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Double
Trouble

Sábado,
17h55

YEEEEEY,
TERMINAAAMOOOOOS

OK, pessoal.

Encarem isso como

um desafio para

a carreira de vocês

TRAAAA
LALALALAATRA LAAAAATRA LAAA

Minha mãe cozinha horrores. 
Verdade mesmo, qualquer goro-
roba feita por ela em 3 minutos e 
meio enquanto ela fala ao telefo-
ne, programa a máquina de lavar, 
assiste ao telejornal e me chama 
para o almoço fica a maior delícia 
da culinária multiétnica brasileira 
com direito a querer repetir, raspar 
a panela e recusar a sobremesa por 
falta de espaço. Por isso é ainda maior 
minha frustração de não ser uma 
grande cozinheira – talvez não seja 
nem uma pequena cozinheira, mas por 
que a autoflagelação? – e de não fazer 
grandes pratos em pouco tempo, de não 
ter os amigos boquiabertos com meus 
talentos culinários. O que também não 
quer dizer que eu ou você não possamos 
tentar alcançar algo desse milagre culinário 
com a milagrosa Internet. A seguir, alguns 
espaços que insistem que qualquer um pode 
cozinhar a partir dos ingredientes certos e de 
um bom dia das panelas. Além dos comenta-
dos, visite também culinariavegetariana.com 
e cozinhajaponesa.com.br.

culinariaonline.com.br – 

Apesar do primeiro susto com um layout um 
tanto poluído – não é assim que quero minha co-
zinha! –, fui persistente. Nada de inovador, mas a 
tabelinha de cursos on-line é muito útil para aque-
les que não conseguem só seguir os passos descri-
tos nas frias letras de pixels. Tabela de calorias e 
receitas da linha light ajudam aqueles que pensam 
que culinária e magreza não combinam.

tudogostoso.uol.com.br – 

Muito organizadinho, como qualquer cozinha precisa ser 
(e nem sempre é ao modo que eu gostaria que fosse). Boas 
receitas e muitas indicações depois, descobri que o cardá-
pio de bebidas muito apetece a quem nem quer muito man-
jar de cozinha, mas preparar aquele drink para o esquenta 
da noite ou um milk shake diferenciado. Também é possível 
se cadastrar e criar um livro de receitas virtual. Superprático.

panelinha.ig.com.br – 

Gostei, primeiramente, do trocadilho do 
nome do site. Ponto a mais na continuidade 
da navegação. E depois veio o layout, que tam-
bém facilitou. Foi a ideia do projeto que segue 
agora, entretanto, que mais me fez simpatizar 
com o endereço. Rita Lobo, a dona do site, está 
reformando a cozinha e vai mostrar passo a 
passo como isso vai acontecer, desde o “projeto 
arquitetônico à escolha dos eletrodomésticos”. 
Ótimo para quem vai fazer o mesmo que ela ou 
que só é curioso mesmo. Além disso, Rita é muito 
querida, dá ótimas dicas e receitas.

culinariamasculina.com.br – 

“Tudo o que o homem sempre quis saber sobre 
aquele cômodo cheio de azulejos que não é 
o banheiro...”. A ótima descrição veio do 
Culinária Masculina, cujo objetivo é 
suficientemente expresso no título. 
Louvável iniciativa, já que Vinicius de 
Moraes postulou que Para viver um 
grande amor: “Conta ponto saber 
fazer coisinhas: ovos mexidos, ca-
marões, sopinhas, molhos, estro-
gonofes - comidinhas para depois 
do amor. E o que há de melhor que 
ir pra cozinha e preparar com amor 
uma galinha com uma rica e gostosa 
farofinha, para o seu grande amor?”. 

culinaria.terra.com.br

Mais profissional, o canal de culinária do portal 
Terra vem com uma organização impecável, o que 
favorece as muitas seções que o site disponibiliza. 
Seções diferenciadas, diga-se de passagem, para que 
não fiquemos somente nas receitinhas. Instrumentos 
para facilitar, por exemplo, a montagem de um cardápio 
semanal, organizar a lista de supermercado, comidas especiais 
para crianças e um ótimo manual da cozinha. Nele, dicas de 
como preparar os ingredientes, organizar a cozinha para redu-
zir o tempo de preparo dos alimentos e como embalar alimen-
tos para garantir sabor e conservação. Me apaixonei.

Are you hungry?

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

O que para a maioria de nós são 
apenas desenhinhos bonitinhos, 
para alguns são verdadeiras obras de 
arte. Enquanto nos fascinamos com 
aquelas Ilustrações de página intei-
ra, os entendidos desmancham-se 
em dúvidas sobre como foram fei-
tas os detalhes do detalhe daquele 
canto de página. Afinal, são eles que 
fazem toda a diferença.

Não é raro o Jeff, diagramador e 
desenhista do ALT, passar horas de-
senhando a lápis e outros dias trans-
portando a criação para o compu-
tador. Aí então vêm os toques de 
iluminação, sombra... E o que já é es-
pantoso de tão bem feito, ganha um 
nível profissional impressionante.

Por esse viés é que a Carta ao Leitor 
de hoje ganha uma pitada de publici-
dade. Ocorre que nos dias 23 e 24 de 
maio o design gráfi co Dado Queiroz 

Letras (d)e 
desenhos

dará um workshop em Cascavel, evento precioso àque-
les que trabalham com design, planejamento gráfi co e 
que querem se especializar na arte do desenho.

Queiroz atua em diversas áreas visuais, da tipografi a 
à direção de arte. Foi sócio-fundador do estudioCrop 
e teve passagem pela DM9DDB como diretor de arte. 
Já trabalhou com clientes como Banco do Brasil, O 
Boticário, Brastemp, C&A, Abril, Coca-Cola, GE, Minis-
tério da Saúde, MON, Oi, Renault, Terra, Vans, Varig e 
Warner Bros. Foi o primeiro colocado no Philips Art 
Expression (2002) da América Latina e destaque da 8ª 
Bienal de Design Gráfi co da ADG. No Brasil, já teve tra-
balhos publicados nas revistas Gráfi ca, Computer Arts 
e Webdesign, além do jornal Folha de São Paulo, entre 
outros. No mundo já fi gurou em alguns livros e várias 
mídias, tanto on-line quanto impressas, como a Bak da 
Turquia e a Experimenta da Espanha.

O workshop aborda três tópicos chaves. O primeiro é 
o trabalho com Luz e Sombra, no qual serão apresen-
tados os princípios de iluminação em ilustração e téc-

nicas de simulação tridimensional por 
meio do controle e realce de áreas cla-
ras e escuras. O segundo ponto diz res-
peito à Expressividade, à visão pessoal 
permeando o trabalho e considerações 
sobre composição e construção de es-
tilo. Por fi m, Tipografi a, com noções 
sobre o uso de tipos e introdução ao 
desenho básico de lettering. Os tópicos 
são tratados tanto no âmbito conceitu-
al quanto no técnico, envolvendo não 
apenas abordagens teóricas, mas tam-
bém questões específi cas de softwares 
de edição vetorial e de imagens.

O evento será no Copas Executivo 
Hotel (Av. Brasil, 7.716) e dura manhã 
e tarde. Informações e inscrições pelo 
telefone (45) 8819-9933, pelo e-mail 
eduardohayasi@gmail.com ou na Grá-
fi ca Positiva (Rua Cuiabá, 2.037). Quem 
quiser conhecer um pouco mais do tra-
balho de Dado Queiroz pode acessar o 
endereço: fl ickr.com/dadoqueiroz.

CMYK

2

17 m
ai

2009

Numa localidade denominada Palermo, situada ao pé da 
Serra do Rio do Rastro, no município de Lauro Müller, Santa 

Catarina, vivia um casal de parcos recursos, numa área de terras 
de aproximadamente seis hectares, tendo uma parte reservada para 

o plantio de grãos e outra parte, para um potreiro.

Jácomo, esse era o nome do chefe da família, trabalhava como feitor 
numa mineradora de extração de carvão de pedra, numa localidade ali 
perto e, Pascoeta, sua mulher, dona de casa, preocupada com os afa-
zeres domésticos e cuidados com os fi lhos, procurava ajudar o marido 
no aumento da renda familiar, lavando roupas para terceiros.

Embora fosse uma pequena vila, a localização de Palermo era 
privilegiada, pois a Serra do Rio do Rastro a ligava a Bom Jar-
dim e São Joaquim, cidades localizadas em cima da serra, 
no planalto catarinense. 

Normalmente, duas vezes por semana, passavam 
por Palermo tropeiros vindos de cima da serra 

de Bom Jesus ou de São Joaquim, acom-
panhando grandes tropas de mulas 
carregadas de mercadorias como 
maçãs, peras, queijos – consi-
derado o melhor do planalto 
catarinense – e charque para 
venderem no comércio da 
redondeza e, com o pro-
duto da venda, comprar 
para consumo em 
suas fazendas sal, 
açúcar e farinha 
de trigo.

Foi observando esse movimento que Pasco-
eta vislumbrou uma oportunidade de aumen-
tar sua renda – a locação do potreiro – para 
descanso das mulas, após uma jornada pe-
nosa pela descida da serra que, na época, 
era uma rude e estreita estrada de chão 
batido. Conversou com os tropeiros, 
combinou um preço para cada 
animal passar a noite e ofere-
ceu-lhes um galpão para a 
descarga das “bruacas”, 

imensas sacolas de cou-
ro onde eram transpor-

tadas as mercadorias.

