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Under & Ground:

Jornalistas

pela situação

Estou cozinhando
o jornal de amanhã.

O que você
está fazendo?

Ilusão Perdida ou 
Balzac bate palmas

Defender a necessidade da formação em jornalis-
mo para o exercício da profi ssão em Cascavel é ser-
vir lanchinho aos leões em garfo e faca de cozinha. É 
gerar uma massa de indignados que jamais vai per-
ceber que a decisão do Supremo Tribunal Federal é 
ruim para eles também. Mal sabe essa ‘velha guar-
da’, em boa parte composta por lobos fantasiados 
com jubas, que estão comemorando e legitimando 
o abre-alas ao exército do achaque. 

Não se espera mais de pseudo-profi ssionais da im-
prensa que ratifi cam o discurso fascista de alguns 
opinadores de TV e outros Judas de rádio e jornal. 
Afi nal, em Cascavel, o melhor jornalista sempre foi 
aquele que fala mais alto e conta a melhor piada.

Falemos de algo mais substancial.

Defendeu-se muito o direito à liberdade de expres-
são no jornalismo. Lembremos o artigo do Alberto 
Dines, no Observatório de Imprensa: “Na quarta-feira 
em que a decisão foi tomada, nas edições dos três jor-
nalões, dos 29 artigos regulares e assinados, apenas 18 
eram de autoria de jornalistas profi ssionais, os 11 res-
tantes eram de autoria de não-jornalistas. Esta propor-

ção 60% a 40% é bas-
tante razoável e revela 
que o sistema vigente 
de obrigatoriedade do 
diploma de jornalismo 
não discrimina cola-
boradores oriundos 
de outras profi ssões”.

O ‘pequeno exercício estatístico’, além de derrubar a re-
ferida fala, também evidencia que, se existem profi ssio-
nais de outras áreas escrevendo no ‘lugar’ de jornalistas, 
falta jornalista especializado no mercado. Se seguirmos 
por esse caminho, nas próximas décadas não nos parece 
que vai sobrar alguma coisa aos que faltaram as aulas.

Mas isso não desmerece a formação, pelo contrário. 
Pensemos em perspectiva com a questão da liberdade 
de expressão. Entenda-se que o jornalismo em si não é 
expressão ou comunicação, é um meio essencialmente in-
termediador entre o fato e o leitor. Na teoria, e em alguma 
prática, a formação em jornalismo garante responsabilida-
de do profi ssional no trato com a notícia, ou seja, existe a 
legitimação de alguém na transmissão de uma informação 
fi dedigna com o mínimo de ruído.  Sem a formação, sem 
a responsabilidade, não há mais compromisso com o fato. 

A formação em jornalismo não propicia somente o co-
nhecimento de técnicas de apuração, mas constrói um ci-
dadão com uma bagagem humanística que se refl etirá em 
conteúdo. Forma e consistência de material que poucos 
cozinheiros procuram e querem oferecer ao jornalismo, da 
mesma forma que muitos jornalistas preferem restaurantes 
ao ter de aprender a fritar um ovo.

Esse fato nada exclui da possibilidade de um 
cozinheiro ter a competência de um jornalista, 
mas garante que aqueles que não têm possam 
usufruir do mesmo cardápio para despejar 
temperos venenosos em toda uma sociedade. 
Preciso lembrar as mortes e o suicídio fruto do 
trabalho jornalístico cascavelense?

Assim, de forma geral, se não há jornalis-
tas, não há jornalismo, que se transforma 
em depoimento e sobra da opinião, que 
estão sob o domínio do mero publicismo. 
Não é julgar os veteranos não formados de 
incapazes ou irresponsáveis, mas entender 
que não há mais nenhum parâmetro de cre-
dibilidade aceitável. 

O jornalismo se torna aos poucos um barco 
cheio de passageiros, mas nenhuma tripula-
ção. Formados sem especialização e não-
jornalistas estão condenados a vagar pelo 
oceano até o precipício da desinformação.

Pelo menos até essa altura da discussão, 
o que nos inquieta é um comentário aqui 
mesmo da redação: ‘é tão ruim assim ter 
uma formação?’. Em um país em que a edu-
cação ainda é vista como obrigação e não 
como direito, não surpreende a ceguei-
ra diante de um passo tão retrógado. Um 
atraso na questão trabalhista, um fracasso 
da democracia. Se acha que falamos inver-
dades, tudo bem, quem garante agora que 
não estamos mentindo?

Eu preciso dar um presente. Estabelecida essa variação 
da rotina – que costuma acontecer com maior frequên-
cia quanto mais amigos e familiares você tiver –, todos os 
pensamentos se resumem à pergunta fatídica: qual será 
o presente? E a resposta fica ainda mais complexa se o 
presenteado tem um gosto peculiar, tem muitas coisas 
ou não gosta de outras tantas. A situação piora quando 
se trata do namorado; já que namoros costumam ter tan-
tas datas especiais: aniversário de namoro – que pode ser 
anual ou mensal, depende do grau de transtorno obsessi-
vo ou de romantismo de cada um dos enamorados –, dia 
dos namorados, aniversário dos dois e qualquer coisa que 
justifique uma surpresinha romântica.

Enfim, dar presentes, principalmente se o seu poder 
aquisitivo estiver em baixa ou aniquilado pelos n fatores 
da vida – justifique sempre que o seu ramo de atuações 
é muito importante e, por isso, a crise econômica mun-
dial influencia diretamente o seu faturamento –, é uma 
atividade muito laboriosa, cujo prazer resultante é pra-

O que você quer ganhar?
ticamente de mesmo módulo ou superior. Afinal, quem 
não gosta de ver um lindo sorriso de agradecimento nos 
olhos de alguém que acabou de receber um presente 
especial? Para tarefa tão capciosa, relacionamos alguns 
espaços na rede, em maioria blogues, que se dedicam a 
oferecer opções aos indecisos. Vamos a eles.

blogdebrinquedo.com.br – 

O Blog de Brinquedo se vangloria de ter os brinquedos 
mais legais, e isso será confirmado se você for um legítimo 
nerd. Apesar disso, se você não for um dos mais fervorosos, 
também vai achar coisas interessantes no blogue de Dado 
Ellis. Se você quer dar um brinquedo de presente, aliás, é 
uma boa pedida. Dentre os exemplos, podemos citar bo-
necos de personagens do Star Trek, um helicóptero com 
controle remoto por voz ou um jogo de xadrez de chocola-
te, em que você literalmente come as peças do oponente. 
Traz de onde as ideias foram retiradas e onde você pode 
encontrá-las para comprar.

presentescriativos.com – 

Mais organizado e com opções para gostos mais 
variados é o Presentes Criativos, criado para ajudar 
aqueles que têm duvidas sobre o que presentear em 
datas como o Natal ou um casamento. Lá você en-
contrará “presentes originais, diferentes e criativos 
ou simplesmente um presente clássico que agrade 
a todos”, o que certamente ajudará você a decidir. 
Os menus “O quê?”, “Para que ocasião?” e “Para 
quem?” são os destaques.

presentes.pt, superpresentes.com.br
e mickey.com.br – 

Os três endereços listados acima também ofe-
recem bastantes opções, mas o objetivo deles é 
que você compre por lá mesmo. Uma nova ma-
nia da rede também pode ser encontrada por lá: 
as wishlists, ou seja, listas de desejo. Com elas, 
você pode ajudar quem deseja lhe presentear 
apontando quais são os presentes desejados por 
você. Isso, aliás, já é feito por quem casa, mas ge-
ralmente em lojas reais; agora, você pode fazer 
isso virtualmente, o que pode ajudar bastante. 
De qualquer forma, se você não quiser comprar 
nada por lá, pode ir atrás de ideais, das quais, 
por sinal, a Internet é repleta; tanto boas quanto 
ruins, escolha a melhor para o seu caso.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR
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Aos pés da amada
 
Ó teus pés, minha amada 
São pezinhos de cinderela
Um mistério que me agrada
Numa ampla liberdade paralela.

 
''Esses'', imponentes como a bruma

Primores e níveos como a neve
Também diáfanos como a espuma

E de uma delicadeza, que outros jamais tiveram.
 

São mimos de cútis acetinada
São esculpidos e arqueados

Uma obra-prima consagrada.
 

Ó teus pés, minha amada!
São cheios de graça, e tão modelados

Que os contemplo com uma admiração
              [apaixonada

A foto da amada
 
Ao vê-la na foto exclamei:
-Como é linda a minha amada!
É como a fl or a desabrochar
Ao olhar estático da aurora, ainda orvalhada.
 
Tão doce, que em meus sonhos gravei
Tão esgalga formosura que fascina
Tão singela beleza que meus dias ilumina
E nada pode ser comparado ao seu olhar.
 
De luz rosada e banhada,
Seu cabelo é como lua dourada,
E seu nariz adunco me encanta.
 
E para o seu contentamento,
Hei de espalhar meu sentimento
E a você dona... uma fi delidade e tanta.

Da mulher mais linda
Mulher tão linda nem mais existe
É tão terna em teu canto

E tão doce de encanto
Que no meu pobre coração persiste.

Tudo que é de mais belo foi te dado
É tão repleta de doçura

E tão cheia de ternura
Que por ti vivo demasiado.

