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Under & Ground:

Jornalista

apaixonado

OK, Bilac,

cadê a matéria

que eu pedi?

Uma Ilusão
Perdida, diria

Balzac.Só há dor esofrimento, mashaverá mesmo noinferno o amorpara se sobrepora tudo.

Bilac? Seu

insensato. Isso é

quase Shakespeare.

Não importa

quem seja,

estaria despedido.

 Você tem

cinco minutos

computadore leiaDesligue o

Já faz duas semanas que há um quadrado preto de 
aproximadamente 1,5 cm² no canto de dois computa-
dores aqui da redação. Eles estão no canto, aliás, por es-
colha, já que é possível movê-lo para qualquer um dos 
pontos da tela. Trata-se do Black Pixel Project (numa 
tradução desnecessária, Projeto Pixel Preto), uma ação 
do Greenpeace (greenpeace.org) e da agência AlmapBB-
DO, com a assessoria técnica do C.E.S.A.R (Centros de 
Estudos Avançados do Recife), direcionada aos inter-
nautas com responsabilidade socioambiental, mas que 
não conseguem desligar os computadores. A proposta é 
simples: instale um quadrado preto na tela do seu com-
putador e isso economizará energia. Se você acha que 
isso é pouco, a conta deles mostra o contrário. Um black 
pixel é igual a 50 x 50 pixels, ou seja, 2.500 pixels, que re-
presentam um gasto energético de 0,057 watts/hora; se 
um milhão de black pixels estiverem ativos, serão econo-
mizados 57 mil watts/hora, que, por sua vez, equivale ao 
consumo de 1.425 lâmpadas de 40 w/hora; portanto, 24 
horas com um milhão de black pixels ativos corresponde 
a 34.200 lâmpadas apagadas por dia.

www.greenpeaceblackpixel.org/#/PT

Por isso o objetivo é conseguir que um milhão 
de pessoas instale o quadrado preto em telas 
do mundo inteiro. Para saber se você pode 
ser uma das pessoas a economizar de 
uma forma não-convencional (é pre-
ciso ter um monitor de tubo ou de 
plasma), vá ao endereço acima e 
confi ra o tanto de economia já 
foi feita. Além de economi-
zar energia e reduzir, conse-
quentemente, a emissão de 
CO2, apagar um quadrado 
da tela do seu computador 
faz com que, a cada vez 
que você olha para ele, 
lembre que é preciso mu-
dar mais aspectos. É pou-
co, é quase nada, mas já 
é alguma coisa.

xixinobanho.org.br – 

Na mesma levada do pouco ou quase nada, vem o 
Xixi no Banho, campanha da ONG SOS Mata Atlânti-
ca para promover a economia de água e a sustenta-
bilidade do planeta. O hot site que fez o maior suces-
so na rede há algumas semanas propunha a seguinte 
enquete: “Você faz xixi no banho?”. O propósito é 
mostrar que há vantagens em urinar enquanto toma 
banha em vez de gastar ainda mais com a descarga, 
que gasta 12 litros de água por vez em que é usada. 
Eles deixam claro que as carinhas de desaprovação 
são desnecessárias porque o hábito não é nojento 
nem transmite doenças, já que a urina é formada 
95% por água e a própria água corrente se encarrega 
de levar os outros 5% embora. Bonitinho e aparen-
temente eficaz, a mensagem está lá e é completa-
da com outras ações que podem mudar o mundo, 
como varrer a calçada em vez de lavá-la, abrir a tor-
neira só quando for exaguar a louça, não deixar a 
porta da geladeira aberta e eliminar os vazamentos. 

A palavra de or-
dem, por eles, 

é reutilizar.

***
Um contraponto interessante a notar com rela-

ção a ações como essas é o ponto de vista de Thia-
go Gonçalves, do blogue Bratislava (verbeatblogs.
org/aldurin/) justamente sobre o Xixi no Banho. 
Gonçalves destaca que “como toda discussão am-
biental, essa campanha propõe uma solução local, 
pontual, para um problema que é global” e que 
ignora a “pertinência de uma reflexão em maior 
escala”, além de incitar uma atitude perante o 
problema que “não dá conta da complexidade do 
processo. Ou seja, essas ações “acertam em cheio 
a alma do cidadão de classe média que aceita uri-
nar no chuveiro, mas não dispensa o carro, não 
diminui o ritmo de consumo, não se organiza em 
prol de atitudes ‘macroescalares’”.

Bem, é um lado da conversa que não cai no “se 
cada um fizer a sua parte”. Gonçalves se justifica 
com a afirmativa de que discussões ambientais 
feitas com base na responsabilidade individual 
são um “erro de perspectiva monumental”, já 
que ajuda a diminuir a culpa, mas na prática fere 
uma mudança que deveria ser estrutural e acaba 
sendo fragmentada. Acabamos na mesma, tendo 
em vista que só fazer a nossa parte é pouco, mas 

não fazê-la também não é bom. No fim, desli-
gue um pouco o computador e pense so-

bre o que fazer para mudar atitudes 
ruins. Se vai fazer diferença ou 

não, é outro caso.

***

Veja também 
o Bicicletada 

(b i c i c l e t a -
da.org) e o 

Blackle (bla-
ckle.com), um 

Google custo-
mizado com fundo 

de tela preto para pou-
par energia do monitor.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Alguns dos que estão entre os 20 e 30 até 
vão, mas daí pra frente, os mais ‘maduros’, 
parecem querer distância de sex shops, 
como se fosse algo a temer ou mesmo a 
se envergonhar caso seja visto por perto 
de um. Pois é, ainda é tabu em Cascavel se 
falar sobre sexo, quem dirá se apimentado 
à base de produtos eróticos. Esta semana, 
três repórteres do ALT, juntos, visitaram 
quatro sex shops de Cascavel para quebrar 
os próprios gelos e adicionar limão e canu-
dinho a esta edição do caderno.

Muita gente enfrenta problemas no rela-
cionamento e nem sabe que a discussão so-
bre a televisão no fi m do dia pode ser fruto 
do mero desconhecimento dos desejos do 
parceiro ou mesmo do medo de externar as 
próprias vontades. Tem gente que não sabe 
beijar, que aos 70 ainda não teve um orgas-
mo, e o que é mais comum: que procura 
fora o que não tem em casa, no quarto, no 
banheiro, na cozinha, na sala, na escada e 
embaixo dela...

Assim, o ALT traz hoje uma fala sobre 
comportamento, sobre o que comprar (ou 
não) e até como chegar no sex shop, dar 

É coisa
de adulto

aquela disfarçada e outra de entendido para a moça do atendimento. 
Até mesmo acompanhamos uma conhecida especialista em sexuali-
dade de Cascavel em uma viagem ao Mato Grosso do Sul, onde ela 
ministrou palestra para mais de 130 mulheres.

E não despreze a masturbação, como diz Woody Allen, “é fazer amor 
com a pessoa que mais ama”. A todos, em especial àqueles que mar-
caram bobeira no dia dos namorados, ler a edição do Gazeta ALT de 
hoje pode ser essencial e, por que não, bastante excitante.

CMYK
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Minha doce criança...

Não suporto vê-la nessa masmorra

O pôr-do-sol está tão lindo hoje

E você de cortinas fechadas

Chorando por fantasmas que persistem apenas em suas lembranças

E sabes que eles não existem mais...

Eu, rosto amigo seu

Sorriso falsifi cado, na esperança de driblar as mágoas

Sentado no meio fi o de uma rua mal conservada

Me acorrento às blasfêmias de meus ex-quase-amores

Choro amargamente ao contemplar

Pelas sombras, as lágrimas inundando seu rosto

Por que choras, minha doce criança?

Olha para sua alma

Ela tem uma áurea radiante que reluz num fl amejar estelar

Enquanto a minha, ofuscada pelo desprazer

Já inexiste perante as decepções que a esmagaram

Ainda assim, reacende-se 

Embalada por uma alegria contagiante 

Quando você sorri para mim...

Quero te ver sorrindo 

Minha doce criança

Se alguém lhe magoou, conte-me

Atravessarei uma lança no peito do infame

Se for a vida que lhe faz sentir-se assim, conte-me

Farei o possível para ajudá-la

Em troca só lhe peço para sorrir

E contemplar o pôr-do-sol

Só assim o amanhã pode nascer feliz

Só assim posso sentir um pouco de felicidade

Só assim...

Minha doce criança

Não se preocupe comigo

Não mereço sua atenção

Quem sou eu para merecer seu sorriso?

Mas utopicamente desejo todos os dias

E espero ansioso por mais um entardecer 

Mesmo sabendo que não mereço ser feliz

Você sim merece!

Eu, o máximo que mereço

É contemplar desse meio fi o de uma rua mal conservada

As cortinas se abrirem em sua janela

Como em um espetáculo da Broadway

Aparece como a aurora que beija o orvalho

O sol explode...

Ilumina tão intensamente que quase me cega

Até ele espera por você...

Por que sentir tristeza?

Por que chorar?

É tão bom lhe ver sorrindo...

Minha doce criança

Hoje vou dormir nesse meio-fi o dessa rua mal conservada

Vou sonhar que amanhã, no nascer do sol

Estará em sua janela

E pela primeira vez poderei

Contemplar a manhã sorrindo para você...

Só então irei embora...

Irei cantarolando:

Minha doce
criança

Norbert
Heinz¹
GUARAPUAVA | PR

“Ela tem um sorriso que me parece,

Que me lembra de memórias da minha infância

Onde tudo era tão vigoroso quanto o brilhante céu azul

Sempre que vejo o rosto dela

Ela me leva àquele lugar especial

E se eu olhar por muito tempo

Eu provavelmente me descontrolaria e choraria

Oh! Minha doce criança

Oh! Meu doce amor”²

¹ Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas da Unicentro
² Trecho da tradução da música Sweet Child o' mine, do Guns N' Roses.