Foi assim que, a partir da-
quele dia, duas vezes por se-

mana, Dona Pascoeta recebia com 
entusiasmo os tropeiros no galpão e as 

mulas no seu potreiro, aumentando assim a 
sua renda familiar. 

A criatividade é a chave para vislumbrar o futuro.

*Professor aposentado da Unioeste – Campus de Cascavel 
e membro da Academia Cascavelense de Letras

E-mail: ja.fa1@hotmail.com
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Não é todo dia que entramos em um sebo e nos deparamos com 
algum livro, que mesmo insignifi cante editorialmente, desperte ta-
manha curiosidade em qualquer leitor nato ou cativo nestas terras 
outrora já tomadas pela ofi ofagia. Não mediu palavras o autor do 
livro que conheci naquela tarde no Sebo do Paulinho (Travessa 
Jarlindo João Grando, 32). “Paulinho, hoje eu gostaria que você 
me mostrasse algo diferente”. Primeiro ele passou a mão por 
baixo da mesa e tirou um Guimarães Rosa. Uma edição mui-
to linda, a oitava. Por mais que Grandes Sertões: veredas 
tenha seu lugar no mais alto ponto do pódio, não era exa-
tamente esse tipo de ineditismo que queria mostrar.

“Hoje eu comprei um livro que tal-
vez você não conheça”. Passou a 
mão novamente por baixo da 
mesa e sacou mais um livro: 
um pequeno volume com 
uma cobra na capa. O títu-
lo: Ninho de cobras (Edi-

Nem foto
polaroide
prova

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

tora Independente, s/d), do jornalista Anselmo 
Cordeiro, nato nestes rincões oestinos. A obra foi 
publicada possivelmente no fim da década de 
1980, pois não possui data na edição. Na capa, 
uma cobra faz menção à cidade, por alcunha 
ofídia, que é tema dos textos do valente jorna-
lista. “Hoje mesmo uma pessoa veio até aqui 
vender esse livro”. “Mas essa pessoa sabia do 
valo simbólico que tem esse livro?”. “A prin-
cípio não, acho que desconhecia”.   

O livro, escrito ora em formato de notícias 
ora como análises, conta um pouco da tra-
jetória de Cascavel no passar das décadas. 
Personagens ilustres da história desse re-
dil, como Pedro Muffato, Jacy Scanagatta 
e Fidelcino Tolentino, são alvos das (in)
verdades do jornalista. Além de contar 
um pouco sobre o perfil desses três ex-
prefeitos, casos de corrupção na pre-
feitura também são lembrados, além 
de outras insinuações que trazem luz 
à eventos como a Expovel. E é essa 
feira, que começou em 1975, que 
facultou uma das ações mais polê-
micas da gestão Muffato. Naquele 
ano, aconteceria a primeira edição 
da feira, e o Grupo Festugato – ou-
tro nome conhecido na cidade e que 
patrocinava Muffato nas corridas – 
emprestou determinado terreno para a 
instalação da feira, isso na BR-277 saída 

para Curitiba. Após a Prefeitura realizar 
uma série de benfeitorias no local, como 
instalação de luz, água e calçamento, quan-
do do término da feira o local foi devolvido 
ao Grupo Festugato com todas as melhorias 

feitas, o que na época custou aos cofres públi-
cos uma grande quantia de cruzeiros.

Além de histórias como essa, o livro traz os po-
lêmicos casos dos incêndios na antiga prefeitura 
e no antigo fórum. Dois locais muito importantes 

para o funcionalismo público. O primeiro local, se-
gundo o que o autor afirma no livro, seria crimino-
so e por interesses de algumas pessoas em utilizar 
o terreno (hoje onde está a Biblioteca Pública) para 

fins residenciais, por ser uma região nobre. O segundo, 
também criminoso, seria apenas a intenção de apagar 

do registro algumas questões que não pode-
riam ser caladas facilmente, logo, queima-se o 

arquivo. Policiais civis também foram alvo em 
algumas páginas. A morte de um carpinteiro e de 

uma enfermeira, segundo consta na obra, foram 
ações deliberadas e de total abuso de poder de po-

liciais que tiraram a vida de dois cidadãos. Por outras 
páginas, vários assuntos são abordados, como o pas-
sado supostamente criminoso de Tolentino e os gri-
leiros que nas primeiras décadas de emancipação de 
Cascavel ainda eram temidos por grande parte da 
população. A ousadia do autor foi em colocar às cla-
ras os negócios escusos de políticos e ainda afirmar 
a origem duvidosa das fortunas que eles detinham.

Passados vários anos da publicação deste livro e 
Cascavel não sendo (teoricamente) mais uma terra 
onde o poder ainda é gritado por algumas gene-
alogias, conhecer aspectos dos bastidores de 
alguns eventos que marcaram a história desse 
aglomerado urbano é mais que necessário. 
No fi m do livro, o autor desabafa dizendo 
que sofria ameaças devido ao que escre-
veu e que uma lista dos nomes que po-
deriam assassiná-lo estava em poder 
de amigos. Felizmente ainda vive, 
em mais um ninho de cobras.
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Firanga estrangeira 
A barriga grande evidenciava nela a gestação de mais um minúsculo 

ser humano. Ela estava sentada atrás da mesa, editando algum release 
de assessoria de imprensa que em breve já estaria nas redações dos 
jornais. Não estávamos à procura de pauta. Ela era a pauta. Vanes-
sa Passos, jornalista, era a fi ranga que estávamos procurando. Logo 
depois do colegial foi selecionada para ser intercambiária do Rotary 
Internacional. No cardápio de países: Austrália, Canadá, Estados Uni-
dos, Europa e o escolhido, a Índia. “Fui com 17 anos para lá, logo após 
ter terminado o terceirão, e fi quei um ano”. “Em que idioma vocês se 
comunicavam, o inglês?”. “Depende. As pessoas mais carentes de lá 
não têm acesso ao inglês. Usam mais os idiomas locais. Por exemplo, 
eu morei bastante tempo em Calcutá e lá eles falavam o bengali, mas 
também falavam o híndi que é o idioma ofi cial do país. As pessoas que 
tinham mais instrução, assim como nós, falavam o inglês. Eu fi quei na 
casa de três famílias, cada uma em um estado distinto, portanto, cada 
uma falava um idioma diferente e eu tinha que aprender um pouco 
de cada ou falar híndi ou, ainda, torcer que eles falassem inglês”. “Foi 
difícil se acostumar?”. “As pessoas falam assim: ou você ama a Índia ou 
a odeia. E prova disso foram os muitos intercambiários que desistiram 
e não conseguiram fi car. Ou você se enquadra nos costumes deles ou 
pode se considerar à margem disso. Como eu fi cava em casas de fa-
mílias, e cada uma sendo de um estado diferente, cada qual detinha 
costumes distintos. Em uma, por exemplo, eu não podia fi car perto 
dos mais velhos sem cobrir a cabeça; em outra, eu não podia nem se-
quer pensar em mostrar o tornozelo. Outra família não fazia nenhuma 
restrição. Cada uma tinha uma diferença, nada era igual”.

“Qual foi a principal barreira, linguística ou de costumes?”. “Foi a sau-
dade, só. Mas eu aproveitei muito neste um ano que morei lá. A Índia 
é um país que tem muito a oferecer. É impossível você ir para um país 
que a cultura é totalmente diferente da do seu país de origem e achar 
que aquilo é antiquado ou mesmo não gostar. Tem muita coisa que 
eu não aceitava, mas tinha que conviver. Quando cheguei, a primeira 
coisa que fi z foi olhar para fora do aeroporto e ver se realmente tinha 
vacas andando pela rua, confi rmei. Outra coisa que à primeira vista 
me impressionou foi ainda na chegada. Cheguei à noite e vi um monte 
de barraquinhas pelas ruas, com pessoas dormindo embaixo delas. É 
assim que muitos deles dormem. Eles não têm moradia. Chegamos na 
casa da família que eu iria morar e vi muitos empregados dormindo no 
chão da cozinha. Eu disse: ‘estou tirando a cama deles’. A resposta foi 
que eles dormiam no chão mesmo. Isso me chocou. São muitos em-
pregados e vivem assim. É normal para eles”. “Então as famílias com as 
quais você residiu eram ricas?”. “Para a Índia, sim. As casas deles não 
eram palacetes, mas tinham uma ótima condição fi nanceira”. “Por que 
você escolheu ir para lá?”. “Pelo Rotary, o jovem tem a opção de ir para 
diversos lugares. É um intercâmbio cultural, o que iria eu fazer nos Es-
tados Unidos, que a maioria dos intercambiários escolhia? Eu achei que 
era melhor a oportunidade de ir para um país tão diferente do meu, 
com tanta cultura; optei pela Índia. Comecei a pesquisar sobre a Índia 
e um pouco sobre cada lugar e acabei indo. Assim, acho que hoje, com 
10 anos a mais, diferente de quando eu tinha 17, indo para o outro lado 
do mundo, sem pai e mãe, falando outro idioma, acho que eu pensaria 
de novo, mas iria mesmo assim”. “Qual foi a reação da sua família?”. 
“Deram-me o maior apoio. Minha mãe me apoiou demais. Ela não via a 
hora de receber as fotos para mostrar pra todo mundo. Foram os maio-
res incentivadores que eu tive. Claro, acho que eles fi caram com medo, 
mas não passaram isso para mim, pois eu estava muito empolgada”. 

