinha 
um carinho todo especial?

- Denise: Ah, mas as coisas que eu tenho carinho especial eu guar-
do pra mim [risos]. Eu acabo tirando. Eu tenho umas quantas coisas 

em casa. Eu sou muito vidrada em coisa pequena, trocinho pequeni-
ninho assim. Tenho coleção de umas placas de porcelana alemã, que 

são com crianças, mas isso tá na minha casa, nem trago pra loja.

- Oniodi: Pra não levantar a cobiça...

- Denise: Não é, é que uma coisa que eu não faço é pôr uma peça e 
falar que ‘isso não está à venda’, é chato, pega mal que tá louco... Eu 

também faço coleção de vasos de parede de época, de colocar plan-
tinha com água. Eu tenho umas 68, 70 desses. 

- Anderson: E a senhora loca peças do antiquário?

- Denise: Sim, eu loco para vitrines ou para casa-
mentos, às vezes as pessoas gostam de pôr uma 

peça diferente na decoração.

- Anderson: E qual é o cálculo do aluguel?

- Denise: 10% do valor da peça por evento, 
e para as lojas só 15 dias.

Lições de cul-
tura: Tomo II

- Anderson: Uma curiosidade, aqui 
no andar de cima, tem aquela lanterna 
vermelha, pendurada sob uma cama. Por 
acaso ela é chinesa?

- Denise: Não, aquilo ali não é nem muito antigo. 
É um senhor em União da Vitória, que eu fi co na 
fi la uns quatro ou cinco meses para conseguir uma 
peça. Ele faz tudinho na serrinha, mas como é uma 
obra-de-arte, porque eu acho que é uma obra-de-
arte o que ele faz, então eu coloquei na loja porque 
é muito bonita, mas não é uma antiguidade, não é 
uma peça antiga. 

- Anderson: Então, é que existe uma história, uma lenda, não sei, 
que diz que na China antiga, quando os senhores possuíam mais 

de uma mulher, lanternas vermelhas eram colocadas no quarto da 
mulher em que ele estava...

- Denise: Ah, sim... Eu assisti um fi lme sobre isso...

- Anderson: Não seria o Lanternas Vermelhas?

- Denise: Isso, é esse mesmo. Vocês que são da área de cultura, acho que 
vão gostar de uma coisa. Eu mexo com aquelas pêssankas ucranianas. Esses 
outros ovos já são uma coisa diferente, que eu me inspirei em ovos de Faber-

gé. O que são ovos de Fabergé: são ovos...

- Julliane: Ovos de um dos mais famosos joalheiros...

- Denise: Exatamente.

- Julliane: E ele fazia para a família real... russa.

- Denise: Isso, os czares... Então, como eu estou sempre com li-
vros e revistas, eu comecei a ver os ovos de Fabergé e como eu 

já mexo com as pêssankas... Ó, até mandei fazer um pezinho 
bem diferente esse ano... Eu sou descendente de ucranianos, 

meus avós paternos vieram da Ucrânia. Então, de toda a 
família, a que mexe com pêssankas sou eu.

- Oniodi: Dá para ver que você tem um entendimen-
to sobre cultura bastante vasto, por conhecer épocas 

e tal. É por pesquisa ou por formação na área?

- Denise: Não, eu pesquiso muito. Eu tenho 
formação de ginásio, que se falava antiga-

mente, e só. Mas como eu pego uma peça 
eu tenho de saber, eu leio muito. Esses 

tempos eu tinha uma arca italiana e a 
pessoa que me vendeu me disse que 

ela tinha 300 anos e eu fiquei meio... 
então eu fui atrás, pesquisei a fundo 
e vi que ela realmente tinha 300 anos. 
Por que você sabe? Pelo estilo, pelo 
trabalho, pelo corte... Por exemplo, as 
gavetas são todas encaixadas, são ma-
letadas, então, pela madeira você sabe 
a região, mas que nem, o sul aqui o que 
que é a madeira? É a imbuia, a canela, 
a peroba, daí de São Paulo para cima já 
tem o jacarandá...

Velhas
melodias
novas

Ainda que os olhos – e a imaginação – se-
jam os mais brindados na visita ao antiquário, 
foram nossos ouvidos os mais surpreendidos 
com a melodia entoada em sinfonia pelos ob-
jetos aleatoriamente dispostos. Um tom que 
não é bem aquele dos fi lmes antigos, mas das 
histórias tecidas pelas mãos dos que um dia os 
orquestraram. Nada mórbido como é possível 
imaginar, mas um acalento de casa, de lar. Jun-
to aos tantos relógios que já mensuraram vidas 
diversas, um pequeno micro system, nada an-

tigo, enchia o ar de pianos, da lírica música 
clássica que acompanhava rumores e 

badalares. Mesmo que não sejam 
notadas, a cidade ainda escon-

de não sei que brisa que a 
sustenta os nostálgi-

cos. Escute.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Luciano se desespera com 
a possibilidade de estar com leucemia. 
Marina prepara as malas para voltar a 
Canoa Quebrada. Norma Jean se ani-
ma ao escutar Alex dizer que sentiu 
ciúmes porque Átila a beijou. Rodrigo 
organiza uma campanha contra a vio-
lência no colégio.

TERÇA - Marina sofre quando Luciano 
diz que não a ama. Caio conta que a mãe 
engravidou por interesses fi nanceiros e 
que nunca teve o afeto da mãe. Veridia-
na come compulsivamente e depois pas-
sa mal. Marina surpreende ao voltar para 
casa e dizer que não viajará mais. 