 
És no jardim do amor, 

A mais bela e meiga fl or,
E alegremente,
 

Mais tarde, quando envelhecer
Sob a luz cálida do alvorecer,

Por ti, cantarei docemente.

 

De amor eterno
 
 
Tudo em ti é lindo, meu amor
Delicadeza não existe igual a tua.
Teu sorriso é inefável como a fl or 
E, tua face alva, comparo com a lua.
 
Teus cabelos são fl âmulas ao vento
Leves e fi nos como a névoa vaporosa.
Teus olhos brilham contentamento
E tuas mãos são mimosas como a rosa.
 
Ó minha amada! - és a mais bela!
Dentre todas a mais formosa donzela.
Então mais tarde quando estiver rindo,
 
Relendo estes versos, em vão
Em meio aos vermes, na escuridão
Por ti, em sonhos, morrerei sorrindo.

Dionatan Rafael 
Toledo*
CASCAVEL | PR

*Estudante do 2º ano do ensino médio do 
Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli

**Estátua Th e Waltz (1891-1893), de 
Camille Claudel

Coisas
da terra

Eu também desconfi o do silêncio e até mesmo dos re-
lâmpagos de balbúrdia que caem sobre meus dias. Prefi ro 
fi car à margem de qualquer aspecto muito defi nido dos 
dias que se arrastam. Foi com essa ideia ao ler o poema 
Deixa-me à margem, do livro Meus outros (Editora Co-
luna do Saber, 2007), de Tere Tavares, que naveguei pela 
imensidão poética da obra. Há alguns meses vinha so-
nhando com a oportunidade de me deparar com um 
livro de poesia que realmente me arrebatasse. Não, 
não poderia ser, por exemplo, Drummond, Vinícius, 
Cecília Meirelles, Hilda Hilst ou qualquer outro po-
eta renomado que venha à memória. Teria que ser 
algo novo, totalmente desconhecido de mim e da 
grande massa.

Meu desejo se realizou no dia em que entrevistei 
a escritora numa tarde de maio. Após a entrevista, 
o livro como um presente. Mesmo já tendo fala-
do disso, a seguinte dedicatória o acompanhou: 
“Com carinho, algo das almas que trafegam em 
esferas inaudíveis, porém perceptíveis!”. Sou 
adicto de poemas, e Tere, ao me presentear, 
ajudou a sustentar essa ânsia quase cotidiana 
de sorver goles rápidos de poesia; mesmo que 
na imaginação a recitar algum já previamente 
decorado ou mesmo em canções que se apro-
ximam desse êxito literário.

O fado de Tere é mostrar com palavras o infi ni-
to de sensações que se transformam em palavras. 
Cada verso vencido é um calafrio que se dilata da 
cabeça para o restante do corpo. E tem movimen-
to essa poesia, lenta, suave e às vezes ofegante. É 
tranquila, é jardim, é chuva, é poça de água. Tere se 
transporta para uma miríade de temas que mostram 
o mais singelo das palavras bem tratadas. Palavra não 
é apenas um verbete, a palavra nem de longe foi feita 
apenas por ser feita, foi para dizer, foi para encantar.  E 
foi insana a vertigem que senti com o poema que des-
taco como obra-prima do conjunto, A verdadeira com-
preensão do vazio: “Destituída ou não de farsas, destruo 
farpas, minúcias./ E este sal derramado serve de alento a 
alguém muito doce./ Transcendo de um pobre minuto./ 
Um cultivo de aura celeste se imprime em meu sentido./ Se-
guramente, sou de aquários diversos”.

Tere já tem um livro publicado, e, pelas sutilezas de praticar, 
seus versos têm certa leveza que admito ainda não ter conhe-
cido. Meus Outros é a sinceridade das palavras que se colocam 
para expressar. E não há limite para essa vazão. Cada suspiro 
e ais que se escutam do eu-poético de cada poema ecoa para 

dentro de quem o lê. A permissão que 
se faz nessa obra é de que qualquer lei-
tor tem a possibilidade de se entregar. 
Poemas são matizes daquilo que ainda 
guardamos de verdade em nós. Permi-
tir-se a entrega é necessário. A autora 
brinca com as palavras. Faz delas parte 
de um jogo que nos leva a descobrir 
de poema a poema uma insólita linha 
de fuga do momento chamado, ainda, 
existir. Aspirar cada poema desses é 
participar dessa iguaria. Vale a pena 
ainda lamber os dedos. 

A minha ânsia de encontrar algo 
bom e diferente do que conhecia se 
esgotou. Ao conhecer Tere Tavares, 
escritora cascavelense, esse pedido 
se desfez. Sempre o carrego comi-
go, na minha bolsa. Assim que abro 
o livro, seja no ônibus, ou em algum 
momento em que estou desocupa-
do, uma nuvem de fuligem chega até 
mim. São cinzas de um âmago que 
se desfez em palavras, 
nas palavras da autora: 
“em branco elaboro a 
fuga e deixo um bilhe-
te de existir”. Meus 
outros é este bilhe-
te, embora mais se 
pareça uma carta 
de adeus.

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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Não há portas
O primeiro dos muitos cigarros que foram acesos ao longo da visita à Nova Aliança pertencia 

a Ney de Souza, jornalista formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) há 15 anos. A 
princípio, não sabíamos que todas as pessoas que vivem e trabalham na chácara – com exceção 
do trabalhador da horta – estavam em tratamento, foi Ney quem se responsabilizou por afastar 
o estigma e mostrar que a recuperação é possível.

“Você entra com um carimbo na testa, um estigma, mas a sociedade tem que assumir esse 
ônus, se responsabilizar por essas pessoas que estão por aí. Há leis, mas todos desconhecem, nós 
estamos fazendo um boletim informativo para divulgar isso”.

Nascido em Santa Catarina, Ney construiu uma consistente carreira de repórter fotográfi co 
pelos lados de cá. Já trabalhou de freelancer para veículos como a Revista Veja, o Estadão, a Folha 
de Londrina. Além disso, trabalhou para a prefeitura de Cascavel nos governos de Tolentino e 
Salazar, e em Foz do Iguaçu, o trabalho em que estava quando foi para a reabilitação, como as-
sessor de Paulo Mac Donald. “Pretendo retornar às minhas funções, trabalhar normalmente, 
mas quero voltar aos fi ns de semana para ajudar a comunidade a crescer”.

Ney tornou-se uma espécie de assessor da comunidade terapêutica. Foi 
ele quem nos acompanhou a uma visita detalhada do lugar, que, ele 
frisa, não tem portas, não é uma prisão, o que faz com que as pes-
soas fi quem lá é a decisão de se tratar. “Quando a pessoa quer 
ir embora, é assinada a alta voluntária, mas isso não fecha 
a porta para ela. Muitas pessoas tentam sair, nós até 
acompanhamos, às vezes tem que andar 
todo o percurso de volta pra cidade com 
elas, conversando, ouvindo ela desa-
bafar, e depois voltar. A droga está no 
cérebro e a cobrança começa pela 
necessidade da droga, quando ela 
começa a faltar. Neste momento de 
pico, a pessoa sempre inventa uma 
história pra sair, e nós conversamos. 
Até a agressão verbal acontece, mas 
minguém fi ca aqui obrigado, por-
que se não seria até cárcere pri-
vado, todo mundo fi ca aqui 
porque quer”.

Por trás dos
olhos azuis

Ele se aproximou solícito e cumprimentou-
nos com uns olhos muito azuis e profundos 
sob uma cabeça com nem tantos cabelos 
assim. Depois do aperto de mão forte, pe-
diu para que nos sentássemos, devido aos 
vários quilômetros que ele já havia anda-
do no dia, durante os afazeres na cháca-
ra. Fomos até um banco ao lado de ba-
naneiras produtivas que faziam sombra 

Enquanto passávamos por todas as partes da chácara, ia sen-
do desvendado o cotidiano dos internos em tratamento. Um 
lugar aconchegante, sem luxo, um refúgio para pensamentos 
atordoados. Há um escritório, no qual primeiro fomos atendidos; 
um refeitório que funciona também como sala para cultos; um 
chiqueiro; um lugar para o gado; um pequeno açude (com tilápia, carpa, 

bagre, resultado das doações recebidas); uma horta em convênio com o município que vem 
sendo cultivada há dois meses; uma pequena criação de codornas em uma gaiola, feita por vontade de um dos 
internos; uma ofi cina e, ao mesmo tempo, almoxarifado.

Ney fazia alguns apontamentos sobre os lugares. Em frente ao refeitório – do corpo e da alma –, o jornalista 
mencionou a importância do acompanhamento espiritual. “Antes eu era ateu, à toa de tudo, mas chegando 
aqui eu mudei, graças a Deus, e comecei a acompanhar os cultos multirreligiosos, que são obrigatórios. A espi-
ritualidade é necessária para se libertar”. Em frente ao açude, Ney contou que atividades diferenciadas também 

são feitas ali; há, de vez em quando, pescarias, jogos de cartas, tudo para uma ressocialização mais efi ciente. “O 
tratamento é feito por meio da laborterapia, enquanto a pessoa está trabalhando, ela esquece um pouco da absti-
nência, é fundamental principalmente nos três primeiros meses, que são os mais difíceis”.