“Qual era a reação dos indianos com você. Apatia?”. “Nenhuma re-
ação. Eu não era uma fi ranga estrangeira (risos). Eles tratam a gente 
muito bem. As famílias com quem morei tinham uma grande proteção 
comigo. Nas casas, tinha banquetes de comida. Eles sentavam ao redor 
de mim para saber do Brasil. Como qualquer outro habitante de qual-
quer país, a primeira coisa que querem saber é sobre o Pelé, Anacon-
da, Samba, Rio de Janeiro, Romário, Ronaldo, essas coisas todas. Eles se 
interessam muito pelo Brasil. Eles são muito inteligentes. Tinha uma 
irmã, da primeira família com quem morei, que falava quatro idiomas 
e tinha apenas oito anos. Eles são muito inteligentes, grandes cientistas 
dos Estados Unidos são indianos”. “É verdade que todos os call centers 
do mundo são lá?”. “Não sei te dizer isso, nunca cheguei a ver algum lá 
(muitos risos)”. “Quanto às classes mais pobres, o acesso à educação, 
saúde, saneamento, é precário?”. “Muito. É muita gente. É o segundo 
país mais populoso do mundo, mais de 1 bilhão de habitantes. Com-
parada à China, a Índia é muito menor. Então, é muita gente, todas as 
horas e em todos os lugares. Eu acho que o próprio país não tem con-
dições de mudar esse cenário social. Mesmo havendo essa diferença de 
castas, é muito difícil mesmo mudar bruscamente”. “Quanto às novas 
tecnologias que estão surgindo, eles são abertos ou devido à tradição se 
mantêm fechados?”. “Não, eles estão abertos. Assim, é muito diferente 
uma família da outra. Têm famílias que assistem fi lmes estrangeiros, 
falam outros idiomas, querem viajar pelo mundo, mas sempre na tradi-
ção deles. Tem uma moça que conheci que foi preparada apenas para 
casar, aprendeu a bordar, cozinhar e todos os outros dotes que uma 
moça deve ter. Não via fi lmes estrangeiros, somente os de Bollywood, e 
o casamento foi combinado pelos pais com um noivo que ela viu ape-
nas duas vezes antes das bodas. E realmente o casamento é arranjado, 
ou por um contato da família ou mesmo por anúncios no jornal”. “O 
casamento é uma relação comercial entre as famílias?”. “Não, é uma 
relação de interesses. Para não perder e, sim, somar. Não é essa ques-
tão de querer mesmo que a outra família seja muito rica. Mas há um 
interesse, como acontece aqui com nossa cultura também. Mas eles se-
guem muito as tradições. Nos festivais, todos param para comemorar; 
o Holi, que é o festival das tintas; o Ganesha e o Diwali, que é o festival 
das luzes, são alguns exemplos”. 

Durante todo o tempo que conversamos, olhamos fotos que ela ti-
nha de lá. Neste momento, vimos uma foto na qual as mãos de Va-
nessa estavam totalmente decoradas com uma espécie de tatuagem 

Se você comparar 
os mapas do Brasil e 

da Índia, pode até notar 
uma ligeira semelhança de 

traçado. Um tanto grosseira, 
é certo, além de as dimensões 

fi carem muito além em nosso país continental. 
Parece, entretanto, que a proximidade bem subje-
tiva sugerida aqui não chega nem aos pés do que 
se tornou esse boom de cultura indiana no país 
tupiniquim, tão indígena por nascença. Músicas, 
roupas, acessórios, expressões... e contam coisas! 
Muita gente sai de bata, carrega na dramaticidade 
do delineador, usa estampas festivas e, arre, baba, 
sabe tudo sobre a Maya e o Raj.

Nada contra, afi nal, folhetins – talvez não os 
exatamente desse tipo, vá lá – nos agradam, e 

um maior esclarecimento sobre cul-
turas diferentes muito nos 

aprazem. A ques-
tão que 

toda detalhada. “O que são essas pinturas?”. “É um tipo de hena. Nesse dia eu estava indo para um 
casamento e, nos casamentos, as mulheres usam esse adorno como uma forma de desejar boa sorte à 
noiva. A gente se reunia em muitas mulheres e eram contratadas algumas meninas que vinham fazer 
esses desenhos. Quase uma profissão de manicure, tanto que nesse dia estávamos em um salão”. Mais 
uma foto caía sob os comentários. “Essa é uma amiga minha no dia do casamento dela. Ela se suici-
dou pouco depois do casamento, sofreu bastante. Ela queria mesmo casar, mas, como acontece com 
muitas delas, após o casamento não é bem o que imaginavam. Algumas delas têm ainda que enfrentar 
a figura da sogra, como mostra novela, se submetendo a elas. Elas aceitam. É como você saber desde 
criança que terá que fazer faculdade, mas você não quer e acaba fazendo. É a mesma situação delas”. 
“Você estudou lá?”. “Sim, fiz faculdade de Comunicação de Massa. É um curso voltado à formação de 
produtores, como diretor, produtor e editor de filmes, o que é um grande mercado lá. Eu era uma 
aluna participante apenas, não recebi nenhum diploma. Para-
lelamente à faculdade, eu frequentava aulas de cultura 
indiana, arte indiana, etc. Eu viajava bastante. Ia 
para outras cidades, ficava em casas de 
famílias rotarianas”.

“A novela da Rede Globo (Cami-
nho das Índias) está representando 
bem a cultura indiana?”. “Sim, mas 
há algumas coisas que não batem. 
Assim como um filme, livro, uma 
peça de teatro, a ficção sempre 
tenta tratar de um modo, talvez 
apelativo, dramático ou engra-
çado, o que está em pauta. Eu 
percebi que a novela apela um 
pouco, algumas extravagân-
cias mostradas são apenas 
excentricidades de pessoas 
antigas, assim como no Brasil, 
não é a maioria”. “Analisando essa cor-
rente de vender cultura indiana no País e o 
desejo de querer ser indiano, o que você acha 
disso?”. “Eu sempre relutei muito quando via 
alguma pessoa que vai para a Índia e volta 
achando que sabe tudo sobre lá. Vemos nas 
colunas sociais, fulano vai à Índia e volta 
zen. Em um ano que eu fiquei lá, eu 
não conheci nem sequer cinco por 
cento da cultura deles. Não é 
você indo até lá e ficando 
um mês que vai voltar zen; 
você vai voltar com um 
grande conhecimento, 
mas não sabendo tudo. 
Qualquer expansão de 
uma cultura, como 
por exemplo, uma 
novela brasileira na 
Índia, é muito po-
sitiva. Porque eles 
acabam conhecendo 
essa cultura. Desde que 
seja mostrado o país como 
ele realmente é, é válido. 
Mas tudo isso depende de 
como é explorado, como na 
moda, por exemplo. Quem 
não vestir uma bata india-
na não está na moda, mas 
isso é exagero”. “É, de certo 
modo, alienação se deixar 
levar por isso?”. “Não é uma 
questão somente da Índia. 
A pessoa não vê a hora de 
poder gastar com alguma 
coisa e quando surge uma 
tendência lá vai ela. Eu 
sempre usei as roupas de 
lá. Todo mundo me chama-
va de riponga, agora todas 
aquelas roupas estão na moda. 
As mesmas pessoas que me olhavam 
de forma diferente quando eu usava al-
guma peça indiana hoje mesmo está usando, 
se deixando levar pela tendência”. “Seria culpa da 
mídia, que coloca isso ao espectador?”. “Acho que as 
pessoas estão muito fáceis de serem manipuladas. Todo 
mundo está muito aberto. Se dizem que temos que usar calças acima 
do umbigo porque é bonito, todo mundo usa. A mídia aproveita o momento e a 
possibilidade de entrar na mente das pessoas e vender essa ideia. Mas se tem gente querendo 
ser manipulada, por que não as manipular?”. 

“Você que morou lá conhece muito bem a cultura deles. E se fosse o inverso, se fosse Caminhos 
do Brasil, se mostrasse lá uma telenovela com esse nome, exibindo o futebol, as praias, o samba, os 
indianos começariam a sambar, tomar caipirinha, comer feijoada?”. “Não, eles realmente seguem 
a tradição deles. Mas isso não é ao extremo. As meninas da faculdade, por exemplo, não usa-
vam sári (roupa típica indiana), como mostra na novela. Elas usavam roupas normais, je-
ans e camiseta. Isso que é mostrado na novela não ocorre. Elas não usariam um shorts 
Carla Perez, por exemplo, mas também não são tão fechados. Eles gostariam muito 
de uma novela brasileira lá, eles adoram o Brasil. No ano em que voltei para o Brasil, 
era o ano da Copa do Mundo. Todas as ruas estavam verde-amarelo. Eles torciam 
pelo Brasil”. “Eles se identifi cam mesmo com o brasileiro?”. “É a questão da aber-
tura. Assim como nós, eles são muito calorosos. Quando você é bem quisto, 
você é recebido no quarto, no local mais aconchegante da casa. Eles vêm 
muito isso em nós, igual a eles. Eles andam de mãos dadas ou abraça-
dos, pessoas do mesmo sexo, sem vergonha alguma de mostrar 
o afeto fraternal de um pelo outro”. “As mu-
lheres trabalham?”. “Sim, no call center, junto 
com a Maya (muitos risos). Antes elas eram 
criadas apenas para se casar, agora isso, aos 
poucos, vai tomando outros rumos. Ape-
sar de todos os problemas que há, a Índia é 
linda. É lindo demais. Eles sorriem diante 
disso tudo. Sempre estão dançando. Eles 
são um povo de bem com a vida”. “Pre-
tende voltar?”. “Quero muito”.