QUARTA - O advogado revela a Caio que 
o apartamento em que ele morava com 
Dr. Lemgruber era alugado. Peralta tra-
ma para Yasmin e incentiva Gordofredo 
a marcar um encontro com a cantora. 
Yasmin estranha o fato de estar receben-
do ligações de tantos pretendentes. 

QUINTA - Osvaldo se interessa cada 
vez mais por Úrsula e fi ca constrangi-
do quando Suzana e Letícia surgem de 
repente. Yasmin fi ca perplexa quando 
Gordofredo a pede em namoro e Desiré, 
repórter da revista, fotografa a situação. 
Osvaldo convida Úrsula para jantar. 

SEXTA - Caio busca pertences de Dr. 
Lemgruber no hospital e se emociona 
ao encontrar uma foto dos dois juntos. 
Marina quer fazer uma noite romântica 
para Luciano e pede que Rejane e Do-
mingas a ajudem. Marina convida Lucia-

no para um encontro em sua 
casa e ele aceita. 

PARAÍSO 
SEGUNDA - Geraldo aposta com Padre Ben-
to a ida de Maria Rita e Zeca ao programa na 
rádio. Antero não consegue proteger Maria 
Rita do assédio dos colonos de sua fazenda. 
Eleutério percebe que a fazenda está cercada 
por romeiros e os coloquem para fora. 

TERÇA - Zeca zomba de Tobi por ter in-
ventado uma mentira para impressionar 
Das Dores. Aninha fi ca feliz com Dona 
Ida por ter acolhido Edith na pensão. 
Mariana destrata Zeca e Eleutério ao 
chegarem a sua casa, mas vai chamar 
Maria Rita mesmo contrariada. 

QUARTA - Aurora conta que Norberto 
está pensando em desistir da política. 
Antero decide ir embora de casa. Tobi 
alerta Rosinha a disfarçar a felicidade 
para Zeca não perceber e brigar com ela. 
Padre Bento reage encabulado quando 
as beatas aprovam o novo visual. 

QUINTA - Zeca declara mais uma vez 
que ama Maria Rita, mas ela não volta 
atrás em sua decisão. Otávio e Ricardo 
se recusam a vender mais um horário na 
rádio para Geraldo. Padre Bento diz ao 
prefeito que a madre do convento vai 
aceitar Maria Rita de volta. 

SEXTA - Padre Bento afi rma para Maria 
Rita que não acredita em sua vocação 
para ser freira. Maria Rita ouve o toque 
e não consegue esconder sua angústia. 
Rosinha se irrita ao saber que Zeca foi 
chamar Maria Rita com o berrante e 
acaba magoando Terêncio. 

SÁBADO - Zeca decide pedir permissão 
para  levar Maria Rita. Dona Ida resolve 
deixar Aninha viajar com Ricardo para o 
Rio de Janeiro. Rosinha não se conforma 
de ser obrigada a cuidar de Santinha. 
Padre Bento tenta arrumar uma solução 
para a situação da igreja. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Gabriel e Dafne brigam. Ao vol-
tar para casa, Dafne sofre sozinha sem contar 
nada a Bianca. Benjamin encontra Tatiana, 
mas não cede. Anselmo diz que irá se afastar 
de Anita, mas acaba beijando-a. Nicholas des-
cobre que Dafne e Gabriel jantaram juntos. 

TERÇA - Judith arma um encontro com 
Laís para descobrir o que está acon-
tecendo com Gabriel. Dafne e Gabriel 
namoram e ele diz que dinheiro e amor 
não podem se misturar. Felipe repreende 
Bianca por enganar seu pai, mas ela só 
pensa em garantir a herança da mãe. 

QUARTA - Dafne se comove com o pre-
sente de Gabriel e Bianca comemora. 
Dafne descobre que a fi lha armou para 
Gabriel voltar com ela e alerta que ele 
não pode desconfi ar de nada. Laís segue 
os conselhos da mãe e procura Gabriel, 
mas é rejeitada pelo ex-noivo. 

QUINTA - Dafne avisa a Simone que não 
tem dinheiro para fazer os convites da 
exposição de Denis. Beth leva dinheiro 
para Edgar, que a deixa sozinha no res-
taurante e André se aproxima. Simone 
sugere que Edgar ajude nas fi nanças da 
galeria, mas Dafne prefere esperar. 

SEXTA - Frederico afi rma que Dafne ama 
Gabriel. Xico continua sem pintar e De-
nis se desespera. Milena aceita mais uma 
carona de Nicholas. Frederico acorda e 
se depara com Léa no quarto de hospital. 
Dafne conta a Simone que rompeu com 
Gabriel e ela se desespera. 

SÁBADO - Felipe confi rma que Bianca 
gosta de Gabriel. Galeno é chamado e 
Ernani pede que ele retome o processo 
de despejo de Gabriel. Simone conta 
que Edgar esqueceu a carteira e Cássio 
suspeita de golpe.  Frederico estranha a 
demora de Socorro e Léa tenta distraí-lo. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Cadore conclui que Raul tem 
um cúmplice e resolvem rastrear seu com-
putador. Chanti comenta com Ravi que vai 
procurar Shankar. Inês descobre que Raul 
enviou mensagens para a Índia. Cadore 
descobre que as correspondências de Raul 
foram entregues a uma mulher. 