O uso da laborterapia, aliás, já rendeu algumas picuinhas à Nova Aliança, quando um caso inverídico de trabalho escravo foi 
denunciado pela imprensa. “Ninguém é obrigado a trabalhar, mas é importante. A pessoa continua exercendo o que faz fora 
daqui, pra facilitar a ressocialização, que é ajudada pela própria direção da casa”. No roteiro do dia, que começa às 7h30, são es-

tipuladas mais ou menos seis horas de trabalho, das 8h30 às 11 horas e das 14 às 17 horas; o almoço, servido ao meio-dia, é precedido e sucedido 
por uma hora de descanso. No período da noite, é realizado o culto multirreligioso.

Assumindo plenamente o personagem responsável por divulgar a Nova Aliança 
e ajudar o lugar a crescer, Ney coloca-se como exemplo e não tem receios em admitir 

estar em recuperação há sete meses. “Eu não tive nenhuma recaída, me considero 80% 
melhor. Eu falo numa boa, não tenho vergonha. Uma coisa que acontece muito é a 

família tentar esconder o problema, o que eles não sabem é que é melhor ajudar 
do que esconder. Aqui, por exemplo, são umas sete 

ou oito famílias que visitam; quando a minha fa-
mília vem me visitar, acabam visitando os outros 

também”. De todas as necessidades da comu-
nidade terapêutica, parece que o exercício da 

tolerância é uma das mais latentes: “Se a pes-
soa não pode ajudar fi nanceiramente, pode 

ser voluntário, vir ajudar aqui, 
conversar. Só ouvir já é muito 

bom para quem está se recu-
perando. Qualquer um pode 

fazer isso”.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

“E bebendo, Vida, recusamos o sólido
O nodoso, a friez-armadilha

De algum rosto sóbrio, certa voz
Que se amplia, certo olhar que condena
O nosso olhar gasoso: então, bebendo?”

                       Hilda Hilst in Alcoólicas

Esses lábios
são labirinto

É crua a vida, já diria Hilst, mas pode ser tão generosa 
e mítica que, caminhos excludentes, algumas vezes, são 
melhores de serem trilhados. E não perambulávamos 
pela rua, ébrios, já fora da realidade sufocante: íamos aos 
pares em busca do mais ímpar que pudéssemos enten-

der. Tão dura quanto a vida são as palavras e as caras. Um 
olhar sequer bastaria para mostrar qualquer resquício de 
preconceito e nem tínhamos em mente essa crueldade. 

As palavras tornadas rudes poderiam sem pena muti-
lar. Altos de medo, sem nem pensar no copo, partimos. 
Saímos de Cascavel pela região Oeste e seguimos pela an-

tiga estrada de acesso a Toledo. Chegamos à Associação 
Nova Aliança. O aspecto de sítio não era apenas impressão, 

ele tem essa fi nalidade. No térreo de uma casa de madeira, a 
voz de um rosto sóbrio se expande. Ao nosso 

encontro veio uma interna da casa de 
reabilitação de dependentes químicos. 

A paciente da casa chamou outro 
colega e nos contariam, junto aos fun-
dadores que em breve chegariam, 
os objetivos e a história da chácara. 
Fundada em 1999 por Miguel Olivei-
ra, a Comunidade Terapêutica Nova 
Aliança proporcionou apoio e ajuda 
a centenas de dependentes químicos 
que passaram pela local nos 11 anos 
de funcionamento. “A casa sobrevive 

com doações e alguns municípios 
nos dão uma ajuda por 

cada paciente que está 
aqui na casa. Esse é um 

problema social e de 
saúde que todos de-

veríamos encarar. 
Ninguém está ileso 
às drogas, de algum 
modo elas afetarão as 
nossas vidas”. Muitos 
dos pacientes que passa-
ram pela comunidade, se 
desvencilharam do vício e 

se restabeleceram na socieda-
de eram moradores de rua. “Algumas des-
sas pessoas não tinham nem onde morar. 
Não tinham uma fonte de sustento. Aqui 
elas encontraram um abrigo e apoio para sair 
dessa marginalidade. Quando este dependen-
te químico, morador de rua, está em frente 
aos comércios pedindo, alguns até roubando, 
ninguém é responsável, mas quando ele chega 
aqui eu sou responsável por ele. Nesse momen-
to é que mecanismos governamentais vêm me 
cobrar, mas, e antes, quando ele estava na rua, 
por que ninguém o assistia?”.

Nenhuma porta os trancava. O que espera-
va era um local protegido, mas que nenhum 
adicto pudesse sair. Engano meu. Na co-
munidade, ninguém entra sem que seja por 
vontade própria e também não sai sem esta 
mesma sentença. No espaço em que vivem, 
trabalham, rezam, aprendem, se relacionam, 
enfi m, se recuperam, residem apenas eles. 
Para meu espanto, ninguém os vigia. A liber-
dade é o primeiro passo para a libertação 
do vício. Cada um que está lá vai tornando 
possível a liberdade – não de espaço – de 
cada um deles. O tratamento consiste, 
primeiramente, na vontade de largar o 
vício e esse primeiro passo já acontece 
quando lá chegam, depois as rotinas 
da comunidade vão complementando 
este primeiro passo. Dia após dia, o 
convívio em grupo torna o sonho de 
liberdade cada vez maior. 

Alívio
imediato

Pergunto aos dois internos 
que primeiro nos receberam 
se sentem vergonha de nos 

conceder entrevista e até mesmo de 
outras pessoas de modo geral. “A gente 
entra aqui com o estigma da socieda-
de, mas depois isso acaba passando. 
Isso tudo não é apenas uma vergo-
nha nossa é de toda a sociedade”. A 
simpática mulher foi pelo mesmo 
caminho. “Eu não tenho vergonha. 
Hoje estou melhor aqui, estou me 
concentrando em me recuperar. 
Planos para o futuro não estou 
fazendo, pois quero esvaziar a 
cabeça. Mas quero sair daqui 
sim, não agora, apenas quando 
estiver pronta”. Os dois ajudam 
o casal fundador na adminis-
tração da comunidade. Antes 
de decidirem largar o vício, am-
bos tinham bons empregos. O 
primeiro é jornalista, formado 
na Universidade Estadual de 
Londrina e a segunda, técnica de 
enfermagem com um vasto currí-
culo no serviço público. 

Depois, quando saímos da casa 
para conhecer todas as dependên-
cias da chácara, me detive a conver-
sar com a técnica de enfermagem. 
Ela me contava sobre o cotidiano da 
comunidade e sobre as necessidades 
que há. “Tem alguns dias que falta 
muita coisa. Muitos que estão aqui 
não têm condições de contribuir. 
Para quem tem condições de ajudar, 
há uma quantia com a qual é possível 
contribuir, mas para quem não pode é 
totalmente gratuito. Há algumas pre-
feituras que não estão mais enviando 
ajuda para os pacientes que vieram dos 
municípios delas. Assim acaba faltando, 
por exemplo, papel higiênico, e alguns 
não entendem. Eles falam que a prefei-
tura está pagando, mas na verdade não. 
Então, vamos vivendo como podemos, 
tentando a cada dia melhorar um pouco 
com a ajuda de doações que recebemos”. 
Ex-viciada em crack, a técnica está há três 
meses sóbria e com força de vontade para 
vencer de vez o vício. “Hoje eu não posso 

dizer que não tenho von-
tade, porque eu tenho, 
mas eu vou superar isso. 
Vai chegar o dia em que 
vou poder dizer que não 
tenho mais vontade”.

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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ao sol quente que o inverno nos oferecia naquela tarde, nos 
sentamos e a conversa começou.

Alceu José Zander chegou à Nova Aliança no dia 22 de ju-
nho de 2008, um lugar para ele abençoado. A religião, mais 
uma vez, era parte sufi ciente da conversa para chamar aten-
ção. O álcool desde os 15 anos e os dez anos de cocaína o 
levaram à comunidade terapêutica, depois de um período 
turbulento que envolveu a descrença na vida, o afastamen-
to das pessoas queridas e a derrocada completa. 

– Eu tive que ser hospitalizado em Foz do Iguaçu, eu 
comecei a ter até alucinações. Aí minha ex-mulher, que 
é muito amiga minha, pediu se eu queria ter ajuda e eu 
disse ‘eu não quero, eu preciso’, e Deus me colocou aqui.

Na fala sossegada, mas forte, Alceu explicava como viera 
parar ali e como se tornara um exemplo para os outros. Em 
que situação se encontrava na época, eram outras palavras.

– Como é o estado de um cara morto-vivo? Quando eu 
cheguei aqui, meus irmãos tinham que me carregar, me levar 
aos lugares, me carregar pro banheiro. Logo que eu cheguei 
eu tive que ser levado ao hospital. – Depois disso, um ano de 
recuperação parece ter cumprido o objetivo a que se destina. – 
Hoje eu me considero livre, graças a Deus, e sem vontade.

Enquanto fumava de forma despreocupada – nos mo-
mentos em que o cigarro não estava sendo tragado, re-
pousava como um de nós no banco –, Alceu contou que 
ao longo dos 41 anos de vida, exerceu a profi ssão de técnico 
de próteses dentárias em Santa Terezinha de Itaipu e que 
gostaria de continuá-la depois da recuperação. O trabalho 
de ajudar pessoas a também se recuperar do vício é algo que 
faz os grandes olhos azuis brilharem.