Julliane Brita e
Oniodi Gregolin
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sobra, e na qual hoje nos debruçamos, é o que, 
afi nal, temos nós, cascavelenses de cá, a ver com 
os indianos de lá? Esquentamos também pescoços 
e véus que acompanharão a Natyalaya, uma ins-
tituição de dança indiana de São Paulo (a mesma 
que coreografou e executou a abertura da novela 
global) que se apresentará hoje, 16 de maio, às 20 
horas, no Centro Cultural Gilberto Mayer.

A dançarina e professora Naira de Almeida Prado, 
que divide a direção da Natyalaya com Iara Ananda 
Romano, diz o que o público cascavelense pode es-
perar da apresentação: “A gente vai apresentar um 
espetáculo que, na maioria, é um estilo clássico, é 
uma dança muito expressiva, com muitos gestos e 
movimentos rápidos que contam a mitologia hin-
du. Na segunda parte, vamos apresentar itens mo-
dernos, com músicas de Bollywood, que encantam 
bastante o público e são aquelas vistas na nove-
la. Todos vão querer repetir os passos”. 
Que Lord Ganesha nos 
acompanhe!

Quero uma máfi a
só pra mim 

Cantos e velas conduzem a pequena multidão por 
entre as horas. O Pudjat é feito sempre antes de um fil-

me começar a ser rodado e termina com a filmagem simbó-
lica de uma das cenas. O ritual antigo, porém, tem mais do que 

uma finalidade espiritual, é o primeiro contato do público com a 
nova produção, é a primeira publicidade.

O cinema é a arte mais popular da Índia. Todos os dias, mais 
de 15 milhões de espectadores vão para frente da telona, é 

como se a população da cidade de São Paulo, de Curitiba 
e de Belo Horizonte fossem no mesmo dia ao cinema. O 
preço médio do ingresso é 20 rúpias, cerca de R$ 0,85. 
E a demanda crescente impulsiona a produção, que 
hoje atinge a média de 850 filmes por ano. Em 2006, 

excepcionalmente, foram mais de mil, quase quatro vezes 
Hollywood. No mesmo ano, a Film and Television Producers 

Guild estimou o valor da indústria cinematográfica indiana em 
85 bilhões de rúpias indianas. Com a projeção de crescimento anu-
al de 16%, deve atingir 175 bilhões nos próximos cinco anos. 

Os primeiros passos à história
Em 100 anos de cinema indiano, já foram produzidos no 

país mais de 35 mil fi lmes. Entretanto, o interesse pelo re-
gistro da história do cinema local é recente, vem do início da 

década de 1990, quando foi criado o Arquivo Nacional de 
Filmes, em Mumbai, e que conta hoje com mais de 20 mil 

títulos. Nesse instituto, os fi lmes são classifi cados por 
região, pois cada uma delas produz um tipo de cinema. 
“A variedade cultural da Índia é imensa. São faladas mais 
de 800 línguas e dialetos”. Os fi lmes regionais são colo-
cados em perspectiva com o desenvolvimento local e 
nacional, o que é um prato cheio para os historiadores. 

O pai do cinema indiano é Dadasaheb Phalke. O 
Programa Lumiére, que chegou a Mumbai em 1896, 
impulsionou Phalke a fazer o curta Raja Harishchan-
dra em 1913. O primeiro estilo – propriamente dito 
– de cinema indiano delineou-se em seguida, calca-
do no teatro de épicos mitológicos. E os filmes eram 
tão longos quanto as peças, facilmente com mais de 
quatro horas de duração. Hoje o cinema tem uma 
linguagem própria, mas ainda respeita a vontade do 
público de fazer valer o dinheiro investido: a maioria 
dos filmes indianos tem em média três horas.

Depois vieram os fi lmes sócio-familiares dando manu-
tenção ao ‘sonho indiano’. Um terço da população vive 
abaixo dos níveis de pobreza e as pessoas buscam no 
cinema algo para se revigorar, elas simplesmente po-
dem viver aquilo. Tanto que os cineastas de Mumbai, 
que produzem os grandes representantes do cinema 
indiano hoje, são chamados de Mercadores de Sonhos.

O sucesso está justamente no respeito às fórmulas. 
Os roteiros que almejam ser populares têm de ter 
uma história de amor, um toque de erotismo, muitas 
músicas, sequências de dança, um pouco de efeitos 

especiais, aventura, cenas de ação, bravos guerreiros 
destruindo vilões perversos e um final feliz. 

E onde mais se produz na Índia é em Mumbai, considerada a 
Meca do cinema híndi, uma das línguas ofi ciais mais faladas no país e asso-

ciada ao estilo mais popularesco de fi lme. Daí o apelido de Bollywood. 

Elementos essenciais
Amitabh Bachchan, ou Big B, é um dos grandes astros de Bollywood. Em 40 anos de carreira, Big B já esteve em mais de 

170 fi lmes. “O cinema indiano é muito singular, porque tem ação, comédia, dança, aventura, drama, emoção... em um só 
fi lme. É tão variado como a nossa comida, repleta de temperos e ingredientes diferentes. As regras são seguidas há anos, e 
todas as tentativas de mudá-las não foram sucesso”, diz ele em depoimento a Nadine Kuhn, diretora da série de documen-
tários Cinemas of the World, produzidos entre 2000 e 2002.

Um dos elementos essenciais dos f ilmes indianos são as canções e as danças. Senão utilizadas em festivi-
dades, são para simbolizar a aproximação do par romântico, já que, com a censura de olho, não se poder 

ter cenas de amor tórridas. “Em Hollywood, o casal se apaixona e vai para a cama, em Bollywood, 
eles se apaixonam e dançam entre as árvores”.

Atualmente, há até dez canções e dez sequências de dança em uma única produção. Mas na década 1930, 
por exemplo, havia até 60 canções e a propaganda era algo do tipo: ‘nosso fi lme tem 60 canções, venham ouvi-
las’. Sonu Nigam conquistou glamour e riqueza emprestando a voz para atores, inclusive o Big B. “Na Índia, é 
uma tradição cantores dublarem os atores, o público já espera isso”. Os CDs de Nigam vendem muito e por 
isso até a voz dele é utilizada como publicidade para o fi lme. 

Tamanho apreço pelas canções e danças gera um comércio monstruoso de CDs. Já no começo da 
década, na era dos K7s, um comerciante podia chegar a vender até 300 fi tas por dia, 

cada uma custando cerca de um dólar.

E tem ainda os videoclipes, que na Índia servem mais para publi-
cidade cinematográfi ca. São lançados até três meses antes 
da estreia do fi lme. As pessoas ouvem e, se gostam, não 
veem a hora de ouvi-las com imagens. Não foram con-
seguidos dados atualizados, mas, em 2000, chegavam a 
ser vendidas mais de 20 milhões de fi tas K7 por fi lme 
– o comércio de trilhas sonoras representava 75% do 
mercado fonográfi co da Índia –. Só o dinheiro arre-
cadado com a venda desses materiais já cobria os 
custos de produção do fi lme. 

Outro segredo para o sucesso de bilheteria é o 
filme estar bem posicionado no star system. Ter 
um grande ator ou atriz no cartaz é essencial. E as 
estrelas cobram de acordo com a fama. Os cachês, 
em meados de 2002, podiam chegar a US$ 400 mil 
por contrato. Alguns profissionais chegam a fazer 
dez filmes de uma só vez. E a disputa para ter um 
determinado artista em um filme pode chegar à 
jura de morte, senão dele, familiar.

Os poderosos chefões
Ocorre que, ainda hoje, muitos fi nanciadores do ci-

nema indiano são da ‘máfi a’. O cinema como arte po-
pular gera muito dinheiro e isso constrói uma relação 
econômica muito forte – e perigosa –. Em meados 
de 1998, o cinema ganhou status de indústria, mas 
os bancos continuaram céticos e se recusaram a em-
prestar dinheiro para os cineastas. A falta de verba fez 
com que buscassem outras fontes sem se importar 
com os princípios morais de quem emprestava, as-
sim, quase a totalidade do dinheiro investido no cine-
ma na Índia é recurso não declarado. “Com a quantia 
de dinheiro não declarado que circula com o cinema 
indiano poderia se comprar o país. São bilhões. Há 
muitos chefões do submundo, Don Corleones, que 
têm montanhas de dinheiro. Eles veem pelo glamour, 
pela fama e pela possível lavagem de dinheiro. Se per-
dem dinheiro não se importam. Digamos que peçam 
US$ 6 milhões. Eles dizem: ‘E daí? Podemos faturar 
mais do que isso em uma carga de cocaína’”.

A concorrência estrangeira

e os fi lmes de arte
Quase 95% dos fi lmes exibidos na Índia são pro-

duções nacionais. Hollywood tem ganhado algum 
espaço ao investir em cineastas indianos que viviam 
nos EUA e voltaram à Índia para produzir. Mesmo 
assim – felizmente ou não –, é uma tarefa complica-
da. Para se ter uma ideia, 007 – Casino Royale, fi lme 
estrangeiro de maior público na Índia em 2006, fa-
turou em solo indiano 410 milhões de rúpias, con-
tra apenas 190 milhões das rúpias conseguidas por 
Piratas do Caribe: o baú da morte, segundo lugar. 
Nenhum dos cinco fi lmes indianos de maior sucesso 
em 2006 arrecadou menos de R$ 400 milhões de rú-
pias. Dhoom 2, o grande sucesso do ano, conseguiu 
R$ 800 milhões de rúpias indianas. 