TERÇA - Duda chega atrasada ao aero-
porto e vê Raj embarcando em um táxi. 
Chanti procura Shankar, que lhe diz o 
que fazer para se casar por amor. Deva 
diz a Maya a contar para Raj sobre a con-
ta bancária de Raul. Raj conta a Maya 
que encontrará Bahuan no jantar. 

QUARTA - Ravi combina com Camila 
a fuga para se casarem. Cadore escreve 
para Maya, perguntando sobre o endere-
ço em Dubai para onde ela enviou a cor-
respondência. Ravi comunica à família 
que se casou. Camila conta para Leinha 
e Júlia que casou com Ravi. 

QUINTA - Bahuan comenta com Pedro que 
pretende humilhar Raj. Cadore pede a Inês 
que envie um novo e-mail para Maya. Melis-
sa fi ca preocupada por Tarso ainda não ter 
chegado em casa e culpa Tônia. Pandit avisa 
que Camila deverá morar na casa de Opash. 

SEXTA - Duda e Raj trocam acusações, 
e ela desiste de falar sobre o fi lho. César 
liga para Leinha e manda a fi lha colocar 
Camila em um avião, mas a jovem quei-
ma o passaporte. Cadore liga para Maya 
e a pressiona para informar o endereço 
para o qual enviou o dinheiro de Raul. 

SÁBADO - Kochi tenta disfarçar para 
que Manu não perceba o nervosismo 
de encontrar com Harima. Tarso ganha 
um prêmio do concurso na faculdade. 
Ramiro ouve Cadore falar sobre a conta 
encerrada de Raul e conclui que Silvia e 
Murilo fi zeram o serviço. 

PROMESSAS DE AMOR 
SEGUNDA - Lúcio agradece Ísis por tê-lo 
ajudado a despistar o seu poder de Pit. 
Lúcio brilha enquanto conta a Aquiles o 
que aconteceu. Ísis sugere a Ágata, Eugê-
nio e Aquiles que todos confi rmem que 
Pit está louco, pois só assim ele deverá 
parar de perseguir Lúcio. 

TERÇA - Leonor, Cléo, Perpétua e Carvalho 
socorrem Felipe, que está passando mal. 
Felipe diz que está com medo de morrer. A 
aranha vai em direção a Leonor e ela grita 
assustada. Nestor liga para Armanda e co-
bra uma posição em relação a Amadeus. 

QUARTA - Estela diz para Cristina que 
ela está em depressão e vai buscar trata-
mento médico. Lúcio assiste o noticiário 
e fi ca surpreso ao ver Valente assaltando 
um banco. Ágata e Eugênio estranham e 
comentam que Valente seria incapaz de 
participar de um crime. 

QUINTA - Armanda pede para Amadeus 
fazer um curativo na perna dela. Sofi a diz 
que se recusa a assistir esta cena e sai com 
ciúmes. Garcia aponta um lança-chamas 
em direção ao dinossauro e dispara. Ga-
briela resolve confi ar em Ferraz e conta 
onde Valente está escondido. 

SEXTA - Aline, Cláudia e Hiromi cami-
nham perdidas e dão de cara com um 
velociraptor. A agente aponta sua arma 
para o velociraptor, mas ela falha. Nes-
tor, cínico, diz que não está interessado 
em brigar com Amadeus. Armanda e 
Nestor fi cam a sós e ela o agarra. 

SÁBADO - Gór e Metamorfo se reen-
contram e se declaram um para o outro. 
Os dois choram a perda do fi lho. Isabel 
bebe o suco e começa a passar mal. Va-
lente aceita o convite. Camargo pega 
uma injeção e aplica em Isabel, que já 
está sem forças para resistir.     

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Beatriz aceita o convite de 
Fausto, e vai morar na casa do crápula. A 
mando de Fausto, Xavier amarra e amor-
daça Vicky. Lucas procura Ana para falar 
sobre Victória. Lucas fi ca intrigado ao sa-
ber da história. George e Olga têm uma 
nova discussão na prefeitura. 

TERÇA - Lucas enfrenta Fausto e o acu-
sa de trafi car drogas. Amordaçada, Vi-
cky ouve a conversa de Lucas e Fausto. 
A moça entra em desespero, pois não 
consegue gritar. Xavier coloca Lucas 
para fora da casa de Fausto. 

QUARTA - Beatriz não entende porque 
Gabriel está trancado no quarto. Fausto 
diz a George que está apaixonado por 
Beatriz. O rapaz diz ao delegado que 
a viagem de Victória não o convence. 
Lucas desconfi a de que Fausto mantém 
Victória como prisioneira. 

QUINTA - Demoníaca, Beatriz ameaça 
deixar Gabriel cair de seus braços. De-
sesperada, Vicky promete matar Bea-
triz. George tenta convencer Sofi a de 
que é inocente. Victória tenta conven-
cer Beatriz a soltá-la. Beatriz amordaça 
a moça, que está fragilizada. 

SEXTA - Beatriz pede para Fausto deixar 
Victória sob seus cuidados. Lucas tem 
uma crise ao saber que Beatriz está mo-
rando na casa de Fausto Maia. Ana reve-
la a Maçarico que Pedrinho é fi lho dele. 
Beatriz pergunta a Fausto se alguém 
sabe que Vicky está no porão. 

SÁBADO - Vicky tenta tirar Gabriel dos 
braços de Fausto. Lucas e Beatriz se en-
contram. Lucas bate em Beatriz. O ra-
paz promete descobrir o que Bia e Faus-
to estão fazendo contra Victória. Vicky 
diz para Fausto que vai à polícia. Fausto 
diz que se ela for, Gabriel está morto.
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O Disco 
Compacto é um espaço 

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

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

de do autor do texto.