O diabo
na parada

Essas histórias de conversão 
sempre me deixaram com a pul-
ga atrás da orelha. Nunca acreditei 
em alguns casos que estiveram em 
foco na mídia durante o meu desen-
volvimento intelectual. E haja paciên-
cia para acreditar na mudança de hábito 
de algumas figurinhas carimbadas como 
o Maníaco do Parque, que se tornou pre-
gador na prisão. Esta semana, enquanto pe-
rambulava pelas prateleiras do Sebo Bom Li-
vro (Rua Castro Alves, 2.052) me rebaixei para 
explorar as prateleiras próximas do chão e que 
nunca ganham visibilidade. Para minha surpresa, 
dois livros me chamaram a atenção, um de capa 
preta e outro de capa rosa. O autor, Neimar de 
Barros; um ex-produtor de programas do SBT, ateu 
e que também se converteu ao cristianismo 
tornando-se missionário.

Minha intenção naquela tarde 
era trazer à tona alguns clássicos 
pornográficos que alimenta-
ram o meu imaginário infantil, 
quando que, pela inconsequ-
ência de algum adulto, eu 

conseguia por as mãos sobre 
algumas revistinhas picantes, 

com direito a historinha e tudo 
mais. Não fui além com essa 

ideia quando o nome Neimar 
de Barros cogitou algum arqui-

vo mental muito antigo ou mui-
to bem guardado. De volta à re-

dação, uma rápida vasculhada no 
guru da rede e já pude recordar 

de onde veio aquela lembrança.

Os dois livros que ergui do 
quase chão: Deus negro (O 

Recado, 1979, 94 p.) e O 
diabo é cor-de-rosa (O 

Recado, 1979, 96 p.). 

O primeiro, obviamente, era o 
de capa negra e o segundo, o de 

capa rosa. Folheando as páginas 
me subverti ao mundo catequiza-

do. Falo em subversão, pois o sentido 
é de traição aos ideais que trago co-

migo. Em prosa e verso, o ex-produtor 
que se transformou em evangelizador 

e tornou-se famoso na década de 1970 
com a publicação de Deus negro – aproxi-

madamente quatro milhões de exemplares 
–, cativou risos ao folhear. Ao mesmo tempo 

em que lia coisas sobre o casamento, a bebida, 
a violência, olhava outros textos que falavam 

sobre a cor de Deus. E se Deus for negro? Será 
decepção para aqueles que sonham com um Deus 

branquelo e de cabelos louros? Apesar das muitas 
ignomínias encontradas no texto de Neimar, essa foi 

a ideia mais interessante que percebi, atiçando 
o fogo católico e revolvendo tabus so-

ciais arraigados.

Do outro, O diabo é cor-de-rosa, 
a simples ideia já martelada – 
não que a primeira não fosse –: 
o diabo é rosa, pois o mal não 
se apresenta em preto e bran-
co, se aparece colorido; e qual 
cor é mais cativante e vivaz do 
que o rosa? O paralelo nas duas 
obras de colocar cor sobre as 
duas figuras transcendentais 
mais conhecidas pela sociedade 
brasileira, de certo modo, me 
arrebatou. Ainda fiquei com a 
sugestão de escrever sobre as 
clássicas revistas de histórias 
eróticas. Por ora, vou refletir 

sobre as cores de deus e 
do diabo. Acho que hoje 
o diabo vai estar em São 
Paulo, desfilando pela 
Avenida Paulista.

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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À s 
8h15 da ma-

nhã de quinta-feira, fe-
riado de Corpus Christi, meu ce-

lular tocou enquanto eu cochilava no sofá, 
já pronta para sair na neblina de Cascavel. Duas 

palavras trocadas sob várias blusas e estávamos 
prontas para sair. Eu e Bruna Hissae, jornalista e ami-

ga que me acompanharia, fomos até a Rua Paraná, 
3.000, onde nos encontraríamos com nossa guia à 

primeira viagem ao Mato Grosso do Sul. Uma viagem 
relâmpago, é certo, mas que ocuparia todo o dia, alguns 

pensamentos e um tanto considerável de conversa.

Devidamente acomodadas no carro, saímos de Cascavel 
por volta das 9h15, prontas para percorrer a distância de 

335 km que nos separava de Amambaí/MS. Pouco conhe-
cíamos daquela que nos convidara para a viagem, mas as 

horas que teríamos até lá seriam propícias à aproximação. 
A propósito, Gisa Pyl mostrou-se a mais receptiva das 

guias, e, assim como rápida foi a decisão da viagem – me-
nos de 14 horas antes da saída –, rapidamente fi ca-
mos à vontade com a conversa que não deu 

trégua durante o percurso.

Das deci-
sões involuntárias

Foi na quarta-feira, às 18 horas, que nos 
surpreendemos com uma fi gura no mínimo 
exótica. Ao entrar na sex shop Contato, pedi-

mos para conversar com o responsável. Na cor-
reria de uma semana dos namorados para 
o comércio, Gisa falava no telefone. Visi-

velmente chegáramos na hora errada, 
ou, ao menos, na mais atribulada. 

Entretanto, fomos bem atendidos 
pela anfi triã, que nos acomodou em 

cadeiras em volta dela e despejou o 
conteúdo das palestras pelas quais 

é conhecida na cidade.

Ficamos interessados pelo 
diferencial apresentado que 

certamente renderia um tópico 
especial a nossa apuração, mas não 

pensamos que chegaria a tanto. Tre-
zentas cidades em oito estados já recebe-

ram os cursos de Gisa, que ministra as pales-
tras há 10 anos; a sex shop foi criada para atender 

a demanda gerada pelos cursos e é mais recente, tem 
oito anos. “A dinâmica do curso é trabalhar a sexualidade 

de uma forma dinâmica e natural, a partir do contra-senso que é 
a mulher de hoje, muito independente na vida profi ssional, mas muitas 

vezes com hábitos negativos da mulher do passado”.

Certo, ela parecia bem empolgada, mas o primeiro convite encarei como retórico: 
“Você tem que ir ver uma palestra, que é pra fazer a imersão e sentir como é, pra ver por você 

se o que eu digo aqui é certo ou errado. Amanhã mesmo vou ao Mato Grosso do Sul, você 
não quer ir comigo?”. Surpresa, desconversei, mas a insistência me fez pensar seriamente no 
caso. “Você pode levar uma amiga também, pra vocês verem como é que as mulheres che-
gam lá e como saem”. Ao fi m da conversa, eu já estava bem inclinada a aceitar a proposta, e 
assim aconteceu. Tudo combinado, fi quei na expectativa do que viria. Uma frase dita por 
Gisa durante a conversa que tivemos durante a tarde me fez pensar no que estaria por 
vir: “Como eu queria que todo mundo usasse gel na vida". E eu, muito comigo: como 
eu gostaria que todos tivessem a mente fl exível na vida.

Na estrada
Gisa nasceu em Ponta Grossa e veio para Cascavel em 1971. Aqui, teve dois fi lhos e 

foi avó pela primeira vez com 38 anos. Agora, que a primeira neta já tem 14 anos, veio 
a segunda, uma de cada fi lho. A família, por sinal, é tão importante que ocupou grande 

parte das seis horas – duas a mais do que o previsto – que levou para chegar a Amambaí. 
Irmãos, fi lhos, netas, parceiros, os pais carinhosos foram os personagens de uma vida que 

descortinamos pela fala ininterrupta da motorista afoita; Gisa dirige com a naturalidade de 
quem muito andou por aquelas bandas. Ela gosta da estrada, é íntima dela. Aliás, a intimidade 

com uma coisa que para muitos é complexa ou um desafi o não é novidade para ela.

Há dois anos o trabalho acelerou. “As pessoas buscam mais e vão conhecendo o trabalho”. Também 
pudera, 20 anos de pesquisa sobre sexualidade – Gisa considera-se autodidata no assunto – e um 

currículo extensíssimo de cursos para centenas de alunas e alguns tantos alunos rendeu muita prática. 
A busca por novidades perpassa a Internet, os livros, mas o que ela mais observa é a experiência empírica e 
a vivência das alunas. “Eu faço um apanhado geral, porque o comportamento ali do dia a dia vai refl etir na 
cama. Quer queira ou quer não, essas coisinhas que a gente fala ali elas viram um monstro na relação. Agora 
a minha maior pesquisa é mesmo o ser humano, e eu tenho um universo, pessoas me contam cada dia 
uma situação diferente, eu tenho um laboratório. É muito rico. É claro que eu aproveito ao máximo, por-
que é por meio do questionamento das alunas, das experiências delas, que eu vou atrás das informações. 
E como meu curso é o tête-à-tête do sexo, não é aquela coisa que você lê numa revista Nova que faz assim, 
ali você vê ao vivo e a cores como é que você pode fazer, é claro que simulado, mas como é que dá pra 
fazer. A pessoa que sai dali só não faz se ela não quiser, se ela não tiver vontade”.

Nossa viagem continuava, mas um imprevisto fez com que fi cássemos duas horas quase paradas. 
Em Guaíra, compradores incansáveis formavam fi la para atravessar a ponte que une o Paraná ao 

Paraguai. Não podíamos esperar menos de um feriado, mas havíamos esquecido. Das 10h55 até as 
13 horas fi camos na fi la. Nada, porém, atrapalha o bom humor e a vontade de conversar de Gisa. 

“Eu não me estresso porque eu já vou chegar carregada, e os contratempos acontecem. Eu sinto 
por elas que no feriado estão lá e podiam estar fazendo outra coisa. Sempre lembro que, da mesma 

forma que acontecem esses imprevistos, acontecem coisas boas”.

Depois de muita paciência, conseguimos ultrapassar o bloqueio e, com pressa, cruzamos as retas 
sem fi m que restavam para alcançarmos nosso objetivo. E como ainda havia estrada, a conversa 

prosseguia. Afora os assuntos da profi ssão, a família era discorrer certeiro. “Sou abençoada 
por ter meus pais ainda vivos. Eles são muito queridos, minha família sempre foi muito 

carinhosa. Meu pai me liga todo dia, minha mãe diz que nunca deixa de rezar por mim. 
Eles são evangélicos, sabe, e me apóiam muito, têm muito orgulho de mim”.