– Eu gostaria de continuar um trabalho de trazer pessoas 
pra cá, mas tem a questão fi nanceira que é importante, né, 
por isso eu tenho que continuar o trabalho fora. O problema 
é que eu tenho muitos anos de prática, só que não tenho di-
ploma e precisaria fazer o curso, só pra ter o diploma mesmo e 
poder praticar; se não, posso até ir preso.

Uma das perguntas inevitáveis quando se conversa com pes-
soas que são ou foram adictas de algum tipo de substância é o 
porquê dessa situação; não que seja algo conclusivo, pois muitas 
razões envolvem atos como esses, mas talvez seja um desabafo, 
um conforto a outros e um conselho a muitos.

– Foi por meio das amizades, das companhias, a partir daí sur-
giu a oportunidade de realizar pequenos tráfi cos, ser mula, sabe? 
A primeira droga o trafi cante não cobra, porque ele tenta seduzir. 
E aí muitos caem. O crack, por exemplo, é uma droga que o diabo 
colocou para matar mesmo, porque é muito difícil de sair. A cada 
dez pessoas com tratamento espiritual, porque não existe remé-
dio para isso, três conseguem sair. Para os sete no uso contínuo a 
média de vida não chega a dez anos.

A partir do momento em que surge uma oportunidade como 
essas, outras tantas podem ser descartadas do leque de pos-
sibilidades. Nossa conversa por muito ainda se estendeu, mas 
os olhos azuis voltaram-se para mim incisivos: “Essa parte 
você não pode colocar”. E assim é, porque, com a recupera-
ção, Alceu ainda quer viver muitos anos.

– Ser mula é um negócio que pode render muito dinheiro 
e não é fácil cair, ser pego, eu, por exemplo, nunca fui pre-
so, os que caem é por caguetagem. Esse negócio de que 
pegam 500 quilos de alguma coisa é só fachada; depois 
passam cinco toneladas e ninguém pega. Mas eu não 
quero falar disso, porque eu ainda quero viver muito. 
Eu não voltaria a fazer isso, nem que me dessem 50 mil 
reais limpo, não vale a pena.

Alceu era casado e tem dois fi lhos, um casal. Na 
imensa simpatia e segurança que demonstra, numa 

fala pontuada por algumas gírias, que de vez em quan-
do lembram os tempos em que estava envolvido no 

mundo das drogas, um resta um pesar que provavelmen-
te levará mais de nove meses para ser recuperado, se um 

dia for. Algumas coisas perdidas por causa do vício não vol-
tam mais. Os grandes olhos azuis levam uma sombra.

– É o que eu disse, não vale a pena. Mas na época eu não 
pensava nisso, que eu tinha fi lhos, que eu ia pre-

judicar alguém. O que tem de pior de tudo 
isso é perder, não estar junto na verda-

de, não estar com os meus fi lhos 
e com a mãe dos meus 
fi lhos. Eu poderia ter fi -
cado com eles, mas eu es-
traguei tudo. Nós temos 
uma relação muito boa 
agora, porque eu estou 
sóbrio, estou 
limpo. 

Que não 
seja pela dor
Enganei-me com os olhos baixos e os ombros caídos do 

Seu Jorge. O andar devagar, as roupas simples e o cigarro tra-
gado leve... Tudo se desvelou às frases pausadas e honestas que 
ouvi. Foi um desmoronar de meus preconceitos até os olhos dele 
mirarem os meus, a ponto de o depoimento se tornar um conselho, 
e então, um apelo fi el. Eu o aceitei.

Jorge Luiz Beilke, 42 anos, natural de Palotina, começou na droga e no 
álcool por volta de 1981... 82, talvez.  “Faltava alguma coisa em mim e nos 
amigos. A cidade, com a sua vida noturna, se tornou monótona, e nós acha-
mos que a solução, o que faltava, era a droga. Juntamos algum dinheiro e 
compramos. Eu queria ver o que é que dava, e o que me levou a experimentar também me levou ao vício”.

Desde então, experimentou de tudo um pouco: álcool de cozinha, maconha, cocaína, crack, cola, 
tinner, acetona... “Só não usei heroína, ópio, LSD... essas drogas mais caras e difíceis de encontrar. 
Sempre que estava com algum problema, estressado, eu usava. Eu aprendi com meus 
amigos a usar uma máscara para a sociedade, uma forma de dizer com a droga de 
que estava tudo bem. Mas não estava, a droga faz os problemas sumirem 
por 15, 20 minutos, depois voltam todos, e pior”.

“Se eu tivesse, fumava maconha de manhã, de meio dia 
e de noite. Mas eu sou pobre, sempre fui e não tinha di-
nheiro para comprar muita coisa. Ganhava 500 pila... Tra-
balhava na rodoviária e aprendi com os outros a fazer uns 
chunchos com a passagem. A manha era fazer com que só a 
primeira via da passagem fosse impressa. Daí dava para alte-
rar as outras. Se o cara comprava uma que custava 500 reais, a 
gente colocava nas que sobravam 50, então vinha 450 pro bol-
so. Trabalhei lá quase três anos, hoje podia ser chefe, mas você 
sabe que está fazendo algo errado e que alguém uma hora vai 
descobrir. Foi isso que aconteceu e fui demitido por justa causa”.

Depois disso, Seu Jorge passou a viver nas ruas e dormir em abrigos. 
“Eu levantava e ia charcar, é assim que a gente fala quando vai pedir 
dinheiro para as pessoas na rua. Eu contava histórias, usava de artima-
nhas e as pessoas acreditavam que havia um pingo de verdade no que 
eu estava dizendo. Eu pegava esse dinheiro e ia beber para poder suportar 
o sofrimento daquele dia. Até que um dia eu estava ali no Cancelli, tinha 
passado na casa de um amigo que me deu o que comer, e ali pra cima do 
Vale dos Pinheiros, cheguei no escritório da Nova Aliança e pedi o meu in-
ternamento. Quando eu cheguei, já era noite, estava na hora do culto, a cada 
noite é o pastor de uma igreja, e então aconteceu uma coisa na minha vida 
que mudou tudo. Descobri que aquilo que verdadeiramente preenchia o vazio 
que eu sentia era Jesus. Hoje, tudo o que eu faço é para Jesus”.

O tratamento dura nove meses. Os três primeiros são para desintoxicação, os 
próximos três são para a tomada de consciência de que se está com problema e 
precisa de ajuda, e os três últimos para distanciamento do vício. “Cheguei aqui na 
chácara só com um par de chinelo, uma camisa e uma blusa, mas fui muito bem 
recebido e, se não fosse com a ajuda dos amigos que encontrei aqui, não teria pas-
sado dos três primeiros meses, que são os mais difíceis longe da droga. A vontade de 
fumar vinha e quando eu saia daqui escondido dava tudo errado, ou eu não tinha di-
nheiro, ou perdia o que tinha... E se eu fi cava aqui, eu queria fi car sozinho sem ver nin-
guém, e não vi que isso era pior. Foi então que percebi que estava com um problema 
na minha vida. Hoje a vontade ainda existe, mas posso sair, passar num bar, numa boca 
e eu não vou beber, nem fumar, nem injetar... estou muito melhor, aqui é o meu refúgio”.

Seu Jorge nunca gostou de agulhas, tanto que, mesmo instigado, injetou duas ou três 
vezes só, diz ele. Mas em uma das picadas, isso em 1997, ele usou uma seringa 
contaminada e contraiu HIV. “Isso me abalou muito, mas, movido pela 
fé, eu comecei a tomar toda a medicação certinha. Isso faz 12 
anos e eu estou bem, já estou negativando o vírus. 
As pessoas não devem esperar o pior para 
encontrar Deus. Que não seja pela 
dor, mas pelo amor”.

“Eu gostaria que as pessoas 
percebessem que se há um 
vazio dentro delas não vai 
ser a droga que vai aca-

bar com isso. Na vida 
você está 

sujeito a qualquer 
coisa, a qualquer doença, 

e não vai ser a droga que vai impedir. 
A droga vai te tirar tudo, a saúde, os amigos... Ela 

acabou com o meu casamento e me afastou da minha 
família. Foi uma luta muito grande para reconquistar a 
minha família. Agora eu visito eles e eles sabem que não 
sou mais aquele louco, que chegava às quatro da manhã 
completamente bêbado ou chapado”.

“O que eu queria é que esses jovens que com seus 17, 
18, 20, 22 anos, que só pensam em festa, em bagun-
ça, em bebida, que parem porque isso só leva à dor. 
É muito fácil encontrar a droga, há trafi cantes em 
todas as esquinas e ele vai seduzir você. A primeira 
droga ele não vai te cobrar, vai te dar, e daí você vai 
voltar e vai comprar cada vez mais. A droga vai te 
destruir e destruir aqueles que estão a sua volta”. 