Estou pensando em me 
especializar em adivinhar a 
vida das pessoas pelas mú-
sicas que elas cantam. Muito 
específi co, eu sei, mas não é 
essa a pedida para bons profi s-
sionais? Vejamos o que eu poderia 
fazer, por exemplo, por Donavon 
Frankenreiter, esse cara com um 
nome tão travesso que eu não me 
arrisco a pronunciá-lo em voz alta. Eu 
poderia dizer, por exemplo, que o dito 
cantor é amigo/parceiro/muito próximo 
de outro cantor chamado Jack Johnson; 
que é/gosta de/gostaria de ser surfi sta; que 
é/tenta ser conquistador; que é facilmente 
gostável, por assim dizer.

Tudo bem que eu não fi z grande coisa, considerando 
que qualquer um que escutá-lo minimamente com atenção 
pode chegar às mesmas conclusões. Beautiful Day, a última faixa do ál-
bum Move by yourself, segundo da carreira do cantor, por exemplo, podia fa-
cilmente ser confundida com alguma composição do havaiano Jack Johnson, 
que, por sinal, adoro. Para confi rmar minhas proposições, entretanto, nem 
aguentei ler toda a biografi a do californiano no site do próprio: “A primeira 
coisa que choca uma pessoa quando conhece Donavon Frankenreiter é que 
ela provavelmente nunca conheceu uma pessoa igual a ele antes”. Choquei 
mesmo. Até porque minha impressão foi inversa à de todas as outras pesso-
as. Paciência, pelo menos eu acertei.

Não que essa primeira impressão do cantor tenha me impedido de balan-
çar o pé no som que vem do mar. Esse violão sempre me encanta. Devo con-
fessar, porém, que as coisas rolaram mais facilmente porque – descobri depois 
– comecei a ouvir o CD pelo fi m, que é mais interessante que o começo. A já 
mencionada Beautiful Day, Girl Like You, Th at ‘s too bad e Every time, essa últi-
ma a única que fi cou no repeat, são as melhores de uma compilação de músicas 
parecidas, mas interessantes. Um teclado e um embalo oitentistas assustaram 

um pouco nas duas primeiras músicas do álbum, Move by yourself e Th e 
way it is, mas ainda sim as deixaram dançantes o sufi ciente 

para que ninguém desista de uma audição pa-
cífi ca desse desconhecido seme-

lhante encantador.

Move By Yourself, faixa 
abre-alas do álbum homôni-
mo do músico e surfi sta Do-
navan Frankreiter, remexeu 
lembranças de forma que pare-

ciam vir em direção a minha ca-
beça como uma caixinha de CD 
atirada com o bumerangue. Os 
acordes corriam e a memória ga-
nhava formas tal como as quinas 
da embalagem voadora, que so-

mente tão perto consegui identi-
fi car. Foi o estalo de Blow by Blow, 
do Jeff  Beck, e a inevitável pancada.

Se não existem semelhanças en-
tre o experimentalismo do guitarrista 

britânico com o clima despreocupado 
desse companheiro de Jack Jonhson, eles se 

esbarram em algumas mesmas fontes, sendo 
uma delas o funk que se fez nos anos de 1970. Talvez a 

própria You Know What I Mean, abre do disco de Beck lançado em 
1974, esteja na playslist do californiano.

O fato é que com este segundo trabalho Frankreiter começa a deline-
ar uma identidade já um tanto distante da maneira como foi levado ao 
mundo; e fez isso esbanjando influências. A roupagem ‘voz e violão’ ga-
nhou guitarra distorcida e belos riffs, uma bateria com os repiques do jazz, 
um teclado pedindo blues, um vocal escapando soul, e até um coro respin-
gado de gospel em All Around Us. Tudo levado a um ritmo dance music.

É tão bem desenhado e consistente o trabalho, que é difícil destacar 
uma ou outra faixa, mas, como manda o protocolo, a lista tem: Move 
By Yourself, The Way It Is, That’s Too Bad, Fool e Girl Like You. Os que 
ainda preferem o estilo mais direto do primeiro CD, a recomendação 
é a última faixa, Beautiful Day.

De novo, não há nada. Mas o álbum ganha créditos por acertar nas 
doses, nas misturas do melhor do vintage com um pop degustável. O 
resultado é efi ciente, cativante e deve agradar tanto aos fãs do Jack 
Johnson quanto àqueles que não querem apenas um 
CD para horas descartáveis.

Já ouvi
isso antes Na medida
Paz e amor Surpresa!Legalzinho Vale maisque a capa
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Notáveis probabilidades de sucesso em 
questões relacionadas com vocação, ci-
ência e testes. O contato com pessoas 
amigas lhe será útil. Seu dia será marca-
do por fortes emoções. Sorte no amor.

Lute com tenacidade por tudo que pre-
tenda realizar neste dia. Esforçando-se 
conseguirá resultados surpreendentes. 
Sua capacidade pessoal será reconhecida 
e recomendada por alguém, hoje a tarde.

Poderá ter algumas decepções hoje. Mas 
isso não quer dizer que existam motivos 
para desanimar. A vida não é feita só de 
êxitos, e a vitória só chega depois de mui-
ta luta. Não se dê por vencido.

Será um bom dia para fazer novas experi-
ências científi cas e a vida amorosa. Porém, 
cuidado para não radicalizar nas roupas, 
pois cada ocasião permite uma vestimen-
ta adequada para aquele momento.