Retas de conversas tortuosas
Gisa ministra cinco cursos diferentes: um para mulheres, chama-

do “Despertar da Sensualidade”; um para homens, intitula-
do “A Vez Dele”; um para casais, “Maturidade a Dois”; 

um para a terceira idade, “Pompoarismo”;  e 
um para adolescentes. O homem é 

muito mais aberto, mas pra ele 
chegar até o curso é bem 

mais difícil. Ele pode até ir 
a outra cidade; por exemplo, eu dei um 

curso em Toledo, uma turma de 85 homens, acho 
que sete eram de Toledo, os outros todos de fora, de 

Cascavel, de Rondon, da região. Em Cascavel mesmo, a 
maioria vem de fora. Eles pensam no que o outro vai 

pensar deles, só que não é nada disso. Ao mesmo tempo em 
que cai a fi cha da mulher do quanto ela pode 

mudar se quiser, cai a fi cha para ele 
do quanto que ele não investe, que 

ele não prepara ela pro sexo, que ele não elogia, que não é carinhoso 
com ela. Eu vi homens se ajoelharem em frente a mulheres no 

curso de casais pedindo perdão pelas atitudes deles. Às vezes há 
o afastamento da relação sem a pessoa nem perceber que 

são posturas, picuinhas, que fazem isso”.

Grande parte dos cursos é no Rio Gran-
de do Sul, mais especifi camente 
50% deles segundo Gisa. A 
venda da sex shop também 
é superior por lá, fi ca por 
volta de 70%. “Os gaúchos 
são bem mais resolvidos 
que outros estados. O 
que acontece é que as 
pessoas não são pre-
paradas para o sexo. 
O sexo saiu da 

repressão para 
a banalização, 

e s t á 
f icando 

frio, mecâni-
co”. A esperança, 

ou melhor, a con-
vicção de Gisa é que, 

daqui a sete anos, por 
exemplo, sex shop será 

como supermercado, vai 
ter kit básico pra vender. Ao con-

siderar que hoje há pessoas que ainda fi -
cam vermelhas ao entrar numa loja dessas, eu 

ainda tenho minhas dúvidas. Quanto ao pú-
blico dos cursos, Gisa é específi ca: “Só traba-

lho com casais heterossexuais, porque minha 
pesquisa é voltada a isso. Nada contra, mas não 

trabalho com homossexuais nem com 
prostitutas . Alguém 
ainda vai fazer 
curso pra eles, mas 
não serei eu”.

Para se ter o tamanho 
da difi culdade, não uma vez, 

mas várias, Gisa contou a his-
tória de pessoas que com 

72 anos teve o primeiro 
orgasmo. Vergonha, 
desconhecimento, o 
próprio histórico da 
mulher na socieda-
de, tudo é problema 

para que o sexo ainda 
seja tabu. “Uma vez eu 

escutei um comentário 
assim um tempo depois 

do curso: ‘Gisa, aqui a zona 
fechou’. Isso é muito bom, 

porque você percebe que as 
mulheres resolveram mudar, 

e o que o marido tinha que 
procurar fora encontrou 
dentro de casa”.

Ainda que a invariabi-
lidade das retas e dos 
descampados me fi -
zesse um pouco mais 
calada, as perguntas 

formuladas – e aquelas 
nas quais eu não pensava 

também – eram respondidas 
antes mesmo que eu pudesse ex-

terná-las. Algumas vezes, sem que 
eu mencionasse palavra, Gisa 

embarcava em um novo 
assunto que a 
nós pudesse 
interessar: “Não 
quero fi lmar o cur-
so, porque eu não sei 
aonde vai chegar, para 

que tipo de pessoa, eu 
vou me sentir mal com 

isso, porque tem que estar 
na energia daquele momen-

to. Eu pretendo escrever um li-
vro, já tenho ele esquematizado, 

assim que eu tiver 40 dias aqui vou 
fi nalizar, porque o livro é diferente, 

mas fi lmar eu não quero”.

“É complicado trabalhar com maturida-
de na relação, a maioria quer só a parte da 

sacanagem, não quer a ética. Mas você vai ver 
como vai ser no curso, porque eu lido com mui-

ta repressão. Eu sinto isso, elas fi cam vermelhas, 
mexe com elas; ao mesmo tempo em que o 

curso tem humor, é muito forte porque você 
está lidando com repressão e isso sai, estoura. 
Mas não sou eu que faço, é a pessoa que atra-
vés de uma técnica toma uma atitude. Isso é 
importante pra mim como ganha pão, mas eu 
acredito em outras vidas e as pessoas vão levar 

esse insight com elas para outras vidas”.

O tête-à-tête do sexo
Amambaí receberia o terceiro en-

contro pelo terceiro 
ano seguido. Chegamos à 

cidade às 15h30 no horário 
paranaense; lá, o curso estava 

marcado para às 14 horas, ou seja, 
começou com meia hora de atraso. 

Antes de entrarmos no salão da Associação In-
dustrial e Comercial de Amambaí, ela retocou a maquiagem, 

penteou o cabelo e nós ajudamos a descarregar as duas 
malas, duas caixas e um colchonete que esta-

vam no porta-malas; todas com 
objetos da sex shop 

que seriam utilizados 
para mostrar às alunas 

a potencialidade de 
cada um.

Quando entramos 
no salão, a balbúr-
dia era grande: 130 
mulheres con-
versavam ale-

gremente 
na ansie-
dade da 
espera . 
Gisa 
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perdeu 
um pouco do 

ar acolhedor e co-
meçou a trabalhar ra-
pidamente. Organizou 
coisas em cima de uma 
mesa que estava no palco, 
posicionou o microfone de 
boca no rosto e ia ordenan-
do as recém-conseguidas as-
sistentes. Um tanto atrapalha-
das, eu e Bruna conseguimos 
dar conta do recado. Depois de 
tudo acomodado – inclusive nós, 
que ganhamos duas cadeiras ao 
lado do palco –, começou um des-
fi le de fantasias e lingeries sensuais. 
Desfi laram, um tanto envergonha-
das, uma policial, uma marroquina, 
uma motoqueira e mais duas prontas 
para dormir (ou fi car acordadas) com 
camisolas sensuais.

– Levanta a mão quem já me conhece?

Cinco mãos tímidas foram levantadas.

– Quem é casada? Quem tem na-
morado? Quem é solteira? O cur-

so é para todas.

A maioria era casada, mas o recado foi 
claro. Toda mulher pode melhorar a vida 

sexual e, consequentemente, para Gisa, todos 
os outros aspectos do cotidiano. “Uma pessoa re-

solvida sexualmente é uma pessoa mais feliz, ela tem 
que saber o que quer e procurar aquilo, dizer para o 

parceiro o que está sentindo e o que dá mais prazer, 
são coisas simples que estão faltando e as pessoas não 
notam. A dinâmica do curso é trabalhar a sexualida-
de de uma forma dinâmica e natural, para desenvol-
ver uma relação madura e saudável”.

Antes de chegar à parte da sacanagem – a 
mais esperada segundo Gisa –, uma intro-

dução voltada à autoestima das mulhe-
res. “Vocês têm que se sentir podero-
sas, porque toda mulher é sensual, 
algumas só tem que desenvolver 
mais isso do que outras. Mulher 
poderosa sabe o que quer, é 
mais feliz, não fi ca só recla-
mando, tem um cardápio 
sexual grande e está sem-
pre pronta”. A técnica ini-
cial parece ser repetição 
misturada a muita au-
toafi rmação, expres-
são e vontade de 
ser entendida. Gisa 
parece dar conta 
do recado, pois os 
olhares de recusa 
que algumas ainda 
voltavam para ela 
foram aos poucos 
deixados de lado 
pelos risinhos gra-

tuitos e as fofocas de lado, todas muito 
interessadas. Era a parte do cardápio sexual que começava.

Com essa parte, Gisa exige mais privacidade, se isso é possível: não pode 
fotografar, pois esse não é o foco do curso. É claro que essa parte é funda-
mental – viu-se pelas reações da plateia que os cardápios dali não eram dos 
mais diversifi cados –, mas o importante é a mudança de atitude. Visivel-
mente, entretanto, é nessa parte que, paradoxalmente, há mais atenção e 
desatenção. Ao mesmo tempo em que não querem tirar os olhos das téc-
nicas mostradas, querem comentar com as amigas ao lado. Sexo anal, sexo 
oral, massagem tailandesa, beijos diversifi cados (entre eles, o japonês, o do 
pássaro, o grego), técnicas de striptease e para apimentar a relação a dois, 
entre outras coisas, foram expostos de forma natural e sem pudor (não 
sem o pudor da plateia, é claro). Imagino que muitas das técnicas mos-
tradas sejam realmente novidades surpreendentes a quem o sexo caiu na 
monotonia do arroz com feijão, papai e mamãe ou como quer que seja 
chamado. Era claro no rosto de algumas que aquilo era totalmente novo; 
no rosto de outras, fi cava implícito.

A terceira parte do curso exigia que as mulheres se levantassem e ex-
plorassem um pouco movimentos sensuais, tudo a base de música. 

Muita risada e alguma libertação. Muitos olhares para os lados e 
outros tantos olhos fechados. Havia entrega, mas ainda ha-

via vergonha. Não esperávamos que de uma hora para 
outra todas virassem mulheres-frutas, mas o resulta-

do foi interessante. Uma prova real que toda mu-
lher tem o que mostrar, não importa de que 

forma. Aplausos para as apresentações 
de Gisa, que compartilhava com as 

alunas coisas que só serão vistas 
nos quartos de algumas da-

quelas mulheres, tenho 
certeza que outras 

delas não chega-
riam tão longe.

Ao fi nal 
do cur-

so, as 

três 
m e s a s 

com produtos da sex shop em 
exposição foram doces às formigas que ata-

caram famintas. Uma boa parte das especta-
doras saiu dali com géis e afi ns, os cosméticos 

são sempre os mais usados para uma primeira 
vez de mais ousadia, e as possibilidades que prometem 

são mesmo tentadoras. A balbúrdia do começo foi quadruplicada, a 
impressão é de que todas se sentiam mais felizes, uma aura de reno-

vação pairava no ar. Bem provavelmente, as investidas de Gisa 
sobre quais eram as atitudes de uma mulher poderosa esta-

vam dando certo, ao menos na aparência das ações de umas 
para as outras isso era signifi cativo. Quase quatro horas de 
uma conversa franca sobre caminhos muitas vezes tortu-
osos foram responsáveis por uma mudança a que nosso 
crivo não terá acesso. Melhor se elas forem mais felizes.