Seu Jorge enfrentou o tratamento de nove me-
ses, se recuperou, mas não foi embora. Está a quatro 

anos na comunidade terapêutica, agora como monitor, ajudan-
do e servindo de exemplo aos demais internos. “Estou fazendo curso 

técnico em enfermagem no Senap. Pretendo fi car aqui na comunidade como 
enfermeiro e ajudar os outros”. Além disso, ele está à disposição de escolas, colégios 
e outras entidades para ministrar palestras a troco de alimentos não perecíveis. 

“Quero contar a minha história para os jovens, para que eles não precisem passar 
pelo que passei para descobrir que a droga destrói”.

Antes de irmos embora, Seu Jorge nos convidou para 
o almoço de domingo e disse que o 

que espera dos outros é ape-
nas a voz e os ouvidos. 
“Venham aí, tragam 

uma Coca-Cola e 
a gente conversa 
mais. Agradeço 
por terem vindo 
e nos ter dado a 
oportunidade de 
falar. Conversar 
me faz bem, colo-

car pra fora, contar 
tudo isso me ajuda 

muito. E se eu puder 
interferir na vida de 

uma pessoa que ler a 
matéria será como 

salvar o mundo 
inteiro”.

Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Joe revela a Luciano que ele 
está no cenário de uma peça e tenta acal-
má-lo, mas ele exige falar com Veridiana. 
Juliana convida Marina e Domingas para 
assistir à peça de Veridiana. Os integran-
tes da Quadribanda se preocupam com 
a falta de shows e concluem que devem 
arranjar um novo empresário.

TERÇA - Marina conclui que Veridiana 
sequestrou Luciano do hospital e Gui-
lherme pergunta à fi lha se é verdade, mas 
Luciano diz aos dois que deixou o hospi-
tal por vontade própria. Rodrigo sugere 
que Yasmin use sua fama para realizar 
trabalhos voluntários. 

QUARTA - Bruno incentiva Caio a lutar 
por Marina. Veridiana acha que o visual 
de Norma Jean ainda não está de acor-
do com o estilo gótico e dá dicas para a 
amiga. Caio diz a Bruno que Marina não 
acredita em seus sentimentos, mas ele 
aconselha o amigo a dar uma prova para 
a moça. 

QUINTA - Iracema é amarrada pelos 
desmatadores e tenta alcançar uma faca 
para cortar as cordas e se libertar. Caio 
presenteia Marina com o celular, mas ela 
não aceita. Norma Jean está com medo 
de colocar o piercing e Veridiana diz que 
terminará a amizade das duas caso ela 
desista.       

SEXTA - Um homem se identifi ca como 
policial pelo rádio e transmite as infor-
mações sobre o paradeiro de Iracema e 
João, para que Marina vá ao encontro 
dos pais. Peralta vê Rodrigo e Yasmin 

tomando conta de crianças e 
se oferece para ajudar.

PARAÍSO
SEGUNDA - Pedro do Posto comenta or-
gulhoso com Norberto o anúncio que saiu 
na rádio sobre seu posto. Ricardo pede 
que Aninha lhe dê uma chance e a beija, 
quando Otávio chega. Padre Bento dá um 
ultimato em Mariana para que ela volte 
para casa o mais rapidamente possível. 

TERÇA - Zeca garante a Zefa que fará 
Rosinha feliz e vai falar com ela, mesmo 
contra a vontade de sua mãe. Antero 
fi ca arrasado ao descobrir que Zeca não 
conseguiu trazer Maria Rita de volta. 
Geraldo recrimina Otávio por insultar 
os ouvintes da rádio e Maria Rosa fi ca 
admirada com seus comentários. 

QUARTA - Zeca fi ca intrigado e pergun-
ta para Tobi se Rosinha pediu para o dia-
binho afastar Maria Rita dele. As beatas 
da cidade condenam Mariana ao vê-la 
saindo da casa de Padre Bento. Ricardo 
fi ca feliz em conseguir um novo anun-
ciante para a rádio. 

QUINTA - Preocupado com os boatos 
na cidade, Padre Bento proíbe Mariana 
de frequentar a igreja e a casa paroquial, 
o que deixa a beata desolada. Maria 
Rosa confessa para Aurora que foi beija-
da por Geraldo e que fi cou mexida com 
a atitude do rapaz. Eleutério pensa em 
pedir Zefa em casamento. 

SEXTA - Otávio e Maria Rosa brigam na 
rádio sem perceber que estão no ar e, 
ao se darem conta, Otávio inventa para 
toda a cidade que a discussão faz parte 
de um novo programa criado por Geral-
do: um rádio-teatro. 

SÁBADO - Maria Rita revela para Irmã 
Matilde que está feliz, mas teme a rea-
ção de seu pai depois que ela anunciar 
sua decisão de se tornar freira. Dona 
Ida fala para Mariana que Antero quer 
dividir a fazenda com os colonos e a be-
ata fi ca indignada. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Gabriel não acredita na fo-
foca de Judith sobre Dafne e ela vai em-
bora derrotada. Laís confi rma que irá ao 
casamento de Gabriel. Jandir desconfi a 
que Adenor não seja irmão de Ivonete e 
Fabiano fi ca intrigado. 

TERÇA - Judith fica indignada ao ver 
que Nicholas fracassou. Dafne e Ga-
briel se casam. Lili descobre que é Xico 
quem pinta as telas de Denis e lhe faz 
uma proposta. Gabriel conversa com 
Bianca. Denis é obrigado a aceitar que 
Lili fique em sua casa. 

QUARTA - Judith afirma que irá ques-
tionar a validade do casamento de Da-
fne na Justiça e Frederico revela que 
ela não é mais acionista, já que Léa lhe 
passou o direito de representar suas 
ações. Frederico é eleito o novo presi-
dente da empresa. 

QUINTA - Frederico tira todos os bens 
de Dafne e alerta: ela não pode vender 
as ações. Frederico surpreende Dafne 
ao confessar que sempre quis ser sócio 
da empresa e que Jacques nunca foi 
justo com ele.

SEXTA - Dafne aceita entregar a galeria 
a Judith para quitar sua dívida. Dafne 
se despede de Cássio e Tatiana e dá 
adeus à galeria. Vicente diz a Dafne 
que vai sair da casa do pai e passará um 
tempo fora do país. Frederico comuni-
ca a Léa que não vai mais aceitar suas 
desculpas para fugir dele.

SÁBADO - Socorro se revolta com a 
atitude de Frederico. Vicente se ofere-
ce para alugar um fl at para Dafne, mas 
ela não aceita. Pelópidas vê Frederico 
guardando a carta na gaveta. Tatiana se 
recusa a devolver a joia que Benjamim 
lhe deu e Esther fi ca indignada. Simone 
se desespera ao ver o cofre vazio e chama 
Denis para socorrê-la. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Cadore e Inês desconfi am 
de Raj e decidem conversar com os de-
tetives para confi rmar as informações 
dadas pelo indiano. Castanho sugere a 
Cidinha que façam uma festa só para os 
dois casamentos. Gopal vê Yvone e Mike 
no aeroporto e avisa Raul. 

TERÇA - Ramiro avisa a Melissa para não 
dar entrevistas sobre o incidente com 
Murilo. Cadore conta para Silvia que 
vai se casar com Cidinha. Silvia fi ca pas-
ma ao saber por Cadore que a correspon-
dência de Raul foi enviada a um hotel em 
Dubai para uma hóspede registrada com 
o seu nome. 

QUARTA - Ao ver a foto da Duda e Tony, 
Maya sai angustiada e deixa Amithab 
e Surya desconfi ados.  Pandit pergun-
ta por que Chanti está vendendo seu 
ouro. Maya liga para Bahuan do celular 
de Deva. Tarso diz para Sheila que não 
quer falar com Tônia, para se proteger 
de Murilo. 

QUINTA - Surya conta a Indira que Duda 
tem um fi lho com Raj e Maya percebe 
que a sogra já sabia sobre Tony. Júlia re-
vela a Beca que é sobrinha de Ramiro e 
que deseja reaver tudo que o tio lhe ti-
rou. Haroldo avisa a Ramiro que Melissa 
irá a julgamento.

SEXTA - Opash se certifi ca com Chiara 
de que Ilana e César não sabem que ele 
está no Brasil. Gopal incentiva Raul a 
vender o relógio para ir à Índia com ele. 
Indira conta a Opash que Surya já sabe 
sobre o fi lho de Raj. 

SÁBADO - Duda não é simpática com 
Opash e Chiara tenta amenizar. Maya 
aconselha Camila a evitar um confronto 
com Surya. Dario liga para Camila e pede 
autorização para namorar Aída, mas a 
menina deixa claro que não confi a nas 
intenções do ex-namorado.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Cláudia fi ca chateada ao 
saber que Hiromi pode estar morta. Fer-
raz age indiferente, deixando os agentes 
chocados. Sofi a conversa com Camargo 
e percebe que ele está mentindo em re-
lação ao motivo da internação de Isabel. 
Beto tem uma parada cardíaca e fi ca en-
tre a vida e a morte. 

TERÇA - Cláudia fi ca preocupada com o 
estado de Hiromi e Nati após o ataque 
de Órion. Um agente chega a Depecom 
com o Mutante Mimético, que fi ca in-
visível e consegue fugir. Ferraz atira 
contra Mimético e vai atrás dele. Clara e 
Ângela voam. Renata fi ca com medo de 
ser despedida após o assalto na casa de 
Camargo. Melquior convida Marli para 
conhecer Agarta. 