Dia em que terá forte magnetismo pes-
soal. O fl uxo é bom para desencadear 
uma longa fase de refl exão interior, o que 
será benéfi co para você e para todas às 
pessoas que estão ao seu redor hoje.

Dia em que terá muito sucesso ao tratar 
com a solução de seus problemas profi s-
sionais, fi nanceiros e pessoais. Aja com 
muita moderação e bom senso. Evite dis-
cussões e preocupações desnecessárias.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que se não se precaver, facilmen-
te poderá ver-se envolvido em escânda-
los e discussões. Procure cuidar de seus 
afazeres e não se envolva em questões 
que não lhe digam respeito. Êxito social.

Dia dos mais felizes ao casamento. Bons 
lucros devido aos bons contatos com o 
sexo oposto. Provavelmente você já esta-
rá com o visual renovado e às pessoas es-
tarão notando bastante seu novo estilo.

Ótima infl uência astral para namoro e 
para lucrar em negócios junto ao sexo 
oposto. Todavia, tome cuidado com riva-
lidades e inimigos declarados. Maior agi-
tação e impulso no cotidiano nesta fase.

Imponha um novo ritmo em suas ativida-
des e fi cará surpreso com os resultados. 
Faça planos. Provavelmente, momentos 
de muito romantismo marcarão esta fase 
que promete ser intensa e favorável.

Hoje é um dia que terá, certamente, al-
gumas perturbações. Inclusive o cônjuge 
estará descontente com você. Tome cui-
dado se realizar negócios e mexer com 
eletricidade. Amanhã será um dia melhor.

Tudo leva a crer que você surpreenderá 
seu amor com um gesto romântico. Ex-
perimentará grandes realizações no cam-
po profi ssional. Você vai saborear felizes 
momentos ao lado dos entes queridos.

Cascavel
X Men Origens: Wolverine 

Arcoplex JL – Sala 1 – 14h20, 16h40, 
19h, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, qui);  
16h40, 19h, 21h20 (seg, ter)

Cine Westside – Sala 2 – 14h10, 16h10, 
19h10, 21h10 (sex, Sab, qua); 14h30, 
16h30, 19h10, 21h10 (dom);  16h20, 
19h10, 21h10 (seg, ter, qui)

Dragonball Evolution

Cine Westside – Sala 1 – 14h, (sex, Sab, 
qua); 14h20, 19h (dom); 16h10  (seg, ter. 
qui)

Star Trek

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

Ele Não Esta Tão A Fim de Você

Arcoplex JL – Sala 3 – 14h, 16h30, 19h, 
21h30 (sáb, dom, qua);  16h30 (sex, seg, 
ter, qui)

Presságio

Arcoplex JL – Sala 3 – 19h, 21h20 (dia-
riamente)

Cine Westside – Sala 1 – 15h40, 19h, 
21h20 (sex, Sab, qua); 16h, 20h50 
(dom); 19h, 21h20 (seg, ter, qui)

Evocando Espíritos 

Arcoplex JL – Sala 4 – 14h40, 16h40 
(sab, dom, qua); 16h40 (sex, seg, ter, 
qui)

Quem Quer Ser Um Milionário?

Arcoplex JL – Sala 4 –18h50, 21h10 (dia-
riamente)

Foz do Iguaçu
Fiel: O fi lme

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 20h30 
(dom, seg, ter, qua, qui, sex)

Anjos da Noite: A Rebelião

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 17h (sab); 
22h30 (dom, seg, ter, qua, qui, sex)

Monstros VS Alienígenas 

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 17h30, 
19h30 (ter, sex, Sab, dom) 19h30 (seg, 
qua, qui) 

Quem Quer Ser um Milionário

Iguassu Boulevard- Sala 2 –  21h45 (dia-
riamente) 

Divã

Iguassu Boulevard- Sala 3 – 20h, 22h 
(seg, qua, qui) 18h, 20h, 22h (ter, Sex, 
Sab, dom)

Presságio

Iguassu Boulevard- Sala 4 –  19h45, 
22h15 (diariamente)

Velozes e Furiosos 4

Cine Plex – Sala 1 -  16h, 19h, 21h10 
(diariamente)

Dragonball Evolution

Cine Plex – Sala 2 -  15h10, 17h20,19h20, 
21h20 (diariamente)

Star Trek

Cine Plex – Sala 3 – 14h30, 16h50, 
19h10, 21h40 (diariamente) 

X-men origens: Wolverine

Cine Plex – Sala 4 –  14h50, 17h10, 
19h30, 21h50 (diariamente)

Toledo
X Men Origens: Wolverine 

Cine Panambi – Sala 1 – 16h, 19h15, 
21h15 (diariamente)

Dragonball Evolution 

Cine Panambi – Sala 2 – 19h30 (seg, ter, 
qua, qui, sab, dom) 

Presságio

Cine Panambi – Sala 3 – 21h (diaria-
mente)

Tô de férias

Cine Pa-
n a m b i  
– Sala 4–  
16h15 (dia-
riamente)