Já no carro, de volta para os 335 km que nos 
aguardavam, as impressões. Bruna perguntou se 

houve tempo para alguma história inusitada 
igual a tantas outras que Gisa nos contou; 

foram duas. “Uma senhora, se não for 
a mais velha, era uma das mais ve-
lhas da turma, tinha uns 55 anos, 
veio comentar que ela nunca 
tinha tido um orgasmo. Ela 
falou ‘que bom que eu não 
sou a única, eu me achava 
diferente’. E eu perguntei 
se ela já se tocava, se mas-
turbava, e ela disse que 
não. E eu falei ‘não tenha 
vergonha, não tenha 
medo’. A segunda veio 
comentar que o marido 
estava saindo com outra 
mulher, mas que ela não sabia 
o que fazer, não queria se separar, 
e que hoje ela viu que ela tava fazendo 
tudo errado e agora acha que pode recon-
quistar o marido, que ela ainda gosta dele. Aí 
eu falei ‘que bom, é isso aí, tem mais é que ser 
feliz’. Mas hoje não deu tempo pra muita in-
teração, sempre tem umas quantas pra falar”.

Do curso por que acabáramos de passar, Gisa 
disse o seguinte: “Foi muito bom, acho que a pro-

posta foi ouvida, pra mim o resultado é sempre 
positivo. Elas participaram bem, teve poucas que 

não trabalharam muito consigo, mas a maioria 
deu um bom retorno. Às vezes é mais, o normal 

é assim, mas tem ‘tchurma’ que tem duas, três 
que deliram e levam as outras junto. O que 

aconteceu hoje foi normal, que é dar uma me-
xida, sair de lá com vontade de ser mais feliz, 

com vontade de renovar, de acreditar em si, 
que muitas ali não acreditam. Acho que foi 

ótimo. Missão cumprida”.

Eu gosto, mas tenho 
vergonha

Duas das alunas aceitaram falar comi-
go, mas com a ressalva de que eu não 

revelasse os nomes delas. Valha-me o 
sigilo de fontes, que, nesse caso, pare-

ce desnecessário, mas vá lá. A primeira 
delas ofereceu respostas curtas; pela 

segunda vez assistia à palestra: “Voltei 
porque a gente tem curiosidade pra ver 
se tem algum produto novo, alguma dan-

ça nova”. Precisei fazer mais perguntas, es-
timular as respostas: “Eu acho que hoje em 
dia a procura é bem maior, as pessoas não são 
tão inibidas quanto eram antigamente”. Parado-
xalmente, lapidei mais respostas; por que fazer o 
curso? “Eu acho uma forma de você se se valorizar, 
ser você mesma, acho que tem que fazer”.

A segunda delas fez o curso pela primeira vez. “Eu 
achei tudo de bom pra quem tem um relacionamento 
sério. Isso contagia pra gente melhorar, tudo de bom 
mesmo”. Igual a anterior, respondia com pouca destre-
za; por que fazer o curso? “Muita rotina, com certeza 
esse curso é pra mudar a cabeça da gente, pra mudar o 
relacionamento da gente”. Avisou o marido? “Avisei, ele 
achou legal, achou interessante, ele gosta dessas coisas, 
se tiver um curso pra homens, ele vem”.

Muito mais à vontade, a contratante do curso tam-
bém conversou comigo. Parecia muito feliz com o 
sucesso do evento que organizou durante alguns 
dias de pouco sono. Celi Godoy é dona da Sedu-
ção Sex Shop em Amambaí: “Ela já havia dado 
um curso antes aqui pra um grupo fecha-
do e o pessoal gostou muito. E como 
a sex shop é uma coisa nova aqui 
na cidade, que é uma cidade pe-
quena, eu resolvi trazê-la pra dar 
uma agitada”. A proprietária da 
sex shop e as bochechas rosa-
das que a acompanhavam 
reconheceram a demanda 
numa cidade com pouco 
mais de 34.500 habitantes: 
“Eu sempre quis alguma 
coisa assim de sex shop e 
nunca encontrei aqui, ti-
nha que ir a uma cidade 
de fora, eu sempre gostei 

muito dessas coisas assim 
picantes, sabe, então eu 

resolvi montar. A gente tá 
quase completando um 

ano, tem oito meses. Gra-
ças a Deus, tá dando cer-

to. Principalmente depois 
que a gente começou a fazer 
a propaganda do curso, não 
chegou a dobrar as vendas, mas 
aumentaram bastante”. As téc-
nicas para driblar a barreira 
do tabu parecem efi cien-
tes, mas vai um recado: “A 
gente teve outra ideia, de 

montar a 
sex shop no fundo de uma loja 
de acessórios e bijute-ria, assim as pessoas que 
vêm à sex shop ninguém sabe, porque elas entram na loja de 
bijuteria pra comprar uma bolsa, um colar... Agora, se ela tem 
vergonha, que não tenha, porque lá não é uma coisa absurda, de 
outro mundo, tem coisas assim mais leves também. Ela pode 

conhecer a sex shop, eu tenho certeza de que ela vai gostar, que 
ela vai achar alguma coisinha que interesse a ela e pode tam-
bém ligar que a gente leva em casa, como é uma cidade peque-

na a gente leva em casa os produtos”.

Prazer com qualidade
Gisa está de viagem marcada para o Mato Grosso, deve fi car um mês 

por lá e levar o curso a várias cidades do estado. Tanta agitação é explicada, 
segundo ela, porque a demanda tem aumentado; entre o mês de março, com 

o dia internacional da mulher, e o mês de junho, com o dia dos namorados, todos 
querem ver e fazer mulheres mais felizes. Com toda a correria que presenciamos – 

afi nal, foram mais de 670 quilômetros rodados e mais de quatro horas em pé e 
em plena atividade em um só dia –, nossa curiosidade pairava sobre como fi cava 

a vida de Gisa, uma mulher tão poderosa quanto ela prega que as alunas 
devem ser. Igual às outras vezes, Gisa não respondeu brevemente. 

“Isso é todo dia, isso é a minha vida. Quando eu resolvo dar uma desligada, 
eu faço isso. Eu também tenho o meu lazer, os meus amigos, a minha família, o meu 
parceiro. Se eu não cuidar, eu vou fechando cursos, então eu tenho que tomar cuida-
do. Agora mesmo eu chego do Mato Grosso e o meu parceiro também chega do 
Egito, daí pelo menos uns três, quatro dias, eu vou curtir, eu vou dançar, vou namorar, 

dormir, ler, fazer um curso. Eu não sou assim escrava, eu não sou... como é que fala? Como 
é que chama quem é compulsivo por trabalho? Workholic. Gente, mais que três dias 

de férias pra mim é tédio e não férias. Às vezes, eu trabalho um dia e fi co 
dois dias e vou conhecer lugares. Eu também me programo, se eu sei 

que tem coisas boas, eu chego e procuro o perfi l da cidade. Se 
tem cachoeira, se tem ponto turístico, eu procuro 
conhecer, curtir as pessoas. Eu encontro pessoas 
especiais. É uma coisa muito maravilhosa; não é só tra-

balho, é o prazer de fazer esse trabalho. A única coisa 
que eu acho ruim é a distância, de quem eu sinto falta 
mesmo é das minhas netas. Eu sinto falta do parceiro, 
dos fi lhos, da família, mas de quem eu tenho 

saudade mesmo é das minhas netas. 
Eu associo o trabalho com o prazer”.

Para que ser breve, se há tan-
tas possibilidades?

ez-vous 
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Marina não acredita nos 
sentimentos de Caio e pede que o rapaz 
fi que longe dela. Luciano se revolta por 
achar que fez os exames à toa e abando-
na o consultório médico. Veridiana não 
consegue convencer Luciano a se inter-
nar para fazer novos exames.

TERÇA - Luciano confessa que ama Ma-
rina e revela que só manteve sigilo sobre 
seu estado de saúde para não fazê-la so-
frer. Alex fl agra Marina conversando com 
Luciano e exige uma explicação, mas Ma-
rina diz que não pode revelar o assunto. 
Paula fala para Peralta que precisa esque-
cer seu relacionamento com ele.

QUARTA - Luciano fi ca confuso com a 
proposta de Veridiana. Domingas revela 
a Fernandinho que Alex não está mais 
namorando Marina. Norma Jean ainda 
não sabe se reata com Alex ou se conti-
nua com Fernandinho. Bruno conversa 
com Osvaldo sobre Juliana.

QUINTA - A turma estranha o novo visu-
al de Veridiana. Bruno tenta beijar Juliana 
e se declara, mas ela o repreende, furiosa. 
Caju diz que Yasmin poderá fi car com 
o dinheiro dos ingressos que conseguir 
vender e a moça se sente culpada por tê-
lo enganado. Luciano se interna no hos-
pital e é acompanhado por Marina.  

SEXTA - Luciano estranha o visual de Veri-
diana. Peralta prepara uma noite românti-
ca para Yasmin e se desculpa com a moça. 
Veridiana ensaia a peça com Joe e outros 
góticos. Yasmin está atrasada para seu 
show no festival do Parada Delícia. Filó 

acaba revelando a que a sobrinha 
queria ganhar dinheiro. 

PARAÍSO
SEGUNDA - Geraldo faz uma homena-
gem a seu avô na rádio. Maria Rosa co-
menta com Geraldo a difi culdade de Otá-
vio e Ricardo para manter a rádio. Antero 
vai falar com Tobi para saber notícias de 
Zeca. Aninha pede para Maria Rosa ajudá-
la a escrever seu programa de rádio.  

TERÇA - Irmã Matilde tenta consolar 
Zeca, que não se conforma por não ser re-
cebido por Maria Rita.  Mariana vai embo-
ra e Antero proíbe Candinha de deixá-la 
entrar em casa novamente.  Zeca se deses-
pera com o amor que sente por Maria Rita 
e roga para que ela o livre da bobagem que 
irá fazer se casando com Rosinha.