Calcutá é a capital de Bengala e também dos fil-
mes de arte, que dividem os 5% restantes. A maioria 
dessas produções é de baixo orçamento, algo em 
torno de US$ 200 mil cada, enquanto que os filmes 
populares consomem dez vezes esse valor. Mas se 
não são populares ao mercado interno, os filmes 
indianos de arte conquistam reconhecimento nos 
festivais ao redor do mundo. O diretor Satyajit Ray 
(1921-1992) é um exemplo disso, considerado hoje 
um dos gênios do cinema por filmes como A Can-
ção da Estrada (1955), O Invencível (1957) e O 
Mundo de Apu (1959), que foram a trilogia de 
Apu. Os filmes de Ray têm inspiração na cultura de 
Bengala, mas o esquema de montagem é ao estilo 
Jean Renoir, do qual foi assistente de direção em O 
Rio Sagrado (The River, 1950). 

A baixa popularidade está relacionada ao fato de 
que os fi lmes de arte negam as convenções e retra-
tam a realidade dolorosa de cerca de mais de 700 
milhões de indianos. Somente há pouco tempo sur-
giram fi lmes que trabalham um conteúdo artístico e 
também popular. Um dos marcos dessa nova geração 
é Godmother (1999), de Vinay Shukla, que discute o 
papel da mulher na sociedade indiana, tendo como 
atriz principal a feminista e política Shabana Azmi. 
Não se tinha visto até esse momento no cinema mu-
lheres dançando e festejando por si próprias, tradicio-
nalmente elas dançam apenas para os homens. 

Bollywood ainda enfrenta sérios problemas 
com distribuição e produção, mas entra na Era 
de Ouro do cinema com outra mentalidade. “Os 
dias de total anarquia, com astros sobrecarrega-
dos dando as ordens, a falta de responsabilidade 
financeira ou intelectual e as produções estou-
rando o orçamento” estão virando história, ex-
plica o especialista Derek Bose.

As fórmulas são revisitadas por novos e talentosos 
cineastas, “a maioria com referências fortemente oci-
dentalizadas”. Kabul Express; Life in a metro e Good 
boy, bad Boy, todos de 2007, “são exemplos de fi lmes 
que conseguiram romper a fórmula, sem a presença 
de astros, canções e danças, enredos previsíveis... A 
expansão dos conhecimentos sobre cinema facilita a 
aceitação desses experimentos entre as massas. 

O cenário está mudando e a larga produção cine-
matográfica na Índia está deixando cada vez mais 
de ser mera curiosidade a respeito do país. Torna-
se, aos poucos, peça fundamental a todo e qual-
quer estudo que se faça sobre a história do cinema 
no mundo, e também referência aos centros pro-
dutores, inclusive a Hollywood.

Continua na página 7.
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Marina expulsa Luciano e Ve-
ridiana de sua casa. Alex descarta reatar o 
namoro com Norma Jean. Veridiana pede 
que Luciano a deixe dormir no loft e ele 
reitera que não a ama. Caio já sabe a ver-
dade sobre o pagamento recebidos pelo 
Dr. Lemgruber em troca de sua guarda. 

TERÇA - Juliana quer sortear duplas en-
tre os alunos para organizar a feira cultu-
ral. Yasmin é disputada no reality show 
por cinco pretendentes com máscaras 
no rosto, dentre eles Peralta, Caju e Gor-
dofredo. Veridiana come compulsiva-
mente e deixa Marina cismada. 

QUARTA - Veridiana diz que a doença a 
ajuda a fi car bonita. Kátia percebe que 
Veridiana está malhando com excesso 
de carga. Veridiana se olha no espelho 
e acha que está acima do peso. Bogumil 
ajuda Marcelo a se aproximar de Felipa 
com uma boneca de papelão. 

QUINTA - Marina pede que Cecília cha-
me uma ambulância para socorrer Veri-
diana. Alex e Norma Jean se reúnem para 
fazer o trabalho da feira cultural, mas 
não se entendem para defi nir o tema. Ve-
ridiana pede que Guilherme tire o soro 
com receio de que a faça ganhar peso. 

SEXTA - Veridiana e Norma Jean sabo-
tam a apresentação de Alex e Marina, 
mas eles resolvem o problema. Fernan-
dinho e Domingas falam sobre bulimia 
e convidam três meninas para darem 
depoimentos. Veridiana se emociona ao 
admitir que sofre da doença. 

PARAÍSO 
SEGUNDA - Padre Bento diz a Maria Rita 
que não acredita na vocação. Maria Rita 
ouve o berrante e não consegue escon-
der a angústia. Rosinha se irrita ao saber 
que Zeca foi chamar Maria Rita e magoa 
Terêncio. Antero suspeita que a mulher 
tenha desejado  a queda de Zeca. 

TERÇA - Zeca pede permissão a Antero 
para levar Maria Rita. Dona Ida resolve 
deixar Aninha viajar com Ricardo para o 
Rio de Janeiro. Rosinha não se conforma 
em ter que cuidar de Santinha. Padre 
Bento tenta arrumar uma solução para 
a igreja e a prefeitura. 

QUARTA - Otávio destrata Ricardo e co-
bra o contrato com anunciantes para a 
rádio. Otávio considera vender sua parte 
na rádio para montar um jornal na cidade. 
Mariana tem devaneios com Maria Rita 
vestida de freira e deixa a fi lha ainda mais 
afl ita.

QUINTA - Rosinha garante que Maria 
Rita não ama Zeca. Zé Camilo diz que 
teme que Santinha se torne uma bea-
ta como Mariana. Terêncio diz a Zeca 
aceitar a decisão de Maria Rita para não 
perdê-la de vez. Rosinha confessa a Tobi 
que sente pena de Terêncio. 

SEXTA - Rosinha conta que Zefa vai casar. Ri-
cardo diz para Aninha que eles poderão pas-
sear depois que conseguirem anunciantes 
para a rádio. Zefa diz que não vai deixar Ro-
sinha cuidar de Maria Rita. Mariana diz que 
Santinha não irá rezar por mais ninguém. 

SÁBADO - Zeca consegue pegar Maria 
Rita e deixa Mariana enlouquecida. Ma-
ria Rita se desespera e pede que Zeca a 
deixe ir para casa. Zefa fi ca furiosa e culpa 
Eleutério por não ter impedido Zeca de 
raptar Maria Rita. Zeca insulta Mariana e 
Maria Rita reage em defesa da mãe. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Gabriel expulsa Galeno do 
bar e o advogado promete voltar com 
uma intimação judicial. Denis tenta con-
vencer Xico a pintar. Dafne conta a Si-
mone que elas correm risco de perder a 
galeria. Bianca se desespera com a possi-
bilidade de não ter onde morar. 

TERÇA - Dafne propõe a Vicente um casa-
mento de aparência e ele concorda.. Daf-
ne avisa à sócia que arrumou um noivo e 
Simone comemora a salvação da galeria. 
Vicente vai à joalheria comprar um anel 
de noivado. Laís vai manter a ação de des-
pejo até a hora certa.

QUARTA - Dafne ameaça tirar o controle 
da empresa de Judith. Dafne confessa que 
vai se casar para assumir a herança. Bian-
ca passa na joalheria para trocar o anel de 
noivado da mãe. Dafne chega à galeria e é 
confrontada por Gabriel e diz que o casa-
mento é só negócio. 

QUINTA - Laís manda seu pai suspender a 
ação de despejo. Nicholas promete se casar 
com Milena. Dafne desconfi a de Léa querer 
se casar com Frederico. Dirce e Nelson se 
preocupam com Milena. Bianca pergunta se 
Dafne ama Gabriel e ela se irrita com a fi lha. 

SEXTA - Vicente acorda em uma praia, 
na Guiana Francesa. Judith e Nicholas se 
divertem com a situação. Dez noivas in-
vadem a cerimônia e Dafne é levada para 
fora nos ombros por  Gabriel. Dafne diz 
que precisa de um noivo para não perder 
todo o seu patrimônio. 

SÁBADO - Vicente tenta se explicar para 
Dafne, mas ela o expulsa de sua casa. Léa 
avisa Judith da volta de Vicente e a vilã 
fala para Nicholas ser convincente ao 
contar sua versão. Gabriel se decepciona 
com a ambição de Dafne, e recebe de vol-
ta o anel que lhe deu. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Inês acusa Melissa de ter medo 
que as pessoas percebam a doença de Tarso. 
Harima pega a criança que foi amamentada 
por Maya das mãos de Manu e a leva para o 
templo. Melissa ganha joias e fl ores de Rami-
ro e desconfi a da atitude do marido. 

TERÇA - Tônia encontra Tarso dormindo 
na praia e avisa Melissa. Bahuan pede a 
Pedro que investigue a família de Maya. 
Opash fi ca indignado ao saber que César 
se recusa a dar os presentes. Bahuan per-
cebe que Indra é indiano ao vê-lo dançar 
e se apresenta ao rapaz. 

QUARTA - Opash está assustado com a 
situação e diz a César que Indira não sabe 
que ele foi ao Brasil. Manu insiste em 
criar a criança que colocaram em seus 
braços e pede a Kochi que mande Hari-
ma buscá-la. Silvia é aceita no colégio e 
festeja sua volta como professora.

QUINTA - Raul não acredita que Maya 
tenha perdido o endereço para onde en-
viou as correspondências bancárias. Ravi 
dá uma joia de presente a Camila, que 
retribui com um presente simples. Nor-
minha e Dayse discutem no meio da rua 
e são presas por policiais. 

SEXTA - Ravi e Camila estão felizes com o 
casamento. Tarso evita falar com Tônia, 
para ajudá-la a se desligar dele. Melissa 
pega o GPS de Ramiro sem que ele per-
ceba.  Gopal comenta com o amigo mo-
torista que vai investigar  Yvone. Tônia 
visita Tarso e os dois reatam. 