Jornalismo
Cultural IV
Por Silvio Demétrio

Na semana passada, abordamos a 
emergência do New Journalism como 
uma projeção da Contracultura que 
se verifi cou no campo do jornalismo. 
Cabe então uma explanação sobre esse 
fenômeno histórico e seu signifi cado 
maior. Por Contracultura entenda-se 
o enquadramento das forças políticas 
e culturais que confl uem para uma 
crítica da tecnocracia e do controle 
social resultante desta na sociedade 
industrial. O sociólogo Theodore 
Roszak situa este enquadramento como 
um plano que começa a se expandir 
a partir do confl ito de gerações que 
se estabelece na América do período 
pós-guerra. Segundo o sociólogo, 
a Contracultura surge a partir do 
desencanto com o modo de subjetivação 
dominante no pós-guerra americano, o 
chamado american way of life. Ele escreve 
em seu livro (Contracultura, Editora Vozes, 
1972): “O que a transição de gerações a 
que estamos assistindo tem de especial 
é a escala em que ela está ocorrendo e a 
profundidade de antagonismo que ela 
revela. Na verdade, quase não parece 
exagero chamar de ´contracultura` 
aquele fenômeno que estamos vendo 
surgir entre os jovens. Ou seja, uma 

cultura tão radicalmente dissociada dos 
pressupostos básicos de nossa sociedade 
que muitas pessoas nem sequer a 
consideram uma cultura, e sim uma 

invasão bárbara de aspecto 
alarmante”.

Existe uma causa sociológica para tal 
fenômeno de emergência da polaridade 
de gerações no debate político: uma 
bolha demográfi ca que irrompe na 
década de 1950 é a causa do baby 
boom – um substancial aumento 
nas projeções demográfi cas de uma 
população jovem que passa a ser a base 
desta mesma sociedade –. É sobre o 
plano sociológico desse incremento da 

população jovem do pós-guerra que vai 
germinar uma forma de cultura, a princípio, 

não fundamentada nas bases institucionais 
que garantem a estabilidade da tecnocracia. Esta 

é a dimensão que reúne então sobre o conceito de 
contracultura manifestações como a beat generation, a 

nova esquerda, a imprensa underground e o movimento hippie: 
a rejeição dos valores que fundamentam a tecnocracia. Para 
Roszak, a tecnocracia vem a ser a forma pela qual se institui uma 
ordem social fundamentada no controle desta através da técnica. 
A tecnocracia pode ser entendida como a racionalidade de um 
poder assentado sobre um saber técnico, logo especializado, o 
qual concebe a sociedade como uma positividade passível de ser 
administrada segundo as determinações deste saber especializado. É 
o poder que coloca em curso uma engenharia social. Segundo Roszak, 
a tecnocracia se constitui num nível subjacente ao debate entre a 
direita e a esquerda políticas. Ambas as orientações políticas competem 
entre si no plano ideológico, mas este antagonismo mesmo não deixa 
de sugerir um falso movimento, no sentido de que a projeção da qual se 
constitui este nível ideológico permanece intacta: “Na tecnocracia, tudo 
deixou de ser pequeno, simples ou fácil de entender para o homem não-
técnico. Pelo contrário, a escala e a complexidade de todas as atividades 
humanas – no campo político, econômico e cultural – transcende a 
competência do cidadão amadorista e exige inexoravelmente a atenção 
de peritos possuidores de treinamento especial”.
A rejeição às injunções da tecnocracia pela cultura jovem da transgressão, 
a contracultura, portanto, marca o nascimento de uma linha de ruptura 
com valores fundamentalmente modernos, já que amparados por uma 
base que lhes é dada pela razão como valor transcendente. “Liguem-se, 
sintonizem-se e caiam fora”, dizia Thimoty Leary. A contracultura foi, 
segundo Roszak, a emergência de um discurso pautado por contra-
poderes não intelectivos. Podemos entender tais contra-poderes 
então como sendo da ordem da intensidade. Se a racionalidade 
moderna converteu-se na esmagadora tecnocracia que aliena 
o indivíduo cabe então opor a esta ordem uma forma de 
conhecimento que seja inapropriável – um saber subjetivo que 
só pode ser defi nido como intensivo, não-objetivo –. Saber 
que nasce, portanto, de uma ruptura com a racionalidade 
mesma que institui e distribui o poder entre a esquerda e 
a direita. É desta maneira que a contracultura desenha para 
si um plano intensivo. Não dialético; não axiológico. O New 
Journalism se assenta sobre essa perspectiva em relação ao 
horizonte ético que se desdobra à direita do jornalismo com 
suas rotinas convencionais de produção e, por outro lado, à 
esquerda em relação às potencialidades da fi cção e da literatura 

como instrumentos de representação do real.

Operários
da Notícia

Estreia amanhã no blogue do Núcleo Gazeta ALT de Ci-
nema o curta-metragem Operários da Notícia, produção cascavelense 
dirigida por Alexandre ‘Parenti’ Cardoso, Fábio Donegá, Jeferson Luiz 
Dona, Laís Laíny e Mariana Lioto. Os jovens realizadores são acadêmi-
cos da Univel e com o trabalho venceram na categoria Audiovisual 
no II Congresso de Teorias e Práticas Jornalísticas da instituição.

Réquiem
O curta é uma crítica ao jornalista – e ao jornalismo – que se tor-

na refém do lead, a famosa técnica de se responder a seis princi-
pais questões (O quê? Quem? Como? Quando? Onde? Por quê?) 
no primeiro parágrafo da matéria. Assim, na teoria, o leitor mais 
apressado estaria essencialmente informado nas primeiras li-
nhas, tornando as demais apenas complementares e dispen-
sáveis. "O jornalismo da forma que é praticado hoje engessa 
o repórter em um comodismo que é doentio e prejudicial a 
ele e ao o leitor”, comenta Laís. “Não podemos nos tornar e 
não somos meros fazedores de notícias”. 