QUARTA - Todos comentam a separação 
de Antero e Mariana e estranham o apoio 
de Padre Bento à beata. Rosinha afi rma 
para Zefa e Tobi que Zeca vai voltar sozi-
nho do Rio de Janeiro e se casar com ela. 
Padre Bento diz aos frequentadores do 
bar do Bertoni que Mariana saiu de casa 
para ajudá-lo a fazer a quermesse. 

QUINTA - Maria Rita acorda ao ouvir o 
som do berrante e corre para janela à 
procura de Zeca. Irmã Matilde se pena-
liza com o desespero de Zeca. Maria Rita 
reclama do comportamento de Zeca 
para Irmã Matilde. Rosinha fala para Zefa 
que teme que Maria Rita volte para casa. 

SEXTA - Maria Rita consegue convencer 
Zeca de que eles não podem mais fi car 
juntos e ele vai embora. Norberto vai com 
Padre Bento até a fazenda de Eleutério tra-
tar da candidatura de Zeca. Tobi pede que 
os colonos e os peões da fazenda ajudem a 
eleger Zeca como prefeito de Paraíso.

SÁBADO - Pedro do Posto comenta orgu-
lhoso com Norberto o anúncio que saiu na 
rádio sobre seu posto.  Padre Bento dá um 
ultimato em Mariana para que ela volte para 
casa o mais rápido possível. Eleutério co-
menta com Zefa sobre a tristeza de Rosinha. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Dafne tenta transferir di-
nheiro para a conta de Judith, mas sua 
senha é recusada. Denis leva a família 
para comprar presentes e Socorro esco-
lhe roupas para Xico. Dafne confronta 
Edgar, que lhe dá a nova senha do banco. 

TERÇA - Gabriel descobre que Laís não 
está grávida e fi ca furioso. Ivonete conta 
a Fabiano que Adenor é fi lho do segundo 
casamento de sua mãe. Dafne procura 
por Frederico e pede sua ajuda para con-
seguir pagar o empréstimo. 

QUARTA - Dafne f ica surpresa com 
a proposta de Gabriel e af irma que 
não quer um casamento de fachada. 
Gabriel comunica à mãe que se casa-
rá com Dafne, e ela o apoia. Simone 
diz a Edgar que espera resolver seus 
problemas com Dafne. 

QUINTA - Padre Guilherme obriga 
Bianca a fazer o curso de catecismo 
como condição para casar Dafne e 
Gabriel. Denis inventa que Espeto está 
com mania de se fantasiar de macaco 
e consegue enganar Simone, que lhe 
entrega o pagamento.

SEXTA - Simone fi ca surpresa ao saber 
que Judith quer comprar sua parte na 
galeria. Espeto não acredita que Lili seja 
sua mãe e a impede de entrar. Dafne de-
fende Simone para Bianca.  Edgar inventa 
que Dafne está se insinuando para ele e 
Simone fi ca revoltada. . 

SÁBADO - Dafne diz a Gabriel que ele 
está com ciúmes e os dois acabam se 
beijando. Simone fecha negócio com Ju-
dith e Edgar sugere que ela receba o pa-
gamento em dólares. Dafne espera pela 
sócia na galeria, enquanto ela recebe o 
dinheiro pela venda de sua parte da ga-
leria a Judith. Simone guarda os dólares 
no cofre de sua casa e Edgar se recusa a 
ter a senha para não gerar desconfi anças. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Norminha escuta o pedido 
de socorro de Suellen e procura uma for-
ma de assustar Zeca e sua turma.  Aída 
diz a Dario que precisa conversar com 
Camila antes de levar adiante um rela-
cionamento com ele. Maya conta a Deva 
que Duda tem um fi lho de Raj e teme 
perder o marido para a brasileira. Lucas 
propõe a Duda que abra mão da pensão 
de Opash e registre Tony em seu nome. 
Gopal convida Raul para comer em sua 
casa, percebendo que o brasileiro está 
enfrentando difi culdades.

TERÇA - Gopal se oferece para denun-
ciar Yvone por Raul. Mike aconselha 
Yvone a atender a ligação de Silvia, 
para não levantar suspeitas. Murilo 
pede a Tônia que procure na Internet 
o telefone de Yvone na Espanha. A 
candidata à noiva de Indra chega ao 
Rio de Janeiro com sua família para 
passar o final de semana na casa de 
Ashima.  Amithab conta a Opash que 
Maya sabe sobre Duda e o comercian-
te resolve consultar Pandit. Gopal avi-
sa a Raul que denunciou Yvone.

QUARTA - Raj não perdoa Maya 
quando ela lhe pede desculpas por 
ter ido ao encontro de Duda. Maya 
diz a Raj que Surya enviou as men-
sagens para Duda. Surya  diz a Indira 
que Maya é mentirosa. Indira exige 
que Maya devolva a chave do armá-
rio, e a entrega aos cuidados de Ca-
mila. Ilana apresenta César a Bahuan 
e conta ao indiano que Duda teve 
um f ilho com Raj. Bahuan percebe 
que pode usar César para realizar 
seus planos contra Raj e Maya.

* Até o fechamento desta edição, os demais 
capítulos de “caminho das índias”, não ha-
viam sido editados.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Leonor fica preocupada 
com o encontro de Órion, Valente, 
Juno e Lúcio. Valente impede Lúcio e 
Juno de irem lutar contra Órion. Os 
seguranças tentam prender Órion, 
mas ele suga a energia deles. Os agen-
tes da Depecom pensam em um plano 
para prender Órion.

TERÇA - Lino pensa em se aliar a Órion 
para dominar o mundo, mas Bianca acha 
a idéia perigosa. A Liga do Mal sai em 
direção à joalheria para o assalto. Juno 
e Lúcio se arrependem de terem deixa-
do Valente ir sozinho ao encontro com 
Órion. Eles decidem ir atrás dele. Leonor 
e Felipe decidem acompanhá-los.

QUARTA - Gabriela descobre que Dra. 
Carla vive sozinha e faz planos para ata-
cá-la. Aline acorda gritando e assustada. 
Lorena agradece Cris por ter salvado a 
vida dela. Armanda pensa em voltar 
para a pousada de Amadeus, mas Nes-
tor a proíbe. Grilo refl ete sobre a pro-
posta de Nestor e decide não aceitá-la.  

QUINTA - Pit fala sobre sua desconfi an-
ça de que todos os fi lhos de Pepe são 
mutantes. Ele diz ainda que vai contar 
tudo para Camargo. Nestor ameaça aca-
bar com Armanda se ela não fi zer tudo 
que ele mandar. Grilo liga para Nestor e 
diz que não aceita matar Amadeus. Os 
dois discutem e Estela acaba ouvindo 
parte da conversa. 

SEXTA - Cláudia fi ca chateada ao saber 
que Hiromi pode estar morta. Ferraz age 
indiferente, deixando os agentes choca-
dos. Sofi a conversa com Camargo e per-
cebe que ele está mentindo em relação 
ao motivo da internação de Isabel. Beto 
tem uma parada cardíaca e fi ca entre a 
vida e a morte. Silvia chora ao ver o es-
tado em que Isabel se encontra. Ela não 
reconhece a própria fi lha. 

REVELAÇÃO 
Última semana.

VENDE-SE UM VÉU DE 
NOIVA
TERÇA – ESTREIA - Rubens Barone-
se e Maria Célia fazem planos para o 
futuro. Eunice, prima de Maria Célia, 
chega inesperadamente à mansão 
dos Baronese. Diante do luxo e da ri-
queza, Eunice fica deslumbrada. 

QUARTA - Maria Célia deixa a festa 
da “Baronese Pescados”. Irani e Ulis-
ses são f lagrados por Walter. Rubens 
Baronese e Maria Célia têm a primei-
ra briga. tia Cora pergunta a Eunice 
quais são as verdadeiras intenções 
dela. Isabel ouve conversa misterio-
sa de Eunice ao telefone. 

QUINTA - Maria Célia vê foto de Ru-
bens e Eunice no jornal. Zé fica re-
voltado ao saber que Ulisses negocia 
com Rubens Baronese. Maria Célia 
vai ajudar Eunice conseguir emprego 
na “Baronese Pescados”.Zé invade a 
“Baronese Pescados”. Irani faz teste de 
gravidez e tem uma surpresa. 

SEXTA - Tia Cora pede para Rubens 
desistir da viagem de negócios, pois 
está com um pressentimento ruim 
que envolve Eunice. Rubens parte 
para a viagem de negócios. Eunice 
trama contra Maria Célia Ulisses não 
é pai dos filhos de Irani. 

SÁBADO - O bebê de Maria Célia nas-
ce pelas mãos de Isabel. Eunice toma 
o recém-nascido dos braços da em-
pregada. Contrariando Eunice, Isabel 
entrega o bebê a Maria Célia e diz 
para ela fugir com a criança. Fraca, 
após o parto, Maria Célia foge com 
o bebê, mas o destino reserva o pior. 
Fabrício acolhe o recém-nascido.

Julliane

Brita
CASCAVEL | PR

OniodiGregolin
CASCAVEL | PR

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.

Acredito que Elvis tenha 
sido o primeiro a me encan-
tar com uma voz aveludada 
que rebolava e, ao mesmo tem-
po, cantava músicas religiosas. 
Aliás, quem, no mundo das divas 
pop (e dos divos, é claro), livrou-
se ou abdicou da possibilidade de 
elevar os lindos vozeirões ao mais 
alto do céu e cantar para Deus? Dos 
grandes, não me lembro de nenhum. 
Estão aí o próprio rei do rock, chorando 
na capela ou dando glória a Deus; Mariah 
Carey, que num único agudo aposto que 
seja a voz predominante na caixinha de som 
do Redentor; e Beyoncé, mais atual, que me 
faz demonstrar pelas ruas da cidade toda mi-
nha religiosidade pecaminosa e lírica ao interpretar a 
música Ave Maria, do CD lançado recentemente. O que diria, 
então, Whitney Houston, que tanto bradou a Deus, da minha con-
dição? Ela entende mais do que qualquer um como pode alguém viver na 
ambiguidade pulsante de louvar a Deus e pecar aos homens.