SÁBADO - Castanho combina um en-
contro entre Cadore e Cidinha. Raj diz a 
Ravi que Camila vai aprender os costu-
mes indianos aos poucos. Ramiro conta 
a Bahuan que a Indiamed o chamou para 
conhecer a empresa e ele convida o in-
diano para acompanhá-lo. 

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Ferraz promete que ainda 
irá conseguir prender Valente. Nati liga 
para Valente e diz que está desconfi a-
da de que Gabriela o entregou ao De-
pecom. Gabriela pega o localizador e 
descobre que Valente está escondido 
no Morro Dona Marta. Chico Fuzil atira 
contra Valente, que cai desmaiado. 

TERÇA - Aquiles sente ciúmes ao ver 
Silvia com Grilo. Ágata e Eugênio acon-
selham Aquiles a se declarar para Silvia. 
Um grupo de vampiros faz um arrastão 
na praia. Os mutantes da Liga do Bem 
saem correndo com medo da Depecom 
chegar. Gabriela se disfarça de mendiga 
e sai à procura de Valente na favela.

QUARTA - Amadeus abre a porta do 
carro contra a moto de Ferraz e ele se 
desequilibra. Ferraz dá um tiro para o 
alto. Amadeus manda o taxista acelerar 
e Ferraz segue atrás deles. Marli avisa 
a Camargo que Renata precisou viajar 
para visitar o pai. Nonato, representante 
da comunidade, visita a ONG. 

QUINTA - Metamorfo diz ao homem-
bomba que ele não poderá se escon-
der no mesmo quarto que ele e Gór. 
Homem-bomba ameaça Meta, mas 
Gór o hipnotiza. Ela manda o mutante 
sair do quarto e nunca mais aparecer 
na frente dela. Grilo e Pit falam para 
Camargo que Aquiles, Luciano e Mel-
quior são mutantes. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Lucas fica intrigado ao 

ver Xavier comprando comida para 
bebê. Pinheiros acerta um tiro no 
peito de Maçarico. Traficante revela 
que ser pai de Pedro. Ele culpa Ana 
por não ter conhecido o pai. Fausto 
conta a George que interrompeu as 
obras do aeroporto. 

TERÇA - Lucas enfrenta Xavier. Caio 
questiona Beatriz a respeito da briga 
que ela teve com Lara. Milícia de George 
espanca Léo. Beatriz diz a Caio que Lara 
tentou seduzir seu pai. Leo chega em 
casa ensangüentado, escreve que levou 
uma surra a mando do prefeito. 

QUARTA - Lucas pergunta a Fausto 
sobre o desaparecimento de Victória. 
George diz a Rebeca que Léo é um re-
tardado. Beatriz dá um beijo em Faus-
to. Lucas pede a Ana entrar na casa de 
Fausto Maia para procurar Victória e 
Gabriel. Rebeca vai embora de casa. 

QUINTA - Caio encontra drogas no 
carro de Lucas. O delegado diz que ele 
será preso em fl agrante. Fausto tortura 
Victória. Vicky pede para ver Gabriel. 
Ana ouve gritos de Vicky. Ana descobre 
que Victória está trancafi ada no porão. 
Sofi a diz a George que vai deixá-lo.  

SEXTA - Lucas vai à casa de Ana obter 
notícias sobre Victória. Ana conta a Lu-
cas que Vicky é prisioneira de Fausto. 
Beatriz envenena a comida de Victória. 
Léo diz a George que os dois têm um 
acerto de contas. Otávio conta a Ceição 
que esteve com Lucas. 

SÁBADO - Fausto e Xavier prendem Lu-
cas com Vicky. Sofi a conta a Caio que 
descobriu a traição de George ao assistir 
um fi lme em que o prefeito e Lara fazem 
sexo. Xavier e Fausto amarram Lucas e 
Vicky no cativeiro. Lucas pede para 
Fausto deixar Victória ir embora.
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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.

O hip hop geralmente é 
caracterizado como a versão 
dançante do discurso falatório 
do rap. Há ainda quem os dife-
rencie pela perspectiva econô-
mico-social. O rap seria a voz dos 
oprimidos, o lamento dos pobres, 
a revolta dos lutadores, enquanto o 
hip hop seria uma ode ao sensual, à 
beleza, ao corpo, à azaração, ao dinhei-
ro, à extravagância, à luxúria...

É uma generalização, e como tal, bur-
ra. A maioria nem sequer distingue um 
gênero do outro. E os que o fazem certa-
mente incluem na discussão mais de uma 
dezena de fatores, de referências, de cruza-
mentos... Mas foi basicamente isso que encontrei 
na breve pesquisa que fi z sobre o som que é relativa-
mente novo aos meus ouvidos.

O que já tinha em mente era algo de uma leitura complementar distante, que 
registrava o histórico crítico do rap em relação ao contexto em que é produzido, 
sendo que essa proposta decorria na condenação do instrumental a um mono-
tom quase doentio aos ‘não inseridos’ e/ou interessados. A mesma lembrança 
dizia algo sobre o hip hop ganhar terreno pela criatividade musical, mas exagerar 
nos ornamentos, e ser inútil socialmente. Em suma: entretenimento fútil.

Nesse sentido, gosto do argumento do rap, e de nada do hip hop, já que o 
atrativo musical desse último, por experiência, não passou para mim de uma 
série de batidas eletrônicas sincronizadas muito chatas, sobre as quais estão 
versos de gosto duvidoso, geralmente propulsores de uma imagem de explo-
ração vulgar do corpo feminino. E não estou sendo puritano, é simples respeito.

Estou ciente de que o que eu disser será usado contra mim. Como profis-
sional, diria que até certo ponto o aparato sonoro é bem variado, com uma 
interessante mistura de sons e uma mixagem perfeita, mas que nada disso 
dá um nó na linha vocal retilínea; diria que em contraposição a isso há os 

convidados, mas teria de dizer também que estão condicionados e li-
mitados pela própria música. No fim, resta-me ser sincero 

e dizer que não há nada nesse disco que me 
chame minimamente atenção. É 

ruim mesmo.

Não sou o melhor exemplo 
de ouvinte e apreciador de hip 
hop, os poucos singles que co-
nheço são os mesmos que em 
qualquer casa noturna embala 

os passos dançantes de qualquer 
bom degustador desse ritmo. O 
pouco que conheço se limita a 
Timbaland e Nelly, dois rapers 
americanos, que outrora, em fes-
tas muito populares por estas 

paragens, já foram motivos para al-
gumas noites insanas de dança, eti-
lismo e diversão. Bons tempos, tem-

pos em que o passo marcado já fazia 
espaço em meio a uma multidão que se 

aglomerava ao redor. E que diga minha co-
lega de redação, que falta nos faz um hip hop.

Ao executar o disco em questão foi uma surpresa 
mais que agradável. Na verdade, não esperava nada no can-

tor desconhecido. Mas quando a batida familiar do hip hop surgiu aos fones 
que esquentavam minhas orelhas na fria manhã, a vontade era me dirigir ao 
centro da sala e (re)lembrar os velhos tempos. Não fossem os olhos repreen-
sivos ao meu redor não haveria nada mais limitador ao meu desejo. “Isso não 
é underground”, foi o que senti do olhar, hierarquicamente superior a mim, 
quando larguei o elogio ao raper. E não me importo mesmo com qualquer 
motivo de animosidade. 

A audição do álbum Press play ocorreu sem muitas surpresas. Nada que um bom 
hip hop pudesse proporcionar. Além da faixa conhecidíssima que já foi tema de 
algumas noites de remelexo e álcool, Last night, com a pop Keyshia Cole, mais 
algumas são dignas de ser lembradas: I am; Come to me; Tell me, com Christi-
na Aguilera; Wanna move; todas essas com uma boa pitada de pop, também 
merece destaque a parceria com Timbaland na música P. Diddy Rock e outras 
músicas em que outros cantores enriquecem o trabalho do raper.

Para o tronco da tortura, jogo Special Feeling; Crazy Th ang e Partners 
for life, que encerra o álbum. Das 19 faixas, hip hop com boa mistura 
de pop. Da próxima vez que for para à disco, quando tocar 
Last night, ao menos eu saberei quem é o 
autor do hit.
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TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Seus empreendimentos serão prósperos. 
Terá sucesso na defesa de seus direitos e 
triunfará em todos e quaisquer assuntos 
legais. Seja mentalmente independente e 
mais fi rme em suas crenças. 

A infl uência do dia promete a você lucros 
em negócios e em empreendimentos ou-
sados. Mas, só favorece as relações sen-
timentais com pessoas nascidas sinceras. 
Sucesso social e novas responsabilidades.

Um novo estímulo e visão, poderão al-
terar o roteiro dos acontecimentos no 
dia de hoje passando a lhe proporcio-
nar mais amplas possibilidades de êxito. 
Você está vivendo o seu melhor período.

Procure estabelecer o equilíbrio que é 
próprio de seu signo. Evite confusões. Por 
esta razão faça cada coisa no seu devido 
tempo. Procure ser mais prático e obser-
vador. Siga sua intuição.

Ser otimista é bom, mas em demasia e 
prejudicial. Portanto, faça tudo dentro 
de suas reais possibilidades e não se deixe 
infl uenciar por pessoas muito falantes. 
Fará amizades, progredirá.

Seu forte magnetismo pessoal hoje deve-
rá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará 
muitos benefícios. Novas e duradouras 
amizades, também estão previstas. Êxi-
to em todos os meios de comunicação.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Excelente aspecto astral para iniciar 
negócios e empreendimentos de vulto 
e para tratar de questões jurídicas que 
estão em pendência. Positivo à vida reli-
giosa e ao amor. Boas notícias.