Aula produtiva
O argumento é de Mariana Lioto, repórter desta Ga-

zeta, e o roteiro fi nal foi escrito por ela, pela Laís e pelo 
Fábio Donegá. “Fizemos o roteiro em uma quarta-feira 

no meio da aula, dividimos atenção entre a aula e o rotei-
ro... Focamos mais no roteiro [risos]. Na quinta gravamos 

e na sexta editamos”. Para assistir ao curta, acesse gaze-
taalt.com e clique no banner do Núcleo ALT de Cinema.

Seleção ALT
Elefante (2003), de Gus Van Sant. Indicação de Julliane 
Brita e Jeferson Richetti. Filme inquietante que reconsti-

tui de maneira fragmentada o Massacre de Columbine, 
ocorrido em 1993 – dois estudantes mataram 13 cole-
gas e professores e depois se suicidaram –. Enquanto 

o documentarista Michael Mo-
ore se debruçou sobre o episó-
dio para falar da fi xação do 
norte-americano por armas, 
cujo trabalho lhe rendeu o 
Oscar de Melhor Docu-
mentário, Gus Van Sant 
explora as possíveis 
motivações desses 

jovens assassinos. 
Um ensaio sobre a 
violência que lhe 
rendeu a Palma 
de Ouro em 
Cannes.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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PorcariasPorcariasPorcarias

S e 
p o r c o 
f a l a s s e , 

ali estaria o meu 
maior medo. Felizmente por-
cos não falam, mas há boatos for-
tíssimos de que começaram a espirrar. A 
historinha já é velha, considerando o enve-
lhecimento precoce da informação nessa socie-
dade pós-Mussolini. Mas lá no México, onde coisas 

do além sempre acontecem, os porcos começaram a 
espirrar. No país em que o governo pediu à população 
que engolisse os chicletes, Benegripe® para os suínos não 
seria espanto. Aqui no Brasil, enquanto os rumores desse 
fenômeno se proliferaram de forma pestilenta, os porqui-
nhos ou ‘ões’ até tricotar aprenderam: um cachecol nun-
ca é demais para enfrentar o inverno. 

Já disse em outra ocasião que os judeus estão de 
alma lavada. Junto a eles, os adventistas e os muçul-

manos, que condenam o consumo da carne desse 
animal chafurdeiro, segundo eles, muito impuro. 

Lá em Berlim, chegaram alguns muçulmanos 
a relacionar o consumo da carne de porco 
com homossexualidade: os heterossexuais 
estariam passando para o outro time por con-
sumir a carne suína. E certo fez Jesus, judeu 
que era, ao expulsar a legião de demônios de 
um possesso e permitir que eles se instalassem 
numa vara de porcos que estava próxima. Os 
porcos, creio que não acostumados a possessões, 
se atiraram ao mar, morrendo todos afogados ou 
pela água que entrou pelas orelhas: considerando 
que o pavilhão auditivo dos porcos não tem uma 
proteção que impeça a entrada de líquidos. 

E lá se vai anos de proteção a esses dóceis animais. 
Todos os séculos de que precisamos para defender 
a classe suína nos paladares e cozinhas de várias 
culturas foram por água abaixo quando o primeiro 
deles espirrou. E sem pedir desculpas e sem que ne-
nhum outro lhe desejasse boa saúde, a coisa foi pas-
sando de um a outro. Até que um dono, suinocultor 
na nomenclatura ofi cial, também acabou por con-
trair o resfriado. E lá se foi o boi com a corda, ou 
melhor, o porco com a corda. Tudo bem que 
porcos não são criados na corda.

Minhas sinapses, que agem fugindo ao 
meu controle, conseguem trazer mais 
um fato à tona. Quando adolescente, 
nas épocas de ser crismado como 
qualquer cristão católico pratican-
te, ganhei de presente uma porca. 
Era bebê ainda, a carregava no 
colo. Sorte minha que sempre 
cuidei bastante dela, era meu 
bichinho de estimação e ela 

nunca fi cou resfriada. Acre-
dito que esse tipo de coisa só 

acontece mesmo no Méxi-
co. E ninguém para ajudar a 

classe suína. Já basta: na anti-
guidade eles foram muito discri-

minados. Abaixo o preconceito, os 
porcos não têm defeitos! 

Pocilhão
Passando em revista as 

tropas poderia me 
munir de todos 

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

os aparatos pos-
síveis para não me contagiar por qualquer doen-

ça virulenta que pudesse existir naquele local. Mas como disse 
que essas coisas só acontecem mesmo no México, de peito 
aberto adentrei a pocilga. Acompanhavam-me algumas pes-
soas e mais o criador Marcos Lotti. Não dispunha de másca-
ras, mas elas seriam bem-vindas caso impedissem de sentir o 
odor do local: porco fede, mas não é o cheiro, em verdade, a 
virtude do porco. Olhei para o chão; como se atraídos pelo 
meu odor adorável, os focinhos se posicionavam na minha 
direção. “Quanto lombinho”. Imaginava aquela porcaiada 
na panela, bem fritinha, esperando apenas a polenta fi car 
pronta para saborear. Refeições a parte, meu objetivo é 
defender a classe pocilhence.