Isso tudo porque fui incumbida de falar hoje sobre um grupo de música gospel. Tal-
vez seja mais para justifi car que, apesar de mundana, aprecio aqueles que dirigem o 
dom da música e da voz a quem eles acreditam que devem dirigir. Ressalto ainda que 
muito me apetece a inclinação desses ótimos cantores à música religiosa: raramente 
é ouvida uma música ruim ou mal interpretada. Para se ter uma ideia do que quero 
dizer, tenho um amigo ateu, mas ateu mesmo, que vocifera apaixonadamente as mais 
belas canções religiosas dos cantores prediletos, de tão boas que elas são.

Pode muito bem, aliás, ser o caso do Take6. A belíssima roupagem que o grupo 
oferece às músicas entoadas pode fi gurar por playlists das mais diversas. O fato de 
serem cristãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia não seria notado não fossem as 
mensagens das músicas, o que em nada fere o direito de quem escuta de ter outro 
credo. O disco em questão, Beautiful World (2002), o 12º de 14 trabalhos, é todo com-
posto por uma deliciosa mistura de R&B, vozes afi nadíssimas e muito ritmo, o que difi -

cilmente vá dar errado. O sexteto encanta os ouvidos de todos e, a alguns, 
é alimento para um credo. Ponto para eles, que servem a va-

riados gostos e, certamente, tocam no radinho 
do Senhor, que deve mesmo ser 

muito eclético.

Nostalgia daquelas tardes 
nas quais a Sessão da Tarde em-
balava o tempo que se escorria 

lentamente pela infância. À me-
mória me vem o fi lme Mudança 
de hábito (Touchstone Pictures, 
1992) em que a atriz Whoopi Gol-
dberg – sim, aquela de Ghost – in-

terpretava o papel de uma cantora 
que testemunhou um assassinato e 
é colocada no programa de proteção 
a testemunhas, sendo enviada para 

um convento disfarçada de freira. 
Quem assistiu a esse fi lme com certe-

za vai saber o porquê o relaciono com a 
banda em questão, o Take 6.

Para quem não viu o fi lme, a falsa freira acaba 
dando uma apimentada no coral das religiosas, que 

estava mais que obsoleto. Isso causa estranhamento na 
Madre Superiora e em outras pessoas da comunidade. O tempero 

dado àquele coral chega a se aproximar do que Take 6  representou na música 
gospel americana. Misturando o estilo ao jazz, originalmente um ritmo cantado 

em bares e casas noturnas, acabou gerando a ira de muitos conservadores em 1989, 
principalmente na universidade adventista em que estudavam. 

Conservadorismo protestante americano a parte, acho dignos os corais formados 
por cantores extremamente afi nados cantando temas religiosos, ainda mais quando 
tangem ao que é tradicional. Consigo relacionar isso com várias outras coisas, inclusive 
a duas músicas de Celine Dion de que gosto. Acho mais digno ainda quando nesses 
corais há a presença de afro-americanos dotados de vozes poderosas que estreme-
cem a assembleia, me abalo também. Take 6, formado por seis amigos, acumula não 
somente a ira de obsoletos, mas vários prêmios do Grammy e da MTV daquele país, 
sendo recordistas de indicações ao primeiro. 

Deste álbum não seleciono nenhuma música para dar destaque neste espaço. Não 
que nenhuma seja especial, mas é que o estilo se aproxima muito em todas e faz do 
álbum uma homogenia completa da atitude inovadora de Take 6. Mas vale a pena 
ouvir sim e pensar a música religiosa como uma manifestação mais artística do que 
transcendental. Já que é para ouvir por que não manter um padrão estético? 
Whoopi Goldberg me volta à lembrança, quero uma igreja 
descrente com um coral bem animado.

Simpático Deu medo
Elegante Simpático
Sublime Passável
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H róscopo Cin ma
ÁRIES

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Dia propício para tratar de assuntos im-
portantes com autoridades civis e mili-
tares. Não entre em confl ito com fi lhos 
ou pais e pessoas que dizem ser amigas. 
Ótimo ao romance. Saúde estável.

Dia em que enfrentará algumas oposi-
ções e difi culdades impostas por paren-
tes, familiares e vizinho. Não se preocupe, 
pois com autoconfi ança e inteligência 
sairá vencedor. Bom ao casamento.

Dia em que deverá tomar cuidado com 
escritos e ao assumir compromissos. 
Verifi que antes suas condições. A saúde, 
nesta fase, necessita de maior atenção, 
bem como o campo profi ssional e social.

Dia que lhe propicia alguns resultados 
satisfatórios, principalmente nos planos 
para o futuro. Todavia, deverá descon-
fi ar de quem quer que seja, e evitar de-
sordens que possam afetar sua moral.

Muita atividade profi ssional e êxito nos 
negócios e novos empreendimentos so-
ciais, estão previstos para você. Ótimo es-
tado mental o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões importantes.

Tudo indica que você alcançará sucesso 
em tudo que empreender ou imaginar. 
Dê continuidade ao que tem que fazer. 
Faça-o com o máximo de entusiasmo e 
otimismo. Deixe de lado a melancolia.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Deverá evitar discussão, atritos e dispu-
tas com autoridades e com pessoas de 
boa disposição. Por outro lado, o dia lhe 
é prometedor de êxito em novas associa-
ções e no trabalho. Cuide da sua saúde. 

Você tem inclinação para as pesquisas 
profundas, a fi losofi a, a ciência. Procure 
convergir tudo isto para o terreno práti-
co, sólido, rendoso. Não fi que no mun-
do dos sonhos. Seja sincero no amor.

Dia que terá sucesso em tudo que está re-
lacionado com o ensino e a educação de 
crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. 
Forte tendência à especulação e muito su-
cesso nos negócios no dia de hoje.

Pense positivamente e não se intimide 
diante das difi culdades que terá. Haja 
conscientemente que conseguirá resolver 
todos os seus problemas. Êxito romântico 
e em negócios com o sexo oposto.

Não é conveniente aventurar-se em novos 
negócios. Cuidado com o excesso de gas-
tos. Mantenha-se em suas atividades roti-
neiras e receberá benefícios em breve. Seja 
cauteloso no campo dos negócios.

Tendência aos excessos de prazer, aos 
amores extraconjugais. Evite tais coisas 
para não ser prejudicado. Elevação de 
personalidade e das chances gerais. Sai-
ba avaliar suas possibilidades hoje.

CASCAVEL
Uma Noite no Museu 2

Cine West Side 1 - Dublado – Livre 
- Sábado e Quarta - 15:40 – 19:20 h ; 
Domingo 16:00 – 19:30 h e  Segunda/ 
Terça e Quinta - 16:35 h.

Cine Shopping JL 3 - Sala 3 - Sab - Dom 
- Qua - 15h - 17h- 19h - 21h - Sex - Seg - 
Ter - Qui - 17h, 19h, 21h

A Festa do Garfi eld

Cine West Side 1 – Dublado  - Livre - 
Quinta 14:00 – 15:35 – 19:35 h. Sexta 
14:00 – 15:40 – 17:20 h- Sábado e Quar-
ta 14:00 –17:40 h e Domingo - 14:20 
– 17:50 h. Segunda/ Terça e Quinta 
(18/06) 15:00 h.

Cine Shopping JL 4 - Sab - Dom - Qua - 
13h50, 15h30

Anjos e Demônios

Cine West Side 1 - Legendado – 16 anos 
- Quinta (11/06) - 17:10 – 21:10 h; Sexta 
19:00 – 21:30 h; Sábado e Quarta 21:30 
h; Domingo - 21:30 h e Segunda/ Terça 
e Quinta (18/06)19:00 – 21:30 h.

Cine Shopping JL 2 - Sex - Sab - Dom 
- Seg - Ter - Qua - Qui - 13h20, 16h , 
18h40, 21h20.

O Exterminador do Futuro

A Salvação

Cine West Side 2 - Legendado – 14 anos 
- Quinta (11/06)/Sexta/ Sábado e Quar-
ta; 14:15 – 16:20 – 19:15 – 21:20 h ;Do-
mingo - 14:30 – 16:30 – 19: 15 – 21:20 h; 
Segunda/ Terça e Quinta (18/06); 15:00 
– 17:00 – 19:15 – 21:20 h.

Cine Shopping JL 1 - Sex - Sab - Dom 
- Seg - Ter - Qua - Qui - 14h, 16h20, 
18h40, 21h

FOZ DO IGUAÇU
Anjos e Demônios

Iguassu Boulevard – Sala 4 – Diaria-
mente 19h30 e 22h15.

A Festa do Garfi eld

Iguassu Boulevard – Sala 1 – Diaria-
mente 18h00 e 20h00.

O Exterminador do Futuro
A Salvação

Iguassu Boulevard – Sala 3 – Diaria-
mente 17h50, 20h10 e 22h30.

Eu Odeio o Dia dos Namorados

Iguassu Boulevard – Sala 1 – Diaria-
mente 21h45.

X-Men Origens: Wolverine

Iguassu Boulevard – Sala 2 – Diaria-
mente 19h45 e 22h00.

TOLEDO
O Exterminador do Futuro

A Salvação

Cine Panambi – Sala 1 -Diariamente: 
15h30min, 19h10min 

Anjos e Demônios

Cine Panambi – Sala 1- Diariamente: 
21h00min

Uma Noite no Museu 2

Cine Panambi – Sala 2 - Diariamente: 
16h00min e 19h30min 

Divã

Cine Panambi – Sala 2 - Diariamente: 
21h20min

”Falar é completamente fácil, 
quando se tem palavras em mente 
que expressem sua opinião. 
Difícil é expressar por gestos e 
atitudes o que realmente queremos 
dizer, o quanto queremos dizer, 
antes que a pessoa se vá.

Fácil é julgar pessoas que estão sendo 
expostas pelas circunstâncias. 
Difícil é encontrar e refl etir sobre os 
seus erros, ou tentar fazer diferente 
algo que já fez muito errado.

Fácil é ser colega, fazer companhia a 
alguém, dizer o que ele deseja ouvir.
Difícil é ser amigo para todas as horas 
e dizer sempre a verdade quando for 
preciso.E com confi ança no que diz.