QUARTA - Trans fi ca assustada du-
rante o assalto e ameaça desistir. Silvia 
pressiona Camargo para que ele conte 
toda a verdade sobre o estado de Isabel. 
Camargo fi ca nervoso e diz que Isabel 
está com distúrbio neurológico. Cris-
tina conversa com Grilo sobre a saúde 
mental de Estela. Ferraz fi ca furioso por 
Órion ser resistente à zacarita. 

QUINTA - A Liga do Bem planeja uma 
estratégia para derrotar Órion. Trans 
chega e conta para Rana, Bianca e 
Gór o que aconteceu no assalto. Meta 
chega e Gór fica aliviada. Bianca se 
desespera por não ver Lino. Ferraz co-
memora a prisão de Lino, Draco e Telê. 

SEXTA - Ferraz e Garcia ameaçam 
matar Lino, que conta ao agente que 
Ferraz é um vampiro. Lino se trans-
forma e consegue quebrar as alge-
mas. Isabel continua tendo surtos e 
tenta fugir de casa. 

SÁBADO - NÃO HÁ EXIBIÇÃO.

VENDE-SE UM VÉU
DE NOIVA
SEGUNDA - Ulisses pede para Irani 
para não tocar no nome de Klauss – 
o estrangeiro que engravidou Irani. O 
pescador assume o fi lho da moça. Fa-
brício Vilela conta a tia Cora que Maria 
Célia caiu do penhasco com o bebê. 

TERÇA - Fabrício pede demissão 
da “Baronese Pescados” e foge com 
Daniel. Tia Cora pressiona a em-
prega Isabel. Eunice dissimula no 
enterro de Maria Célia . Fabrício 
promete cumprir sua promessa no 
túmulo de Maria Célia . 

QUARTA - Tia Cora nutre certa im-
plicância por Eunice. Fabrício casou-
se com Rita. A nova sede do CIP é 
inaugurada, mas os pescadores sabo-
tam a festa. Eunice e Fabrício se reen-
contram. Eunice fica intrigada ao ver 
Daniel, filho de Fabrício.

QUINTA - Daniel tem uma aproxi-
mação com Rubens Baronese. Eunice 
pede a Clóvis para investigar a vida 
de Fabrício. Zé Moreia e Cauã se 
aproximam. Ulisses e Zé Moreia se 
enfrentam. Clóvis relata a Eunice o 
que descobriu sobre Fabrício.

SEXTA - Eunice decide infernizar a 
vida de Fabrício Vilela. Zé Moreia e 
Cauã roubam um cargueiro. Gustavo 
conta com o apoio de Tia Cora para 
o projeto na ilha. Gustavo e Eliana se 
reconhecem no Rock n’ Burguer.

SÁBADO - Gustavo fica encantado 
com Eliana. Cauã consegue escapar 
da polícia. Eunice e Homero  tramam 
no Complexo Industrial de Pesaca-
dos; Gustavo retorna à lanchonete e 
reencontra Eliana. Rita vai à casa dos 
Baronese conversar com Eunice.

Julliane

Brita
CASCAVEL | PR

Anderson
Antikievicz Costa
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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.

Há três anos um amigo 
disse que tinha uma cantora 
incrível para me apresentar. 
Muito confi ante no gosto des-
se amigo em especial, fui empol-
gada para a audição de um CD 
chamado Testimony: Vol. 1, Life & 
Relationship (2006). Nenhuma das 
minhas expectativas foi frustrada. 
O álbum virou facilmente o rei da 
playlist, CD para deixar no carro e músi-
ca para chorar/cantar/celebrar o dom da 
vida/etc. India.Arie foi a mim uma ótima 
fuga para as opções usuais oferecidas pela 
mídias óbvias, mas restava uma esperança. 

A voz não me era totalmente desconhecida. De-
pois de cavucar fortemente a memória, reencontrei 
uma velha trilha sonora de novela (se você não era daqueles 
que tinham disco, fi ta ou CD – todos originais – das novelas da Globo, 
atire pedras ou exercite sua tolerância), mais especifi camente de uma novela 
de 2001 chamada Um anjo caiu do céu, a última que eu, por boa brasileira que fui, 
acompanhei. E lá, com Lenny Kravitz, Dido, Coldplay, R.E.M., Roxette e Chyi Yu (piadi-
nha, dessa última eu nunca ouvi falar mais taiwanesa), estava India.Arie, com o single 
dos desgraçadinhos, Ready for love. Amor à primeira desgraça, nunca esqueci India.

Daí para conhecer os outros álbuns (são quatro ao todo), foi um pulo. Nas letras, 
mais do que palavras piegas aos enamorados; gritos de liberdade, compaixão e amor 
ao próximo. Muito da fama de India.Arie se deve ao que poderíamos chamar de des-
treza musical: conseguir encaixar em melodias belíssimas nomes como Nelson Man-
dela, Gandhi, e a história de um cara brasileiro extremamente pobre que queria ser 
cantor e não tinha nenhuma chance fez com que ela caísse no gosto daqueles que 
pensam que música não é só entretenimento. Com essas, músicas para fazer com que 
jovens e idosos conversem mais, para lembrar as desgraças sociais em várias partes do 
mundo, para dizer que uma pessoa é mais do que o cabelo ou a cor da pele.

O CD a que nos voltamos essa semana – quase me esqueci dele – deve ser ouvido 
não só porque as letras são politicamente corretas, mas porque a qualidade 

vocal e instrumental merece respeito. Aos que gostam de defi ni-
ções, India.Arie é a responsabilidade social em pes-

soa e em grave perfeito.

O rhythm and blues já não é 
mais o mesmo. Na última déca-
da, os riff s de guitarra que repre-

sentavam o rock no gênero deram 
lugar a algumas linguagens eletrô-
nicas e até mesmo a certa pitada de 
hip-hop. E essa mistura deixa tudo 
com uma cara mais pop básico, sai o 

tradicional e entra o contemporâneo. 

India.Arie, que conheci esta sema-
na, está neste terreno e tem traba-
lhado no básico de forma eficiente. 

De currículo, traz a voz carinhosa, 
entre o soul e o blues, com algo de 

jazz e até algo do reggae. E ela descarre-
ga seus tons e semitons de forma comedida 

sob composições tranquilas com alguns bons 
licks. Foi o que ouvi nesse quarto álbum da artista, 

o recém-lançado Testimony Vol. 2 - Love And Politics.

O passo seguro traz benefícios, como o amortecimento do choque de 
mercado e um público mais amplo e variado, mas tem como consequência, às 
vezes, uma autolimitação da própria capacidade. O que sinto é que India.Arie 

tem uma voz maravilhosa e deveria explorá-la um pouco mais, talvez tencionan-
do-a alguns centímetros nos agudos e graves, dando um toque de soul mais mar-
cado e que pode cair bem com a proposta dela.

Nas letras, India.Arie lança um olhar sobre o amor e, principalmente, sobre os pro-
blemas sociais, provavelmente motivada pelas visões das viagens que fez pela África 
como embaixadora do Unicef. Mas é apenas uma observadora, não pretende, pelo 
menos por esse meio, entrar em uma guerra por isso.

Se algumas faixas soam despretensiosas, mas funcionam, outras são tão triviais e banais, 
assim como alguns interlúdios, que são desnecessárias e dão a sensação de que o álbum 
poderia ter terminado um pouco mais cedo. Mas não tira o mérito do trabalho, que tem 
bons destaques, como Chocolate High, Better Way, Pearls e Ghetto, essas duas últimas 
com belas introduções de violão. Nota ainda para a sensual He Heals Me. 

India.Arie surge como interessante opção frente ao frenesi de exageros do mun-
do pop. Nada de megaprodução, nem arranjos amontoados, nem aparatos de 
voz notáveis. Mas o que tenho para falar mesmo é: que sor-
riso tem essa mulher!

Praticamente
perfeito Na medida
Sublime Elegante
Jaime,

quero mais
Simpático

TESTIMONY: V
OL.2

LOVE & POLIT
ICS

INDIA.ARIE

2009 • U
niversal Republic • 16 faixas

R&B • Soul • R
$ 20,68 (amazon.com)

Indicado por:

Julliane Brita
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H róscopo Cin ma
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

Ponha seus planos em prática e des-
cubra novas formas de administrar 
as suas finanças. Pratique exercícios e 
cuide de sua saúde. A pessoa amada 
tende ao nervosismo.

Poderão surgir alguns desentendimen-
tos com a pessoa amada ou familiares 
por causa de sua mania de achar que 
sempre está com a razão. Procure ser 
mais compreensivo.

Não aja de maneira competitiva. No tra-
balho, o período favorece as mudanças 
e promoções. Tenha coragem de expor 
os seus pontos de vida, mas tome cuida-
do para não magoar ninguém. 

O período é muito favorável aos as-
suntos de trabalho e as mudanças em 
geral. Evite ser muito crítico e procure 
trabalhar em equipe. No terreno afeti-
vo, o período exige cautela. 

Invista em sua carreira profi ssional. 
Período favorece aos estudos e ao cres-
cimento pessoal. Não cultive o ciúmes 
e a inveja. Saiba aproveitar as oportuni-
dades que a vida está lhe oferecendo. 