No total, o pocilhão deveria instalar confortavelmen-
te umas três centenas de porcos. Todos muito bem 
tratados. Os serviços de quarto incluem ração 24 ho-
ras, água fresca, limpeza diária e mais algumas rega-
lias embutidas na bebida e na comida que tornam a 
saúde ora menos verminosa ora mais propensa ao 
infarto. E não são poucos os que morrem. Por lote, 
que fi ca em torno de 60 dias na propriedade, apro-
ximadamente 30 são os que falecem. Partem des-
sa para o paraíso de lama eterna onde nenhum 
judeu, muçulmano ou adventista os vão demo-
nizar, ou, por ora, ninguém os vai desprezar pela 
ironia do destino (coisas que só acontecem no 
México) de um deles ter espirrado e tossido. 

A preocupação do criador de – logo aqui, 
próximo a Cascavel – São Pedro do Iguaçu 

era com o preço da carne que poderá sofrer uma 
queda brusca devido à desconfi ança internacional com a 

procedência dos animais. “Isso que está acontecendo nada tem 
a ver com a carne do porco. Nunca vimos falar de alguma gripe nesse 

tipo de animal. Acho mesmo que isso é especulação. O bicho pode até ter 
transmitido a doença, mas nada impede que ele ainda seja alimento”. Enquanto 

fotografava mais ração era colocada para os colegas porquinhos. Essas coisas, que 
só acontecem no México, devem ser semelhantes à história dos três irmãos porqui-
nhos que eram bravamente perseguidos pelo Lobo Mau. De tanto reconstruírem 
as casas em que moravam, destruídas pelo sopro violento do Lobo, eles, também, 
devem ter se resfriado. Fábulas a parte, meu passeio pelo chiqueiro continuava.

Observava a movimentação dos porcos. Não vi nenhum deles espirrar. 
Acho que se algum deles espirrasse, eu seria capaz de sair correndo antes 

que qualquer fagulha do dito vírus AH1N1 me atingisse. E acreditem: 
nenhum espirrou. Muito menos vi algum porco segurando o 

lenço para assoar o nariz e nem vi algum deles tossir. 
Poderia até aquele cheiro de Vick Vaporub® estar 

pelo ar para desentupir os canais nasais de-
les, mas também não. Coriza, catarro, 

nada. Nem xarope havia. Ne-
nhum indício de que qualquer 
resfriado que pudesse se mani-
festar. Se ao menos os porcos 
tivessem lã, estariam protegi-
dos, nem precisava todo esse 
aparato, ou alguém já ouvir 
falar sobre gripe ovina?

Em toda essa balbúrdia e 
alarde quanto à tentati-

va de culpar al-

guém, 
os porcos 

e os mexica-
nos fi cam empatados. 

Não tenho nenhuma afi nidade 
com o povo Hermano; já com os por-

cos, são anos de degustação de vários tipos 
de preparo dessa carne suculenta. Não consigo 

admitir, que mesmo que (quase) todos nós tenha-
mos crescido ouvindo histórias dos Três Porquinhos, 
assistindo aos desenhos do Gaguinho, aos desenhos 
do Leitão, aos fi lmes de Kevin Bacon, lendo Francis 
Bacon, os gibis com o Chico Bento e o porquinho Tor-
resmo, vendo na Sessão da Tarde o fi lme Babe, um por-
quinho atrapalhado, alguns tendo nascido no ano do 
porco pelo horóscopo chinês, ainda haja alguém que 
não tenha complacência para com os bichinhos. 

Uma instituição americana, a Humane Farm Ani-
mal Care, disponibiliza um manual para a criação 
de porcos, o Padrão dos Cuidados com Animais. 
Quanto ao tratamento dos criadores, o capí-
tulo sobre isso dispõe: “Tratamento compas-
sivo – Os encarregados devem demonstrar 
competência em cuidar dos animais de forma 
propícia e compassiva. Os encarregados tam-
bém devem demonstrar a sua competência 
em procedimentos que possam potencial-
mente causar sofrimento (por exemplo, aplicar 
injeções, aparar as pontas dos dentes incisivos, 
cortar a cauda, fazer piques nas orelhas e cas-
trar). Os porcos devem ser tratados frequente-
mente pelos encarregados com consideração 
para reduzir o medo e para melhorar o bem-
estar”. Já faria Homer Simpson, no último fi lme 
da família de Springfi eld: cuidar bem do porco 
para que nada de mal o aconteça. 

Saí do chiqueiro convencido de que os dóceis 
animais não têm culpa pelo transtorno que está 
acontecendo no mundo. Mas para tirar qual-
quer dúvida entrevistei um deles. Segundo o 

jovem Leitão, não há motivo algum para nos 
preocuparmos com eles. Não guardam 

nenhum ressentimento quanto à culpa 
que foi colocada neles e até mesmo 

pelo nome da nova gripe que levou 
consigo o nome da classe. Disse-me 
que não são perigosos e que nunca 
vão matar e comer algum judeu, 
adventista ou muçulmano, pois a 
religião deles não permite.  

Enquanto a inocência dos ir-
mãos suínos (sou franciscano 
por opção) não é reconhecida, 
fi co eu apenas a imaginar o dia 
em que voltaremos a degustar 

tranquilamente torresmo, lin-
guiça, presunto, sem que qual-

quer mal entendido haja entre 
nós e o alimento. Enquanto o go-

verno mexicano critica a humilha-
ção que o povo daquele país vem 

passando, eu critico a humilhação 
que os porcos estão sofrendo. Car-

ne suína não transmite gripe A. E 
Paris Hilton que nem venha com 
a ignorância latente: abaixo o 
preconceito, carne de por-
co não tem defeito!

CMYK
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