Fácil é analisar a situação alheia e po-
der aconselhar sobre esta situação.
Difícil é vivenciar esta situação e saber 
o que fazer ou ter coragem pra fazer.

Fácil é demonstrar raiva e impaciência 
quando algo o deixa irritado.
Difícil é expressar o seu amor a 
alguém que realmente te conhece, te 
respeita e te entende.E é assim que 
perdemos pessoas especiais.

Fácil é mentir aos quatro ventos o que 
tentamos camufl ar.
Difícil é mentir para o nosso coração.

Fácil é ver o que queremos enxergar.
Difícil é saber que nos iludimos com o 
que achávamos ter visto.Admitir que 

nos deixamos levar, mais uma 
vez, isso é difícil.

Fácil é dizer "oi" ou "como vai?"
Difícil é dizer "adeus", principalmente 
quando somos culpados pela partida 

de alguém de nossas 
vidas...

Fácil é 
abraçar, aper-

tar as mãos, beijar de 
olhos fechados.

Difícil é sentir a energia que é 
transmitida.Aquela que toma conta do 

corpo como uma corrente elétrica quando 
tocamos a pessoa certa.

Fácil é querer ser amado.
Difícil é amar completamente só.Amar de verdade, sem 
ter medo de viver, sem ter medo do depois. Amar e se 
entregar, e aprender a dar valor somente a quem te ama.

Fácil é ouvir a música que toca.
Difícil é ouvir a sua consciência, acenando o tempo todo, 
mostrando nossas escolhas erradas.

Fácil é ditar regras.
Difícil é seguí-las.Ter a noção exata de nossas próprias 
vidas, ao invés de ter noção das vidas dos outros.

Fácil é perguntar o que deseja saber.
Difícil é estar preparado para escutar esta resposta ou 
querer entender a resposta.

Fácil é chorar ou sorrir quando der vontade.
Difícil é sorrir com vontade de chorar ou ch
rar de rir, de alegria.

Fácil é dar um beijo.
Difícil é entregar a alma, sinceramente, por inteiro.

Fácil é sair com várias pessoas ao longo da vida.
Difícil é entender que pouquíssimas delas vão te 
aceitar como você é e te fazer feliz por inteiro.

Fácil é ocupar um lugar na caderneta telefônica.
Difícil é ocupar o coração de alguém, saber que 
se é realmente amado.

Fácil é sonhar todas as noites.
Difícil é lutar por um sonho.Eterno, é tudo aqui-
lo que dura uma fração de segundo, mas com 
tamanha intensidade, que se petrifi ca, e nenhuma 
força jamais o resgata”.

Carlos Drummond de Andrade em “Re-
verência ao Destino”

Para não
esquecer

Estreia amanhã no blogue do Núcleo Gazeta ALT de 
Cinema o curta-metragem cascavelense Baunilha, 8541, vencedor 

do prêmio de Melhor Curta no Festival de Cinema de Cascavel do ano 
passado. A produção, com pouco mais de sete minutos de duração, foi 
dirigida e editada por Jeferson Richetti, que também assina o roteiro com 
Andressa Moraes e Douglas Menegazzi.

O fi lme conta a história de Izabella (Mayara Ciricos), que procura a casa da 
Tia Helena com as únicas referências que tem, o nome da rua e o número: 
Baunilha, 8541. Porém, o encontro com uma conhecida indesejada, Lila (Ga-
briela Müller), gera um pequeno problema. O vídeo, um pequeno road 
movie urbano, pode ser assistido na íntegra no blogue do NAC. Acesse 
gazetaalt.com e clique no banner do Núcleo na barra lateral direita.

Colaboração
Caso você, caro leitor, tenha feito ou mesmo participado de 

algum curta ou longa-metragem, documentário ou videoarte 
e queira vê-lo no nosso site e que seja discutido aqui na colu-
na, entre em contato pelo e-mail alt@gazetadoparana.com.
br. Não há custos. Aliás, é o mesmo endereço para o caso de 
dúvidas, sugestões e indicações de fi lmes para a Seleção ALT.

Seleção ALT
Refl exos da Inocência (2006), de Baillie Walsh

Primeiro longa-metragem de Walsh, que conquistou reco-
nhecimento com videoclipes do INXS, New Order, Oasis e 
Kylie Minogue. A aposta no cinema é em um drama indepen-
dente produzido e protagonizado por Daniel Craig (o novo 
James Bond). Craig interpreta Joe Scott, um astro em deca-
dência viciado em cocaína, que, num ato de desespero, se 
joga no mar. Porém, em vez de afogá-lo, o oceano o conduz 
a uma viagem pelas lembranças da juventude. 

Belo trabalho com cores saturadas na fotografi a, que diz 
muito a respeito dos dois blocos narrativos, o ‘presente’ 

frio, impessoal e poderoso de Los Angeles, e o ‘passa-
do’ quente, colorido, humilde e familiar. Nota também 

para os movimentos elegantes e sutis da câmera, que 
dão ritmo à produção.

Apesar da espantosa trilha so-
nora, há incômodos com as 
músicas incidentais sobre a 

personagem de Jhody May. 
A redenção vem com a 

sequência ‘glam’ em que 
Harry Eden e Felicity Jo-

nes interpretam If Th e-
re Is Something, do 

RoxyMusic. Resume 
muito as vontades 
da obra.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Solução

BANCO 3/c.g.s. 4/gear — rend. 7/iduméia. 9/diatribes — dilapidar — viageiras.

Permite a
conexão
rápida à
internet

Os falantes
do man-
darim

(?) a fortu-
na: risco

do herdei-
ro irres-
ponsável

Assimila-
va lenta,

porém pro-
fundamen-

te, uma
informação

Cercanias;
vizinhança

Sobressalto
Material de
móveis de

jardins

Diz-se das
aves mi-
gratórias

Discursos
exaltados
de ataque
a alguém

Romance
de Clarice
Lispector
(1949)

O leite
recente-

mente or-
denhado

País dos
descen-

dentes de
Esaú

Engenharia
(abrev.)

Obras como “Íon” e
“Fédon”, nas quais

Platão expõe seu sis-
tema de pensamento

Organiza-
ção dos
Estados

Americanos
Landing
(?): trem
de pouso

(ingl.)

Caraterís-
tica do
adágio
musical

Dois
grandes
felinos

Resulta da
reação do
ácido com

a base

Patrão;
senhor

Cumpri-
mento

informal

Romance
de José de

Alencar

2, em
algarismos
romanos

Rasgar, em
inglês

Unidade da
Informática

Oportunidade

Evento
esportivo

do Rio 
em 2007

Batuque

Associação
Brasileira

de Impren-
sa (sigla)

Alimento
de pássa-
ros engai-

olados 

Sistema de
unidades
físicas

O sistema
de produção
oposto ao
em série

Atmosfera
física 

(símbolo)

O da
Inglaterra

é São
Jorge

Sigla ingle-
sa dos
EUA
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Loja do 
tabu

The Big 
‘Sex’ Bang 
Theory

sex shop da cidade. Não era nosso caso, mas, para aqueles a que pudor ainda é 
um vocábulo latente, técnicas para não ser percebido caem bem ao constran-
gimento desnecessário de ser avant-gard. Nossa primeira parada foi o Terminal 
Rodoviário da cidade, onde, no andar superior às plataformas de embarque, uma 
sex shop disfarçada de locadora e lan house serve aos consumidores pudicos.

Cheguei ofegante ao estabelecimento, não por nada constrangedor, apenas pelo 
subir dois lances de escadas e por ser dependente de nicotina: não tenho muito fô-
lego. No recinto, Magazine Shop, apenas uma porta indicava o local privativo em 
que a vibrolândia se mantinha secreta. Com a devida permissão, adentramos. 
É de saltar aos olhos (ou não); não há como não perceber os principais pro-
dutos, aqueles mesmos que fazem parte do imaginário coletivo de quem 
nunca teve o despeito de entrar em uma sex shop. Para espanto da torci-
da organizada, não são as próteses substitutas dos reais órgãos os mais 
vendidos. “O que vende mais são os óleos, os géis e essas bolinhas de 
penetração, que estão sendo um sucesso”. Quem nos conduzia 
no pequeno universo erótico era André Woiciekoski, que há 
dois anos e meio trabalha no ramo. O estabelecimento está 
em pleno funcionamento há 18 anos e, antes mesmo de 
começar a oferecer fi lmes para locação e computado-
res para acesso à Internet, já satisfazia as vontades 
erógenas dos cascavelenses. 

“As pessoas passam aqui na frente e fi cam olhan-
do com medo de entrar ou nos chamam ali fora 

para perguntar alguma coisa”. O medo de ser visto 
ainda permanece, mesmo quase meio século depois da 
revolução sexual. “Tem pessoas que, para se esqui-
var do compromisso de levar algum item da loja, 
dizem que é para sacanear um amigo ou que 
vieram comprar para um conhecido que 
tem vergonha”. Manobras de sigilo que pa-
recem funcionar, mas para o vendedor al-
truísta não servem. “E como as pessoas vêm, 
elas entram com vergonha?”, “Geralmente 
sim, as mulheres vêm reunidas e há também 
os casais que vêm juntos”. “Qual a faixa etária 
dos consumidores desse tipo de produto?”. 
“Depende muito, pessoas acima de 50 anos é 
muito raro, a maioria dos compradores têm en-
tre 20 e 30 anos”. “Tem alguma história curiosa 
que já aconteceu aqui na loja?”. “Não aconteceu 
comigo, mas um cliente estava comprando um anel 
peniano, que serve para atrasar a ejaculação, baixou 
as calças e provou o anel para ver se servia na frente 
do vendedor”. “Quais são os produtos mais baratos e 
qual o mais caro?”. “Os mais baratos são os cosméticos 
e o mais caro é a prótese giratória que vibra”. Depois de 

mais alguns minu-
tos de conversa com 

o simpático vendedor, 
deixamos e Magazine Shop 

e voltamos à redação; no dia 
seguinte haveria outros paraísos da 

sensualidade a explorar. 