Dia em que se usar sua notável inteligên-
cia, conseguirá solucionar os mais difíceis 
problemas, tanto fi nanceiros, como pro-
fi ssionais e sociais. Vida romântica cheia 
de felicidade, ternura e compreensão. 

Dia indicado para resolver questões fi -
nanceiras e profi ssionais as mudanças 
de residência ou trabalho, e para elevar 
seu crédito ainda mais. Contudo se ainda 
não casou não perderá oportunidade. 

Dia dos melhores para os escritos e o co-
mércio, de um modo geral. Pode solicitar 
favores de muitos e superiores, em qual-
quer caso de difi culdades. Fluxo benéfi co 
à sua saúde e a vida sentimental.

Dia neutro, pouca probabilidade de su-
cesso nas questões de dinheiro, de tra-
balho e de família, Mas, o fl uxo será dos 
melhores as investigações e tudo que 
está ligado ao ocultismo.

Pela infl uência do sol você está favoreci-
do em muitas coisas. Haverá bons fl uxos 
para estudos, exames e testes. Capaci-
dade de raciocínio aumentada. Não se 
precipite nas coisas ligadas ao romance.

Cascavel
Anjos e Demônios

Arcoplex JL – Sala 1 – 13h20, 16h, 
18h40, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, qui);  
16h, 18h40, 21h20 (seg, ter)

Arcoplex JL – Sala 2 – 18h40, 21h20 
(Sab,dom, qua)

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

Star Trek

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

X Men Origens Wolverine

Arcoplex JL – Sala 3 – 14h20, 16h40, 
19h, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, qui);  
16h30, 19h, 21h20 (seg, ter)

Cine Westside – Sala 1 – 14h15, 16h15, 
19h15, 21h15 (sex, sab, dom, qua); 
16h20, , 19h15, 21h15  (seg, ter, qui)

Presságio

Arcoplex JL – Sala 4 – 19h10, 21h30 
(sex, seg, ter, qui); 14h30, 16h50, 19h10, 
21h30 (Sab, dom, qua)

Foz do Iguaçu
Monstros VS Alienígenas

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 17h30, 
19h30 (ter, sex, sab, dom); 19h30 (Sab, 
qua, qui)

Quem quer ser um milionário

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 21h45 (dia-
riamente)

Presságio

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 19h45, 
22h30 (diariamente) 

Anjos e Demônios

Iguassu Boulevard- Sala 3 –  16h45, 
19h30 e 22h15 (diariamente) 

Divã

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 20h, 22h 
(seg, qua, qui) 18h, 20h, 22h (ter, Sex, 
Sab, dom)

Star Trek

Cine Plex – Sala 1 -  14h30, 16h50, 
19h10, 21h40 (diariamente)

Velozes e Furiosos 4

Cine Plex – Sala 2 -  21h20 (diariamen-
te)

Anjos e Demônios

Cine Plex – Sala 3 – 16h, 18h45, 21h30 
(diariamente) 

X-men origens: Wolverine

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

Toledo
Anjos e Demônios

Cine Panambi – Sala 1 –  19h, 21h30 
(diariamente); 15h30 (Sab,dom, qua)

X-Men Origens: Wolverine

Cine Panambi – Sala 2 – 19h15, 21h15 
(diariamente); 16h (Sab, dom, qua) 

Kaibers
Jeferson Kaibers é um dos artistas 

mais produtivos de Cascavel, atuando 
nas artes plásticas, na fotografi a, na música, na lite-

ratura e também experimentando no audiovisual com videopo-
emas. Três trabalhos dele nesse gênero estreiam na segunda-feira no 
Núcleo ALT de Cinema. Para assistir A Senha, Silêncio e O Gosto, na 
íntegra, basta acessar gazetaalt.com e clicar no banner do NAC, ou 
ir direto ao endereço nucleogazetaaltdecinema.wordpress.com.

No currículo, Kaibers tem a academia de Filosofia pela Unio-
este, cinco anos como arte-educador em escolas municipais e 
na coordenação de teatro do programa Educação em Tempo 
Integral da Secretaria Municipal de Educação. É membro da 
Academia Cascavelense de Letras e desde 2006 coordena-
dor do MAC (Museu de Arte de Cascavel). Mais informa-
ções no poetkaibers.blogspot.com.

Humildade
Hoje tem sessão do fi lme cascavelense Humildade, de 

Clodoaldo Cristofoli, na Igreja Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, no bairro Neva. Começa às 20 horas 
e os ingressos custam R$ 2. Contato: (45) 9941-9082.

Conexão Brasil e A Saga
Esta semana ainda o blogue do Núcleo ALT de Cine-

ma traz cinco novas inserções no arquivo de notícias 
referentes ao cinema de Cascavel. São matérias de 

veículos impressos da cidade, da região e da capital 
sobre os filmes Conexão Brasil (1998), dirigido por An-

tonio Marcos Ferreira e Luiz Carlos Lacerda; e A Saga 
(2002), de Manaoos Aristides.  

Seleção ALT
Persépolis (2007), de Vincent Paronnaud e Marjane 
Satrapi. Adaptação da graphic novel homônima de 
Satrapi, na qual ela conta a própria história, tendo 

como pano de fundo o Irã após a revolução Islâmi-
ca. Um retrato poético e cativante da vida, 

sob os olhos de uma criança 
que vai de encontro às im-
posições político-religiosas 
do país. Uma animação 
preto-e-branco, de tra-

ços simples e 2D, peça 
preciosa na era da 
cor e do tridimen-
sional. Recebeu 15 
prêmios, dentre 
eles o do júri em 
Cannes, mais 
25 indicações 
ao redor do 
mundo.

Anderson
Antikievicz Costa
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Continuação da página 5.

Outro mundo
em 60 dias

A arquiteta toledana Andréa Cristi-
na de Lemos Becker, responsável pelas 
estruturas do filme O Monte Carmel, 
do cascavelense César Pillati, esteve na 
Índia entre 13 de janeiro e 30 de março 
deste ano. Ela foi ao país num intercâm-
bio para estágio profissional e convivên-
cia familiar por meio de um programa 
do Rotary Club. Esta semana, conversou 
com o ALT sobre a experiência:

ALT: As outras artes se fazem ver fren-
te ao poderio do cinema? “Sim, é um país 
riquíssimo culturalmente, não só no cine-
ma, mas nas artes plásticas, na arquitetu-
ra, na literatura... Mas a força do cinema 
é realmente impressionante. E não tem só 
Bollywood. A Índia tem 22 estados e to-
dos produzem fi lmes, cada um a seu jeito, 
em seu idioma, todos estão atolados de 
cinemas, de 300, 400, 500 lugares, sempre 
cheios, e estão construindo mais”.

ALT: Existe a cultura do cinema em 
casa? E qual é o interesse deles sobre 
produções estrangeiras? “As famílias não 
assistem só no cinema, assistem no carro, 
em casa... e a maioria são fi lmes produzi-
dos por eles. Contei nos dedos os fi lmes de 
Hollywood que chegaram lá e são poucos 
que gostam. Sobre os fi lmes deles, sabem 
quais são os recém-lançados, quem são os 
atores, as atrizes. Você anda nas ruas e vê 
muita propaganda das produções. Tive a 
oportunidade de assistir alguns. São de boa 
qualidade e têm roteiros bem feitos. Fiquei 
na casa de nove famílias, e todas tinham o 
hábito de ir ao cinema”.

ALT: Sobre o fi lme vencedor do Oscar, 
Quem quer ser um milionário? “Muito 
do fi lme me pareceu verossímil, coisas que 
vivi lá. A questão social é realmente bas-
tante complexa, imagina, é um país com 
mais de um bilhão de habitantes, milhares 
de anos de história e um território duas 
vezes e meia menor que o do Brasil, então 
tudo lá é muito complicado, caótico, e o 
fi lme retrata isso muito bem. E também a 
questão dos meninos cegos que pedem di-
nheiro, dos políticos, da submissão da me-
nina, do predomínio masculino, da sujeira, 
não há como negar”. 

ALT: O que há de ‘verdade’ nas telas in-
dianas? “Ainda há a fi gura da mocinha, do 

vilão, e do herói, muitas músicas e danças. 
Mas é verdade que os fi lmes começam a 
discutir questões sociais e econômicas. 
Não só no cinema, mas também em expo-
sições de arte, na literatura...

ALT: Contou a eles que está partici-
pando da produção de um filme no 
Brasil? “Eles acharam fantástico. Quan-
do falei que estamos produzindo um 
filme aqui em Toledo e Cascavel, come-
çando do nada, eles acharam realmente 
fantástico. Primeiro porque o filme tra-
ta muito do espiritual, e eles admiram 
muito isso lá; e segundo porque é uma 
arquiteta fazendo parte disso, e eles, 
muito mais do que nós, sabem o que isso 
significa, as possibilidades da carreira, a 
importância desse papel.