Procure viajar, ler e tratar com pessoas 
inteligentes. Tenha cautela no trabalho 
e evite discussões desnecessárias. Evite 
pessoas pessimistas. Bom para lidar 
com assuntos relacionados a dinheiro. 

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

O momento é muito favorável para dar 
um impulso na carreira profi ssional. Po-
nha em prática as suas idéias, mas cui-
dado com os falsos amigos. O período 
não favorece ao terreno sentimental.

Concentre-se em sem objetivos e não 
desista. Seja mais carinhoso com as 
pessoas. A fase também é propícia para 
planejamento no trabalho.

O período promete novidades no 
amor. Se estiver só, grandes são as 
chances de se envolver com pessoa in-
teressante. Mas é preciso atenção. Seja 
otimista e não cultive a introspecção.

O momento é ideal para desenvolver o 
seu potencial e criatividade. Harmonia 
total com a pessoa amada. Bom tam-
bém para o relacionamento com fami-
liares e amigos. 

O período favorece mudanças, prin-
cipalmente no trabalho. Possibilidade 
de promoção. Não deixe que as situa-
ções do passado e concentre-se no que 
acontece hoje.

Favorável para os relacionamentos fa-
miliares e com os amigos. Ótimo para 
viagens de lazer. Tenha cautela com 
ciúmes infundados.

CASCAVEL
Uma Noite no Museu 2

Cine West Side 1 - Dublado – Livre - Sá-
bado e Quarta 15:40 – 19:20 h ; Domin-
go 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. Sex-
ta 14:00 – 15:40 – 17:20 h- Sábado 
e Quarta 14:00 –17:40 h e Domingo 
14:20 – 17:50 h. Segunda/ Terça e Quin-
ta (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 
Quarta; 14:15 – 16:20 – 19:15 – 21:20 h 
;Domingo 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: 
21h20

Anjos e Demônios

Cine Panambi – Sala 2- Diariamente: 
15h30 e 20h00

Uma Noite no Museu 2

Cine Panambi – Sala 1 - Diariamente: 
16h00min e 19h30min 

Transformers 2 - 
A Vingança dos Derrotados 

Cine Panambi – 
Sala 1 - Dia-
r i am ente :  
1 5 h 3 0 , 
19h00 e 
21h30.

"O pathos de todos os monu-
mentos burgueses é que sua 
força e solidez material na ver-
dade não contam para nada e 
carecem de qualquer peso em 
si;10 é que eles se desmante-
lam como frágeis caniços, sa-
crificados pelas próprias forças 
do capitalismo que celebram. 
Ainda as mais belas e impressio-
nantes construções burguesas e 
suas obras públicas são descar-
táveis, capitalizadas para rápida 
depreciação e planejadas para se 
tornarem obsoletas; assim, estão 
mais  próximas, em sua função 
social, de tendas e acampamen-
tos que das “pirâmides egípcias, 
dos aquedutos romanos, das ca-
tedrais góticas”.

Se atentarmos para as sóbrias 
cenas criadas pelos membros da 
nossa burguesia,veremos o modo 
como eles realmente trabalham e 
atuam, veremos como esses sóli-
dos cidadãos fariam o mundo em 
frangalhos, se isso pagasse bem. 
Assim como assustam a todos com 
fantasias a respeito da voracidade 
e desejo de vingança do proleta-
riado, eles próprios, através de seus 
inesgotáveis empreendimentos, 

deslocam massas humanas, 
bens materiais e dinheiro para 
cima e para baixo pela Terra, e 

corroem e explodem os fun-
damentos da 

vida de 
todos em 

seu caminho. Seu 
segredo — que eles ten-

tam esconder de si mesmos 
— é que, sob suas fachadas, consti-

tuem a classe dominante mais violenta-
mente destruidora de toda a história. Todos 
os anárquicos, desmedidos e explosivos im-
pulsos que a geração seguinte batizará com 
o nome niilismo — impulsos que Nietzsche e 
seus seguidores irão imputar a traumas cós-
micos como a Morte de Deus — Marx loca-
liza na atividade cotidiana, aparentemente 
banal, da economia de mercado.

Marx desmascara os burgueses moder-
nos como consumados niilistas, em escala 
muito mais vasta do que os modernos in-
telectuais podem conceber.* Mas esses bur-
gueses alienaram-se de sua própria criativi-
dade, pois não suportam olhar de frente o 
abismo moral, social e psíquico gerado por 
essa mesma criatividade.

Algumas das mais vividas e tocantes ima-
gens de Marx nos forçam ao confronto com 
esse abismo. Assim, “a moderna sociedade 
burguesa, uma sociedade que liberou tão 
formidáveis meios de produção e troca, 
é como a feiticeira incapaz de controlar 
os poderes ocultos desencadeados por 
seu feitiço” (p. 478). Essa imagem evoca 
os espíritos daquele sombrio passado 
medieval que nossa moderna burgue-
sia em princípio teria enterrado."

Marshall Bermann em ‘Tudo Que É 
Sólido Desmancha no Ar’.

SOS
Estreia na terça-feira no blogue do Nú-

cleo Gazeta ALT de Cinema a videomontagem 
de curta-metragem SOS (Save Our Souls), de Anderson Cos-

ta, Jacidio Junior e Paulo Kühl. A obra consiste na junção de imagens 
da Segunda Guerra Mundial com a enigmática música When Th e 
Walls Go Down, da banda suíça Evergrey.

Sob a progressão musical orquestrada ouve-se a oração de um ho-
mem com uma imensa confusão de sentimentos. Ele deixa escor-
rer por entre as frases a culpa por atos que antes não compreen-
dia e que agora se tornaram obstáculos instransponíveis (depois 
de o curta pronto, soube-se da lenda de que seria uma gravação 
real de um suicida, apesar de a banda não revelar nome, data 
ou qualquer outra informação). Nessa composição, o fi lme, 
cujo título pode ser traduzido como Salve Nossas Almas, 
não necessariamente tem cunho religioso, deslocando a 
atenção para uma refl exão a respeito do comportamen-
to humano. A produção de 2006 tem pouco mais de sete 
minutos e pode ser assistida na íntegra no NAC. Acesse 
gazetaalt.com e clique no banner no menu à direita.

Elizabethtown (2005), 
Cameron Crowe

Drew Baylor (Orlando Bloom) está prestes a se tor-
nar exemplo de fiasco para o mundo, devido ao fra-
casso do projeto dele de tênis do futuro. Além disso, 
o pai morre e ele terá de viajar à minúscula Elizabe-
town para providenciar o funeral e a cremação. Na 
viagem, encontra Claire (Kirsten Dunst), uma aero-
moça faladeira que pode mudar a maneira como 
ele tem encarado os problemas.

Em Tudo Acontece em Elizabethtown, Crowe pa-
rece fazer uma mescla entre os dois mais conhe-
cidos fi lmes dele: um tanto do musical de Quase 

Famosos (2000) e um tanto da 
jornada de recomeço de Jerry 
Maguire (1996), sem, entre-

tanto, a destreza de ambos. 
Mas o roteiro é outra vez 
criativo, a narrativa é 

igualmente moderna 
e, ao estilo de Crowe, 

há muita referência 
pop. O resultado é 
uma comédia ro-

mântica familiar 
bem acima da 
média.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Solução

BANCO 3/así. 4/coen — lost. 6/acerbo. 9/carenagem. 

Vitamina
que

previne o
escorbuto

Distúrbio mental que
leva um indivíduo a
provocar incêndios

Homem jovem

Amada de
Peri (Lit.)

Utensílio para sugar
 bebidas

Desvio
moral

Penetran-
te (fem.)

(?) vivos,
objetos de
estudo da
Biologia

A aparên-
cia das

persona-
gens em
charges

(pl.)

Manifes-
tação

artística
proibida

pelo
Taliban

Dispositivo da
motocicleta

A menor remune-
ração do operário

Anuro que
é tema de

canção
folclórica

Desgraça
pública

(pl.)

Resina
para polir

móveis

Áspero;
severo

Assim,
em

espanhol

(?)
Duncan,
cantora

Explosivo
de minas
terrestres

(sigla)

Parte do porto onde
desembarcam os
passageiros de

um navio
Pero

(?) de
Caminha,
escrivão
Omissão
intencio-

nal de
palavras

Albert
Einstein,
cientista

Recom-
pensar

por
vitória

Platina
(símbolo)

Que
precisa;
neces-
sitado

Despro-
vido de

conteúdo

Um dos
índices da
inflação
(sigla)

À vista
disso

Encar-
regado
de esta-
cionar
o carro

Irmãos (?): os cineas-
tas Joel e Ethan (EUA)
Carlos (?), ministro
do Meio Ambiente

Seriado da TV com
Evangeline Lilly e

Matthew Fox (EUA)

Pal-(?),
sistema
de vídeo
brasileiro

Aquele in-
divíduo
Brandon
(?), ator

Vontade;
dispo-
sição

Vogal
tônica de
"ruído"

(?) Nas-
cimento,
cantor

Cardápio

Adversá-
rio; rival

Via urbana
(abrev.)