E assim foi. No dia que se seguiu à primei-
ra aventura, fomos ao Central Park, nas torres 

gêmeas de Cascavel. No segundo pavimento de 
lojas, onde fi cam as placas de uma antiga Esquina 

da Cultura, fi ca a referida sex shop. Sem podermos 
contar com a entrevista do responsável, apenas aden-

tramos para conhecer os objetos que estavam à venda. 
Uma boa quantidade de fantasias e outros objetos dife-

rentes da loja do dia anterior; além dos três repórteres 
desventurados, mais duas pessoas observavam os pro-

dutos nas prateleiras. A história novamente se repetia, 
as pessoas têm vergonha ou medo de serem vistas em 

uma loja erótica. Evitando muitos comentários e risos 
diante da infi nidade de objetos de sacanagem (nos dois sen-

tidos usuais da palavra), um me chamou a atenção; não, não era 
uma prótese gigante e sim uma cabrita infl ável. Para os zoófi los 

de plantão, até isso existe. “Enquanto eu trabalho aqui nunca 
foi vendida”, me disse a vendedora sem se identifi car. 

Subindo para o próximo pavimento e saindo na Aveni-
da Brasil, outra galeria escondia uma sex shop. Lá quem 

nos recebeu foi a proprietária Ivone Rieg. A loja Cho-
colate com Pimenta está há quatro meses aberta e já 

mostra bons sinais. “Pretendo agora abrir uma fi lial, 
essa vai ser nas proximidades da Unipar, voltada 

ao público que passa naquele local”. “As pessoas 
usam alguma técnica para entrar aqui na sua 

loja?”. “Não, na verdade, alguns têm receio, 
mas eu vendo produtos eróticos e sensuais 

e, diferente de algumas lojas, eu não quis 
vulgarizar o ambiente, por exemplo, com 

cartazes de pornografi a. Tem mulheres 
que me perguntam: meu marido não 

vai achar ruim eu estar procurando 
essas coisas fora? Ou me falam que 

têm medo de alguém 
passar aqui na frente e 

as ver”. “O que esse ramo 
de negócio mudou na sua 

vida sexual, quebrou tabus?”. 
“Sim, não existe mais nenhum, 

pelo menos eu acho. Antes de 
abrir minha própria loja eu já era 
frequentadora de sex shop, então 
sempre fui mais aberta. Eu perce-
bia que era um ramo que poderia 
ser melhor explorado na cidade, 
por exemplo, tudo era muito 
caro, pois não havia concorrên-
cia. Hoje essa realidade mudou”. 
“Você acaba se tornando conse-
lheira dos clientes?”. “Sim, aca-
bo ajudando sempre. Algumas 
pessoas voltam para comprar 
mais, porque gostaram, tra-
zem amigos para comprar 
também, e assim vou fazen-
do parte desse universo de-
las”. Deixando para trás o 
cheiro de incenso apimen-
tado, voltamos à rua; a 
próxima loja renderia mais 
história (p. 4 e 5). Abusem 
com moderação.

Não, eu não estava trajando um 
sobretudo e nem usava chapéu 
combinado com um óculos grande 
e escuro. Estava vestido despudora-
damente, como qualquer outro ser 
que anda e fala estaria naquela tarde. 
Não estávamos comprando nada, aliás, 
coisas sugestivas não nos faltaram para 
que fossem objetos de cobiça. Nenhum le-
treiro neon nos avisava da existência desses 
exclusivos locais e nem mesmo o movimen-
to de pessoas que entravam neles poderia 
ser comparado ao de um supermercado, aliás, 
esses produtos não são comprados de cestinha. 

Acompanhavam-me na tarefa mais dois cole-
gas, todos com o mesmo intuito: conhecer as buti-
ques eróticas de Cascavel. A chuva nos acompanha-
ria nos dois dias, deixando a atmosfera mais densa 
na necessidade de sigilo das entrâncias em algumas 

Havia apenas 
os elementos, 

cujo estado den-
so e quente se fez 

esfera. E dela imer-
gia aos poucos um 

lampejo de vida e a 
história do nascimen-

to de mil mundos e 
nações. A cada minuto 

ganhava tamanho e foi 
inchando e tornando-se 

também mais encorpada 
e fulminante até que com a pres-

são e o calor fi zeram a bola toda explodir. Foi mágico. 

Uma pequena bolinha, de um centímetro de diâme-
tro, pouco maior do que uma bolita, é praticamente o 
Big Bang do prazer feminino. Trata-se de uma cápsula 
esférica de óleo concentrado que a mulher coloca na 
vagina e que, quando pressionada pelo pênis, estoura, 
fazendo a lubrifi cação e esquentando a região, dando 
mais prazer ao ato sexual.

Géis lubrifi cantes e es-
timulantes como esse 
são, disparados, os 
itens mais procura-
dos nas sex shops 
de Cascavel. Tanto 
que nos que visi-
tamos esses pro-

dutos eram os primeiros a vista e os últimos 
no meu objetivo de matéria. A ideia era 
saber o que de mais... peculiar poderia se 
encontrar em uma sex shop.

Entre géis perfumes cremes sabo-
netes loções de massagem pétalas 
perfumadas adstringentes lubrifi-
cantes tangas fantasias almofadas 
mascotinhos vibradores algemas e 
bombas clitorianas, André Felipe Woi-
ciekoske, da Magazine Sex Shop, na Ro-
doviária Nova, nos apresentou as opções na 
área de jogatina, como o baralho com posi-
ções do Kama Sutra, ou ainda o Jogo de Da-
dos: cada dado é um jogo, tem o das posições, 
da paixão, do beijo, do sexo gostoso, do strip, 
do amor, do namoro, das tarefas... um mais 
interessante que o outro.

Ainda por ali, um pênis de pelúcia, 100% 
antialérgico, tampas para latas de cerveja 
em formato de órgãos genitais e um mor-

dedor de caneta, tipo uma tampinha, em 
formato de pênis!? Para tudo isso, 

nada melhor do que um aviso 
de porta personalizado, porque 
você não quer ser pego dando 
uns amassos em uma boneca 
inflável, na qual você pagará R$ 
185. Morena, olhos azuis e tudo 
mais. Coisa fina. De R$ 5, por 
uma das bolinhas explosivas, a 
R$ 230 por uma prótese giratória, 
tem para todos os gostos.

No Quality Sex Shop, no Shop-
ping Central Park, o destaque são 
os livros. Há muitas opções para 
situações diferentes. O grande ooh!, 
de Lou Paget, pode ajudar mulheres 
com dificuldades em ter orgasmos. 
Outro título interessante é Sexo pode 
ser menos mito e mais verdade, de 
Carmita Abdo, que, como o próprio 

nome sugere, der-
ruba muitos 

tabus. Também tem um Guia Completo 
de Massagem Sexual para Casais Ena-

morados, de Carmem Janssen, com 
exercícios e técnicas para a prática da 
sensualidade amorosa.

Para uma transformação radical a 
toque de caixa indica-se Sexo Fan-

tástico em 28 dias. Mas um dos 
que mais vende é Pompoarismo, o 

caminho do prazer, de Carlos Ka-
dosh e Celine Imaguire. O livro 
chega a 21ª edição bastante atual, 
falando sobre saúde, sexualidade 
e qualidade de vida, para homens, 
mulheres e casais, tendo como foco a 
técnica oriental utilizada pelas mulhe-
res de contrair e relaxar a musculatura da 
vagina para prazer próprio e alheio. 

Se você procura algo mais relax, tem car-
tões com mensagenzinhas, vinhos, óleos, 
aromatizantes e calcinha comestível. Para 
algo mais... zoofílico, há um bode inflável, por-
que, como diz no verso da embalagem, às vezes 
é muito bom ser ‘ma-a-a-al’.

Há ainda velas de aniversário em formato de 
órgãos genitais, medidores de pênis, próteses e 
vibradores. Aliás, próteses de pênis de quase 30 
centímetros e com uns 7 cm de diâmetro. E se 
acha razoável e quer algo mais hardcore, que tal 
uma prótese de antebraço!? Na linha de vibra-
dores, além dos modelos clássicos, há os des-
pistáveis, como o em formato de batom, e os 
mais modernos, com controle remoto. É co-
locar no devido lugar e ir para a bala-
da, entregar o controle para 
alguém e ver no que vai dar. 

Já na sex shop Chocolate 
com Pimenta, que fi ca na 
galeria ao lado do Central Park, o 
que vende bastante e saiu ainda mais 
nesse dia dos namorados foram fan-
tasias. E tem de tudo, de Minnie, 
Chapeuzinho Vermelho, Ma-
rinheira, Militar, Mulher 

Aranha, Vaquinha, 

Bombeira... “A que mais sai, 
sempre, é a de colegial”, ga-

rante a proprietária, Ivone Rige. 

E não faltam opções. Além 
dos produtos mais procurados, 

como óleos, géis, próteses das 
mais diversas formas, tamanhos 
e cores, e também jogos e até 
um calendário de posições, 
há os kits de produtos eró-
ticos. O Kit do Amor, que 
sai por mais ou menos 
R$ 108, vem com uma 
caixa, tapa seio e ade-
sivos comestíveis, Gota 
Fogo gel estimulante 
e preservativos com 
cor e sabor de banana. 
Nada impede que você 
dê uma incrementada 
ou escolha os itens de 
outro kit . É importan-
te ter as ferramentas, 
mas o serviço mesmo 
vai depender de você.

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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Técnicas para
entrar numa
sex shop
e não ser visto

• Use sobretudo combinan-
do com um óculos escuro 
grande e um chapéu, de pre-
ferência um cachecol para 
prejudicar ainda mais o reco-
nhecimento. 

• Use uma peruca ou um bi-
gode postiço.

• Compre uma máscara ou use 
um saco de pão cobrindo a cabeça.

• Mande um amigo desinibido no seu lu-
gar, assim sua cara não será queimada.

• Não se 
preocupe com 

quem está lá den-
tro, estão no mesmo 
barco que você. 

• Quando for ao motel apro-
veite, a cestinha de produtos ofe-
recidos e se refestele.

• Compre pelo telefone ou por al-
gum portal eletrônico especializado.

• Prefira horários e dias em que 
o comércio da cidade não é tão 

movimentado.

• Procure os locais mais calmos 
ou disfarçados.
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