ALT: Mudando de assunto. Quanto a 
novela Caminho das Índias representa 
a realidade? “O fi gurino é de fato muito 
parecido. A diferença é que, nas casas em 
que fi quei, mesmo nas de famílias mais 
abastadas, as mulheres não se adornam 
tanto, mesmo a maquiagem é mais leve. 
Acho que a novela da Globo está pecan-
do pelo excesso e pela caricatura do in-
diano. Um lado positivo que a novela não 
está enfatizando é a relação familiar. Eles 
perguntavam para mim o que fazíamos 
com as crianças quando vamos trabalhar. 
Falei que deixávamos nas creches e eles 
acharam um absurdo. Lá são outras pes-
soas da família que cuidam quando os pais 
não podem, as crianças crescem com uma 
maturidade familiar muito maior do que 
as nossas. O papel de pai e mãe são mui-
to claros. O pai deve ser o provimento e a 
segurança; e a mãe deve cuidar dos fi lhos 
e da casa. Somente depois de terem cum-
prido esse papel é que podem se dedicar a 
outra coisa. E as mulheres só podem casar 
depois de se formar. É comum elas terem 
pós-doutorado. Fiquei com uma família 
bem simples, que para nós seria de clas-
se média baixa, e a mulher do pai, como 
o chamávamos, tinha pós-doutorado em 
física. E esse grau intelectualizado da po-
pulação a novela não tem retratado”.

Anderson
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Na quarta turnê pelo País e 
pela primeira vez em Curitiba, os 

britânicos do Oasis fizeram na capital 
paranaense, no domingo (10), o melhor 

show desta última vinda ao Brasil, segundo mui-
tos que assistiram às quatro apresentações, realiza-

das ainda no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. De fato, tudo contribuiu 
para que a banda dos irmãos Gallagher fizesse um grande show: 15 mil fãs en-
sandecidos, clima agradável e uma organização impecável. Não havia como dar 
errado e, caso não bastasse isso, era só lembrar que quem estava no palco era o 
Oasis, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos!

Às 19h55, cinco minutos antes do horário previsto, a banda iniciou a apresen-
tação, aberta com Rock n’ Roll Star, seguida de Lyla e a ótima � e Shock of � e 
Lightning. Diferente de outros tempos, quando os irmãos Gallagher se mostra-
vam marrentos, em Curitiba, Noel e Liam até sorriram algumas vezes para a 
plateia e tentaram se comunicar com o público, mas nada que fosse muito 
além do habitual “fucking great, Curitiba!”.

Com um som impecável, o Oasis emendou 20 dos maiores clássicos em 
cerca de 1h40. Porém, nenhuma surpresa: o repertório foi basicamente 
o mesmo em todos os quatro shows brasileiros da atual turnê. Entre 
elas, destaques como Supersonic, � e Importance of Being Idle, Don’t 
Look Back In Anger, Champagne Supernova e I’m � e Walrus, versão 
de um dos clássicos dos Beatles, que fechou a apresentação.

A crítica ao show, se ela de fato coubesse, seria a esse fato quase 
que burocrático: você assiste a uma grande banda, ouve algumas 
das maiores canções de rock compostas nos últimos 15 anos, 
porém, o profi ssionalismo e a competência são tamanhos 
que a falta de espontaneidade chega a incomodar. Mas, 
enquanto você pensa nisso tudo durante o show, 
a banda emenda uma versão maravilhosa de 
Wonderwall logo após I’m Outta Time e a 
conclusão é óbvia: “Oasis é demais!”. 
Só fi caram devendo Live Forever...

*Jornalista, historiador e mes-
trando em Práticas Culturais 
e Identidades, na Unio-
este/MCRondon

Era para ser um supershow. Era... 
Cheguei à metade da apresenta-

ção da banda Cachorro Grande. A 
entrada estava organizada, as pessoas 

passavam por uma revista típica e depois 
adentravam com tranquilidade ao espaço 

do show. A galera estava empolgada. 
Cantando quase todas as músicas 
da Cachorro. Pensei comigo:

- Essa noite promete!

A lua cheia e bela apareceu ao 
lado do palco. Muita gente no lo-
cal, o som da banda estava bom. Beto 
Bruno tirou um sarro por causa do In-
ternacional. Saiu do palco e então depois 
de alguns minutos surge o Oasis. Formação 
com um novo integrante; o baterista Chris 
Sharrock e o tecladista de apoio Jay Darlington, 
apresentado como Jesus Cristo, por causa da se-
melhança com o homem bíblico. Enfi m, quando a 
banda toca os primeiros acordes o som parece aba-
fado e assim continua até o fi nal do show. Achei isso 

meio estranho já que a Cachorro Grande tinha um som bem 
mais alto e com uma defi nição de agudos mais claros do que o do 

Oasis. Talvez tenha sido escolha do Noel Gallagher, o guitarrista, que 
pareceu não curtir muito as viagens pelo Brasil, como escreveu em seu 

blogue no Myspace: “Curitiba foi ótimo. O show, nem tanto. Não entendo 
o que tentamos provar tocando em lugares como aquele e como em Porto 

Alegre”. Engraçado foi que ele demonstrou certa simpatia no palco que tinha 
uma iluminação bem projetada, mas normal. E eu que fui esperando telões de 

alta defi nição e coisas do gênero, como na Argentina, não vi nada.

Os Gallagher estavam soltos sobre o tablado, eram um exemplo de doçura e empol-
gação; do jeito deles. Os outros integrantes eram normais.

Particularmente achei meio morna a presença de palco dos caras. Após o show fui 
procurar algumas informações sobre esse detalhe e a maioria das pessoas que esti-
veram lá concordaram com essa afi rmação. No entanto, disseram que é o normal 
dos irmãos. “Eles têm um show burocrático”, disse uma fã em um blogue por aí.

O público não era muito misturado, havia muitas mulheres sozinhas, alguns 
emos e uma galera entre 20 e 30 anos. Destaque para um menininho de 
uns 12 anos que provavelmente assistia ao primeiro show de uma banda 
internacional bem do meu lado. Uma pena ele não ter começado com 
o pé direito. Mas acho que pela empolgação a experiência valeu a pena.

Como já virou praxe no Brasil, lá na frente estavam os abastados da área VIP. 
Quando a apresentação acabou até achei que houve dois shows. Um para a área 

mais próxima e outra para a galera do fundão. Já explico o porquê.

A galera só se empolgou no momento dos clássicos como Champagne Supernova, Wonderwall, 
Morning Glory, entre outras. Essas músicas fazem parte dos três primeiros álbuns da banda, o 
que deu a eles tudo o que têm hoje. Pude entender então que não importa o que o Oasis faça 
depois desses trabalhos, eles sempre serão lembrados por esses três lampejos de cria-
tividade pop. Ainda afi rmo mais, se eles fi zessem um show no qual só 

tocassem músicas desses álbuns todos sairiam felizes. Eu 
iria a outro show da banda somente para 

ouvir esses clássicos novamente.

Mas como o concerto teve pílulas 
novas e coisas antigas estrategica-

mente misturadas em alguns mo-
mentos foi possível ver pessoas bo-

cejando, essa é a primeira vez que 
presencio isso em um show de rock. 

Aí entra a distinção das partes 
que estive-
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ram na apresentação, 
pois uma galera elogiou 

muito o concerto; havia real-
mente lá na frente, na área VIP, 

uma moçada bem empolgada. Mas 
à minha volta, na área comum, todos 

os espectadores pareciam meio dormen-
tes. Como se nada estivesse acontecendo, 

quase ninguém pulava, gritava ou mesmo can-
tava. Somente os clássicos. Fiquei até na dúvida 
se essa frieza é do público, mas já estive em outro 

show em Curitiba e tudo parecia bem normal.

Ao fi nal da apresentação bonita, limpa e 
sem erros, a banda sai para voltar após 

alguns minutos para o bis. Nessa hora 
percebo algo estranho novamente, 

ninguém fi cou gritando para que vol-
tassem. Simplesmente aplaudiram 

e continuaram esperando que os 
integrantes reaparecessem. No 

mínimo estranho. Ao fi nal de 
tudo, saí do Expotrade com 

a sensação de que não 
houve nenhum show 

naquela noite. Que-
ria um pouco mais e 

não tive, simplesmente 
acabou e eu fui pra casa. 

No entanto, mediante tama-
nha estranheza ainda pude fazer 

algumas constatações a respeito do 
som da banda. Mesmo sabendo que 

já tem um bom tempo que eles não lan-
çam nada com uma grande relevância no 

mercado musical, eles têm músicas que ma-
turam com o tempo, caso de Lyla, Importan-

ce of Being Idle, Let � ere Be Love, três do álbum 
Don’t Believe the Truth, de 2005. Isso foi perceptível 

graças à empolgação da galera ao meu lado. Não era 
muito, mas para o momento já bastou.

Pra fechar, depois do show fui procurar mais informações 
sobre as apresentações em solo tupiniquim e também sobre 

o novo álbum. Li no portal G1 que se depender do CD Dig Out 
Your Soul a década perdida do Oasis continua. Acredito que 
isso procede, mesmo com a boa recepção por parte dos críti-
cos internacionais. As músicas novas eram tocadas depois de 
várias antigas. Em um show com 19 músicas próprias e um 
cover dos Beatles, eles tocaram cinco novas, e essas foram 
as que menos empolgaram. Claro que essas músicas po-
dem marcar em algum tempo à nossa frente, mas naquele 
momento não teve quase efeito nenhum sobre grande par-
te do público que estava no evento.

Mesmo assim, depois de uma experiência quase frustrante, foi 
bom ouvir ao vivo as músicas que eu escutava no rádio e pensava:

- Quando poderei presenciar isso bem na minha frente.

O sentimento de revival foi bom. Sem contar que é interessante perceber que en-
velhecemos já que algumas das músicas tocadas fazem parte da década de noventa, mais 

de 15 anos atrás. O Oasis já não tem tanta importância para o cenário 
musical quanto tinha depois de seus discos de 

estreia, mas já escreveu o nome 
na história da música pela 

pose, pelas encrencas e 
também pela música.

Mais sobre a 
banda: myspa-
ce.com/oasis

** Jornalista
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