Sebastião
Tapajós,
virtuose
do violão

PC
CARICATAS

CARENAGEM
SAPOCURURU

CALAMIDADES
LZAOASI

VAZNATC
RETICENCIA
ILAETA

POISRPIPC
MANOBRISTA
ICOENR

ANIMOMELE
IIMILTON
MENUAEST

CONCORRENTE

O
C
O
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Expressão
de exemplo

Pela casa, muitos outros ex-dependentes já passaram. Um 
exemplo são dois funcionários do Colégio Expressão, parceiro 
da Comunidade Terapêutica Nova Aliança. O Negão e o Capo-
eira, como são conhecidos os dois funcionários que trabalham 
como serventes na escola, foram dependentes químicos e, 
hoje, totalmente recuperados, estão reinseridos na socieda-
de e no mercado de trabalho. Dias após conhecer a Nova 
Aliança, estive na escola para conhecer os dois vencedores. 
José Tavares, o Capoeira, tem hoje 43 anos, boa parte de-
les dedicados ao alcoolismo. Após um ano de recupera-
ção na comunidade terapêutica ficou mais quatro anos 
morando entre os dependentes. “Eu morava nas ruas, 
não tinha casa. O Miguel que me tirou dessa vida e lá 
ganhei uma nova chance”. Há quase oito anos sóbrio, 
José superou aquela parte sombria da vida. “Por meio 
do Miguel comecei a trabalhar aqui na escola e hoje 
tenho um emprego e um lugar onde viver. Me reer-
gui”. O ponto determinante para o Capoeira cair no 
vício foi a separação da esposa. “Depois disso, só na 
bebida que encontrei solução”. 

Claudinei Silva é o mais jovem dos dois. Com 31 
anos, quase seis deles foram dedicados às drogas. 
“Eu comecei com maconha, depois fui para a co-
caína e terminei no crack. Foi uns quatro anos 
só usando crack. Você procura a solução de 
um problema nas drogas e acaba encontrando 
um muito maior”. Pai de dois filhos, Claudinei 
abandonou a família na época para viver ape-
nas para as drogas. Era motorista da Coopavel 
e ainda possuía um ponto de mototáxi com 
quatro motos trabalhando para ele. “Eu ga-
nhava bem na época e assim fui perdendo 
tudo. Passei a trabalhar na construção ci-
vil e ganhava em torno de R$ 150 por dia. 
Chegava o fim do trabalho eu ia até a boca 
e gastava tudo em crack”. “E onde você 
morava?”. “Na própria construção, termi-
nava um trabalho eu já procurava outro 

para ter onde morar e ter dinheiro para 
gastar com drogas”. No dia quatro de ja-

neiro, ele ganhou alta. Antes mesmo de 
sair da chácara terapêutica, já tinha feito 

alguns trabalhos na escola que acabou 
sendo o principal ponto de ajuda para 

a ressocialização. “Qual foi o ponto de-
terminante que fez você decidir buscar 

ajuda?”. “Foi quando perdi meu últi-
mo emprego. Assim não teria mais 

como sustentar o vício. Fui até a TV 
Tarobá procurar ajuda no programa 

Tarobá Cidade. De lá eles me enca-
minharam para a Nova Aliança. Foi 

lá, quando cheguei apenas com 
a roupa do corpo, que consegui 

mudar. Com força de vontade e a 
ajuda dessas pessoas hoje estou 

aqui. Eu saí do céu, fui para o in-
ferno e voltei ao céu que foi a 

Comunidade”.

Os dois filhos moram com a 
mãe em outra cidade, um tan-

to distante de Cascavel. “A 
minha filha mais nova hoje 

tem quatro anos, a última 
vez que vi ela foi quando 

ela nasceu. O mais velho 
hoje faz nove anos e há 

dois anos que não o vejo. 

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

A minha 
esposa nunca mais eu vi, 

também, nos falamos apenas duas vezes 
por telefone”. “E o restante da sua família lhe 

ajudou na recuperação?”. “Sim, quando decidi me 
tratar foi quando meus pais e irmãos voltaram a falar co-

migo. Eles me viram na televisão e foram me procurar. Hoje 
estou em um novo período da minha vida. Tenho um empre-

go, refiz meus documentos, em breve chega a minha carteira de 
motorista. Quero apagar o passado e ser diferente, porque persistir 

no erro é burrice. A dependência é uma doença que ninguém quer 
na família. Quem nunca viveu não sabe o que é isso, mas eu vivi essa 

dura realidade. Quando era motorista, eu tinha uma boa saúde e 94 
kg, quando cheguei na Nova Aliança tinha apenas 50 kg. Os pais que, 
por acaso, virem os filhos usando algum tipo de droga, devem tentar 
corrigir isso o quanto antes, porque amanhã, quando nada mais tiver so-
lução, a realidade será o filho dentro de um caixão”. “Como que você 
lidou com o preconceito, sabendo que a sociedade ainda faz vista grossa 
para dependentes químicos?”. “Sempre o dependente e o ex-dependente 
serão discriminados. Para se recuperar tem que ter muita fé e ajuda por 
meio do tratamento espiritual. Se for ficar pensando nas portas que se 
fecham nunca será possível sair daquela realidade”. “O trabalho após 
o tratamento ajudou para que você não recaísse?”. “Sem dúvida al-
guma. O trabalho nos dá uma oportunidade de recomeçar. É difícil 
quem acredite na gente, quem confie que realmente estamos bem 

e queremos uma oportunidade de voltar à vida. Eu tive sorte e 
tô me esforçando para isso. Hoje quando vejo jovens usan-

do drogas fico imaginando o tamanho do problema em 
que podem estar entrando. Eu saí, daqui pra frente é 

refazer a vida”. No momento, Negão e Capoeira 
moram em um alojamento que pertence 

aos proprietários da escola.

Expressão de
oportunidade

Após conversar com os dois funcionários, procurei por Mar-
lene Dolce, proprietária e diretora da escola. “Essa atitude 
de querer ajudar ex-dependentes químicos começou ainda 
na minha família. Tive um irmão viciado em drogas e que 
se suicidou, provavelmente por conta disso. Foram anos de 
dependência e nós sempre tentando ajudar. Mas não conse-
guimos salvá-lo. A Dione, esposa do Miguel Oliveira, é mi-
nha irmã, então passamos juntas por essa situação. Depois 
teve o caso do Miguel e foi depois disso que decidimos criar 
um local para recolher e ajudar dependentes químicos que 
viviam nas ruas”. “E como foi esse início?”. No princípio alu-
gamos uma casa onde recolhemos 14 andarilhos, depois a 
iniciativa foi tomando corpo e hoje é a atual Nova Alian-
ça”. “Como aconteceu de você contratar o Claudinei e o 
José?”. “Eu sempre acompanhei e acompanho o trabalho 
da Comunidade Terapêutica. Das seis construções que fi z 
aqui na escola, cinco foram ex-dependentes químicos que 
trabalharam. Essas ocasiões foram uma boa oportunida-
de de conhecer alguns deles e ver que realmente tinham 
a chance de trabalhar aqui na escola”. “Não há problema 
nisso?”. “O que era um ponto fraco transformamos em 
ponto forte. Veja bem, por ser uma escola é um ambien-
te um tanto delicado, mas além de eles dois trabalha-
rem aqui eles participam de um projeto que considero 
o mais importante da escola, que é a conscientização 
das crianças e adolescentes quanto ao risco das drogas. 
Eles participam dando os seus testemunhos aos alunos, 
mostrando os riscos que as drogas podem oferecer à 
vida. Os dois tinham uma vida boa e chegaram ao fun-

do do poço. Acredito que apenas falar aos alunos sobre 
as complicações das drogas não é o sufi ciente, é preci-

so escancarar as mazelas que elas causam à sociedade”. 
“Houve alguma resistência quanto a presença deles aqui?”. 

“Nenhuma, os alunos gostam muito deles. Por exemplo, 
quando eles veem algum aluno com carteira de cigarro 

eles chegam conversar e mostrar ao aluno que isso não é 
bom. Eles são muito educados e esforçados. Por exem-

plo: eu tenho 82 funcionários e eles dois são os melho-
res, sem dúvida alguma. Por serem ex-dependentes, 

eles têm toda uma carga de preconceito que cai so-
bre eles. Eles se esforçam para mostrar que muda-

ram, que são diferentes e fazem isso para dar valor 
à oportunidade que receberam. Eles são muito 

educados, apesar de uma vez alguém, sem sa-
ber do passado deles, ter achado inconvenien-

te a presença deles aqui por causa da apa-
rência, eles são muito educados. Diferente 

dos trabalhadores dessas construções aqui 
nos arredores da escola que sempre fazem 

alguma gracinha com as alunas quando 
passam em frente”. “Acha importante 

para a recuperação deles uma oportu-
nidade de emprego?”. “Com certeza. 

Toda a empresa teria que dar essa 
chance ao ex-dependente. Acompa-

nhar o tratamento dele ainda em 
uma das diversas clínicas de recu-

peração que há na cidade. Co-
nhecer a história dele e verifi car 

a recuperação. Após isso, se ele 
estiver apto, trazer para den-

tro da empresa e dar essa 
oportunidade. Só assim 

eles conseguirão seguir em 
frente, com confi ança”. 
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